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 مشی کتابخانه دیجیتال خط

  

. دامنه فعالیت ها و مجموعه سازی این گیرند شكل میخاصی  اهداف رسالت و  برای سنتی،  کتابخانه های همانند های دیجیتالکتابخانه 

ف سازمان مادر توسعه می یابد. وجود خط مشی مدون و مشخص می تواند قدم اول و مهمی برای کتابخانه ها بر اساس رسالت و اهدا

رسالت اصلی و هدف مهم کتابخانه دیجیتال دانشگاه  ،ماموریت ، اهداف و ارائه خدمات این کتابخانه ها باشد.  بر این اساس نشان دادن

پژوهشی و درمانی دانشگاه برای اعضای  -فعالیت های آموزشی ای استفاده دربرفراهم آوری اطالعات موثق و معتبر  ،علوم پزشكی زنجان

  می باشد.هیئت علمی ، دانشجویان و سایر کاربران میتقیم این دانشگاه  

و شده روز است که از طریق کنسرسیوم وزارت بهداشت خریداری معتبر و به . پایگاه های اطالعاتی1 بخش اصلی :  3مجموعه کتابخانه از

.  سامانه های 3و هستند  قابل دسترس وب سایت هامنابع رایگان معتبری که از طریق . 2 ، می شودها قرارداده در اختیار دانشگاه

ل شده است. هچنین شامل خدمات تشكیایجاد نموده است،  پژوهشی  که وزرات بهداشت برای بهروه وری از اطالعات پژوهشی کشور 

و موارد مربوط به کتابخانه دیجیتال، دسترسی به نرم افزار جهت استفاده از منابع خارج از محیط دانشگاه ع رسانی در خصوص منابع اطال

(VPN ) .و پرسش از کتابدار می باشد 

  

 رسالت و ماموریت کتابخانه دیجیتال دانشگاه

ن  داخلی این لمی ،دانشجویان و سایر کاربراماموریت اصلی کتابخانه دیجیتال دانشگاه، ارتقاء مهارت ها و توانمندی های اعضای هیئت ع

پژوهشی و درمانی و در نهایت ارتقاء رتبه و جایگاه دانشگاه   -وری موثر از منابع اطالعاتی در جهت اهداف آموزشیدانشگاه در جهت بهره 

 و معتبر می باشد.ملی و بین المللی  و ارائه خدمات درمانی و آموزشی مبتنی بر دانش موثق  رتبه بندیدر سیستم های 

 

 مهم ترین هدف  کتابخانه دیجیتال

ارائه منابع اطالعاتی به روز، دقیق و معتبر در راستای نیاز های اطالعاتی کاربران از طریق شبكه اینترنت  و فعالیت های آموزشی و 

 اه می باشد.کاربران دانشگ مورد نیازبه منابع و اطالعات علمی   از طریق  تسهیل دسترسیپژوهشی دانشگاه 

 

 سایر اهداف کتابخانه دیجیتال دانشگاه: 

 

 فراهم ساختن زمینه جستجو و بازیابی اطالعات کتابشناختی منابع موجود در کتابخانه مرکزی که به شكل چاپی هستند.  .1

نی در مورد استفاده آموزش و راهنمایی کاربران در جهت استفاده از منابع و بانک های اطالعاتی کتابخانه دیجیتال و  اطالع رسا .2

 از خدمات کتابخانه ای 

 برگزاری گارکا های آموزشی در ارتباط با شیوه بهرمندی از پایگاه ها و منابع اطالعاتی  .3



 مشاوره و راهنمایی کاربران دانشگاه در جهت استفاده از منابع، انتشار اثار علمی و .. .4

 بهره مندی از اطالعات روز آمد توسط کاربرانبررسی و به روز رسانی محتوای کتابخانه دیجیتال در جهت  .5

