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تقدير و تشكر
با سپاس فراوان از:
 جناب آقا ي دكتر سيد عليرضا مرندي ،رياست محترم فرهنگستان علوم پزشكي به دليلتوجه و اهميتي كه جهت راه اندازي و تجهيز كتابخانه به منابع و تكنولوژي روزآمد قائل
مي باشند.
 جناب آقاي دكتر فريدون عزيزي ،معاون محترم علمي فرهنگستان علوم پزشكي به دليلتشخيص ضرورت انجام پروژه فوق ،جهت دستيابي به منابع الكترونيك و حسن نظر و
پشتيباني بي دريغ ايشان در پيشبرد امور
 جناب آقاي مهندس ناصر واليي ،مدير محترم علم سنجي و ارزشيابي فرهنگستان علومپزشكي به دليل راهنمايي هاي عالمانه در نگارش گزارش نهايي طرح.
 جناب آقاي دكتر محسن نوروزي نيا مدير محترم انتشارات و اطالع رساني پزشكي بهدليل راهنمايي و پشتيباني مدبرانه
 جناب آقاي مهندس فرهاد پسنديده و سركار خانم مهندس بهناز بهادري كاركنان واحدرايانه فرهنگستان علوم پزشكي كه با تالش فراوان نسبت به رفع مشكالت فني همت
گماشتند.
 سركار خانم هليا شهرابي و سركار خانم آزيتا خدابخش كاركنان كتابخانه فرهنگستان علومپزشكي كه در آخرين مرحله به ويرايش و بازنگري اطالعات ضميمه شده به برنامه جامع
كتابخانه پرداختند.
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خالصه
سابقه و هدف:
روند روزافزون انتشار كتابهاي علمي پزشكي و نياز به روزآمد نگهداشتن آنها و اختصاص
فضاي اضافي جهت نگهداري ويرايشهاي قديمي كتابها و تامين هزينه هنگفت خريد اين
نوع منابع ،از جمله مشكالتي است كه تمامي كتابخانهها و موسسات علمي كشور و همچنين
كتابخانه فرهنگستان علوم پزشكي با آن روبرو هستند.
هدف از اجراي اين طرح ايجاد پايگاه اطالعاتي كتب الكترونيك ،موازي با كتابخانه سنتي در
فرهنگستانعلوم پزشكي است تا جديدترين كتابها در كوتاهترين زمان ممكن با صرف
كمترين هزينه در دسترس مراجعين قرار گيرد.

مواد و روش ها:
فايل تمام متن معتبرترين كتابهاي پزشكي به صورت روزانه در طول زمان طرح ،بر اساس
تجربيات همكاران طرح و پيشنهاد مديران ارشد فرهنگستان و توصيه كتابخانههاي پزشكي از
طريق ورود به سايتهاي تخصصي تهيه و ضميمه برنامه جامع كتابخانه شدند.
در هر كتاب فرآيند خدمات فني و آماده سازي بر اساس اتصال به كتابخانه ملي پزشكي آمريكا
و كتابخانه كنگره انجام و سپس داده ها در برنامه جامع كتابخانه ذخيره شدند.
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يافته ها :
فايل تمام متن  1111عنوان كتاب در زمينه هاي موضوعي مورد نظر به شرح ضمائم  ،وارد
برنامه جامع كتابخانه شدند كه مراجعه كننده مي تواند از طريق ورود به برنامه فوق به متن
كامل كتاب ها دسترسي داشته باشد.

نتيجه گيری:
كتابخانه ها در حال رسيدن به شرايطي مي باشند كه بايد اطالعات مورد نياز كاربران خود را
به هر شكل ودر هر زماني كه به آن نياز دارند فراهم نمايند.
تهيه منابع چاپي نياز به تامين منابع مالي هنگفت و مكاتبه با ناشرين مختلف و انجام مراحلي
چون ثبت سفارش و حداقل دو ماه معطلي براي دريافت كتب از خارج و و همچنين گذشت
مدت زمان طوالني از تاريخ چاپ كتاب مي باشد در حاليكه در اين طرح كتب در كوتاهترين
زمان ممكن تهيه و فهرستنويسي و رده بندي و ضميمه برنامه جامع كتابخانه شدهاند.

