کتابخانه ملی پزشکی
از رویا تا واقعیت

کتابخانه های ملی
 کتابخانه های ملی

 حاصل دوران مدرنیته و تولد پدیده «دولت ملت» است که مفهوم ملیت شکل می گیرد

 کتابخانه های ملی یکی از تجلیگاه های فرهنگ یک
ملت محسوب می شود .
نیروی انسانی
ساختمان نمادین
 مجموعه غنی
راهبری سایر کتابخانه ها
خبره

مجموعه کتابخانه های ملی

 منابع تولید شده توسط یک ملت
 منابع تولید شده در باره یک ملت

 منابع معتبر علمی و فرهنگی از دیگر کشورها

کتابخانه ملی پزشکی

 کتابخانه تخصصی پزشکی

یا

کتابخانه ملی پزشکی

کتابخانه ملی پزشکی

 منابع تولید شده در حوزه پزشکی توسظ یک ملت

 منابع معتبر مورد نیاز پزشکی از سایر کشورها

کتابخانه ملی پزشکی ایران



آیا باید همه آثار پزشکی منتشر شده در ایران و توسط ایرانیان را فراهم آورد ؟

 من الیحضره الطبیب محمد زکریای رازی قرن  4قمری


کتاب طب علویخان حکیم علوی خان چاپ سنکی هند در  1300ق

 سند تاسیس دانشکده طب در فارس 1325شمسی

کتابخانه ملی رقمی پزشکی

 درگاه اتصال به پایگاه های تخصصی پزشکی

کتابخانه ملی رقمی پزشکی

هر سامانه کتابخانه رقمی اقال ویژگی های ذیل را باید دارا باشد :


در اختیار داشتن اشیاء رقمی (مالکیت و رعایت مقررات مالکیت )

 وجود فرایند و برنامه مدیریتی فراهم آوری – پردازش – اطالع رسانی
 برنامه نگهداری بلند مدت
 تبعیت از استانداردهای مرتبط (در صورت لزوم بومی سازی )

کتابخانه ملی رقمی پزشکی

 طرح مشترک دانشگاه های پزشکی با کتابخانه ملی ایران

ضرورت طرح
برنامه ريزي يكپارچه براي ديجيتال سازي منابع
سازمان به عنوان متولی مدیریت گنجینه میراث مستند ایران
گرداوری ،پردازش ،تضمین بقا و دسترس پذیر کردن میراث مستند توسط سازمان
توسعه خدمات مورد انتظار کلیه گروههای مخاطب سازمان
ایجاد و توسعه شبکه ملی دانش مستند با مرکزیت سازمان اسناد و ک تابخانه ملی و تبدیل شدن به هاب ملی دانش
کشور  ،از طریق توسعه پروتکلها و استانداردهای ملی ،زیرساخت مجازی ،مشارکتهای استراتژیک و ارتقای کیفیت
خدمات به منظور تحقق هدفهای سازمان

ضرورت طرح
ادغام ك تابخانه هاي ديجيتال مستقل در كشور در يك ك تابخانه ديجيتال واحد با در نظر گرفتن استقالل زير مجموعه
ها
تعيين زيرساخت هاي الزم براي ديجيتال سازي و به اشتراك گذاري منابع در مراكز اطالع رساني و ك تابخانه هاي سراسر
كشور
امكان تبادل محتوا در سطح ملي و بين المللي
مديريت حفاظت از ميراث مستند ملي و دسترسي به ان
رويكرد كاهش هزينه ها
بهره گيري از فعاليت هاي پراكنده فعلي در يك سيستم ملي يكپارچه

طرح در يك نگاه
برنامه ريزي يكپارچه براي ديجيتال سازي منابع
پژوهش و ارزيابي ابزارهاي نرم افزارهاي متن باز جهاني و تهيه معماري و الگوي بومي براي راه اندازي ك تابخانه هاي
ديجيتالي در سطح كشور
بومي سازي و به كار گيري استانداردهاي بين المللي كاربردي براي ك تابخانه ملي ديجيتال
ارائه ابزار مناسب و استاندارد به ك تابخانه ها و مراكز اطالع رساني
فراهم نمودن انباره ديجيتال مشترك در سطح ملي براي گرداوري حفاظت و دسترسي به ميراث مستند كشور

