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معرفی خدمات کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مقدمه
در راستاي سياستهاي معاونت پژ وهشی و فناوري دانشگاه در حوزه تأمين منابع اطالعاتی مورد نياز
جامعه دانشگاهی ،کتابخانههاي دانشگاه افتخار دارند به عنوان يكی از حلقههاي مهم و پل ارتباطی بين
کاربران و منابع اطالعاتی ،تمام توان و انرژي خود را بكار گيرند و بستري مناسب را فراهم نمايند تا تمام
کاربران دانشگاه علوم پزشكی بتوانند با دسترسی به منابع علمی در هر زمان و هر مكان نياز اطالعاتی
خود را مرتفع نمايند.
بر همين اساس راهنماي حاضر جهت معرفی خدمات کتابخانهاي و راههاي دسترسی اعضاء محترم
هيأت علمی ،پژوهشگران ،دانشجويان در تمامی مقاطع تحصيلی ،دستياران و ساير افراد جامعه
دانشگاهی ،تهيه گرديده است .اميد است شما عزيزان با مطالعه دقيق آن بتوانيد بهترين روش دسترسی
به منابع مورد نياز خود را برگزيده و با رضايت خاطر خود ،مشوق ما در ارائه خدمات بهتر باشيد.
مستدعی است چنانچه داراي پيشنهاد يا تجربه اي ارزشمند هستيد با ارسال آن به پست الكترونيكی
 centlib@mui.ac.irبه ما در ارائه هر چه بهتر خدمات ياري رسانيد.
همچنين می توانيد نظرات خود را در مورد خدمات کتابخانه هاي دانشگاه از طريق فرمهاي نظرسنجی
مندرج در وب سايت کتاب خانه مرکزي دانشگاه بيان فرمائيد.
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معرفی کتابخانه های دانشگاه
کتابخانههاي دانشگاه علوم پزشكی اصفهان بصورت نيمه متمرکز و با محوريت ستاد امور کتابخانههاي
دانشگاه از مجموعه واحدهاي تحت پوشش مديريت علم سنجی و منابع علمی دانشگاه در معاونت تحقيقات و
فناوري دانشگاه مشغول به فعاليت میباشند .اين دانشگاه داراي  7کتابخانه دانشكدهاي (بهداشت ،تغذيه،
پرستاري و مامايی ،دندانپزشكی ،توانبخشی ،مديريت و اطالع رسانی پزشكی ،فناوري هاي نوين)؛
 12کتابخانه مراکز آموزشی – درمانی (سيدالشهداء (ع) ،الزهراء (س) ،آيت اهلل کاشانی ،شهيد بهشتی ،فارابی ،آيت اهلل
مدرس ،نور و علی اصغر (ع) ،امام حسين (ع) ،امام موسی کاظم (ع) ،شهيد چمران ،امين ،آيت اهلل فيض)؛
ساير کتابخانهها از قبيل :کتابخانه مويداالطباء که از سال  1396افتتاح گرديده (شامل کتابخانه دانشكده هاي

داروسازي و پزشكی) ،مرکز توسعه آموزش پزشكی ،گروه معارف و برخی مراکز تحقيقاتی می باشد .در ذيل به
معرفی اجمالی کتابخانههاي دانشگاه پرداخته میشود.