کلمات

کليدی:

كتاب تمام متن ،كتابهاي الكترونيك پزشكي ،پايگاه اطالعاتي ،بانك اطالعاتي ،نرم افزار جامع
كتابخانه ،كتابخانه ديجيتال
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مقدمه
در نخستين روزهاي شكل گيري تمدن بشري لوحه هاي گلين  ،سنگ نبشته ها ،طومارها،
پاپيروس و ...به عنوان كهن ترين مواد براي نگارش ودر نهايت انتقال پيامهاي افراد به يكديگر
عمل مي كردند .باگذشت زمان بنا به عوامل مختلف وكم وكاستيهايي كه وجود داشت اين
وسايل جاي خودشان را به كاغذ امروزي داده واز صحنه ارتباطات بين افراد حذف شدند .تا
چندين سال قبل هم كاغذ به عنوان رايج ،تنها و بهترين وسيله حفظ وانتقال فرهنگ مكتوب
بشري ايفاي نقش مينمود ( .)1از اواخر قرن  21و با ورود به هزاره سوم ميالدي دنياي
اطالعات تمايل به تغيير رويه وتجديد نظر در نوع وشكل ارتباط بين افراد با ديگران وحفظ
دارايي هاي فرهنگي بشر از خود نشان داده كه حركتهاي عظيمي هم در اين راستا انجام شده
است ( .)2بشر بنا به داليلي كه بحث خواهد شد راه ديگري را براي ثبت ،ضبط ،انتقال ،جمع
آوري ودريافت اطالعات در پيش گرفته است كه همان شكل مجازي يا رقومي اطالعات
ميباشد كه به كمك فن آوريهاي جديد اطالعات به مرحله ظهور پيش مي رود( .)9ما در
حال حاضر در قرن  ،21قرن اطالعات يا قرن دنياي مجازي ضرورت ايجاد تحولي عظيم در
نوع اطالع رساني از شيوه سنتي به شيوه جديد يا همان ديجيتال را احساس مي كنيم .البته اين
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تغيير وتحول ،ديگر نه به عنوان يك كار خارق العاده بلكه به عنوان امري اجتناب ناپذير
درآمده است وهمانگونه كه سنگ نبشته ها ولوحه ها به كاغذ تبديل شدند و كتابخانه هاي
مناسب آنها به وجود آمدند ،اطالعات هم از صورت مكتوب به صورت رقومي درآمده و
محلي مجازي هم براي ذخيره ،بازيابي واشاعه اطالعات طلب ميكنند كه اين مكان جايي جزء
كتابخانه ديجيتال يا كتابخانه مجازي نخواهد بود (.)4
در اين باره خانم برادلي (پژوهشگر) مي گويد  :مهمترين وظيفه كتابدار ايجاد تعادل بين
اطالعات چاپي وديجيتال است ونبايد در عصري كه اطالعات ديجيتال بر دنياي اطالع رساني
غلبه مي كند كتابداران بر اطالعات چاپي تكيه كنند (.)5
در اين طرح هدف آن است كه پايگاه اطالعاتي كتابهاي الكترونيك موازي با كتب چاپي در
فرهنگستان علوم پزشكي ايجاد شود تا جديدترين كتاب ها در كوتاه ترين زمان ممكن با
صرف كمترين هزينه در دسترس مراجعين قرار گيرد.
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مواد و روش ها:
 در كليه موضوعات پزشكي ،انتخاب عناوين كتابها بر اساس درخواست مديران ارشدفرهنگستان و خط مشي كتابخانه و عناوين پيشنهادي  )6( Brandon & Hillو تجربه
همكاران طرح و جستجوي عناوين در موتورهاي جستجويي چون  Googleو
 Amazonانجام شد.
 وارد سايت هاي مختلف تخصصي زيرشده و جستجوي عناوين انجام شد.آدرس سايت ها:
http://www.librarynu.com
http://www.gigapedia.com
http://en.bookfi.org/
http://www.who.int/hinari/en/
http://www.classics.mit.edu
http://www.hti.umich.edu
http://www.inform.umd.edu/EDRes/readingroom
http://www.bartelby.com
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 بر اساس مهارت هاي فني ،متن كامل كتابها از سايت هاي فوق به صورت رايگاندريافت و در پوشه هاي مخصوص بر اساس زمان دريافت اطالعات ذخيره شدند.
 عناوين كتابها همراه شماره استاندارد بين المللي كتاب( )ISBNدر فرم هاي از پيشطراحي شده در نرم افزار  Excelوارد شدند.
 بر اساس شماره استاندارد بين المللي كتاب و ورود آن در برنامه جامع كتابخانه پارسآذرخش و دستيابي به كتابخانه هاي

National Library of Medicine

و library of Congressاطالعات كتابشناختي كتب در نرم افزار وارد و ويرايش
هاي الزم انجام شد .الزم به توضيح است در مورد كتابهايي كه از طريق فوق مشكل در
بازيابي اطالعات وجود داشت به سايت هاي:
http://www.locatorplus.gov
http://www.copac.ac.uk
http://www.worldcat.com
http://www.loc.gov
مراجعه و اقدام به بازيابي اطالعات كتاب ها شد .در صورتي كه در هيچ يك از سايت هاي
فوق اطالعات توصيفي و تحليلي كتاب قابل بازيابي نبود ،فهرستنويسي و رده بندي كتاب به
صورت  Original Cataloguingانجام شد.
 با ورود به پوشه فايلهاي كتابهاي تمام متن ،كتاب مورد نظر ضميمه برنامه شد.6

