کتابخانه دانشکده داروسازی
خبرنامه بهار سال ۱۴۳۱

دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

تحریر ،طراحی و تهیه :م .سپهوند

 :Questiaبزرگترین کتابخانه آنالین جهان

مسئول کتابخانه دانشکده

کوئستیا واقع در مرکز شهر شیکاگو ،به عنوان اولین و بزرگترین
کتابخانه آنالین در جهان ،پایگاه و منبع برتر جهت انجام تحقیقات
آنالین و نوشتن مقاله است .کوئستیا با تاکید بر موضوعاتی که به

آنچه در این شماره میخوانید:
 :Questia .۱بزرگترین کتابخانه آنالین
جهان
 .۲مناسبتهای بهداشتی مهم بهار

علومانسانی و اجتماعی مربوط است ،منابع موردنیاز برای تکمیل

 .۳انواع کتابهای مرجع

بیشتر سطوح کالج و همچنین تعیین هسته تحصیالت دوره را فراهم

 .۴نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران

میکند .برای استفاده از خدمات این کتابخانه بایستی عضو این

 .۵مجالت دسترسی آزاد (Open )OA
Access

میتواند در یک زمان معین فقط یک بار به این کتابخانه متصل شود.

مناسبتهای بهداشتی مهم

کتابخانه شد .البته باید به این نکته توجه داشت که هر مشترکی
این کتابخانه فقط برای اعضا و مشترکین خود ،نرمافزاری را با نام (

بهار
فروردین

 )Gurunetبه طور رایگان عرضه میکند که عالوه بر امکان

روز جهانی سل ۴

دسترسی به تمامی قابلیتهای کوئستیا امکان دسترسی به اطالعاتی

روز سالمتی ۱۱

از قبیل نقشهها ،زندگینامهها ،رخدادها و  ...را فراهم میسازد.

روز جهانی دندانپزشکی ۲۳
روز جهانی هموفیلی ۲۱
روز علوم آزمایشگاهی ۳۳
اردیبهشت
روز جهانی ماالریا ۵
روز جهانی ماما ۱۵
روز جهانی آسم و آلرژی ۱۱
روز بیماریهای خاص و صعبالعالج ۱۱
روز جهانی پرستاری ۲۲
روز اهدای عضو ،اهدای زندگی ۳۱
روز جهانی پارکینسون ۲۳
خرداد
آغاز هفته بدون دخانیات ۴
روز جهانی اهدای خون ۲۴
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انواع کتابهای مرجع:
منابع مرجع از جمله منابع اطالعاتی بسیار ارزشمند و
گرانقیمت هستند که در کتابخانه موجود است .این نوع منابع
برای مراجعه و دریافت پاسخ مورد استفاده قرار میگیرند.
اطالعات ارائهشده در این کتابها عمدتا به شکلهای مختلف
دستهبندی میشوند .مثال الفبایی ،ردهای ،موضوعی ،تاریخی
یا هر نوع دیگری که متناسب باشد .معموال برای کسب
اطالعات کلی و جامع از این منابع استفاده میشود.
انواع منابع مرجع:

 -۱دانشنامهها و دایرهالمعارفها( )Encyclopedias
 -۲سرگذشتنامهها()Biographies
 -۳اصطالحنامهها()Thesaurus
 -۴کتابشناسیها()Bibliography
 -۵نمایهها ( نمایهنامهها و مقالهنامهها) ()Index
 -۱واژهنامهها()Dictionaries
 -7منابع جغرافیایی

 -۱دستنامهها ()Handbook
 -9دستورنامهها ()Manual
 -۱۳راهنماها ()Directories
 -۱۱سالنامهها ()Almanac and yearbook
 -۱۲گاهنامه
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ۱۴۳۱

سی و سومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
با توجه به محدودیتهای ناشی از شیوع بیماری
کرونا به دو شکل فیزیکی در محل مصلی تهران
و مجازی در سایت نمایشگاه به نشانی ketab.ir
طبق زمانبندی مشخص شده در سایت ثبت
نام ،از تاریخ  ۲۱اردیبهشت لغایت ۳۱
اردیبهشت برگزار میشود.
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مجالت دسترسی آزاد (Open Access )OA
مجالت یکی از روشهای معمول و رایج برای انتشار اطالعات علمی هستند و در
درون خود نیز به انواع مختلفی تقسیم میشوند.
یکی از معیارهای طبقهبندی مجالت به دو صورت مجالت دسترسی آزاد( )Open Accessو کلوز اکسس ( Close
 )Accessمیباشد.
در مجالت دسترسی آزاد محتوای مقاله به صورت آنالین و بر روی وبسایت مجله قابل دسترس است و
خوانندگان برای دانلود و استفاده از آن هیچ مانع پولی و یا موانع دیگری روبروی خود نمیبینند .معموال مولف
هزینههای چاپ و انتشار مقاله را می دهد تا خوانندگان بتوانند به صورت آزادانه به محتوای مقاله وی دسترسی پیدا
کنند .به این معنی که مجله پولی که از خوانندگان مقاله دریافت میکند را از مولفین مقاله دریافت میکند .مجالت
 OAدر درون خود به دو طبقه تقسیم می شود :مجالت دسترسی آزادی که برای چاپ و پذیرش از مولف پولی
دریافت نمیکنند و خوانندگان نیز می توانند دسترسی آزاد به آرشیو مجالت آنها داشته باشند .نوع دیگر مجالت
اوپن اکسس هایی هستند که همان تعریف معمول خود را دارند یعنی هزینههای چاپ و پذیرش مقاله را دریافت
میکنند و خوانندگان بدون پرداخت هزینهای به آرشیو مجالت دسترسی دارند.
Gold
اسناد و انتشاراتی که در مجالتی هستند که فقط به صورت دسترسی آزاد منتشر میشوند .در این حالت ناشر،

مقاالت و انتشارات نویسنده را بالفاصله در وبسایت ژورنال ،بطور کامل و به صورت رایگان در دسترس قرار
میدهد.
Hybrid Gold
اسناد و انتشاراتی که در مجالتی هستند که به نویسندگان امکان انتشار دسترسی آزاد را میدهند .در واقع
دسترسی باز ترکیبی به یک مدل انتشار اشاره دارد که در آن مجالت مبتنی بر اشتراک به نویسندگان اجازه
میدهند مقاالت فردی را بالفاصله با دسترسی آزاد باز کنند.
Bronze
اسناد و انتشاراتی که برای چاپ پذیرفتهشده اما ناشر تصمیم گرفته است دسترسی رایگان موقت یا دائمی را
حذف نماید تا برای استفاده مجدد در دسترس نباشند .در واقع دسترسی باز برنز به مقاله مجلهای اطالق میشود
که مجوز آزاد ندارد (و بنابراین نمیتواند دسترسی کامال باز محسوب شود).
Green
نسخه منتشرشده یا نسخه خطی پذیرفتهشده برای انتشار ،در مخزن موجود است .با دسترسی آزاد سبز،
نویسندگان بالفاصله پس از انتشار  ،در مخزن آزاد مقاالت خود را بایگانی میکنند.
آدرس وبسایت کتابخانه دانشکده:
لینک نرم افزار کتابخانه:

Pharm.lums.ac.ir
Lib.lums.ac.ir
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