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  چكيده
مين منابع علمي التين  در راستاي تأ1387در سال ) INMDL(ديجيتال پزشكي ايران ي ملي  كتابخانه
دسترسي به . ي علوم پزشكي كشور با مسئوليت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي آغاز به كار كردها دانشگاه

ي ملي  كتابخانهبا توجه به تعاريف علمي .  امكان پذير استwww.inlm.orgسايت اين كتابخانه از طريق 
ي  كتابخانهگردد، نه به مفهوم  و كتابخانه ديجيتال، به نظر مي رسد خدمات و منابعي كه از اين بستر ارائه مي

ي ملي  كتابخانه مقاله حاضر با چنين رويكردي ابتدا مفهوم .نزديك است و نه به مفهوم كتابخانه ديجيتالملي 
دهد تا خواننده  ديجيتال را ارائه ميي ملي  كتابخانهو كتابخانه ديجيتال را بيان نموده و در ادامه تعريف علمي 

ر توان چنين بست محترم به درستي مفهوم اين كتابخانه را درك كند و در نهايت بتواند تشخيص دهد كه آيا مي
  ديجيتال پزشكي قلمداد كرد يا خير؟ي ملي  كتابخانهو امكاني را 
كتابخانه ملي ديجيتال، كتابخانه ملي ديجيتال پزشكي ايران، دانشگاه علوم پزشكي شهيد : ها كليدواژه

  بهشتي
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  مقدمه

، )نيماشي(ها سه دوره غير خودكار، خودكار سيس، كتابخانهأها از بدو ت با بررسي سير تحول كتابخانه
 1هاي مجازي و الكترونيكي را پشت سرگذاشته و در حال گذر از كتابخانه ديجيتال و ورود به كتابخانه

هاي الكترونيكي، ديجيتال و مجازي در منابع  گرچه تعاريف مختلفي از اصطالحات، كتابخانه. هستند
ف اين نوع دهد كه اختال مختلف ارائه شده است، ولي وجه مشترك همه اين تعاريف نشان مي

 بنابراين مفاهيم پايه و .دهند نگي خدماتي است كه ارائه ميها درشكل منابع اطالعاتي و چگو كتابخانه
ها يكي است و تنها شكل ارائه و شيوه دسترسي  هاي سنتي در همه اين نوع كتابخانه كاركردهاي كتابخانه

  .است  به منابع و نوع خدمات، تغييركرده
هاي  اند و يا بعضي از سايت وجود آمده  ههايي با اين عنوان ب  سايت ما كشورواقعيت اين است كه در

ايران و وزارت  ي ملي  كتابخانه اخيراً. كنند اين عناوين به ظاهر قشنگ و جذاب استفاده مي اي از  كتابخانه
ر علوم و ديجيتال هستند و حتي وزيي ملي  كتابخانه ي علوم و تحقيقات و فناوري در حال اجراي پروژه

  اعالم كردند كه دو2)به نقل از سايت عصر فناوري اطالعات (1387 ارديبهشت 5تحقيقات در تاريخ 
  . شود اندازي مي ديجيتال در كشور راهي ملي  كتابخانه

رسد كه آنچه در اين بين جدي گرفته شده است فقط عنوان زيباي كتابخانه ديجيتال  به نظر مي
؟ ديجيتال در ايران صحبت كردي ملي  كتابخانهتوان در مورد افتتاح دو  ضر مياينكه آيا در حال حا. است

ي  كتابخانهعنوان ه توان دسترسي يكپارچه به چند پايگاه اطالعاتي معتبر پزشكي را ب و مهمتر اينكه آيا مي
  .دهد هايي است كه اين مقاله به آن پاسخ مي  سئوال،ديجيتال پزشكي قلمداد كردملي 

 لذا ،شود  محسوب ميي تخصصيا  واژهرساني اطالع و ي، در دانش كتابدارتاليجيانه دچون كتابخ
 زي استفاده كنند و ني اصطالحات به درستنيرود كه از ا  انتظار ميرساني اطالعاز كتابداران و متخصصان 

ين همين اساس در ا بر . اصطالحات داشته باشندني، از اي درك درست و واقعگرانيتالش كنند تا د
ديجيتال ي ملي  كتابخانهو كتابخانه ديجيتال بيان شده و تعريفي جامع از ي ملي  كتابخانهمقاله ابتدا مفاهيم 

