راهنمای استفاده از اداره کتابخانه مرکزی
کتابخانه در سال  ۷۶۳۱همزمان با تاسیس دانشکده پزشکی در ساختمان طوبی راه اندازی شد و در سال ۷۶۳۱
به مجتمع پیامبر اعظم (ص) ساختمان فعلی انتقال یافت  .ساختمان کتابخانه حدود  ۳۶۶متر مربع مساحت
دارد و در دو طبقه واقع شده است ،دارای دو سالن مجزا جهت مطالعه خانم ها و آقایان ،دو سالن اطالع رسانی
مجهز به  ۴۴دستگاه رایانه ،سالن مخزن کتب و مجالت و پایان نامه و دو اتاق کار جهت کارکنان می باشد
هدف اصلی این کتابخانه گزینش و گردآوری منابع و اطالعات علمی و آموزشی و ارائه خدمات کتابخانه ای و
اطالع رسانی به دانشجویان ،اعضای هیئت علمی و کارکنان در راستای حمایت و تقویت برنامه های آموزشی و
پژوهشی دانشگاه و دانشکده می باشد

کارکنان کتابخانه
خانم مریم کرامتی ،کارشناس کتابداری و اطالع رسانی
خانم افسانه شهرابی ،کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی
آقای سید رضا صدری ،کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی
آقای سید احمد معصومی ،کارشناس کتابداری و اطالع رسانی پزشکی
آقای علیرضا وفایی نژاد ،کارشناس مدیریت امور فرهنگی
خانم فیروزه خداپرست ،متصدی میز امانت

بخش های کتابخانه
کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران دارای دپارتمان ها وبخش های مختلفی می باشد:
 .1بخش کتب
 .2نشریات چاپی
 .3بخش امانت

 .4بخش پایان نامه ها
 .5سایت الکترونیک
 .6نرم افزار یکپارچه ثنا

 .1کتب چاپی و الکترونیکی
این بخش از کتابخانه دارای  ۷۹۷۱۱نسخه کتاب فارسی  0404نسخه کتاب التین و  202عدد کتب (لوح
فشرده) می باشد .بخش کتب چاپی شامل کلیه کتب فارسی و التین در زمینه پزشکی و تخصصی بوده که پس
از خریداری و آماده سازی رده بندی و فهرست نویسی توسط کارشناس و متخصص بصورت طبقه بندی شده در
قفسه ها قرار می گیرد  .سیستم مخزن بصورت باز بوده و دانشجو و یا مراجعه کننده می تواند با توجه به راهنما
های موجود بر روی قفسه  ،کتب مورد نیاز خود را پیدا نموده و نسبت به استفاده در سالن مطالعه و یا امانت به
بخش امانت مراجعه نمایند .کتب الکترونیکی بصورت تمام متن نیز موجود می باشد اعم از لوح فشرده و دو بانک
الکترونیکی تحت غنوان

 RDMLو  044عنوان کتب روان شناسی و روان پزشکی و دیگر کتب الکترونیکی

و چاپی قابل دسترسی می باشد .که جهت استفاده از این کتب می توانید به قسمت کتابخانه الکترونیک و
قسمت راهنمای

 RDMLمراجعه نمایید.

 .2نشریات چاپی
بخش نشریات کتابخانه با نگهداری و ارائه خدمات مربوط به نشریات یکی از بخش های فعال و پویای مرکز
اطالع رسانی به شمار می رود .این بخش توانسته است با جمع آوری مجله های جاری و گذشته نگر مجموعه
نسبتاً غنی فراهم سازد به گونه ای که نیازهای پژوهشی مراجعان را تامین نماید .تعداد مجالت چاپی التین
موجود حدود  ۷۶عنوان ،و تعداد مجالت فارسی بیش از  ۷۶۶عنوان می باشد .در قسمت آرشیو نیز شماره
های گذشته نشریات موجود می باشد ،که به منظور بهره وری دانشجویان و اساتید جهت کمک به امر پژوهش
مورد استفاده قرار گرفته می گیرد .پوشش زمانی این نشریات در بخش فارسی از سال  ۷۶۱۶و التین از سال
می باشند لذا کتابدار  ۷۱۳۱Onlineمی باشد .با توجه به اینکه بسیاری از نشریات بصورت الکترونیکی و
مرجع در واحد نشریات می تواند به مراجعه کنندگان در یافتن نشریات الکترونیکی و مقاالت غیر چاپی اقدام
نماید.