طرح در يك نگاه
تعيين ملزومات فرايندي ،كاركردي و سيستمي براي ارائه سرويس به ذينفعان
تعيين ضوابط جزييات و فرايندهاي به اشتراك گذاري محتوا و تحويل خدمات
تبادل محتوا در سطح ملي و بين المللي در قالب استانداردهاي مربوط
اجازه دسترسي به مخاطبان به مجموعه هاي فراهم شده در چارچوب ضوابط تعيين شده در كميته اجراي ي ك تابخانه
ملي ديجيتال از طريق پروتكل ها و ابزارهاي نرم افزاري

ويژگي هاي برنامه ملي
برنامه های راهبردی – اجرای ی ،با در نظر گرفتن کلیه نیازها و ظرفیت های کشور است که در قالب های کوتاه ،میان و بلندمدت
اقدامات الزم را برای تحقق اهداف مدنظر در خصوص اقدام اساسی دارای فوریت و مورد اجماع فضای مجازی کشور تعیین می کند.
 وضعیت موجود کشور و جهان از منظرهای مختلف ترسيم وضعيت مطلوب (مبتني بر نيازسنجيهاي فرهنگي ،اجتماعي ،امنيتي ،اقتصادي و )...و تحلیل شکاف راهبردهاي كوتاه ،ميان و بلندمدت و اقدامات متناظر با انها ،همراه با زمانبندي و منابع مورد نياز -پیشنهاد ساختار و کیفیت نظارت بر اجرای برنامه ملی

تشكيل كارگروه هاي تخصصي
 كارگروه برنامه ريزي تعيين محتوا
كارگروه فني نرم افزار
 كارگروه استانداردهاي ك تابخانه ديجيتال
 كارگروه اموزش
 كارگروه نظارت

مشخصات كلي بستر نرم افزاري كتابخانه ملي ديجيتال
بهره گيري از ويژگي هاي پايه ك تابخانه ديجيتال مانند جستجو ،بازيابي و دسترسي به اشياي اطالعاتي
امكان ايجاد مجموعه هاي ديجيتالي
بهره گيري از استانداردها در حوزه مجموعه سازي  ،سازماندهي  ،مديريت اشياي ديجيتالي و ميان كنش
پذيري
امكان تكامل سيستم بر اساس نيارهاي جديد
مقياس پذيري قابل مالحظه
امكان اشتراك منابع توسط سازمان هاي مشاركت كننده بدون از دست دادن كنترل خود بر مالكيت اشياي
ديجيتالي
ارائه سطح قابل قبولي از كيفيت سرويس
امكان دسترسي به محتوا و خدمات بر اساس سياست ها
معماري توزيع شده

سرويس هاي نرم افزاري كتابخانه ملي ديجيتال
سرویس هاي ورود اطالعات و پردازش در سيستم

سرويس ورود اطالعات اقالم ديجيتال سازي شده
سرويس ورود اطالعات اشيا و اقالم ديجيتال زاد
سرويس ورود اطالعات از بانكهاي ك تابشناختي
سرويس ورود اطالعات از بانكهاي اطالعاتي غير ك تابشناختي
سرويس ورود اطالعات از منابع غيراينترنتي سازمان هاي ديگر
سرويس ورود اطالعات جاري
سرويس سيستم شناسگر دائمي اشياي ديجيتالي
سرويس Metadata Store
سرويسهاي ديجيتايز
سرويس اماده سازي كيفي محصوالت ديجيتال شده
سرويس تبديل فراداده
سرويس غلط يابي امالي ي  Spell checkingدر هنگام پردازش
سرويسهاي اماده سازي محتواي ي اشياء ديجيتال
سرويس پردازش اشياي ديجيتال بر اساس استاندارد جامع METS

سرويس هاي نرم افزاري كتابخانه ملي ديجيتال
سرويس هاي زيرسيستم اطالع رساني و بازيابي
سرويسهاي ايندكس ساز
سرويس طبقه بندي نيمه خودكار
سرويس جستجو (متني /متاديتا )
سرويس جستجوي موضوعي اطالعات ()Information Directory Service
.سرويس كاتالوگ اطالعات
سرويس تحويل مدارك الكترونيكي ()IDD
سرويس تحويل مدارك به صورت لوح هاي فشرده (.)DVD Export
سرويس مبادله خودكار اشياء ديجيتال ))Machine – to – Machine DIP Exchange
سرويس مديريت توزيع مستندات
سرويس مديريت خدمات و كارايي
سرويس مديريت دسترسي به محتوا
سرويسهاي مديريت تراكنشهاي مالي