شود و در انتها با تكيه بر  ديجيتال پزشكي ايران معرفي ميي ملي  كتابخانهشود و در ادامه  ارائه مي
 ديجتيال پزشكي ايران بياني ملي  بخانهكتاها و نبايدهاي  ديجيتال بايدي ملي  كتابخانهتعاريف علمي 

  .گردد مي 

                                                 
>. Virtual Library 
2. http://www.infotechera.com/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=6061 
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   مليي كتابخانه

 مادر است و در تماميت خود، آينه تمام نماي فرهنگ ي در هر كشوري كتابخانه ملي، كتابخانه
هايي هستند كه مسئوليت فراهم  هاي ملي كتابخانه بنابراين كتابخانه. رود معنوي هر قوم و ملتي به شمار مي

 مختاري معمار،(ت، سازماندهي و اشاعه تمام آثار منتشر شده در كل كشور را برعهده دارندآوري، حفاظ
  :كنند ي دو هدف اصلي را دنبال ميهاي مل كتابخانه). 1374
 آثـار مكتـوب، ديـداري و شـنيداري ، الكترونيكـي ،              ي  گردآوري و نگهـداري كليـه      .1

  .شود لت محسوب ميديجيتال و غيره كه جزو ميراث ملي و سابقه فرهنگي يك م
ترش خـدمات  هاي كـشور جهـت گـس     يت كليه كتابخانه  برنامه ريزي، هماهنگي و هدا     .2

 آنها در سطح جامعه

وظيفه ي ملي  كتابخانهكه بايد به آن اشاره شود اين است كه ي ملي  كتابخانهنكته مهم در خصوص 
 جمع آوري كند بلكه موظف دارد نه تنها حداقل يك نسخه از منابع اطالعاتي منتشر شده در كشور را

مزيناني، (است يك نسخه از انتشارات كشورهاي ديگر در ارتباط با كشور خودي را نيز تهيه نمايد
1385.(  
  

  مفهوم كتابخانه ديجيتال

هاي مختلف تعاريف متفاوتي  ابهامات زيادي در رابطه با مفهوم اين اصطالح وجود دارد و در نوشته
هاي ديجيتال حاوي منابع اطالعاتي به اشكال ديجيتال و   به زبان ساده كتابخانهاما.  از آن ارائه شده است

هاي پرسرعت به كاربران ارائه   خود را از طريق شبكهرساني اطالعرقومي هستند و كليه خدمات 
  ).1382، 1ديگان(كنند مي

 الكترونيكي و هاي مربوطه به گردآوري، سازماندهي و اشاعه منابع به شكل بنابراين كليه فعاليت
شود و با طراحي رابط كاربر كليه اين منابع اعم از  ها انجام مي ديجيتال توسط كتابداران در اين كتابخانه

كتاب ، نشريات ، منابع صوتي وتصويري از طريق شبكه بدون محدوديت مكاني و زماني در دسترس 
  .كاربران يا مراجعان قرار گيرد

 خصوص از ديدگاه متخصصان ارايه شده است اما به تعاريف گرچه تعاريف زياد ديگري در اين
  :شود ارائه شده توسط چند صاحبنظر استناد مي

نگرند كه بيان كننده  به كتابخانه ديجيتالي به عنوان كتابخانه بدون ديوار مي) 1998( 2ليچنگ و هور
) 1999( 3هايم و اسميتاوپن. ها در انتقال اطالعات در هر زمان و مكان است توانايي اين كتابخانه

                                                 
1 Deegan, M.  2 Cheng and hur-li   3 Oppenheim and Smith 
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كنند كه كليه خدمات مربوط به فراهم آوري، ذخيره،  اي توصيف مي كتابخانه ديجيتالي را كتابخانه
 و 1رايت. شود يتالي انجام ميي ديجها فناورينگهداري، بازيابي و دسترسي از طريق مجازي و 

گيرند جزئي از  ده مي نيروهاي متخصصي هم كه امور مختلف كتابخانه را بعه)2001(2پيترسون
  .)1381عليجاني،( آورند تعريف اين كتابخانه مي

تواند مورد استنادترين  هاي ديجيتال در آمريكا كه مي تعريف ارائه شده توسط فدراسيون كتابخانه
  :تعريف باشد، عبارت است از

طالعات در هاي ديجيتال سازمانهايي هستند كه به گزينش، سازماندهي، حفاظت و توزيع ا كتابخانه
اين مراكز دسترسي به منابع الكترونيك را براي جامعه استفاده كننده . پردازند قالب الكترونيك مي

