معرفی خدمات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در راستای سياست های معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه در حوزه تأمين منابع اط العاتی مورد نياز جامعه دانشگاهی،
کتابخانه های دانشگاه افتخار دارند به عنوان يکی از حلقههای مهم و پل ارتباطی بين کاربران و منابع اطالعاتی ،بستری مناسب را
فراهم نمايند تا کاربران دانشگاه علوم پزشکی بتوانند با دسترسی به منابع علمی در هر زمان و هر مکان نياز اطالعاتی خود را مرتفع
نمايند .
بر همين اساس راهنمای حاضر جهت معرفی خدمات کتابخانه ای و راه های دسترسی اعضاء مح ترم هيأت علمی ،پژوهشگران،
دانشجويان  ،دستياران و ساير افراد جامعه دانشگاهی ،تهيه گرديده است.
خدمات ما در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بصورت نيمه متمرکز و با محوريت ستاد امور کتابخانههای دانشگاه به
عنوان سياست گذار و توسط کتابخانههای دانشکدهها و مراکز آموزشی درمانی ارائه میشود.

کاربران کتابخانه
همه دانشگ اهيان شامل دانشجويان  ،اعضاء هي ات علمی ،کارمندان و پرسنل طرح نيروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،
بصورت بلقوه عضو کتابخانههای دانشگاه میباشند و با مراجعه به هر يک از کتابخانه ميتوانند از همه امکانات کتابخانههای دانشگاه
استفاده نمايند.
توجه:
 )1در ابتدای هر سال تحصيلی پروفايل دانشجويان جديدالورود بصورت خودکار با نام کاربری :شماره دانشجويی و رمز عبور:
شماره شناسنامه فعال میشود .بر اين اساس نيازی به مراجعه حضوری جهت عضويت در کتابخانههای دانشگاه نمیباشد.
 )2صرفا اعضاء محترم هيأت علمی ،پژوهشگران ،کارمندان و پرسنل طرح نيروی انسان ی دانشگاه جهت عضويت در
کتابخانههای دانشگاه می بايست با ارائه کپی حکم کارگزينی به کتابخانه مربوطه مراجعه نمايند.

ستاد امور کتابخانههای دانشگاه
اين ستاد زير مجموعه مديريت اطالعرسانی و انتشار منابع علمی دانشگاه ميباشد .از جمله وظايف ستاد مطابق با مصوبه
هفتمين جلسه شورای سياستگذاری کتابخانههای دانشگاه مورخ  49/7/ 21به شرح ذيل است:
 )2اجرای ارزشيابی دورهای و نظارت مداوم بر عملکرد صحيح کتابخانههای دانشگاه
 )1ارزيابی نيازسنجی منابع الکترونيکی مورد نياز دانشگاه
 )3اشتراک مجموعههای الکترونيکی
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 )9برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی برای کاربران و کتابداران دانشگاه
 )5ت دوين ،بررسی و بروزرسانی آييننامهها و دستورالعملهای اجرايی کتابخانهها و طرح جهت تصويب در شورای
سياستگذاری کتابخانهها
 )6ارتباط و هماهنگی بين وزارت بهداشت و دانشگاه در امور کتابخانهها
 )7برگزاری جلسات و پيگيری مصوبات شورای سياستگذاری کتابخانهها
 )8نظارت و کنترل مداوم وضعيت دسترسی به پايگاههای اطالعاتی
 )4مديريت بخش سرور و کالينتهای نرم افزارهای کتابخانهای
 )21مديريت و بهروز رسانی وبسايت مجموعه کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی دانشگاه
 )22هماهنگی و برقراری ارتباط بين کتابخانههای دانشگاه و کتابخانههای عضو طرح امانت بين کتابخانهای شهر اصفهان

فعالیتهای ستاد امور کتابخانهها


آشنايی کامل با وظايف و اهداف کتابخانه و مطالعه دائم در امور مربوط به کتاب و کتابداری جهت پيشبرد اهداف کتابخانه



بررسی و ارزشيابی برنامههای جاری و آتی پيشنهادی کتابخانه



پيش بينی و تنظيم بودجه ساليانه مورد نياز کتابخانهها در جهت تحقق برنامهها



ارزشيابی کمی و کيفی فعاليت های کارکنان کتابخانه



تعيين شرح وظايف کليه کارکنان کتابخانه مرکزی و تقسيم وظايف بين آنان



دريافت گزارش مستمر کار از کتابخانههای تابعه



شرکت در جلسات  ،اتخاذ تصميم و برنامهريزی



تعيين اولويتهای مختلف بين کتابخانهها و انجام مکاتبات



سرپرستی طرحهای پژوهشی کتابخانه



مصاحبه با داوطلبان استخدام برای مشاغل مناسب کتابخانهها



پيشنهاد در مورد تشويقات ،ترفيعات و  ...کارمندان و هر نوع امور مربوط



بررسی نيازهای پرسنلی و تجهيزاتی کتابخانهها و پيشنهاد آن به معاونت پژوهشی



توانمندسازی نيروی انسانی کتابدار با هدف تخصصی نمودن بخشهای کتابخانه و بهينهسازی کيفيت خدمات



