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 1کتابخانه دیجیتال 
داوضگاٍ ُا بَ ؾيوان داوضگاُی جوان و 
رو بَ گسرتش بَ مٌؼور حتلق اُدافش، انگزیراز 

ُای توامنيدی است کَ بتواهد داصنت کتاخباهَ
ای آ موزیش و پژوُضی آ ن ابصد،  پاخسگوی هیاُز
زیرا ُدف اسایس این داوضگاٍ پرورش اس تـدادُا 
و اهتلال و پیضربد داوش از ظریق آ موزش و 

 ُای ؿلمی است.پژوُش
توان درایفت اب ىگاُی گذرا، بَ خویب می

کَ مهگام اب حتوالت هؼام آ موزش و حرکت بَ 
ُا هزی ُای الکرتوهیکی، کتاخباهَسوی آ موزش

صدن تغیری ابید مسری خود را بَ مست دجییتایل
دُيد ات بتواهيد اب تغیری هلش خود، جایگاٍ خود را 
حفغ منایيد و متياسب اب هیاز جامـَ خود، وسبت 
بَ ارایَ خدمات جدید تواان ابص يد. پیوهد کتاخباهَ

آ وری اظالؿات، و آ موزش اب یکدیگر ُا، فن
ای است کَ کضورُای توسـَ احتاد سَ جاهبَ

ایفتَ در راٍ هیل بَ اُداف آ موزش خود بَ لزوم 
آ ن واكف ُستٌد و کضورُای در حال توسـَ ابید 

 بَ آ ن ؾيایت بیضرتی داص تَ ابص يد.

ُایی ُستٌد اب ُامن ُای دجییتایل کتاخباهَکتاخباهَ
ُای کتاخباهَ سًیت کَ لزوما برای اُداف ، معلکردُا و آ رمان

اهد. در ای خاص از اس تفادٍ کييدگان سازماهدُی صدٍجامـَ
ُای ُستٌد ُای دجییتایل " سازماناین تـریف "کتاخباهَ

متضلک از اکرکياین متخعط هجت سازماهدُی و اهتخاب مٌابؽ 
ؾیب کَ اماکن دسرتیس فکری، تفسری، توزیؽ و ىگِداری یب

کييد. اکرکيان کتاخباهَ دجییتایل و هلغ مٌابؽ مذکور را فرامه می
اظمیيان دارهد کَ آ اثر دجییتایل گردآ وری صدٍ در مجموؿَ بَ 
مٌؼور دسرتیس رسیؽ و ملرون بَ رصفَ برای اس تفادٍ جامـَ

ای از چٌد جامـَ در ای خاص از اس تفادٍ کييدگان ای مجموؿَ
 مدت زمان ظوالین پایدار خواُيد بود.

صدٍ و اب ُای دجییتایل اظالؿات سازماهدُیکتاخباهَ
ُای پیرشفتَ کييد بس یاری از ویژگیکیفیت ابال را فرامه می

کتاخباهَ دجییتایل متکی بَ فرادادٍ است. کتابداران بَ مٌابؽ 
ُای دیگر از ظریق فرادادٍ ُا ُا ای مجموؿَموجود در فِرست

کييد کَ این امر دستیایب بَ اظالؿات را تسِیل توظیف می
 کيد.می

یک کتاخباهَ دجییتایل، چزیی جز خدمات اظالؿایت 
ای توزیـی هیست کَ بَ ظورت فزییکی، جمازی و اب کتاخباهَ

ترکییب از ُر دو ارایَ صود و در آ ن جحم وسبتا" زایدی از 
مٌابؽ اظالؿایت تيِا در كالب دجییتایل كابل دسرتیس 

ُایی ُستٌد کَ اس تفادٍُای دجییتایل، کتاخباهَابص يدکتاخباهَ
تواهيد بَ آ ن دسرتیس پیدا کييدگان از هلاط خمتلف هجان می

کردٍ و اهواع خمتلفی از اظالؿات را صامل منت،ظوت، تعویر، 
 ویدئو و .... را ابزاییب کييد.

 دانشکذه پرستاری الیگودرز



ُررای  امرروٍز دسررتیس اکربرران کرتراخبراهرَ
ترریرن  داوضگاُی بَ روزآ مدترین مٌابؽ ؿلمی در کرواتٍ
ُرا را  زمان ممکن، رضوریت است کَ این کتراخبراهرَ

رساین انگزیرر  ترین خدمات اظالع در ارائَ پیرشفتَ
ُا برای ایفای رسالت س ريرگریر   سازد. کتاخباهَ می

رسراین هرویرن برر  کَ در هجت ارایَ خدمات اظالع
آ وری  دوش دارهررد، هرریررازمررٌررد بررَ اکرگررریی فررن

ترین سعوح ممکن ُستٌد. فن اظالؿات در پیچیدٍ
آ وری اظالؿات کَ کتاخباهَ بَ مفِوم امروز، بردون 

ایبد، رضورات" متکی بر ؾيارص بًیادی   آ ن مـيا منی
آ وری اظالؿات را تضکیرل  است کَ زیرساخت فن

 دُيد.می
ای اسرت کرَ  کتاخباهَ دجییتال، کرتراخبراهرَ

ظورت دجیریرترال  ای را بَ مٌابؽ و خدمات کتاخباهَ
 دُد . در اختیار اکربران كرار می

ُا در راس تای توسـَ کتاخباهرَ این کتاخباهَ
ُا از اواسط سدٍ بیس مت بَ بـد معرح صدهد و از 
اواخر مهنی سدٍ پا بَ ؾرظَ وجود گذاصترٌرد. ایرن 

