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 با هدف توسعه مهارتهاي سواد 1379از تيرماه سال ” رساني و مهارتهاي اطالع يابي  هاي اطالع تازه”نشريه 
يابي، ابزارهاي جستجوي  اطالعاتي دانشگاهيان و به منظور آگاه كردن نيازمندان به انواع خدمات، راههاي اطالع

آوري اطالعات و  ها، راهكارها، دانشهاي جديد فن و به ارائه نظريهاطالعات و انواع منابع اطالعاتي به چاپ رسيد 
اين نشريه به عنوان ابزاري مفيد در جهت تقويت سواد اطالعاتي و تبادل اطالعات علمي مورد . ارتباطات پرداخت

ايج نت. ورزان قرار گرفت استفاده اعضاء هيأت علمي دانشگاه فردوسي، جامعه پژوهشگران، كتابداران و دانش
 هيأت علمي در چند سال گذشته نشان مي دهد كه ميزان رضايت از اين نشريه  چند نوبت نظرسنجي از اعضاي

  .در سطح بااليي قرار دارد
اي چند ماهه اين             ضمن پوزش از تأخير در چاپ نشريه به علت تغيير هيأت تحريريه نشريه و بعد از وقفه

دانيم از مسئول محترم پيشين  در اينجا بر خود الزم مي. نمايد دد شروع مينشريه فعاليت خود را به طور مج
وقفه و  نشريه، سركار خانم دكتر پريرخ و سردبير محترم پيشين نشريه، جناب آقاي دكتر فتاحي كه با تالش بي

داني را اند كمال تشكر و قدر بي دريغ خود در جهت پربارتر كردن نشريه و ارائه مقاالت مفيد همت گماشته
  .بنماييم

           اميد است بتوانيم همانند گذشته اهداف مورد نظر در چاپ نشريه را بدون تغيير در محتوا به صورت 
براي رسيدن به اين . دهنده حركت مفيدي كه شروع شده است باشيم آموزشي و كاربردي دنبال كرده و ادامه

كنيم تا ما را با نظرات، انتقادات و پيشنهادات خود  يمنظور دست خود را به سوي همه شما عزيزان دراز م
توانيد به صورت مكتوب و يا از طريق پست  پيشنهادهاي خود را مي. راهنمايي فرمائيد

 http://c-library.um.ac.ir )و يا از طريق صفحه اينترنتي كتابخانه  ) (sdarvish@wali.um.ac.irالكترونيكي

  . براي ما ارسال كنيدAsk Reference Librarian و نوشتن پيام در بخش (

                                                 
 )ي و آتابخانه مرآزي دانشگاه فردوسي مشهدرسان سرپرست مرآز اطالع(فرزانه فرجامي ) ١

  نشريه دو ماهانه كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه فردوسي

  فرزانه فرجامي: مسؤول

  زهره عباسي: سردبير

  سهراب درويش: خليمدير دا

  معصومه صالحفر: آرايي تايپ و صفحه

 ir.ac.um.wali@sdarvish: پست الكترونيكي

متن الكترونيكي اين نشريه در سايت كتابخانه مركزي قابل دسترس 
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  :همكاران اين شماره
 فرزانه فرجامي –اهللا فتاحي  دكتر رحمت
 فاطمه – عباسي  زهره–فر  نفيسه دري
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