کاربران کتابخانه ها
همه دانشگاهيان شامل دانشجويان در تمامی مقاطع تحصيلی ،اعضاء هيآت علمی ،کارمندان و پرسنل
طرح نيروي انسانی در دانشگاه علوم پزشكی اصفهان ،با مراجعه به کتابخانههاي دانشكدهاي ،مراکز
آموزشی – درمانی و ساير کتابخانهها میتوانند از همه امكانات کتابخانههاي دانشگاه در دانشكدهها ،مراکز
آموزشی درمانی و  .....استفاده نمايند و جهت دريافت خدمات نيازي نيست به تک تک اين کتابخانهها جهت
عضويت مراجعه نمايند.
توجه:
)1در ابتداي سال تحصيلی پروفايل دانشجويان جديدالورود در تمامی مقاطع تحصيلی با نام کاربری:
شماره دانشجويی و رمز عبور :شماره شناسنامه فعال خواهد گرديد .لذا اين دانشجويان نيازي به
مراجعه حضوري جهت عضويت در کتابخانه هاي دانشگاه را نخواهند داشت.
 )2اعضاء محترم هيأت علمی ،پژوهشگران ،کارمندان و پرسنل طرح نيروي انسانی دانشگاه جهت عضويت
در کتابخانه هاي دانشگاه می بايست با ارائه کپی حكم کارگزينی به کتابخانه مربوطه مراجعه نمايند.
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ستاد امور کتابخانههای دانشگاه
اين مجموعه با حضور  2نفر کارشناس ارشد کتابداري و اطالعرسانی و  2نفر مهندس کامپيوتر در
معاونت پژوهشی و فناور ي دانشگاه و زير مجموعه مديريت منابع علمی دانشگاه میباشد .از جمله وظايف
ستاد مطابق با مصوبه هفتمين جلسه شوراي سياستگذاري کتابخانه هاي دانشگاه مورخ  94/7/12به
شرح ذيل است:
 )1اجراي ارزشيابی دورهاي کتابخانه هاي دانشگاه
 )2بررسی و نظارت مداوم بر عملكرد صحيح کتابخانهها
 )3ارزيابی نيازسنجی منابع الكترونيكی مورد نياز دانشگاه
 )4اشتراک مجموعههاي الكترونيكی
 )5برگزاري کارگاههاي آموزشی تخصصی براي کاربران و کتابداران دانشگاه
 )6تدوين ،بررسی و بروزرسانی آيين نامهها و دستورالعملهاي اجرايی کتابخانهها و طرح جهت
تصويب در شوراي سياستگذاري کتابخانهها
 )7ارتباط و هماهنگی بين وزارت بهداشت و دانشگاه در امور کتابخانهها
 )8برگزاري جلسات و پيگيري مصوبات شوراي سياستگذاري کتابخانهها
 )9نظارت و کنترل مداوم وضعيت دسترسی به پايگاههاي اطالعاتی
 )10مديريت بخش سرور و کالينتهاي نرم افزارهاي کتابخانهاي
 )11مديريت و به روز رسانی وب سايت مجموعه کتابخانهها و مراکز اطالع رسانی دانشگاه
 )12هماهنگی و برقراري ارتباط بين کتابخانههاي دانشگاه و کتابخانههاي عضو طرح امانت بين
کتابخانهاي شهر اصفهان

 فعالیت های ستاد امور کتابخانه ها
 آشنايی کامل با وظايف و اهداف کتابخانه مطالعه دائم در امور مربوط به کتاب و کتابداري جهت
پيشبرد هدفهاي کتابخانه
 بررسی و ارزشيابی برنامههاي جاري و آتی پيشنهادي کتابخانه
 پيش بينی بودجه ساليانه مورد نياز کتابخانه ا در جهت تحقق برنامهها
 ارزشيابی کمی و کيفی فعاليتهاي کارکنان کتابخانه
 تعيين شرح وظايف کليه کارکنان کتابخانه مرکزي و تقسيم وظايف بين آنان
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 دريافت گزارش مستمر کار از کارمندان کتابخانه
 شرکت در جلسات  ،اتخاذ تصميم و برنامهريزي
 تعيين اولويتهاي مختلف بين کتابخانهها و انجام مكاتبات
 سرپرستی طرحهاي پژوهشی کتابخانه
 مصاحبه با داوطلبان استخدام براي مشاغل مناسب کتابخانهها
 پيشنهاد در مورد تشويقات ،ترفيعات و  ...کارمندان و هر نوع امور مربوط
 بررسی نيازهاي پرسنلی و تجهيزاتی کتابخانه ها و پيشنهاد آن به معاونت پژوهشی
توانمندسازي نيروي انسانی کتابدار با هدف تخصصی نمودن بخشهاي کتابخانه و بهينه سازي
کيفيت خدمات
 همكاري با مجامع و مراکز علمی و فرهنگی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج
 بررسی ابزارهاي انتخاب مواد چاپی (کاتالوگ ها  ،سايت ناشران و بررسی سياهه هاي پيشنهادي
از منابع انتخاب شده در تمامی کتابخانه هاي دانشگاهی جهت سفارش)
 بررسی و کنترل ليست سفارشات با موجودي کتابخانه براي پرهيز از خريد تكراري
 نظارت بر مراحل سفارش مواد مورد نياز با توجه به در خواست ها
 برقراري و حفظ ارتباط با فروشندگان ،ناشران و کارگزاران.
تنظيم و پيشنهاد بودجه براي ايجاد تعادل موضوعی مجموعه.