همکاری با مجامع و مراکز علمی و فرهنگی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج



برقراری و حفظ ارتباط با فروشندگان ،ناشران و کارگزاران



همکاری نزديک با واحد مالی معاونت پژوهشی و دانشگاه ،جهت ارائه صورتحسابها  ،پرداختها و تسويه حساب



برقراری ارتباط و نظارت بر روابط بين کتابخانهای(امانت بين کتابخانهای)



تقويت خريد اشتراکی



برنامه ريزی و کنترل اجرای مبادله ،اهدا و انجام کليه امور مربوط به منابع اهدايی اعم از دريافت از مراکز و اشخاص و
بررسی های مربوطه که درصورت عدم تناسب با مجموعه يا تکراری بودن به مراکز ديگر ارسال گردند .
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پيشنهاد سفارش و تهيه وسائل و تجهيزات برای کتابخانههای تابعه دانشگاه



بررسی و معرفی پايگاه های علمی مفيد و يا معرفی شده از طريق شرکتهای فعال در اين حوزه



تأمين و تقويت مناسب ترين پايگاههای علمی و اطالعاتی در حوزه های آموزشی پژوهشی موردنياز دانشگاه



اطالعرسانی دسترسی آزمايشی و دائمی پايگاه ها از طريق اتوماسيون و ايميل و دريافت بازخورد و نظرات کاربران  ،نيز
رسيدگی و رفع مشک الت



بررسی همه جانبه پايگاه ها ،دريافت نظرات متخصصين و اساتيد خارج از دانشگاه مربوط به اين حوزه ،نهايی کردن
همکاری و عقد قرارداد در صورت لزوم؛



ايجا د ،تکميل و معرفی مخزن کتب الکترونيک کتابخانه؛



فراهم ساختن امکان دسترسی سريع و راحت به منابع اطالعاتی برای اعضاء هيأت علمی ،دانشجويان و کارکنان دانشگاه
به منظور حمايت از آموزش و پژوهشهای روز و آينده



تأمين و تهيه نسخهه ای جديد نرم افزار جامع کتابخانهای و ويرايش آن به منظور استانداردسازی خدمات کتابخانهای



برگزاری جلسات شورای سياستگذاری کتابخانه های دانشگاه ،و ساير جلسات با مسئولين دانشگاه در صورت لزوم



همچنين برنامهريزی ،مديريت ،راهاندازی و نظارت در حوزههای تخصصی جديد در کتابخانههای دانشگاه بر عهده اين ستاد
میباشد ،از جمله اقدامات انجام شده در اين خصوص میتوان به موارد ذيل اشاره کرد:

 راهاندازی مراکز اطالعرسانی مصوبه پنجمين جلسه شورای سياستگذاری کتابخانههای دانشگاه مورخ ( ،49/6/ 8پيوست)1
 ديجيتالسازی منابع چاپی تک نسخهای(پايان نامهها و طرحهای تحقيقاتی) جهت ارائه خدمات آن الين به کاربران؛
از ديگر خدمات اين واحد ارائه خدمات اشاعه اطالعات و شامل فعاليتهای ذيل می باشد:
 )2اطالعرسانی در خصوص منابع ديجيتال اعم از پايگاههای اطالعاتی ،Accesses Open ، Trailو  ...با استفاده از
امکانات موجود از جمله ايميل ،شبکههای اجتماعی
 )1تهيه راهنما و بستههای آموزشی از خدمات کتابخانهها ،منابع الکترونيکی و پايگاههای اط العاتی
 )3برگزاری کارگاههای آموزشی استفاده از پايگاههای اط العاتی
 )9برگزاری انواع کارگاه آموزشی مورد نياز کاربران کتابخانهها
 )5برگزاری دوره های آموزشی و نشستهای علمی جهت توانمندسازی کتابداران کتابخانههای دانشگاه
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کتابخانه های دانشکدهای و مراکز آموزشی  -درمانی
تمامی کتابخانه های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دارای بخش های امانت ،مرجع ،اطالعرسانی پزشکی و سالن مطالعه
میباشند ( .شرح فعاليتهای اين واحدها در بخش بعدی آمده است (