 .3بخش امانت منابع کتابخانه
بخش امانت کتابخانه یکی از فعال ترین و پر رفت و آمدترین بخش های کتابخانه به شمار می رود ،مهمترین
وظیفه این بخش تحویل ،تمدید ،برگشت و رزرو کتب وکمک و راهنمایی مراجعین در بازیابی مطالب و کتب مورد
نیاز می باشد.امانت منابع کتابخانه به صورت دستی و کامپیوتری و با استفاده ازسیستم نرم افزاری جامع کتابخانه
ای پیام(ثنا) و بر اساس آئین نامه امانت دانشگاه انجام می پذیرد .مخزن کتابخانه بصورت قفسه باز اداره می
گردد  .مراجعین جهت امانت گرفتن کتاب باید عضو کتابخانه شوند ،عضویت دانشجویان جدیدالورود در هر سال
تحصیلی به صورت جمعی از طریق لیست ارسالی دانشجویان ثبت نام شده از سوی معاونت محترم آموزشی به
کتابخانه انجام می شود .مدت اعتبار کارت عضویت کتابخانه برای دانشجویان برابر با مدت اعتبار کارت دانشجویی
آنان و یا ( طول مدت تحصیلی ) است .مدارک الزم جهت عضویت  :ارائه کارت دانشجویی معتبر یا لیست اسامی
دانشجویان به همراه شماره دانشجویی ،دو قطعه عکس  ۶×۴و تکمیل فرم تقاضانامه عضویت  .انجام خدمات این
بخش با نرم افزار یکپارچه کتابخانه بصورت کامپیوتری می باشد  .اطالعات تمامی کتب و منابع کتابخانه در نرم
افزار وارد گردیده و درزمان امانت دهی قابل رویت می باشد .اطالعات تمامی اعضا کتابخانه نیز وارد سیستمی می
گردد .لذا سیستم امانت در بیشتر کتابخانه های ما بصورت کامپیوتری می باشد  .در زمان امانت دادن به لحاظ
اشتراک بین کتابخانه ای سیستم نرم افزار کلیه امانت ها تاخیرات و وضیت کابر قابل رویت می باشد .اگر چه
تمامی کاربران باید در کتابخانه مذکور دارای کارت عضویت جهت استفاده از آن کتابخانه داشته باشند.

 .4بخش پایان نامه ها
پایان نامه ها جزء اسناد دانشگاه می باشند .دانشگاه علوم پزشکی مازندران دارای حدود  0244عنوان پایان نامه
در رشته های مختلف پزشکی ،دندانپزشکی ،داروسازی ،پرستاری  ،مامایی ،بهدا شت و ...می باشد .پس از
ورود پایان نامه به کتابخانه ابتدا ثبت گردیده و شماره راهنما دریافت میکنند .و سپس بصورت اطالعات
توصیفی و تحلیلی در نرم افزار کتابخاته ثنا ورود اطالعات می گردند .به منظور حفظ دسترسی سنتی (در صورت
عدم استفاده از برنامه به دلیل قطع برق) فایل الفبایی عنوان و مولف در فهرست برگه های توصیفی و تحلیلی
(اطالعات کتاب شناختی) در برگه دان تنظیم شده و مورد استفاده مراجعین قرار می گیرد .الزم به ذکر است به
همین منظور لیست تایپی پایان نامه ها نیز به منظور استفاده مراجعین در دسترس قرار می گیرد .نکته مهم این
که استفاده و امانت پایان نامه ها به صورت موقت و فقط داخل کتابخانه با ارائه کارت معتبر انجام می گیرد.
همچنین لیست کامل و یکپارچه پایان نامه های دانشگاه به همراه چهار نمایه(عناوین نویسنده استاد راهنما و
استاد مشاور) جهت بازیابی آسانتر به همراه چکیده آنها در سایت دانشگاه و در قسمت کتابخانه الکترونیک قابل
بازیابی می باشد.