 تهیه راهنماهای آموزشی به منظور آموزش و آگاهی بهتر کاربران .6

 دسترس پذیری و یكپارچه سازی منابع و خدمات کتابخانه ای جهت استفاده از راه دور .7

 وانمند سازی کاربران دانشگاه علوم پزشكی زنجان جهت استفاده و بهروه مندی درست از منابع الكترونیک ت .8

 پشتیبانی از برنامه های آموزشی، پژوهشی و درمانی دانشگاه .9

 استفاده از فناوری های نوین اطالعاتی و ارتباطی در جهت ارائه خدمات کتابخانه ای و اطالعاتی  .11

 اران در جهت ارائه خدمات بهتر   در کتابخانه دیجیتال توانمد سازی کتابد .11

 ایجاد فضای مناسب جهت استفاده بهینه از منابع و خدمات کتابخانه دیجیتال  .12

 

 منابع قابل دسترس در کتابخانه دیجیتال دانشگاه:

1.  Databases 

2. E-Journals 

3. Evidence Based Medicine 

4. E.Books, Atlases & CME.. 

5. Medical Images, Protocol, interactive Skills  

6. Persian Databases 

7.   Open Access Databases  

8. Trials 

 کشور پزشكی سامانه های اطالعات پژوهشی  .9

 بانک پایان نامه های دانشگاه های علوم پزشكی  .11

 بانک مجالت نامعتبر و جعلی .11

 بانک نشریات وزارت بهداشت .12

 سامانه انتشارات) مداد( .13

 جهت استفاده از منابع کتابخانه دیجیتال خارج از محیط  دانشگاه vpnدسترسی به نرم افزار  .14

 پرسش از کتابدار  .15

 کارگاه های آموزشی و فایل ها مربوطه .16

 اخبار و اطالعیه ها در جهت وضعیت دسترسی به منابع و پایگاه های اطالعاتی و سایر موارد مرتبط .17



 مشی دسترسی  خط

  

 توانند از اعم از اساتید، دانشجویان و کارمندان در محیط دانشگاه می زنجان وم پزشكی جامعه دانشگاهی علاعضاء   تمامی

 امكانات کتابخانه دیجیتال استفاده نمایند.

 در خارج دانشگاه از طریق اعضاء هیئت علمی و دانشجویان تحصیالت تكمیلی VPN از کلیه امكانات کتابخانه دیجیتال استفاده

 نمایند.

  از طریق سایت به چكیده منابع  ها و مقاالت پژوهشی ها و طرحنامهمنابع دیجیتال دانشگاه از جمله پایاندسترسی به سایر

 دسترسی داشته، جهت استفاده از تمام متن منابع باید به کتابخانه مرکزی دانشگاه مراجعه فرمایند.

   یان و کارمندان که ایمیل دانشگاهی دارند، می جامعه دانشگاهی علوم پزشكی زنجان اعم از اساتید و دانشجواعضاء تمامی

با یک بار اتصال  در محیط دانشگاه ، در سایر موارد خارج از محیط دانشگاه  Elsevierتواند  از پایگاه های اطالعاتی انتشاراتی 

 ها استفاده کنند.دسترسی داشته و از منابع این بانک  scopusو  Clinicalkeyبه پایگاه های اطالعاتی این مجموعه مانند 

 

            نگهداری و ارائه خدمات

  فناوری مدیریت  و زیر نظر  وب سایت کتابخانه دیجیتال بوسیله مسئول وب سایت فنی مربوط به موارد تمامی 

 می شود.دانشگاه انجام اطالعات 

 زیر نظر مدیریت  ایتمسول وب سکتابخانه دیجیتال دانشگاه توسط  وب سایت  مربوط به محتوای تمامی موارد

 اطالع رسانی پزشكی مدیریت می شود.

 رئیس کتابخانه مرکزی و مدیر اطالع رسانی پزشكی  عهده  صحت و عملكرد درست کتابخانه دیجیتال بر نظارت بر

 دانشگاه خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

  