  ).2000  ،3گرينشتين (كنند در محيطي يكپارچه فراهم مي
اي و مخابراتي خدمات  اي، شبكه كتابخانه ديجيتال، نظامي است كه با استفاده از فناوري جديد رايانه

دهد و نه تنها بايد تمام خدمات   سازماندهي و بازيابي و اشاعه اطالعات را گسترش ميفراهم آوري،
ضروري كتابخانه سنتي را برآورده سازد بلكه با استفاده از امتيازات تكنولوژي ديجتيالي اين خدمات 

  )2000، 4فورت( را رونق بخشد
 ندي متخصص، فرايبع، حضور كاركنان مناني هستند كه در آن تامييها  سازمانيتاليجي ديها كتابخانه

، )يتاليجيد( به اطالعاتي و عقالني منطقيابي دستي براي كمك و راهنمائ،يانتخاب، سازمانده
 تاليجي از آثار ديا  مجموعهي وجود و نگهداري براني و تضم آنيكپارچگي حفظ ع،ي توزر،يتفس

 را با سرعت و تاليجي دي اطالعات تا بتوان منابعرديگ  مورد توجه قرار مييدر مدت زمان طوالن
 از جوامع خاص، يا  مجموعهاي جامعه كي استفاده ي  برايلحاظ اقتصاده  بانهيجو صرفه

  .) حاجي شمسايي تقل از2005 5سينق( ساخت ريپذ دسترس
شود مفهوم كتابخانه ديجيتال از  با بررسي تعاريف فوق كه به عنوان نمونه ذكر گرديد مشخص مي

ون مورد توجه قرار گرفته است؛ ولي از ديدگاه كتابداران، كتابخانه ديجيتال قبل از هر چيز زواياي گوناگ
هاي ديجيتالي سازمانهاي پويايي هستند كه به  كتابخانه. يك كتابخانه با همان اهداف كتابخانه سنتي است

هدف رفع سريع و آوري، سازماندهي، خدمات ارجاعي و اشاعه اطالعات با  انجام وظايف انتخاب، فراهم
تفاوت عمده كتابخانه . ورزند هاي اطالعاتي مخاطبان بالقوه و بالفعل مبادرت مي بدون محدوديت نياز

ها در نوع و چگونگي دسترسي به منابع و نحوه تعامل كتابداران با  ديجيتال با انواع متعارف كتابخانه
منابع آنها به "گردد به بيان ديگر  ه نميكاربران، نهفته است و از لحاظ ماهوي تفاوت بنياديني مشاهد

صورت رقومي بوده و امكان دسترسي به آن منابع از راه دور وجود دارد، ارتباط كتابدار و كاربران نيز 
  ).1381منصوريان،  ("مستلزم حضور فيزيكي افراد در محيط كتابخانه نيست

                                                 
 

 

1 Raitt  2 Peterson   3 Greenstein 4 Forht 
7 Singh 
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 هاي ديجيتالي وظايف و خدمات كتابخانه

ي ها فناوريها، نقش پررنگ  هاي شكلي با انواع ديگر كتابخانه تفاوت كه به جهت استطبيعي 
هاي  ثير آنها بر روشهاي ذخيره، بازيابي و اشاعه اطالعات، وظايفي بر كتابخانهاطالعاتي و ارتباطي و تأ

  ): 28، ص 1،1382گوپال(ديجيتالي مترتب است كه مهمترين آنها عبارتند از 
  مشي مدون ابع اطالعاتي بر اساس خطانتخاب و فراهم آوري مستمر من .1
 سازماندهي، پردازش و تحليل اطالعات فراهم آمده .2

 سازي متمركز و مستمر منابع اطالعاتي ديجيتال .3

 ايجاد بسترهاي الزم براي دسترسي سريع و دايمي كاربران به منابع اطالعاتي .4

ام مجموعه سازي اطالعات براي تضمين دو هاي معقول و مناسب جهت ذخيره اتخاذ شيوه .5
 آمده آثار ديجيتالي فراهم

 جاري و اشاعه گزينشي اطالعات  رساني  اي، آگاهي ارايه خدمات ارجاعي، مشاوره .6

 هاي ديجيتالي جهان ارتباط با ساير كتابخانه .7

 هاي دسترسي به اطالعات بهبود روش .8

  محافظت از محتواي خود اطالعات .9
  
  ديجيتالي ملي  كتابخانه

توان از ديدگاه كتابداري  مشخص شد ميي ملي  كتابخانه ديجيتال و مفهوم حال كه مفهوم كتابخانه
  :ديجيتال ايران را اينگونه توصيف كردي ملي  كتابخانه