 .5نرم افزار یکپارچه کتابخانه ای( ثنا)

این نرم افزار که تحت وب می باشد با مدیریت اداره کتابخانه مرکزی در  51مرکز تابعه این اداره و در کلیه
کتابخانه های دانشکده ای و بیمارستانی قابل دسترسی می باشد این نرم افزار بیش از  54سال است که در
دانشگاه علوم پزشکی مازندران بصورت شبکه ای و جامع مورد استفاده قرار میگیرد .تمامی سرویس ها اعم از
فهرست نویسی  ،جستجو و بازیابی مدرک  ،گزارش گیری  ،چکیده نویسی و تهیه چکیده و دیگر خدمات اطالع
رسانی را در تمام سطوح و بصورت استاندارد کتابخانه های بزرگ (کتابخانه ملی پزشکی آمریکا) و کتابخانه
ملی ایران ارائه می دهد
تمامی کتابخانه های تابعه دانشگاه مجهز به این نرم افزار بوده که می توان گفت در حال حاضر  51مرکز تابعه
اعم از بیمارستانی و دانشکده ای مجهز به این نرم افزار می باشند .
جهت ورود اطالعات و یا جستجوی منابع می توانید ازطریق شبکه و اینترنت وارد نرم افزار شوید .آدرس های
نرم افزار :
IP: http://192.168.6.29
IE: lib.mazums.ac.ir
در روش اول در صورت اتصال به اینترنت شما می توانید از نرم افزار استفاده کنید و در صورت قطع اینترنت
دسترسی شما نیز قطع می گردد .
در روش دوم که از طریق آدرس می باشد در صورت قطع اینترنت شبکه همچنان نرم افزار را هدایت نموده و
ارتباط با سرور مربوطه برقرار می باشد  .پس ترجیحا از روش دوم جهت استفاده از نرم افزار استفاده نمایید .
کلیه کتب فارسی و التین موجود در دانشگاه و نیز نشریات و پایان نامه های موجود در نرم افزار فوق ثبت
فهرست نویسی و رده بندی گردیده است  .کاربران جهت جستجو نیاز به رمز عبور ندارند .و می توانند منابع
مورد نیاز خود را بازیابی نموده و استفاده نمایند .الزم به ذکر است کلیه سیستم های امانت کتابخانه های تابعه
دانشگاه تحت نرم افزار فوق بصورت کامپیوتری می باشد .جهت استفاده از این ترم افزار کاربران محترم می
توانند در کتابخانه الکترونیک دانشگاه و در قسمت (نرم افزار کتابخانه یکپارچه ثنا) هم راهنما دریافت نموده و
نیز از سیستم بصورت  Onlineاستفاده نمایند.

 .6سایت الکترونیک کتابخانه
عصری که ما درآن به سر می بریم عصر انفجار اطالعات لقب گرفته است و هر روز شاهد فزونی اطالعات در هر
گوشه از جهان هستیم در چنین وضعیتی که هر روز اطالعات جدید تری ارائه می شود ،دسترسی صحیح و سریع
افراد به اطالعات دارای اهمیت ویژه ای می باشد .کتابخانه ها و مراکز آموزشی وتحقیقاتی به عنوان مراکز اصلی

اطالع یابی واطالع رسانی از عمده ترین کانالهای دسترسی به اطالعات به شمار می آیند و در این خصوص کتابداران
و اطالع رسانان باید به جنبه های نظری وکاربردی اینترنت به خوبی واقف باشند تا بتوانند اوال اطالعات روز آمد
و جامعی را در کمترین زمان ممکن به محققین و پژوهشگران ارائه نماید و ثانیا با استفاده از امکانات موجود
اینترنت نظیر اشتراک منابع ،فهرست نویسی و رده بندی ،انتخاب وسفارش مواد و ...عالوه بر یک دست سازی
فعالیت ها وکاهش هزینه ها از امکانات وسیع این شاهراه بزرگ اطالعاتی در جهت پیشبرد اهداف کتابخانه ها
استفاده نمایند.