خدمات بخش امانت:
تمامی منابع موجود در کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(منابع چاپی و الکترونيکی ،پاياننامهها و طرحهای تحقيقاتی) در
محيط وب از طريق نرم افزار آذرسا قابل دسترس می باشد و تمامی افراد بدون استفاده از نام کاربری و پسورد ميتوانند تمامی منابع
را جستجو و بازيابی نموده و از اطالعات کتابشناختی و نيز محل نگهداری آن اطالعات الزم را کسب نمايند سپس با مراجعه به
کتابخانه مربوطه منبع موردنظر را امانت بگيرند يا اينکه با مراجعه مستقيم به کتابخانه و جستجو در قفسهها با کمک راهنماها يا
کتابداران ،منبع موردنياز را به امانت ببرند.
* 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 اينکه تمامی پاياننامه و طرحهای تحقيقاتی دانشجويان در اين نرمافزار موجود میباشد.
توجه:
دسترسی به متن کامل پاياننامهها فقط بصورت  Reviewو صرفا برای اعضاء کتابخانههای دانشگاه با استفاده از اکانت
دسترسی به نرم افزار آذرسا از طريق ورود با ( شماره شناسايی :شماره عضويت و رمز عبور :شماره شناسنامه) به راحتی امکان
پذير میباشد.
ساير وظايف بخش امانت کتابخانه ها به شرح ذيل می باشد:


آموزش به مراجعين جهت استفاده از نرمافزار کتابخانه و يافتن منابع موردنياز خود از نرمافزار



قفسهخوانی و برطرف نمودن اشکاالت موجود در چينش کتب در قفسه و مشخص نمودن مفقوديها



وجين دوره ای کتابخانه بر اساس آيين نامه وجين کتابخانه های دانشگاه ) جدا نمودن کتاب های فرسوده و مستعمل
جهت خريد کتاب جايگزين يا صحافی ،خارج کردن کتب باالستفاده و (.....



پيگيری و بررسی امانات و استفاده از مقررات ديرکرد



بررسی نارسايیهای گردش کتاب و ارائه پيشنهادات اصالحی



نيازسنجی از کاربران جهت تهيه منابع



راهنمايی مراجعين جهت استفاده از امکانات کتابخانه
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آمادهسازی و بارکدگذاری کتب و انتقال به مخزن

خدمات بخش مرجع:
چنانچه منبعی در قسمت شماره بازيابی دارای يکی از حروف " "Rيا "م" درج شده باشد نشان دهنده اين است که منبع موردنظر
مرجع يا رفرنس بوده و امانت داده نمیشود .مانند  :فرهنگها  ،واژه نامهها  ،اطلسها ،دايرهالمعارفها  ،تذکرهها (شرححالها) ،
پاياننامهها ،طرحهای تحقيقاتی و برخی منابع خاص .براین اساس کاربران می توانند از خدمات ذیل در این بخش استفاده نمایند.



خدمات مرجع حضوری به متقاضيان



دريافت کمک در زمينه جستجو و بازيابی محتوای پاياننامهها



نحوه استفاده از پاياننامهها و در صورت نياز دانلود يا پرينت صفحات موردنياز

خدمات بخش اطالع رسانی:
تحوالت عصر حاضر در حوزه اطالعات من جمله انفجار اطالعات،آلودگی اطالعات و ...باعث شده تا مخاطبان اطالعات برای رفع نياز
اطالعاتی خود پيش از مراجعه به کتابخانه به محيطهای مجازی مختلف مراجعه کنند در اين راستا کتابخانههای دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان اقدام به راه اندازی واحدهای اطالع رسانی پزشکی نموده و سعی نمودند با استفاده از امکانات موجود از قبيل وجود
پايگاههای اطالعاتی مفيد ،کتابداران متخصص و امکانات و تجهيزات رايانهای در اين مهم گامهای مؤثری بردارند.

روشهای دسترسی به پایگاه های اطالعاتی:
بانکهای اطالعاتی و کتابخانههای ديجيتالی در وب ،پايگاههايی هستند که متون و منابع ارزشمند ،کمياب و ناياب را از هر جای
دنيا برای کاربران خود فراهم ميکنند و همچنين امکانات پژوهشی و قابليتهای ويژه ای را برای استفاده محققين از متون ارائه شده،
فراهم میآورند .کتابخانه ديجيتال دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستر الزم برای دسترسی به پايگاه های اطالعاتی را فراهم کرده
است که با آدرس  digilib.mui.ac.irقابل دسترس میباشد.
به علت حجم بسيار زياد اطالعات موجود در پايگاههای اطالعاتی و هزينه های بسيار سنگين جهت تهيه آنها ،اعمال دسترسی به
تمامی مقاالت و منابع اطالعاتی موجود در اين پايگاهها نه مقرون به صرفه و نه نياز میباشد ،لذا دسترسی به متن کامل منابع
موجود در صورتی امکان پذير است که از طريق يکی از روشهای :کنسرسيوم وزارت متبوع ،تهيه اشتراکی با ساير دانشگاهها ،اشتراک
و يا خريد از طريق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اين امکان فراهم شده باشد.

