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فهرست جلسات

مرجعپایهمفاهیمباآشناییوبندیسطح:اولجلسه•
هاالمعارفدایره-(هافرهنگ)هانامهواژهمنابععملکردبررسیومعرفی:دومجلسه•
...وافیاییجغرمنابعها،نامهنمایه-هاکتابشناسیمنابععملکردبررسیومعرفی:سومجلسه•
الکترونیکیوچاپیمرجعمنابعارزیابی:چهارمجلسه•
دیجیتالبستردرمرجعمنابع:پنجمجلسه•
مرجعخدماتهایمدلوانواع:ششمجلسه•
مرجعخدماتوگوگل:هفتمجلسه•

همراهتلفنبرمبتنیمرجعخدمات:هشتمجلسه•



معرفی خود

شاملخودمختصرمعرفی•
کتابخانهمرجعبخشدرفعالیتسابقهمیزان•
دورهاینازانتظار•



مفهوم اطالعات

ردوکردمنتسبمعناییآنبهبتوانکهایدادههر•
.استاطالعاتکرداستفادهآنازخاصعرصهیک

:استمواجهچیزدوباانسان•
ابهاماتوسواالت1.
هاداده2.



مفهوم چرخه اطالعاتی

هماهنگسواالتباراهادادهمنطق،قوهکمکبهذهن•
اتاطالعمبنایبروآوردمیدستبهراخودبرداشت.میکند

مجددااووکندمیاقداموگیریتصمیمآمدهدستبه
.استاطالعاتیچرخهاین.میکندتولیدرااطالعات
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تبخیر اطالعات از جنبه تفکر استعاری 

(1386پاکدامن و اصنافی)تبخیر اطالعات 

• Information in Stone age

• Information in middle-aged 

• Information in future 



عصر یخبندان اطالعات: اطالعات جامد



عصر میانی: اطالعات مایع 



عصر حاضر و آینده: اطالعات گاز



پل= کتابدار 

نیاز اطالعاتی مراجعان
منابع اطالعاتی



سواد اطالعاتی



نیاز اطالعاتی

دارندنیازاطالعاتبهمرتباً افراد
است؛دانشبهاطالعاتتبدیلمرحلهاطالعاتییازن
است؛زمانیخاصدورهدرمسئلهحلبرایاطالعاتینیاز
کردنپربرایواستافرادعلمیوضعیتدرناهمگونینتیجهاطالعاتینیاز

 است؛اطالعاتیخأل های
آنبهکرفتعالییاتحقیقاتکار،انجامبرایفردکهاستچیزیاطالعاتینیاز

دارد؛نیاز
فرآیندبرایاولیهمحركموتوروخاص،کارانجامبرایاطالعاتینیاز

است؛تصمیم گیریوبرنامه ریزی
ست؛اآنارضایبرایاطالعاتیافتنونیاز،بیانبرایتالشاطالعاتینیاز
می شودآوردهبراطالع رسانیخدماتبااطالعاتینیاز.
میشودخاصاطالعاتیرفتاربهمنجراطالعاتینیاز



سواد اطالعاتی

 اطالعات نياز به توانایی تشخيص
ياز مورد نو استفاده مؤثر ازاطالعات ارزیابی مکان یابی، و توانایی 

 کردميالدی مطرح 1974اولين بار زورکوفسکی در سال برای

ویکیالکتروناطالعاتسوادبامترادف)کامپیوتریسواد،همچوندیگریعبارتهای
بافمتراد)ایشبکه،سوادایسوادرسانهایکتابخانهسواد(اطالعاتفناوریسواد
.استشدهنیزمطرحدیجیتالیسوادو(ابرسوادواینترنتیسواد



...!!تعریف شما از کتابخانه محل خدمت



کتابخانه دانشگاهی یا تخصص ی
مساله این است



:  کتابخانه های تخصص ی
!!!پژوهش یا آموزش، مساله این است

ازو،وزشآمبهتامی کندخدمتفناوریوپژوهشبهبیشترتخصصیکتابخانه•
آموزشواطالعکسبوتحقیقبرایها،کتابخانهنوعاینکهآنجایی
ادرمسازمانکارکنانتفننوتفریحبرایودارنداختصاصکنندگانشمراجعه

یاپژوهشیکتابخانهراآندلیلهمینبهاستنشدهایجاد
.خوانده اندنیزاطالعاتمرکز



کتابخانه تخصص ی

اصخمجموعهباهایکتابخانه/اختصاصیکتابخانه/تخصصیکتابخانه•

کتب،ازخاصهاییمجموعهتخصصیکتابخانه1910سالدرداناکاتنجان•
ویویژگدرزیادیتفاوتکههستندچاپیاطالعاتیمواددیگروگزارشات

طورهبتواندنمیکاملیومناسبتعریفهیچدارد،وجودآنهااستفادهشیوه
.بگیردبردررا(اطالعاتیمواد)آنهاهمهطوالنی

یکدرشدنعمیقوگراییتخصص:گویدمیرانگاناتان1949سالدر•
وردهکهاکتابخانهدیگرازمتمایزراایکتابخانهکهاستویژگیموضوع،
.شودمینامیدهتخصصیکتابخانه

رفعبرایکهاطالعاتیموادازایمجموعههردارد،عقیدهشرا1952سالدر•
ایکتابخانهدرکنندگاناستفادهازمشخصگروهاطالعاتینیازهای