 همكاري نزديک با واحد مالی معاونت پژوهشی و دانشگاه ،جهت ارائه صورتحساب ها  ،پرداخت ها
و تسويه حساب
 برقراري ارتباط و نظارت بر روابط بين کتابخانه اي (امانت بين کتابخانه اي)
تقويت خريد اشتراکی
 برنامه ريزي و کنترل اجراي مبادله ،اهدا و انجام کليه امور مربوط به منابع اهدايی اعم از دريافت
از مراکز و اشخاص و بررسی هاي مربوطه که درصورت عدم تناسب با مجموعه يا تكراري بودن
به مراکز ديگر ارسال گردند.
 پيشنهاد سفارش و تهيه وسائل تجهيزات کتابخانه هاي تابعه دانشگاه
 بررسی و معرفی پايگاههاي علمی مفيد و يا معرفی شده از طريق شرکتهاي فعال در اين حوزه
 تأمين و تقويت مناسب ترين پايگاههاي علمی و اطالعاتی در حوزههاي آموزشی پژوهشی مورد نياز دانشگاه
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 اطالع رسانی دسترسی آزمايشی و دايمی پايگاهها از طريق اتوماسيون و ايميل و دريافت بازخورد و
نظرات کاربران  ،نيز رسيدگی و رفع مشكالت
 بررسی همه جانبه پايگاهها ،دريافت نظرات متخصصين و اساتيد خارج از دانشگاه مربوط به اين
حوزه ،نهايی کردن همكاري و عقد قرارداد در صورت لزوم؛
 ايجاد ،تكميل و معرفی مخزن کتب الكترونيک کتابخانه؛
 فراهم ساختن امكان دسترسی سريع و راحت به منابع اطالعاتی براي اعضاء هيأت علمی،
دانشجويان و کارکنان دانشگاه به منظور حمايت از آموزش و پژوهش هاي روز و آينده.
 تأمين و تهيه نسخه هاي جديد نرم افزار جامع کتابخانه اي و ويرايش آن به منظور استانداردسازي
خدمات کتابخانه اي
 برگزاري جلسات شوراي سياستگذاري کتابخانه هاي دانشگاه ،و ساير جلسات با مسئولين دانشگاه
در صورت لزوم
همچنين برنامهريزي ،مديريت ،راه اندازي و نظارت در حوزههاي تخصصی جديد در کتابخانه هاي دانشگاه
بر عهده اين ستاد می باشد ،از جمله اقدامات انجام شده در اين خصوص می توان به موارد ذيل اشاره کرد:
 راه اندازي مراکز اطالع رسانی مصوبه پنجمين جلسه شوراي سياستگذاري کتابخانه هاي دانشگاه
مورخ ( ،94/6/8پيوست )2؛
 ديجيتالسازي منابع چاپی تک نسخهاي (پاياننامهها و طرحهاي تحقيقاتی) جهت ارائه خدمات
آنالين به کاربران؛
 مطالعه جهت و بررسی راهاندازي مراکز مشاوره اطالعات (از نيمه اول سال 97در دست اقدام)
از ديگر خدمات اين واحد ارائه خدمات اشاعه اطالعات و شامل فعاليت هاي ذيل می باشد:
 )1اطالع رسانی در خصوص منابع ديجيتال اعم از پايگاه هاي اطالعاتی  ،Open Accesses ،Trailو ...
با استفاده از امكانات موجود از جمله ايميل ،شبكه هاي اجتماعی،
 )2تهيه راهنما و بسته هاي آموزشی از خدمات کتابخانه ها ،منابع الكترونيكی و پايگاه هاي اطالعاتی
 )3برگزاري کارگاههاي آموزشی استفاده از پايگاه هاي اطالعاتی،
 )4برگزاري انواع کارگاه آموزشی مورد نياز کاربران کتابخانه ها
 )5برگزاري دورههاي آموزشی و نشستهاي علمی جهت توانمندسازي کتابداران کتابخانههاي دانشگاه
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 )2کتابخانه مویداالطباء
ساختمان اين کتابخانه به همت معاون محترم پژوهشی وقت جناب آقاي دکتر نعمت بخش با وسعت
 2600مترمربع تاسيس و در ارديبهشت ماه سال  1396با حضور مسئولين محترم دانشگاه به بهره برداري
رسيد .اين کتابخانه در سه طبقه به شرح ذيل طراحی گرديده است:
طبقه اول شامل :بخشهاي اطالع رسانی ،امانت ،مرجع ،و امور فنی کتابخانه ها،
طبقه دوم شامل :سالن کنفرانس و سالن مطالعه خواهران
طبقه سوم شامل :سالن برگزاري کارگاه هاي آموزشی و سالن مطالعه برادران