معرفی خدمات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
توجه:
 .1در وبسايت کتابخانه ديجيتال دانشگاه راهنمای آموزشی برخی اين منابع موجود میباشد.
 .2کارگاه های آموزشی "چگونگی استفاده از منابع ديجيتال " بصورت مستمر از طريق مديريت منابع علمی دانشگاه و
همچنين کتابخانههای دانشکده ای برگزار میگردد.
 .3برای استفاده از اين منابع در محيط دانشگاه کافی است با  Vpnبه اينترنت متصل شوي د.
 .4برای استفاده از اين منابع در خارج از پرديس دانشگاه میبايست  VPNدانشگاه فعال گردد.
 .5برای استفاده بهتر از امکانات خاص پايگاه های اط العاتی می بايست عالوه بر فعال نمودن VPNدر هر پايگاه Register
شوي د.

طرح امانت بین کتابخانهای:
امروزه حجم زياد اطالعات موجب شده تا در کتابخانه ها سياست خريد منابع به سياست دسترسی به منابع تغيير پيدا کند در نتيجه
در حال حاضر تعدادی از کتابخانههای شهرستان اصفهان که شامل :کتابخانههای دانشگاه اصفهان ،علوم پزشکی اصفهان ،دانشگاه
هنر،دانشگاه صنعتی مالکاشتر،دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشگاه پيامنور اصفهان،مرکز تحقيقات معلمان و خانه رياضيات با محوريت
کتابخانه شهرداری در اين طرح مشارکت دارند .کاربران برای استفاده از اين طرح ابتدا بايد جهت جستجوی منابع چاپی موجود در
کتابخانههای عضو طرح امانت بين کتابخانهای شهر اصفهان ،به صفحه خانگی اين کتابخانهها مراجعه کنند و سپس درخواست خود
را به بخش امانت بين کتابخانه واقع در کتابخانه مويدالطباء ارائه نمايند.

طرح خدمات تحویل مدرک :
يکی ديگر از روشهای دسترسی به اطالعات استفاده از خدمات تحويل مدرک است که در کتابخانهها موجود نيست ،کاربران
میتوانند مقاالت و يا ساير منايع مورد نياز خود را از طريق سايت کتابخانه به آدرس  centlib.mui.ac.irقسمت خدمات تحويل
مدرک با پر کردن فرم مربوطه دريافت نمايند.
توجه  :مقاله درخواست شده از طريق خدمات تحويل مدرک از طريق ايميل معرفی شده کاربران ظرف مدت حداکثر  98ساعت
برای آنها ارسال خواهد گرديد.

خدمات مشاوره اطالعاتی:
واحد "مشاوره اطالعات پژوهشی" کتابخانه مؤيداالطباء به منظور پشتيبانی از فعاليتهای پژوهشی اعضای هيأت علمی ،دانشجويان
تحصيالت تکميلی و پژوهشگران دانشگاه ،خدمات مشاوره ای و راهنمايی ارائه مینمايد .خدمات مشاوره توسط کتابداران با تجريه

معرفی خدمات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه و به منظور راهنمايی کاربران جهت انجام صحيح پژوهش ارائه می گردد .اين خدمات در حال حاضر هم به صورت حضوری
و هم در بستر آنالين به کاربران ارائه میشود.
خدماتی که در اين قسمت ارائه می شود شامل:
 .1کمک درانجام جستجو در بانکهای اطالعاتی معتبر
 .2کمک در استفاده از نرم افزار مديريت اطالعات نظيرEndNote
 .3آشنايی با مصاديق سرقت علمی و راهکارهای مقابله با آن
 .4کمک در آمادهسازی مقاله
 .5کمک در انتخاب مجله مناسب برای انتشار مقاله
 .6آشنايی با قابليتهای شبکههای اجتماعی پژوهش محور
 .7کمک در تکميل شناسهها و پروفايل های پژوهشی
 .8همکاری در انجام مطالعات مرور نظاممند و متاآناليز
 .9کمک به تامين منابع اطالعاتی مورد نياز در پژوهش های علمی
کاربران می توانند با ثبت اطالعات و طرح پرسش خود در وبسايت کتابخانه مرکزی در قسمت درخواست مشاوره اطالعاتی از اين
خدمت استفاده نمايند.

مستدعی است چنانچه دارای پيشنهاد يا تجربهای ارزشمند هستيد با ارسال آن به پست الکترونيکی  centlib@mui.ac.irيا
تکميل فرم های نظرسنجی مندرج در وب سايت کتابخانه مرکزی ما را در ارائه هر چه بهتر خدمات ياری رسانيد.