.داردنامتخصصیکتابخانهباشدشدهآوریجمع



:رسانياطالعوكتابداريدانشنامهتعریف•

برایخاصاطالعاتساختنفراهمآنهدفکهسازمانیکازاستواحدی“
بررسیازعبارتندهاکتابخانهاینوظیفهاستمحدودیگروهبراییاسازمانکارپیشرفت

هایفعالیتوشدهانجامتحقیقاتارزشیابیجاری،نشریاتارزیابیو
کردنجمعمربوطه،غیرچاپیوچاپیاطالعاتدادنسازمانمخصوص،مقامات
بهاغلبکهاطالعاتاینانتشاروکتابخانهخارجوداخلازاطالعاتونشریات
استغیرهونشریاتمندرجاتفهرستیاویادداشتچکیده،صورت

”(334.ص،1381سلطانی،)



وسطتکههستندهاکتابخانهازنوعیتخصصیهایکتابخانه•
پژوهشیواطالعاتینیازهایرفعبرایخاصسازمانیک

منابعازایمجموعهسازمانآناهدافوهافعالیتبهمربوط
.نمایدمیاشاعهوسازماندهیوگردآوریرامرتبطوخاص



منابع مرجع

شده اندتهیهلحظه ایسؤاالتبهپاسخگوییبرایکههستندمنابعی•
پیدربلکهنمی خواندراآنانتهایتاابتداازخوانندههیچگاهو

نای.می کندمراجعهمرجعمنابعبهآمدهپیشبرایشکهپرسشی
دادهامانتمعموالًهمیشگیوهمگانیاستفادهدلیلبهمنابع

.نمی شوند



(محتوا)منابع مرجع 

هانامهواژه•
هاالمعارفدایرة•
هانامهدانش•
هاکتابشناسی•
هانمایه•
هافرهنگ•
هاسالنامه•



(حدود و دامنه اطالعات)منابع مرجع 

موضوعنظرازکههستندمنابعی،عمومیمرجعمنابع•
وهازمینهدراطالعاتشاملودارندایگستردهدامنه

فارسی؛فرهنگمانندهستندمختلفیموضوعات

معینیموضوعدراطالعاتحاویتخصصیمرجعمنابع•
.یسیاسعلومفرهنگیاقرآنیعلومفرهنگمانندهستند



(شیوه ارائه اطالعات) منابع مرجع 

بهممستقیصورتبههستندکهمنابعیمستقلمرجعمنابع•
مورداطالعاتحاوییعنی؛دهندمیپاسخمحققینهاییسوال

،هاالمعارفدایرة،هانامهواژهچونمنابعی.هاستآننیاز
.آیندمیشماربهمستقلمنابعجزوههادانشنامه

صاتمشخوآدرستنهاکههستندمنابعی،وابستهمرجعمنابع•
میرائهاراکتابیغیرمنابعسایروادوارینشریاتشناختیکتاب
ابکتوهانمایهانواع،فارسیمقاالتفهرستچونمنابعی.دهند

.دانستمرجعمنابعازدستهاینازتوانمیراهاشناسی



(سطوح اطالعات)منابع مرجع 
:سومدستمنابع•

ولیکدیدیکدادندروهستنداصلیسومدستمنابعکاغذیهایکتاب
.کنندمیکمکمحققبهاولیه

:دومدستمنابع•
دستمنابععنوانبهاولدستمنابعازشدهآوریجمعاطالعاتخالصه

.هستنددستهاینازمروریمقاالتخاصطوربهشوندمیشناختهدوم

:اولدستمنابع•
اتگزارشوهارساله،معتبرنشریاتمقاالتجملهازاولدستهایپژوهش

.گیرندمیقراردستهایندر



بخش مرجع

خگویپاساینکهجهتبهاستکتابخانههربخشدسترس تریندر•
ارآناناطالعاتینیازگونههروباشدمراجعانپرسش هایاولین
نندهمراجعه کبامستقیمارتباطدربخشاینکهآنجااز.سازدرفع

دیگربرمی تواندومی شودشناختهکتابخانهقلبعنوانبهاست
.باشدتأثیرگذاربخش ها



کتابدار مرجع

جهتباحوصلهوخوشاخالققوی،عمومیروابطبااستفردی•
.می شودمطرحمراجعانجانبازکهسؤالینوعهربهپاسخگویی

عمنابکاملشناختوتجربهومهارتباکهاستاینویوظیفه
برایرااطالعاتبهترینزمان،مناسب تریندربتواندمرجع

.آوردبدستمراجعانسؤالبهپاسخگویی



خدمات مرجع

کتهنسهبهتوجهزمینهایندرکهاستمراجعانسؤالبهپاسخگویی•
:استضروری

مناسب؛وقتاول•
مناسب؛مراجعه کنندهدوم•
.استمناسباطالعاتسوم•

کتابخانههرغاییونهاییکارکردرامرجعخدماترانگاناتان
.داندمیبزرگوکوچک

تهنوشوخوانندهبینارتباطبرقراریجریانرامرجعخدماتابرامی
داندمیوقتکمترینصرفباوینیازمورد



فرآیند مرجع

عنصرچهارشاملکهفعالیت هاییوکارهامجموعه•
استمرجعمنبعومرجع،کتابدارمرجع،سؤالمراجعه کننده،

.می نامندمرجعفرایندمی گیردصورتمرجعبخشدرو