 فعالیت های کتابخانه مویداالطبا در بخش فنی
فهرست نويسی ،رده بندي و نمايهسازي منابع کتابخانههاي دانشگاه توسط کتابخانه مويداالطباء انجام می
شود .هدف اصلی فهرست نويسی برقراري نظمی است که به کمک آن هم کتابدار و هم مراجعه کننده بتوانند
به سهولت و صحت کتاب مورد نياز خود را از ميان کتابهاي موجود در کتابخانه بيابند .متداولترين نوع آن،
رده بندي بر اساس موضوع است که در آن کتابها و منابع هم موضوع در يک رده و در قفسه کنار يكديگر
قرار می گيرند .بطور کلی وظايف اين بخش در کتابخانه مويداالطباء به شرح ذيل می باشد:
 فهرستنويسی کتب تهيه شده در تمام کتابخانه هاي دانشگاه بر اساس استانداردها و قواعد بين المللی
 نظارت و بررسی دوره اي اطالعات فهرستنويسی تحليلی و بازنگري رده بندي و موضوعات با توجه به
اهداف و سياست هاي آموزشی و پژوهشی دانشگاه
 رفع اشكاالت احتمالی موجود در اطالعات کتابشناختی منابع موجود در نرم افزار آذرسا
 بررسی رکوردهاي وجينی کتب مربوط به کتابخانه مويداالطباء و انتقال و يا حذف از نرم افزار
 نمايه سازي پايان نامه ها و طرح هاي تحقيقاتی بر اساس قواعد و اصول استاندارد بين المللی
 ديجيتال سازي پايان نامه ها فارغ التحصيالن و آپلود در نرم افزار آذرسا جهت دسترسی تمام متن به
پايان نامه طبق مقررات و آيين نامه کتابخانه
 فهرستنويسی سی دي هاي آموزشی و کتب الكترونيک بر اساس قواعد و اصول استاندارد بين المللی
 آپلود منابع ديجيتال در نرم افزار آذرسا جهت دسترسی کاربران کتابخانه ها به اين منابع مطابق با
آيين نامه استفاده از پايان نامه ها کتابخانه ها (پيوست )3
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توجه:
بخشهاي ديگر اين کتابخانه داراي خدمات و شرح وظايفی مانند ساير کتابخانههاي دانشگاه می باشد
و مطابق با قوانين و مقررات مصوب شوراي سياستگذاري دانشگاه به ارائه خدمات می پردازند.

