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چكيده
مقدمه
روند روزافزون انتشار کتابهاي علمي پزشكي و نياز به روزآمد نگهداشتن آنها و اختصاص فضاي اضافي
جهت نگهداري ويرايشهاي قديمي کتابها و تأمين هزينه هنگفت خريد اين نوع منابع ،ازجمله مشكالتي
است که تمامي کتابخانهها و مؤسسات علمي کشور و همچنين کتابخانه فرهنگستان علوم پزشكي با آن
روبرو هستند.
هدف از اجراي اين طرح ايجاد پايگاه اطالعاتي کتب الكترونيك ،موازي با کتابخانه سنتي در فرهنگستان
علوم پزشكي است تا جديدترين کتابها در کوتاهترين زمان ممكن با صرف کمترين هزينه در دسترس
مراجعين قرار گيرد.
روشها
فايل تمام متن معتبرترين کتابهاي پزشكي بهصورت روزانه در طول زمان طرح ،بر اساس تجربيات
همكاران طرح و پيشنهاد مديران ارشد فرهنگستان و توصيه کتابخانههاي پزشكي از طريق ورود به
سايتهاي تخصصي تهيه و ضميمه برنامه جامع کتابخانه شدند.
در هر کتاب فرآيند خدمات فني و آمادهسازي بر اساس اتصال به کتابخانه ملي پزشكي آمريكا و کتابخانه
کنگره انجام و سپس دادهها در برنامه جامع کتابخانه ذخيره شدند.
يافتهها
فايل تمام متن  0111عنوان کتاب در زمينههاي موضوعي موردنظر به شرح ضمايم ،وارد برنامه جامع
کتابخانه شدند که مراجعهکننده ميتواند از طريق ورود به برنامه فوق به متن کامل کتابها دسترسي داشته
باشد.
بحث و نتيجهگيری
کتابخانهها در حال رسيدن به شرايطي ميباشند که بايد اطالعات موردنياز کاربران خود را به هر شكل و در
هرزماني که به آن نياز دارند فراهم نمايند.
تهيه منابع چاپي نياز به تأمين منابع مالي هنگفت و مكاتبه با ناشرين مختلف و انجام مراحلي چون ثبت
سفارش و حداقل دو ماه معطلي براي دريافت کتب از خارج و همچنين گذشت مدتزمان طوالني از تاريخ
چاپ کتاب است درحاليکه در اين طرح کتب در کوتاهترين زمان ممكن تهيه و فهرستنويسي و ردهبندي و
ضميمه برنامه جامع کتابخانه شدهاند.
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