
 :علوم پزشکی قزوین دانشگاه دیجیتال کتابخانه رسالتف و اهدا

 و مراحل  كه هاست همان و گیرند می شكل مشخصی دامنه و رسالت اساس بر ، سنتی هاي مجموعه همانند دیجیتال هاي مجموعه

 ترشگس و توسعه چشم انداز با  دانشگاه دیجیتال كتابخانه رسالتف و اهدا این در. كنند می هدایت را سازي مجموعه هاي فعالیت

 تهیه و تدوین گردیده است. موجود تحصیلی هايرشته اولویت با روز هايدانش و علوم زمینه در رسانیاطالع و علمی منابع

 اهداف:

 هالكترونیكی متناسب با نیاز كاربران و اهداف كتابخان مجموعه سازي منابع اطالعاتی وشناسایی نیاز اطالعاتی  .1

راک مورد اشت منابع پایگاه هاي اطالعاتی آنالین و دیجیتالدسترسی به تمام متن )شامل ه خدمات اطالعاتی آنالین ئارا .2

 به كاربران  (دانشگاه

 یهاي اطالعاتهاي اطالع یابی به كاربران جهت بازیابی منابع درپایگاهموزش مهارتآ .3

 دآئین نامه موجو با به اعضاء كتابخانه مطابق دیجیتالی ارائه خدمات امانت منابع .4

 در زمینه هاي اطالعاتی مورد نیاز ایشان نرائه خدمات غیرحضوري به كاربراا .5

 استفاده از منابع دیجیتال  گكمک به ارتقاء فرهن .6

 وظایف کتابخانه

 دیجیتال كتابخانه در ها آن بارگذاري و دانشگاه در مصوب تحقیقاتی هاي طرح و ها نامه پایان گردآوري. 1

 كتابخانه داخل در منابع از استفاده براي مناسب و كافی فیزیكی تسهیالت و امكانات آوردن فراهم  .2

 اس ضوابطبر اس اعضاء به دي سی و نشریه كتاب، شامل دیجیتال اطالعاتی منابع امانت   .3

 كتابخانه منابع به دسترسی در تسهیل منظور به اي كتابخانه خدمات كردن الكترونیكی  .4

 .مراجعان تمام به كتابدار همكاران طریق از وكامل دقیق بهنگام، خدمات ارایه  .5

 كتابخانه خدمات و منابع از دانشجویان و اساتید كردن آگاه منظور به بروشورهایی و راهنما تهیه .6

 الكترونیكی صورت به كتابخانه خدمات ارائه منظور به كتابخانه افزارنرم از پشتیبانی و كنترل نظارت،. 7

 اختیار در تبهداش وزارت كنسرسیوم طریق از كه معتبرآنالین الكترونیكی نشریات و اطالعاتی پایگاههاي نمودن پذیر دسترس. 8

 .دارد قرار  دانشگاه

 دیجیتالی منابع از بهتر چه هر گیري بهره و اطالعات جستجوي جهت الزم هاي راهنماییارائه   وآنالین  آموزش نجاما. 9

 موردنیاز هايزمینه در پژوهشگران سؤاالت بهآنالین  پاسخگویی و رسانیاطالع خدمات ارائه  -11