ُادر امتداد توسـَ و پیرشرفرت کرتراخبراهرَ کتاخباهَ
ُای سًیت معرح صدهد ووسل جدیدی از کتاخباهَ

 ُای دجییتال را مـریف کردهد.
خواُيرد و منری ُای دجییتال منی بيابر این کتاخباهَ

ُای سًیت صوهد،این کتاخباهَ تواهيدجایگزین کتاخباهَ
رای هرویرن اکربرران برَ ُا برای پاخس  گویی بَ هیاُز

  اهدوجود آ مدٍ

تـریف روص   از زیر 7711آ ترتون در سال
ساخت اظالؿات ارائَ دادٍ است. بَ تـبری او، زیر 

ُای میل در ساخت اظالؿات ُر کضوری تواانیی
دسرتیس بَ داوش و اظالؿات و مهچينی اهتلال داوش و 

 اظالؿات بَ مٌؼور اس تفادٍ معیل از داوش است 
کتاخباهَ داوضگاُی بَ ؾيوان مرکزی کَ 

مس ئولیت ارائَ خدمات اظالؿایت بَ جامـَ وس یـی از 
ؿلمی را بر ؾِدٍ دارد، داوضجواین و اؾضای ُیات 
ُای موجود در زمیيَ اظالعهیازمٌد مهگامی اب هوآ وری

رساین است. افزایش تعاؿدی تولیدات ؿلمی و اتکید 
ُای پرابر ُا بر اجنام پژوُشروزافزون داوضگاٍ

ؿلمی، روز بَ روز بر س يگی  وػایفی کَ بر دوش 
 افزایدُای داوضگاُی است، میکتاخباهَ

ابتوجَ بَ رسالت اظیل کتاخباهَ در برآ وردن 
ای اظالؿات اکربران، امروٍز مدل ُای جدیدی هیاُز

صودکَ در ُا در هؼر گرفتَ میبرای ظرایح کتاخباهَ
ای را ُای دجییتال جایگاٍ ویٍژاین میان اجیاد  کتاخباهَ

در حمیط  جمازی ایيرتهت بَ خود اختعاص دادٍ 
ُای بیضرت و ُا اب داصنت كابلیتاست.این هوع کتاخباهَ

تر برای مدیریت اظالؿات، از دیگر مراکز پیرشفتَ
 اهد.اظالؿایت ایيرتهیت مامتیز صدٍ

تواهيد رضایت اکربران ُا تيِا زماین میکتاخباهَ
خود را جلب منایيد کَ خدمات اظالع رساین مورد 

ترین سعح ممکن ارائَ تلاضای اکربران را در معلوب
دُيد و حتلق این ُدف در گرو فرامه بودن اماکانیت 
ماهيد هریوی اوساین متخعط، بودجَ اکیف، جتِزیات 

افزاری مٌاسب و دیدگاٍ مثبت و پذیرای خست
آ وری اظالؿات سازماین و مدیرییت در رابعَ اب فن

 است . 
ُای داوضگاُی ایران هزی، در مورد کتاخباهَ

امروز بیش از گذص تَ، دالییل وجود دارد کَ اس تفادٍ 

آ وری اظالؿات در کتاخباهَ و خوداکرسازی از فن
سازد. افزایش رو بَ رصد ُا را رضوری میآ ن

ای اکربران، هیاز بیضرت بَ اس تفادٍ از مواد کتاخباهَ
ُا، رصد مزیان مواد در داخل و خارج از کتاخباهَ

مٌترش صدٍ، تغیری ماُیت مواد معالـایت)بَ مـ  
فرشدٍ، جمالت ُایاس تفادٍ بیضرت از لوح
ُای اظالؿایت پیوس تَ( و الکرتوهیکی، پایگاٍ
تر، تيِا ُای جدیدتر و ارزانتوسـَ اکمپیوتر

خبضی از دالییل ُستٌد کَ بر خوداکرسازی اتکید 
ُای داخیل ؿادی مثل دارهد. ؿالٍو بر فـالیت

آ وری و کيرتل اماهت، فنهوییس، فرامهفِرست
توان در کتاخباهَ، برای اظالؿایت را میُای آ وری

ُا مثل پردازش اظالؿات بَ اکر سایر فـالیت
ُای داوضگاُی جا کَ اکرث کتاخباهَگرفت. از آ ن
پردازهد، پردازش ُای حتلیلایت میبَ اجنام فـالیت

 ُا بس یار امهیت دارد.اظالؿات برای آ ن
کتاخباهَ در ظول اترخی مهواٍر مرکز ىگِداری، هبٍر
برداری و اصاؿَ اظالؿات و داوش برشی بودٍ
اهد. افزایش روزافزوان جحم اظالؿات، گسرتش 

ُای گوانگون اظالؿایت، رسیؽ ایيرتهت تولید كالب
ُا، و متایل فزایيدٍ ایپیدایش و حتول چٌد رساهَ

ُای الکرتوهیکی پژوُضگران بَ دسرتیس بَ كالب
ُا را در هجان اظالؿات، هلش و معلکرد کتاخباهَ

ای امروز دس تخوش حتول ساختَ است. بَ گوهَ
ترین و کَ در حال حارض، ایيرتهت گسرتدٍ

روزآ مدترین مٌبؽ اظالؿایت بودٍ و معومیت آ ن 

 . مهچيان رو بَ افزایش است

 مقدمه