 )3کتابخانه های دانشکدهای و مراکز آموزشی  -درمانی
تمامی کتابخانههاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی اصفهان داراي بخشهاي امانت ،مرجع ،اطالعرسانی
پزشكی و سالن مطالعه میباشند( .شرح فعاليتهاي اين واحدها ارائه میشود در بخش بعدي آمده است)
خدمات بخش امانت
با تالش کارشناسان کتابخانه هاي دانشگاه از سال  1394نرم افزار کتابخانهاي دانشگاه به نرم افزار تحت
وب (آذرسا) ارتقاء يافت و اکنون تمامی منابع موجود در کتابخانههاي دانشگاه اعم از دانشكدهاي ،مراکز
آموزشی – درمانی و ساير کتابخانه ها در محيط وب در هر زمان و از طريق نرم افزار آذرسا و در محيط وب
قابل دسترس می باشد و تمامی افراد بدون استفاده از نام کاربري و پسورد میتوانند تمامی منابع را جستجو
و بازيابی نموده و از اطالعات کتابشناختی و نيز محل نگهداري آن در کتابخانههاي مربوطه اطالعات الزم را
کسب نمايد .منابع موجود در نرم افزار کتابخانهاي آذرسا به شرح ذيل می باشد:
جدول  :1-1منابع موجود در نرم افزار کتابخانه اي آذرسا
تعداد عنوان

نام منبع

کتاب فارسی
کتاب التين
پايان نامه فارسی

49243
39299
16164

پايان نامه التين
طرح تحقيقاتی /پروژه فارسی
طرح تحقيقاتی /پروژه التين
پيايند فارسی (مجالت فارسی)

1674
2331
145
516

پيايند التين (مجالت التين)
ديداري شنيداري فارسی
ديداري شنيداري التين

1289
504
832

منابع ديجيتالی

5651
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کاربران کتابخانه ها جهت دريافت کتب و ساير منابع قابل امانت در کتابخانه هاي دانشگاه می توانند پس
از جستجوي منابع از طريق نرم افزار تحت وب آذرسا و با توجه به محل نگهداري آن که در قسمت جستجو
مشخص شده است به کتابخانه مربوطه مراجعه و منبع مورد نظر را امانت بگيريد .ضمن اين که با توجه به
سيستم قفسه باز کتابخانهها میتوانند مستقيماً به داخل قفسه مراجعه کرده و با استفاده از راهنماهاي
موجود در سر قفسهها يا هدايت کتابداران ،کتاب را به کتابداران ميز امانت تحويل و پس از بارکد خوانی و
ثبت در پروفايل فرد منبع مورد نظر به امانت داده خواهد شد.
توجه:
کاربران بايد زمان بازگشت منبع دريافتی را به خاطر سپرده و در موعد مقرر آن را بازگشت دهند و در
صورت نياز به زمان بيشتر ،درخواست تمديد نمايند.

قابل توجه اينكه تمامی پایان نامه و طرح های تحقیقاتی دانشجويان در اين نرم فزار موجود می باشد و
از مجموع  17838عنوان پايان نامه تعداد  2060عنوان بصورت تمام متن و با فرمت  Pdfقابل دسترس است
و اقدامات الزم براي ديجيتال سازي تمام پايان نامه ها و طرح هاي تحقيقاتی در دست اجرا می باشد.
توجه:
دسترسی به متن کامل پايان نامه ها فقط بصورت  Reviewو صرفا براي اعضاء کتابخانههاي دانشگاه با
استفاده از اکانت دسترسی به نرم افزار آذرسا (شماره شناسایی :شماره عضويت و رمز عبور :شماره
شناسنامه) به راحتی امكانپذير می باشد.

از جمله ديگر منابع موجود در نرم افزار کتابخانه مجموع  5651عنوان منبع ديجيتال است که به جز پايان
نامه ها تعداد  1560عنوان کتب الكترونيک نيز موجود می باشند ،و نسخه تحت وب آن از طريق اکانت
دسترسی به نرم افزار آذرسا و نسخه آفالين آن در کتابخانه هاي دانشگاه قابل دسترس بصورت امانت هستند.