اي كه كليه آثار منتشر شده در كشور يا در مورد آن كشور را بصورت ديجيتال و  كتابخانه«
 اطالعات كتابشناختي كند، متن كامل و الكترونيكي گردآوري، سازماندهي و حفاظت مي

   ».دهد هاي پرسرعت اينترنتي در اختيار كليه افراد جامعه قرار مي آنها را  با استفاده از شبكه

ديجيتال به كل كشور تعلق دارد و بايد كليه منابع اطالعاتي منتشرشده در ي ملي  كتابخانهبنابراين 
شوند، را در  ي كشور خودي منتشر مييك كشور و يا منابعي كه به زبان ديگر در ساير كشورها برا

ديجيتال بايد ي ملي  كتابخانهاين عبارت به اين مفهوم است كه بانك اطالعاتي . اختيارهمگان قرار دهد
ديجيتال پزشكي به انجام تمام وظايف ي ملي  كتابخانهدر كشور ايران مستقر باشد انتظار مي رود كه 

  .  مبادرت بورزد– پزشكي –صي مطرح در تعريف فوق با توجه به زمينه تخص
                                                 
1 Gopal  
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  : اكنون آنچه در كشور تحت عنوان كتابخانه ديجيتال ايجاد گرديده است از سه حالت خارج نيست 
را ) OPAC(اي است كه اطالعات كتابـشناختي منـابع مختلـف             هاي مكانيزه كتابخانه    سيستم .1

... ي، ثبـت نـام و     هاي موجود در يك كتابخانه از قبيل جستجو، امانت دهـ            همراه با سرويس  
  .در اختيار كاربران قرار دهد

هايي كه با در دسترس قرار دادن چكيده و متن كامل چند كتاب و نشريه عنـوان              وب سايت  .2
 .اند كتابخانه ديجيتال را بر خود برگزيده

كارگزاران پايگاههاي اطالعاتي داخلي كه با اشتراك چندين پايگـاه معتبـر علمـي، سـايت                .3
نماينـد و نـام آنـرا      و دسترسي يكپارچه به ايـن پايگاههـا را فـراهم مـي      خاصي طراحي كرده  
ماننـد  .(شـود  نامند كه در واقع يك نظام بازيابي اطالعات محسوب مـي         كتابخانه ديجيتال مي  

 ).سيستم رزنت در گذشته و رزسيستم و نسيم ايمان در حال حاضر

ديجيتال ناميد، كه ي ملي  كتابخانهرا توان چنين بسترهايي  آيا با توجه به تعاريف ارائه شده مي
 باشد "ديجيتال" به عنوان نهادي با اهداف مشخص و " كتابخانه "مصداق كاملي از تركيب دو اصطالح 

ود استفاده نمايد بدون آنكه عرض تر كردن خدمات خ كه بتواند از زيرساخت ديجيتالي براي كيفي
  غلبه ننمايد ؟) كتابخانه ( بر جوهر)ديجيتال(

اي را تحت عنوان كتابخانه ديجيتال در دست اقدام دارد  ايران پروژهي ملي  كتابخانهالوه بر اين ع
هاي آن  ديجيتال بقيه قسمتي ملي  كتابخانه Logoولي تا زمان تهيه اين مقاله در سايت اين كتابخانه بجز 

ت چرا كه در حال گذارد و به نظر نگارنده منطقي هم اس  را به نمايش مي"در دست ساخت"عبارت 
حاضر در كشور منابع ديجيتال و الكترونيكي زيادي نداريم و اينكه هنوز اقدام جدي در خصوص 

  .ديجيتال كردن منابع اطالعاتي چاپي در كشور، صورت نگرفته است
گرچه در ايران "گويد در مورد داليل عدم ايجاد كتابخانه ديجيتال در ايران مي) 1387( حسن زاده

هايي نيز در اين  نامه هاي ديجيتال نوشته و يا ترجمه شده است و پايان ادي در زمينه كتابخانهمقاالت زي
افزارهاي مرتبط با كتابخانه ديجيتال  است اما تحقيقاتي در زمينه معرفي و ارزيابي نرم زمينه به انجام رسيده

هر چند كه موانع . د داردرسد كه در اين زمينه خالء قابل توجهي وجو است و به نظر مي انجام نشده
رسد مانعي كه نقش كليدي و بسيار  هاي ديجتالي هستند اما دراين ميان به نظر مي مختلفي سد راه كتابخانه

