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خالصھ مطالب 

انواع منابع دسترسی آزاد     •
انواع راه ھای دسترسی به منابع دسترسی         •

آزاد  
نقش دو گانه کتابداران در جنبش منابع        •

دسترسی آزاد    
تأثیر منابع دسترسی آزاد بر کارکرد کتابخانه ھا             •
راھکارھایی برای امگامی با این تحول در           •

کتابخانه ھا    
چند سؤال •



 دسترسي آزادروشھای ایجاد منابعانواع 

سازمانھا ، نويسنده ھاشامل وب سايت (خود آرشیوی  •
 )مؤسساتو 

..) ،مقاله ھا   ،  گزيده منابع در يک رشته خاص           شامل   (پایگاه ھا   •



انواع راه ھای دسترسی    

فھرستھاي كتابخانه اي      •
كتابشناسي منابع دسترسي آزاد       •
گروه ھاي بحث   •
راھنماھا   •
 موتورھاي جستجو     •
 ,Oxford, BioMed , PLoS:    مانند ناشران  •

Public   ،SPARC, Library of Science
وب الگھا   •
دروازه ھای اطالعاتی      •
وب سایتھا    •

























چگونگی سازماندھی و دسترس پذیر کردن منابع          
دسترسی آزاد    

وب سایت کتابخانه ھا       •
سازماندھی ساده از طریق ایجاد پیوند  –
٣، ٢، ١سازماندھی توصیفی  –

نشانگذاری    •
فھرست رایانه ای کتابخانه       •
پایگاه ھا   •















تولید و توزیع منابع     

شناسایی منابع اطالعاتی درون سازمان           •
سازماندھی منابع    •
از طریق سه روش       (دسترس پذیر کردن منابع      •

) یاد شده  
مانند مجله و   (تولید منابع دسترسی آزاد      •

) راھنماھا  



نرم افزارھای منابع دسترسی آزاد         

• WilmaGate
• ICA-AtoM
• OAI-PMH 



 جنبش منابع دسترسی آزاد بر کارکرد تأثیر
کتابخانه ھا 

دسترسی به مجله ھا بدون نیاز به قانون حق مؤلف•
امکان تھیه یک نسخه از منابع و نگھداری آن•
امکان تھیه نسخه الکترونیکی از منابعی که جدیدا به •

 الکترونیکی منتشر می شودصورت
بدون محدودیت تعداد کاربر و یا میزان دسترسی •

نسخه برداری 
تغییر فعالیتھا از درخواست اشتراک به دسترس پذیر •

کردن این منابع 
تغییر نقش کتابداران بعنوان تولید کنندگان منابع •

دسترسی آزاد با گردآوری و سازماندھی منابع 
سازمانی



 جنبش منابع دسترسی آزاد بر کارکرد تأثیر
کتابخانه ھا 

 مجله ھای بدون بھره انتفاعی      امکان انتشار   •
کاھش نیاز به ھمکاریھای بین کتابخانه ای           •
کاھش مشکالت کمبود بودجه برای خرید منابع         •



راھکارھای ھمگامی با جنبش منابع دسترسی آزاد 

تدوین استراتژھایی برای جستجو، نمایه سازی و •
دسترس پذیر کردن منابع دسترسی آزاد

حمایت بیشتر مسؤوالن از نیازھا و به خصوص نیروی •
انسانی مورد نیاز 

مدیریت و رھبری نوین و مسؤوالنه که ھمگامی با این •
جنبش را تضمین کند

شناسایی این منابع، : آموزش کتابداران در رابطه با•
آشنایی با چگونگی سازماندھی آنھا، آشنایی با 

چگونگی دسترس پذیر کردن آنھا
 آموزش مراجعان•
 ھمکاری بیشتر بین کتابداران در یک کتابخانه و بین •

کتابخانه ھا در یک سازمان
انتخاب و سازماندھی این منابع•



راھکارھای ھمگامی با جنبش منابع دسترسی آزاد 
)دنبالھ (

 با  تعیین کتابدار مسؤول برای کنترل ھمگامی       •
بر اثر تغیر     (تغییرات مداوم این منابع و رشد آنھا        

و اعمال تغییرات     ) سیاستھا  قراردادھا و    

ھا با استفاده از     طراحی و یا استفاده از پایگاه      •
 نرم افزارھای منبع باز    



با توجه به این تصور که منابع 
دسترسی آزاد ھزینه را کاھش می  

دھد

به بررسی ھای دقیقی نیاز است که آیا       ) ١
کتابخانه ھا به بودجه کمتری نیاز دارند؟         

آیا کتابخانه ھابیشتر می توانند رضایت          ) ٢
مراجعان را جلب کنند؟   