نتايج
توليدات علمي و به دنبال آن انتشار كتاب هاي علمي به شدت رو به افزايش است  .لذا در
حال حاضر كتابخانه ها سعي دارند كتاب هاي مناسب را خريداري و پس از آماده سازي ارائه
نمايند .طبعا تهيه و آماده سازي حجم باالي كتاب ،مشكالتي چون:
 فضاي الزم براي نگهداري آنها– عدم سهولت دسترسي و سرعت عمل در پردازش ،آماده سازي و اشاعه اطالعات
 مشكل تهيه نسخ مختلف يك عنوان محدوديت در امانت كتاب يك نسخه ايي به چند نفر تامين آخرين ويرايش كتاب– نياز به وجين مجموعه
 ايجاد آرشيو راكدو تامين بودجه هنگفت ارزي را مطرح مي نمايد
تهيه منابع چاپي مستلزم تامين منابع مالي هنگفت و مكاتبه با ناشرين مختلف و انجام مراحلي
چون ثبت سفارش و حداقل دو ماه معطلي براي دريافت كتب از خارج از كشور و در نتيجه
سپري شدن مدت زمان طوالني از تاريخ چاپ كتاب مي باشد.
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يكي از راهكارهاي حل مشكالت عديده فوق ،ايجاد پايگاه اطالعاتي كتاب هاي الكترونيكي
پزشكي مي باشد .در حال حاضر كتابخانه هاي معظم و معتبر نسبت به تجهيزكتابخانه به منابع
الكترونيك به طور موازي با منابع چاپي اقدام مي نمايند.
در اين طرح نيز سعي شده است با تهيه منابع از سايت های فوق الذکر به صورت رايگان،
عالوه بر تجهيز كتابخانه به جديدترين منابع ،در مقايسه با قيمت فرم چاپي كتابها مبلغ
 $167111صرفه جويي شود .عناوين كتب به شرح ليست ضميمه مي باشند.
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بحث
ارزش ارزي هزار عنوان كتاب ذخيره شده معادل  167111دالر( )7يا معادل  251ميليون تومان
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مي باشد كه با توجه به هزينه طرح بالغ بر  241ميليون تومان صرفه جويي شده است .الزم به
ذكر است كه هفتاد درصد عناوين ذخيره شده با ليست استاندارد  Brandon & Hillكه يكي
از معتبر ترين منابع توصيه شده براي كتابخانه هاي پزشكي است مطابقت دارد .با توجه به
ضميمه شدن كتب در برنامه جامع پارس آذرخش (سيستم جامع كتابخانه) ،به سهولت مي توان
به متن كامل كتب از طريق شبكه و درگاه كتابخانه فرهنگستان علوم پزشكي دسترسي داشت و
لذا استفاده كنندگان مشكالت جستجو در سايت هاي مختلف و بارگذاري كتابهاي با حجم باال
را با توجه به كندي خطوط اينترنت نخواهند داشت.
عناوين ضميمه شده ،تمام موضوعات پزشكي را به طور نسبي پوشش مي دهند .بنابر اين براي
كليه رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي در سطوح تحصيلي دانشجو ،متخصص و فوق تخصص
مي توانند مفيد باشند.
از مهمترين محدوديت هاي اين طرح كندي سرعت خط اينترنت و بعضا قطع آن و عدم
دسترسي آزاد به پايگاه هاي كتابهاي پزشكي تمام متن و ورود ويروس به دنبال بارگذاري از
بعضي سايت ها و مشكالت موجود بر سر راه ضميمه كردن فايل هاي با حجم باال به برنامه
جامع كتابخانه بوده است.
3
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هر دالر معادل  1011تومان بر اساس مبلغ تعيين شده بانك مركزي و احتساب  %01كارمزد در نظر گرفته شده است.

بديهي است با روزآمد سازي ،اين پايگاه در آينده ،جامعيت و قابليت و كارآيي باالتري خواهد
داشت و همچنين با ارزيابي پايگاه توسط كاربران به راحتي مي توان نقاط ضعف آن را
شناسايي و نسبت به رفع آن ها كوشيد و به انتخاب عناويني كه بيشتر مورد توجه و استفاده
كاربران باشد ،اقدام نمود.
در پايان ،شايان ذكر است كه اين اولين قدم كتابخانه فرهنگستان علوم پزشكي جهت ايجاد
كتابخانه ديجيتال است و بي شك داراي كم و كاستي هايي است كه با راهنمايي هاي كاربران
مي توان در بهبود و ارتقاء آن همت گماشت.
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