بسمه تعالی

کتابخانه مجازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به آدرس  vlib.kmu.ac.irراهاندازی شد

دکتر علی ساداتموسوی مدیر اطالعرسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه ضمممب بنممان
ایب خبر افزودند؛
امروزه تولد و سنطره فناوریهای اطالعات و ارتباطات بسممناری از جنبممههای
درنوردیممدن

زندگی انسممانها را تغننممر داده اسم و وییگممی بممارز اینترنم

محدودی های زمانی و مکانی و پنادهسازی امور روزمره بشری در محنطهممای
مجازی اس و بدیهی اس

امروزه آموزش و یادگنری ننز تح

تأثنر تحممو ت

ایجادشده در عرصه فناوری اطالعممات و ارتباطممات تغننممر کممرده و متممأثر از
اینترن

و فضای مجازی شاهد حضور محنطهای یادگنری مجازی و بممهتبع آن

یادگنری الکتروننکی هستنمو وییگممی اصمملی یممادگنری الکتروننکممی انجممام
فعالن های یادگنری از جمله آموزش و تحویل محتوی یممادگنری در محممنط
مجازی اس و حصول موفقن

در ایب فرایند ،ننازمنممد اسممتداده از ابزارهممای

پشتنبانی منطبق با شرایط و قابلن های محنط مجازی میباشدو

کتابخانههای مجازی که بر اساس رشد و توسعه اینترن

پدید آمدهاند با رفممع

موانع زمانی و مکممانی و بمما فممراهم سمماختب خممدمات و منممابع دیجنتممالی و
دسترسپذیر ساختب اطالعات به صورت سنستمهای شخصی شده و جهانی و
تحویل دیجنتالی مواد ،نقش کلنممدی در بهبممود یممادگنری الکتروننکممی ایدمما
میکنند .هدف کتابخانههای مجازی ،حمای
دانش اس

از یممادگنری و بممه دسم

تا مبنای محکم تری برای آممموزش و ارتقمما کندنم

آوردن

زنممدگی بمما

استداده از منابع دیجنتالی آنالیب را فراهم نمایندو یک کتابخانه مجازی امکان
دسترسی به انواع مختلدی از منابع علمی را در سطح ملی و بنب المللی فراهم
می کند ،خدماتی که به طور سنتی توسط کتابخانه ها و سایر منابع اطالعمماتی
ارائه می شودو
مدیر اطالعرسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه در معرفی کتابخانه مجممازی دانشممگاه
علوم پزشکی کرمان فرمودند:
با توجه به شممرایط پنشآمممده بممه دلنممل شممنوع کرونمما و ننمماز اعضمما محتممرم
هنئ علمی ،دانشجویان عزیز و پیوهشگران ارجمند به دسترسی به منابع علمی
از راه دور ،با تالش و پشتکار و جدی
حمای

و مساعدت معاون

کتابداران پرتالش کتابخانه مرکممزی و بمما

محترم پیوهشی دانشگاه جناب آقای دکتممر عبمماس

پرداختی ،در کمتر از دو ماه فاز نخس

ایب کتابخانه شامل متب کامممل بممنش از

 3200کتاب الکتروننکی ( )E-bookو  2000مقاله ،با قابلن
بدون محدودی

دانلممود و اسممتداده،

زمانی و مکانی؛ همچننب اطالعات متادیتای بنش از  85هزار از

منابع چاپی موجود در کتابخانه مرکزی و کتابخانههای اقماری دانشگاه مشممتمل
بر پایاننامهها ،پنایندها ،کتابهای چاپی و ووو راهاندازی شدو