 سایر وظایف بخش امانت کتابخانه ها به شرح ذیل می باشد:
 آموزش به مراجعين جهت استفاده از نرم افزار کتابخانه و يافتن منابع مورد نياز خود از نرم افزار
 قفسه خوانی و برطرف نمودن اشكاالت موجود در چينش کتب در قفسه و مشخص نمودن مفقوديها
 وجين دورهاي کتابخانه بر اساس آيين نامه وجين کتابخانه هاي دانشگاه (جدا نمودن کتاب هاي
فرسوده و مستعمل جهت خريد کتاب جايگزين يا صحافی ،خارج کردن کتب بالاستفاده و ).....
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 پيگيري و بررسی امانات و استفاده از مقررات ديرکرد
 بررسی نارسايی هاي گردش کتاب و ارائه پيشنهادات اصالحی
 دريافت عناوين پيشنهادي همكاران و دانشجويان جهت تهيه منابع
 راهنمايی مراجعين جهت استفاده از امكانات کتابخانه
 آماده سازي و بارکدگذاري کتب و انتقال به مخزن کتابخانه
خدمات بخش مرجع
چنانچه منبعی را جستجو کرده که در قسمت باالي شماره بازيابی آن حرف م (براي کتب فارسی) و يا
حرف ( Rبراي کتب التين) درج شده بود  ،نشان دهنده اين است که کتب مورد نظر ،مرجع يا رفرنس بوده و
امانت داده نمیشود و فقط در همان کتابخانه قابل استفاده میباشد .اين کتب عبارتند از فرهنگها  ،واژه
نامهها  ،اطلسها ،دايره المعارفها  ،تذکرهها (شرح حال ها) ،و برخی منابع خاص .ضمناً پايان نامهها و طرح
هاي تحقيقاتی نيز در همين بخش نگهداري میشود که اين منابع نيز امانت داده نمیشوند و استفاده از
نسخه چاپی آنها منحصر به اين بخش از کتابخانه و تابع مقررات خاص آن میباشد.
خدمات بخش اطالع رسانی
تحوالت عصر حاضر ،به ويژه در بحث اطالعات و اشاعه آن ،موجب تغيير و تحول در الگوي استفاده از
کتابخانهها به ويژه کتابخانههاي دانشگاهی و تخصصی شده است .پژوهشگران و به ويژه دانشجويان علوم
پزشكی اغلب براي انجام پژوهشهاي خود پيش از مراجعه به کتابخانه ،با استفاده از رايانههاي شخصی و
حتی تلفنهاي همراه وارد محيطهاي مجازي میشوند و از طريق پايگاههاي اطالعاتی و موتورهاي کاوش به
جستجو در محيط وب براي رفع نيازهاي اطالعاتی خود میپردازند و عموما همه جا و به ويژه در محيط
مجازي با انفجار اطالعات روبرو هستند.
در اين راستا کتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكی اصفهان اقدام به راه اندازي واحدهاي اطالع رسانی
پزشكی نموده و سعی نمودند با استفاده از امكانات موجود از قبيل وجود پايگاههاي اطالعاتی مفيد ،کتابداران
متخصص و امكانات و تجهيزات رايانه اي در اين مهم گام هاي مؤثري بردارند.
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 وظایف بخش اطالع رسانی کتابخانه ها به شرح ذیل می باشد:
 اطالع رسانی دسترسی آزمايشی و دايمی پايگاهها از طريق اتوماسيون و ايميل و دريافت بازخورد و
نظرات کاربران
 معرفی پايگاههاي اطالعاتی به گروههاي هدف در قالب خبر ،پاورپوينت و  ...؛
 فراهم ساختن امكان دسترسی سريع و راحت به منابع اطالعاتی براي اعضاء هيأت علمی ،دانشجويی
و کارکنان دانشگاه به منظور پشتيبانی از هدف هاي آموزشی و پژوهشی کنونی و آينده دانشگاه
 بررسی مداوم و روزانه پايگاه هاي موجود از نظر تاييد عضويت ،و عدم وجود هر نوع مشكل
 بررسی نيازهاي مرتبط با برنامه هاي آموزشی و پژوهشی براي کاربران کتابخانه ها
 راهنمايی يا تهيه مقاالت فارسی و انگليسی براي دانشجويان
 تهيه بروشورهاي آموزشی به منظور آگاه کردن مراجعين از منابع و خدمات کتابخانه ها