اندازي  پررنگ در ايجاد يك كتابخانه ديجيتالي دارد، فقدان يك نرم افزار مناسب و كارآمد براي راه
  ).1387 ،رساني اطالعه بحث كتابداري و گرو("هاي ديجيتالي در داخل كشور است كتابخانه

ي علوم پزشكي كشور حتي ها دانشگاهولي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ايران در كل 
 غافل از اينكه امكانات، خدمات و ،ديجيتال پزشكي ايران را پخش نموده استي ملي  كتابخانهپوستر 
ديجيتال پزشكي فاصله ي ملي  كتابخانهمورد انتظار از ت شود با خدما اي كه از اين بستر ارائه مي منابعي
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براي اينكه شناخت كاملي از كتابخانه به اصطالح ملي ديجيتال پزشكي ايران داشته باشيم به . زيادي دارد
پزشكي هم نداريم كه به ي ملي  كتابخانهاين در حالي است كه ما هنوز در كشور . پردازيم معرفي آن مي

تر است چراكه در آينده زمينه  ديجيتال در حوزه پزشكي واجبي ملي  كتابخانه از نظر نگارنده وجودش
  .ديجيتال پزشكي فراهم خواهد كردي ملي  كتابخانهرا براي ايجاد 
  
  ديجيتال  پزشكي ايراني ملي  كتابخانهمعرفي 

  در دسترس است و بطور org.inlm.wwwاين كتابخانه از طريق وب سايتي به آدرس   
در اين قسمت از مقاله به معرفي اين . كند يكپارچه دسترسي افراد به منابع علمي خارجي را فراهم مي

كتابخانه كه برگرفته شده از كاتالوگي است كه توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ايران 
  :پردازيم تهيه شده است مي

  
يجيتال پزشكي ايران، امكان دسترسي به آخرين منابع اطالعاتي پزشكي موجود دي ملي  كتابخانه"

در دنيا را در هر مكان و زمان براي اساتيد، محققين و دانشجويان پزشكي به صورت يكسان در تمامي 
 نشريه 5000دسترسي يكسان به بيش از . نمايد  و مراكز تحقيقاتي پزشكي كشور فراهم ميها دانشگاه
 ميليون MDConsult 20 كتاب مرجع پزشكي مهم از 150شكي، از بزرگترين ناشران دنيا، معتبر پز

 SCOPUS, ISI Web of از جمله(خالصه مقاالت علمي در معتبرترين بانكهاي اطالعاتي دنيا 

Knowledge( هزار تصوير پزشكي، 100 ميليون پايان نامه دكترا و كارشناسي ارشد، بيش از 2، قريب 
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 Clinics of همچنين دسترسي به نشريات معتبر  پيوسته،دوره بازآموزي پزشكي به صورت 250حدود 

North Americaاي  چند رسانههاي پزشكي به صورت هاي پزشكي، مهارتها و رويه ، پروتكل ،
 و نيز دسترسي  Wiley Cochrane Libraryاز جمله ) EBM(ترين منابع پزشكي مبتني بر شواهد پيشرفته

ديجيتال ي ملي  كتابخانههاي پزشكي دنيا از جمله مهمترين منابعي است كه در قالب  ن اطلسبه مهمتري
 پزشكي به ندر اين كتابخانه محققا. فته استپزشكي ايران در اختيار محققين پزشكي كشور قرار گر

 و همچنين آخرين اطالعات دارويي First Consultسيستم بسيار پيشرفته و هوشمند تشخيص پزشكي 
 Patient Handout هزار راهنماي بيماران 10دسترسي به حدود .  هزار دارو دسترسي دارند20دنيا شامل 

عضويت و استفاده از اين كتابخانه براي اساتيد، محققين پزشكي . از ديگر ويژگيهاي اين كتابخانه ا ست
 Linkه ديجيتال شامل ي پيشرفته كتابخانها فناوريو دانشجويان پزشكي رايگان بوده و با بكارگيري 

Technology, Integrated Digital Library, Federated searchتواند به آخرين   هر محقق به سادگي مي
 كلمه و رمز عبور واحدي در اختيار Athensبا استفاده از تكنولوزي . اطالعات مورد نياز خود دست يابد
 "ب منابع ديجيتال در هر جاي دنيا استفاده نمايندگيرد كه قادرند از اغل اساتيد و محققان كشور قرار مي