این بخش دارای  01ایستگاه اطالعاتی می باشد .پایگاه ها و بانکهای اطالعاتی الکترونیکی که همان پایگاه های
مورد اشتراک وزارت بهداشت می باشد و همچنین مجموعه کتب پزشکی( آر دی ام ال)  ،مجموعه مقاالت
فارسی (سامانه برکت) و ...که اهم آنها عبارتند از :
-

Science Direct - Clinical Key – – Up to date - Scopus- Springer- Wiley
Bmj Journal – Sage Journal - Ebsco - Pubmed - End Note- Ulrich
Web of Scienc - Proquest - Cochrane Library- Proquest

و مابقی بانک های الکترونیکی دانشگاه که در سایت دانشگاه و در قسمت کتابخانه الکترونیک موجود می باشد و
به سهولت جهت دریافت آخرین اطالعات علمی و تحقیقاتی قابل دسترسی می باشد .ضمنا راهنمای استفاده هر
یک از بانک های اطالعاتی فوق به صورت مجزا در قسمت کتابخانه الکترونیک دانشگاه قابل دریافت می باشد.

سامانه نوپا
رونمایی از  12سامانه علمی وزارت بهداشت با سرنام کلی نوپا (نظام نوین اطالعات پژوهشی ایران)
نظام نوین اطالعات پژوهشی کشور ایران (نوپا) مجموعه ای از شیوه نامه ها و سامانه های اطالعاتی در بر گیرنده
اجزای نظام پژوهشی علوم پزشکی کشور شامل پژوهشگران  -نویسندگان مقاالت  -طرح حهای تحقیقاتی-
پایان نامه ها  -مقاالت  -مجالت  -کتاب ها  -پروانه های ثبت اختراعات و سایر موارد مرتبط است.
این نظام که به اختصار نو پا نامیده می شود شامل  52سامانه اطالعات علمی پژوهشی است که  52خدمت
نوین پژوهشی را در دوتزدهمین دولت خدمتگزار به پژوهشگران علوم پزشکی کشور ارائه می نماید .در این راهنم
 52سامانه اطالعاتی کاربردی نو پا به طور مختصر معرفی می شوند.

سامانه علمسنجی اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

http://isid.research.ac.ir

سامانه نشریات (مجالت) علمی پژوهشی علوم پزشکی کشور
http://journals.research.ac.ir

سامانه مدیریت انتشارات و کتب دانشگاههای علوم پزشکی کشور
http://books.research.ac.ir

سامانه پایاننامههای علوم پزشکی کشور
http://thesis.research.ac.ir

سامانه اعالم مجالت نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت
http://blacklist.research.ac.ir

سامانه انتشار نتایج و اخبار پژوهشهای سالمت کشور
http://news.research.ac.ir

سامانه منبع یاب (جستجو و بازیابی منابع اطالعاتی پزشکی)
http://rsf.research.ac.ir

سامانه علم سنجی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
http://usid.research.ac.ir
سامانه مشابهت یاب مقاالت علوم پزشکی کشور
http://ppc.research.ac.ir

سامانه و بانک اطالعات مقاالت علوم پزشکی
http://idml.research.ac.ir

سامانه کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی کشور
http://www.inlm.ir
سامانه و بانک اطالعات طرحهای تحقیقاتی علوم پزشکی کشور در حال تکمیل می باشد.

