سخنان دبیر همایش
آقای دکتر سیروس مومن زاده – رئیس کتابخانه مرکزی

ورود فناوري اطالعات به كتابخانهها ،بويژه كتابخانههاي دانشگاهي و تحقیقاتي از دهه 0691
آغاز و سپس با تبديل مواد و منابع سنتي به ديجیتالي ،كتابخانه ها در تمام ابعاد خود دست
خوش تغییراتي بنیادين شدند .كتابخانههاي دانشگاهي كه به عنوان بخشي از فرآيند آموزشي
محسوب مي شوند با استفاده از منابع اطالعاتي الكترونیكي كه حضور چشمگیري در كتابخانهها
پیدا كرده ا ست ،به شكل هاي مختلفي به فرآيند آموزشي كمك ميكنند.
به راستی در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مسلما آینده باآنچه قبال مرسوم بوده است ،متفاوت خواهد
بود .بنابراین حرفه کتابداری باید دست به دگرگونی های اساسی و مشخصی زند ،وگرنه کنار گذاشته
خواهد شد و کتابداران در حالی که خدمات سنتی اطالع رسانی را ارائه می دهند ،باید به دنبال توسعه
مجموعه ای از مهارت های جدید بوده و نقش ها و وظایف تازه ای را در خود پرورش دهند .البته با توجه به
نقش کتابخانه های پزشکی و مراکز اطالع رسانی پزشکی در زمینه ارائه اطالعات و خدمات به اساتید و
پژوهشگران حوزه بهداشت و سالمت جامعه انکارناپذیر است  .از سوی دیگر اهمیت تبادل اطالعات در
جامعه پزشکی و تاثیر فناوریهای نوین اطالعات در عرصه ارائه خدمات به این جامعه ،موجب توجه به
شناخت روشهای دسترسی به اطالعات علمی و تامین منابع الکترونیکی شده که این امر در ارائه خدمات
نوین جامعه پزشکی اثرگذار خواهد بود.
این همایش با فراهم آوردن محیطی مناسب جهت عرضه آخرین دستاوردهای اساتید و پژوهشگران و
دانشجویان کتابداری و اطالع رسانی پزشکی کشور در قالب مقاالت و کارکاههای آموزشی  /ایجاد
بستری مناسب جهت تبادل اندیشه ها و ایجاد ارتباط بیشتر و فراهم آوردن بستری برای ایجاد تعامالت
علمی و فناوریهای نوین اطالعات  /ارتقاء سطح علمی دانشجویان و پژوهشگران  ،کتابداران و شرکت
کنندگان در همایش از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی  /ایجاد پویایی و انگیزه با مشارکت در فعالیتهای
علمی کتابداران  /معرفی تکنولوژیهای نوین در حوزه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی از طریق برگزاری
نمایشگاه تخصصی در ارتقاء و بهبود کیفیت خدمات کتابخانه های پزشکی و توانمندی کتابداران بر
بهداشت و سالمت جامعه موثر باشد.