  ).1387وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، (

  
  ساير امكانات 

 همه پايگاههاي اطالعاتي مورد بحث در 1با توجه به توصيف ارائه شده مشخص شد كه پيوند
قيما وارد همان بنابراين كاربر براي جستجوي اطالعات مس.  وجود داردINLMسايت  صفحه اول وب

حال پرسش اين است كه . كند پايگاهها شده و از امكانات متفاوت هريك از پايگاهها استفاده مي
  ديجيتال پزشكي ايران داراي چه امكاناتي است؟ ي ملي  كتابخانه

  :باشد ديجيتال داراي امكانات زير ميي ملي  كتابخانهصفحه اصلي 
مجله، كتاب و (زينه تمام منابع موجود در كتابخانه ديجيتال  با انتخاب اين گ):A-Z( فهرست الفبايي

  .شود براساس الفبا مرتب مي..) 
 Search :دهد كه منابع موجود در پايگاههاي مختلف را بر  گزينه جستجو اين امكان را به كاربر مي

مجله و (جيتالالزم به ذكر است كه اين گزينه فقط تا حد عناوين منابع دي. اساس كليد واژه جستجو كند
  .پردازد به جستجو مي..) كتاب و 

Support : راهنماي (در اين قسمت مواد آموزشي مربوط به نحوه استفاده منابع الكترونيكي كتابخانه
... از ناشرين مختلف شامل فايلهاي ارائه، راهنماي جستجو، پوستر و ) هاي موجود استفاده از پايگاه

                                                 
1 Link 
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قابل ذكر است كه تا تاريخ نگارش اين مقاله كليه راهنماهاي موجود در  .. وجود داردباقابليت بارگذاري
  .باشد اين بخش به زبان انگليسي  مي

Register : ديجيتال پزشكي اين ي ملي  كتابخانهاولين قدم كاربر، جهت استفاده از منابع موجود در
گيرد و امكان ثبت  قرار ميدر اين قسمت فرم ثبت نام در دسترس كاربر . است كه در آن ثبت نام نمايد

 IPي پزشكي سطح كشور قابل انجام است يعني افراد نمي توانند خارج از ها دانشگاهنام فقط از محيط 
  .دانشگاه در اين كتابخانه ثبت نام كنند

Athens : در صورت تائيد مدير كتابخانه ديجيتال (سرويسي است كه بعد از ثبت نام كاربر
  از طريق پست الكترونيكي براي آن Athens روز، كلمه عبور 20از حداكثر پس ) ي پزشكيها دانشگاه

 اين است كه امكان استفاده از قريب به اتفاق Athensمهمترين ويژگي كلمه عبور . گردد فرد ارسال مي
  نام كاربر وبا يك ) حتي خارج از دانشگاه(منابع الكترونيكي كتابخانه ديجيتال را در هر زمان و هر مكان

  .ري نخواهد كرديكند ولي سطوح دسترسي تغي واحد فراهم ميكلمه 
Browse By Subject :ديجيتال ي ملي  كتابخانهتواند منابع موجود در  در اين قسمت كاربر مي

هاي موضوعي  پزشكي كه در واقع منابع اطالعاتي موجود در پايگاههاي مختلف هستند، بر اساس رده
مختلف مرور كرده و به كليه منابع اطالعاتي در موضوع مورد نظر خود هاي فرعي  اصلي و زير موضوع

 موضوع فرعي 158 موضوع اصلي و 14موضوعات آن شامل . به صورت جامع و مانع دسترسي پيدا كند
  .مرتبط با علم پزشكي است

هاي آنها و  قابل ذكر است كه در اين بخش فقط عناوين مجالت و كتابها و منابع ديگر و رتبه
ولي اگر كاربر بخواهد از منابع . شود هاي كه در آن وجود دارند، براي كاربر ليست مي ناوين پايگاهع

  . بدست آمده استفاده نمايد بايد به پيوند مستقيم منبع مورد نظر در سايت ناشر مراجع نمايد
  
  تحليل وضعيت

 پزشكي ايران ديجيتالي ملي  كتابخانهر چاپي، مالك  توصيف   و پوستwww.inlm.org وب سايت
ي ملي  كتابخانههاي عرضه شده در دو منبع فوق ، خدمات   بوده است و در اين بخش به استناد داده

  . ديجيتال  پزشكي ايران مورد تحليل واقع شده است
 در كشور قرار ندارد، اين كتابخانه فقط داراي منابع اطالعاتي خارجي است و مخزن اطالعات آن