10

معرفی خدمات کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پایگاه های اطالعاتی و روش دسترسی به آنها
روش های دسترسی به پایگاه های اطالعاتی
بانک¬هاي اطالعاتی و کتابخانه¬هاي ديجيتالی در وب ،پايگاه¬هايی هستند که عالوه بر ارائه متون و
منابع ارزشمند ،امكانات پژوهشی و قابليت¬هاي ويژه¬اي را براي استفاده محققين از متون ارائه شده ،فراهم
می¬آورند .در بانک¬هاي اطالعاتی ،امكانات پژوهشی و تحقيقاتی گسترده¬اي فراهم آمده است تا بسياري
از منابعِ کمياب و ناياب از هر جاي دنيا ،در يک فضاي مناسب مورد استفاده محققان قرار گيرد.
کتابخانه هاي دانشگاهی ايران را نيز سال هاست در اين وادي به خوبی عمل کرده اند و اکنون دسترسی
به منابع الكترونيک و پايگاه هاي اطالعاتی جز الينفک کتابخانه هاي دانشگاهی می باشد.
دانشگاه علوم پزشكی اصفهان نيز کوشيده است عالوه بر تهيه منابع چاپی مناسب و به روز در کتابخانه ها،
بستر الزم براي دسترسی به پايگاه هاي اطالعاتی را فراهم آورد و اکنون کتابخانه ديجيتال دانشگاه در وب
سايت کتابخانه الكترونيک به آدرس اينترنت  http://lib.mui.ac.ir/fa/Digitallibrary3در دسترس
می باشد.
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مجموعه پايگاه هاي اطالعاتی موجود در وب سايت کتابخانه الكترونيک دانشگاه به شرح ذيل می باشند:

در مجموعه اين پايگاهها به منابع

،E- Journal ،E-Book

،Atlases ،Medical Images

 Open Access’s ،Evidence Based Medicine EBM،و پايگاه هاي استنادي مانند
موجود میباشد.
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توجه:
 )1در وب سايت کتابخانه الكترونيک دانشگاه راهنماي آموزشی برخی اين منابع موجود می باشد.
 )2کارگاه هاي آموزشی چگونگی استفاده از منابع الكترونيک بصورت مستمر از طريق مديريت منابع
علمی دانشگاه و همچنين کتابخانه هاي دانشكده اي برگزار می گردد.
 )3براي استفاده از اين منابع در محيط دانشگاه کافی است با  Vpnبه اينترنت متصل شد.
 )4براي استفاده از اين منابع در خارج از پرديس دانشگاه می بايست  VPNدانشگاه فعال گردد.
 )5براي استفاده بهتر از امكانات خاص پايگاه هاي اطالعاتی می بايست عالوه بر فعال نمودن  VPNدر
هر پايگاه  Registerشد.