  .بنابراين عبارت ملي بايد از عنوان اين كتابخانه حذف گردد
هاي اطالعاتي است و هر يك       اين كتابخانه يك درگاه اطالعاتي براي دسترسي به پايگاه         )1

هاي اطالعاتي يك بخش     پايگاه. از آنها بصورت جداگانه قابل خريداري و استفاده است        
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شود و يكپارچه سازي دسترسي بـه ايـن منـابع را              ل محسوب مي  ديجيتاي ملي     كتابخانهاز  
 .ديجيتال قلمداد كردي ملي  كتابخانهتوان  نمي

العـات  امنيـت و پايـداري دسترسـي بـه اط    ي ملـي   كتابخانـه  در مباحـث يكي از مهمترين   )2
ــه اســت  ــه در   . موجــود در كتابخان ــن كتابخان ــات موجــود در اي ــه اطالع از آنجاكــه كلي

 . را براي اين كتابخانه متصور بوداي توان چنين ويژگي رار دارد نميكشورهاي مختلف ق

هم دانشگاهيان پزشكي تعلـق       اين كتابخانه فقط به گروه خاصي از پزشكان كشور و آن           )3
 پزشـكي  ي پزشكي كه بايد بـه  همـه اقـشار جامعـه    ي ملي    كتابخانهدارد بنابراين با مفهوم     

 .خدمات ارائه نمايد منافات دارد

استفاده از اين كتابخانه براي دانـشجويان       "ي از بندهاي توصيف باال آمده است كه       در يك  )4
 ولي بايد گفت كه خدمات كتابخانه ملي براي همه          "و اعضاي هيات علمي رايگان است     

ايـن  . باشـد  انـدك بـه عنـوان حـق عـضويت مـي       اعضاء رايگان يا با دريافت مبـالغ بـسيار    
ربـط   يهـاي ذ  وان حـق اشـتراك سـاالنه از سـازمان       نـ عكتابخانه در ابتدا مبلغ هنگفتي بـه        

دارد  و اگر به هـر دليلـي، اشـتراك منـابع اطالعـاتي مربوطـه تمديـد نگـردد                   دريافت مي 
 .گردد عضويت لغو و ارائه خدمات مربوطه منتفي مي

 فارسـي    هـيچ منبـع كتـاب      ب مرجـع پزشـكي اسـت و       ا كت 150اين كتابخانه در برگيرنده      )5
 .  وجود نداردبصورت ديجيتال در آن

ديجيتال پزشكي صرفا از طريق   ي ملي     كتابخانهثبت نام جهت استفاده از منابع موجود در          )6
 عمـوم محققـان پزشـكي    ي علـوم پزشـكي كـشور ميـسر اسـت و     ها  دانشگاههاي    كتابخانه

 . از خدمات آنان استفاده نماينداًستوانند رأ نمي

 
  ديجيتال  پزشكيي ملي  كتابخانهي  بايدها

ديجيتال پزشكي ي ملي  كتابخانهن قسمت مديريت، ساختار، وظايف و خدماتي كه از يك در اي
  : شود رود بيان مي انتظار مي

 كتابخانـه و  ي  اداره ي نامه مدون كتابخانه ديجيتالي كه در آن اهداف، وظايف، نحـوه            داشتن آيين  -1
  .داشتن مجموعه كتابخانه به تفصيل بيان گردد پويا نگه

بع ديجيتال؛ نكته ظريف ديگر اينكـه در تعريـف فدراسـيون كتابخانـه ديجيتـالي بـر       مالكيت بر منا   -2
 از ايـن رو     .است  كيد شده ر ديجيتالي در مدت زمان طوالني تأ      اي از آثا    اطمينان از وجود مجموعه   

انـدازي يـك     اي كه امروز به واسطه اشتراك پايگاهها و خدمات تجـاري مـدعي راه   مثال كتابخانه 
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 نزديك ممكن است به داليل مختلف نظير كـسر بودجـه        ي است در آينده    يتالي شده كتابخانه ديج 
). 1490 0 ، ص  2  0دايـره المعـارف كتابـداري ، ج         ( براي تامين اشتراك، غيرقابل دسترس شوند     

   0تضمين مالكيت بر منابع ديجيتالي، عنصر اساسي در كتابخانه ناميدن اين گونه پايگاهها دارد

 آوري منابع ديجيتالي  مشي مدون انتخاب و فراهم ز خطبرخوردار بودن ا -3

 :١باشد  نرم افزار مناسب كه توانايي ارائه خدمات زير را داشتهاستفاده از -4

   در محيط وبيقابليت دسترس -
   كاربرپسندي رابط كاربريدارا -
  ]نمايه سازي [قابليت كنترل واژگان -
  ]به ويژه موضوعي [ مختلفي ساده و پيشرفته در فيلدهايامكان انجام جستجو -
   مختلفيها افزار از مدارك به خط و زبان  نرميپشتيبان -
 ي ا  از منابع چندرسانهيقابليت پشتيبان -

  ه اطالعات كتابشناختي مدارك پزشكي بر اساس فرمت ماركارائ -
 دارا بـودن امكانـات ســخت افـزاري كــه قابليـت ذخيــره سـازي اطالعــات، تبـديل اطالعــات در        -5

 هاي پشتيبان  هاي ديجيتالي و تهيه نسخه ماشيني به دادههاي سنتي يا  قالب

اي ماننـد مـتن، صـوت، تـصاوير ثابـت و متحـرك، تـصاوير                  رسـانه   امكان تحويـل مـدارك چنـد       -6
 گرافيكي و سه بعدي

 به كليه متخصصان و دانشجويان حوزه علوم پزشكي بدون    رساني  اطالعه خدمات كتابداري و     ارائ -7
ها براي از بـين بـردن موانـع      اساسا ديجيتالي كردن كتابخانه0داريهاي ا در نظر گرفتن محدوديت  

  0دسترسي به مدارك اطالعاتي است

هـاي   هاي تخصـصي پزشـكي و رشـته     هاي ديجيتالي جهان به ويژه در حوزه        تعامل با سايركتابخانه   -8
 وابسته

 خـدمات مـشاوره   گيري كاربران از هاي ديجيتالي براي بهره  ايجاد بستر و فضاي الزم در  كتابخانه        -9
 هنمايي كتابداران متخصص او ر

اي، مدت معيني مثال يك يـا دو سـال را بـه صـورت        پروژه  هر  اساساً . اجراي يك دوره آزمايشي    -10
هاي ديجيتالي نيز از ايـن قاعـده مـستثنا نيـستند؛ چـون هـم                  نمايد كه كتابخانه    آزمايشي فعاليت مي  

 دوره اجـراي آزمايـشي بـه اسـتانداردهاي الزم در     آيند و هـم بتواننـد در   تجربه نويني به شمار مي    

                                                 
  )http://www.aqlibrary.ir/diglib/index.aspx: آدرس(سايت كتابخانه آستان قدس رضوي   1
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 ها، زمان و نيـروي انـساني مـورد نيـاز            و پيش بيني هزينه   ) هاي متن و تصوير       قالب( هاي فني     زمينه
 .يابند دست

  
  گيري نتيجه

را جستجو كنيم، موارد "كتابخانه ديجيتال" عبارت  و ياهو گوگل نظيرجستجوهاي اگر در موتور
كنيم كه  اتفاقات اين حوزه بگذريم مشاهده ميها و   اخبار روزنامهاگر ازشوند كه  يابي ميبسيار زيادي باز

هاي  كتابخانههاي معرفي شده به عنوان  شود اما با مراحعه به سايت از اين عبارت به كرات استفاده مي
از اين موارد، رسيم كه برخي  هاي آنها به اين نتيجه مي و مطالعه دقيق خصوصيات و قابليتديجيتالي 

 شده  ديجيتاليهاي كتابخانهتر و با اغماض داشته باشيم فقط  پايگاه اطالعاتي هستند و اگر نگاه كلي
   0هستند

نمايد و در پس  شود اين است كه شكل ديجيتال مهم جلوه مي ها مشخص مي آنچه در اين بررسي
وند و ميلياردها تومان هزينه، نيروي ش ها قرباني مي گري فريبنده، كاركردهاي مهم كتابخانه اين جلوه

انساني و وقت صرف شده براي اجراي پروژه كتابخانه ديجيتالي به جهت عملكرد غير اصولي به هدر 
   0روند مي

 به طور ) خصوصيات ظاهري و عناصر وابستهصفات،( هميشه به خاطر داشته باشيم هرگاه عرض 
ور اخص در  به ط)ات ، عنصر اصلي و ماهيت وجوديذ(  نسبت به جوهر "ديجيتال"اخص در اين مقاله 

 از درجه اعتبار و اهميت بيشتري برخوردار شود راه پيموده شده خطا و نيازمند "كتابخانه"اين مقاله 
  .بازنگري است
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