الزم به يادآوري است به علت حجم بسيار زياد اطالعات موجود در پايگاههاي اطالعاتی و هزينههاي بسيار
سنگين جهت تهيه آنها ،عمالً دسترسی به تمامی مقاالت و منابع اطالعاتی موجود در اين پايگاهها نه مقرون
به صرفه و نه نياز می باشد ،لذا دسترسی به متن کامل منابع موجود در صورتی امكان پذير است که از طريق
يكی از روشهاي :کنسرسيوم وزارت متبوع ،تهيه اشتراکی با ساير دانشگاهها ،اشتراک و يا خريد از طريق
دانشگاه علوم پزشكی اصفهان ،اين امكان فراهم شده باشد .البته بررسیهاي انجام گرفته حاکی از آن است
که منابع موجود می تواند به ميزان بسيار زيادي پاسخگوي نياز کاربران و پژوهشگران دانشگاه باشد ،با اين
حال کتابخانهها براي رفع صدرصدي نيازهاي اطالعاتی کاربران از طريق ساير خدمات کتابخانهاي از قبيل
خدمات تحويل مدرک و يا امانت بين کتابخانهاي گامهاي مؤثري برداشته اند (در بخش بعدي به معرفی اين
خدمات پرداخته خواهد شد).
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سایر خدمات کتابخانههای دانشگاه
طرح امانت بین کتابخانه ای
همانطور که بخش قبل به آن پرداخته شد حجم زياد اطالعات سبب گرديده خريداري تمامی منابع
اطالعاتی مورد نياز اعم از چاپی و غيرچاپی براي هيچ يک از کتابخانه هاي دنيا نه نياز و نه مقرون به صرفه
باشد .لذا امروزه سياست هاي تهيه منابع اطالعاتی به جاي خريد آنها در تمامی کتابخانه هاي تخصصی و
دانشگاهی اعمال می گردد .بدين معنا که کتابخانه ها براساس نياز کاربران خود اقدام به همكاري هاي دو يا
چندجانبه با هم نموده اند.
درسال  1385در استان اصفهان اين طرح فعاليت خود را با مشارکت  5عضو شامل دانشگاههاي اصفهان،
علوم پزشكی ،صنعتی ،صنعتی مالک اشتر ،و کتابخانه مرکزي شهرداري اصفهان آغاز نمود .با فعاليت موثر
اين طرح و آشنايی ساير کتابخانهها ،درخواست عضويت ساير کتابخانهها نيز جهت مشارکت در طرح مذکور
مطرح گرديد و در حال حاضر دانشگاههاي هنر ،پيام نور و مرکز تحقيقات معلمان نيز به اين طرح پيوسته اند.
با عضويت در طرح امانت بين کتابخانهاي اصفهان امكان دسترسی به منابع اطالعاتی که در مجموعه
کتابخانه دانشگاه علوم پزشكی موجود نمی باشد فراهم شده است .بدين منظور الزم است ابتدا جهت
جستجوي منابع چاپی موجود در کتابخانه هاي عضو طرح امانت بين کتابخانه اي شهر اصفهان ،به صفحه
خانگی اين کتابخانه ها مراجعه شده و سپس درخواست را به بخش امانت بين کتابخانه اي واقع در کتابخانه
مويداالطباء ارائه نمايند.
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان

http://library.ui.ac.ir

کتابخانه دانشگاه صنعتی اصفهان

http://library.iut.ac.ir
http://www.mut-es.ac.ir/mut.php?name=lib0

کتابخانه دکترچمران دانشگاه صنعتی مالك اشتر
کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان

http://www.cle.ir/cms

کتابخانه دانشگاه پیام نور اصفهان

www.isf-pnu.ac.ir
http://library.aui.ac.ir

کتابخانه مرکزی دانشگاه هنر اصفهان

14

معرفی خدمات کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

طرح خدمات تحویل مدرک
يكی از عملكردهاي کتابخانه بنام خدمات تحويل مدرک شناخته می شود .خدمات تحويل مدرک يكی از
روشهاي فراهمآوري اطالعات میباشد و در جايی که کتابخانهها نمیتوانند اطالعات مورد نياز ( و بطور
خاص مقاالت) را از مجموعه خود تهيه نمايند با استفاده از ساير روشها مانند عقد قرارداد با کارگزاران
داخلی و خارجی اقدام به تهيه اين منابع مینمايند.
کتابخانههاي دانشگاه علوم پزشكی در اين زمينه نيز تالش نمودهاند خدمات موثري داشته باشند و اين امكان را
فراهم سازد چنانچه کاربران کتابخانههاي دانشگاه امكان دسترسی به متن کامل مقاله مورد نياز در مجموع منابع
موجود در کتابخانه ديجيتال دانشگاه را نداشته باشند ،بتوانند از طريق وب سايت کتابخانه الكترونيک دانشگاه به
آدرس  www.lib.mui.ac.irو تكميل فرم درخواست خدمات تحويل مدرک درخواست دريافت مقاله را داشته
باشند.

توجه:
مقاله درخواست شده از طريق خدمات تحويل مدرک از طريق ايميل معرفی شده کاربران ظرف مدت
حداکثر  48ساعت براي آنها ارسال خواهد گرديد.
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