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تطبیقی سرفصل دروس مقطع کارشناسی ارشد کتابداری و  مطالعه

های مشابه موجود در ها و گرایشرسانی پزشکی با سایر رشتهاطالع

 ایران

 2، عذرا دائی1فراشبنديفيروزه زارع

 چکيده

کی با رسانی پزشبرنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطالعدر پژوهش حاضر،  :هدف

 ست.اقرار گرفته مقایسه مورد  های مشابه موجود در ایرانها و گرایشهای درسی رشتهبرنامه

ها ز سرفصلتهیه شده ا سیاهه وارسیها، روش پژوهش تطبیقی بود. ابزار گردآوری داده :شناسیروش 

شناسی و کتابداری و رسانی پزشکی، علم اطالعات و دانشمصوب کتابداری و اطالعهای و گرایش
 رسانی بود. اطالع

-مشابهت بیش میمشابه آن در دانشگاه آزاد اسالبا رشته رسانی پزشکی کتابداری و اطالعرشته  ها:يافته

این رشته  داد نشان، های موجودگرایشمقایسه  .دارد نسبت به رشته مشابه در وزارت علوم تری
دیریت ترین تشابه را با گرایش مو کمدرصد(  93/75)رسانیترین تطابق را با گرایش اطالعبیش

 . دارددرصد(  5/37)های دیجیتالکتابخانه

دهد این نشان می وجود بررسی شدهمدو رشته مشابه های مشابه این رشته با وجود سرفصل گيري:نتيجه

ییر تغباشد. علوم وابسته جامعه پزشکی و و متفاوت نیازهای متعدد پاسخگوی تواند نمیرشته 
هایی مانند کتابدار بالینی، کتابدار بیمارستانی، کتابداری مبتنی ایجاد گرایشهای این رشته و سرفصل

 پر کند.را تواند خالءهای موجود می در مقطع کارشناسی ارشد غیرهو  بر شواهد

وزارت علوم، ؛ آموزش؛ رسانی پزشکیکتابداری و اطالع؛ بررسی تطبیقیكليدي: هاي واژه

؛ دانشگاه آزاد اسالمی؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ تحقیقات و فناوری

 ؛ سرفصل دروس
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 مقدمه
ای با ماهیت میان رسانی پزشکی دورهدوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته کتابداری و اطالع

آوری اطالعات و با استفاده از فنآن مقطع کارشناسی ارشد آموختگان انشدای است که رشته

-اطالعات علوم پزشکی را قوام می یآوری، سازماندهی و اشاعهمدیریت دانش، نه تنها فراهم

و  های علوم پزشکیهای مرکزی دانشگاهد بلکه با اعمال مدیریت علمی بر کتابخانهنبخش

رسانی پزشکی را برای پزشکان، جریان اطالع یبیمارستانی زمینه ارتقاای و های دانشکدهکتابخانه
د. اولین درس ویژه کتابداری پزشکی در نسازفراهم میعلوم سالمت پیراپزشکان و دانشجویان 

های فراوانی به پیشرفت در دانشگاه کلمبیا ارائه شد و پس از آن با فراز و نشیب م.1939سال 

اولین دوره پذیرش دانشجو در رشته کتابداری و  1356نیز در سال  خود ادامه داد. در ایران
و در مقطع  و درمانی ایرانرسانی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی اطالع

-)وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شورای عالی برنامه صورت گرفت کارشناسی ارشد

های موجود این رشته به عنوان یکی از گرایشدر حال حاضر،  (.1389ریزی علوم پزشکی، 

 کند.به پذیرش دانشجو می اقدام رسانی در ایرانرشته کتابداری و اطالع
موجود در  به دلیل اثرپذیری از تغییر و تحوالت ،پزشکی رسانیکتابداری و اطالع یرشته

 مند بازنگری مداومنیازو علوم سالمت های ارتباطی رسانه ،فناوری با آن مانند سایر علوم مرتبط
های گذشته ها و سنتکنونی که شیوه ی متغیر و متحولدر دنیا است. در سرفصل و محتوای خود

ها ها و مهارتشوند، لزوم هماهنگی و روزآمدسازی مداوم فعالیتبا سرعت کهنه و منسوخ می
دالیل ضرورت بازنگری توان برخی از اما میندارد. نیازی به دلیل و برهان یک ضرورت است که 

هماهنگی  برشمرد: چنینرا  ها و ساختارهای علمیبازاندیشی در نظامهای آموزشی و در برنامه
در طول  و جامعه ، محیط، هماهنگی با تغییرات فناوریآن با بازار کار و نیازهای زمانی و مقطعی

گ پژوهش، ایجاد گسترش و تعمیق فرهن ،های علمیزمان، هماهنگی با تحوالت و پارادایم

های آموزشی بازنگری مداوم و منظم در برنامه (.1390)حیدری،  روحیۀ خالق و تفکر انتقادی
مشخص کرده و  نسبت به شرایط روز و بازار کار ها راآنمیزان کارایی یا ناکارآمدی ها، دانشگاه

و  مناسب باعث ارتقای یک رشتهراهکارهای  یموجود و ارائه مشکالت با شناسایی

 .(1390)حیدری،  آموختگان آن خواهد شددانش
از ملزومات آن رشته است و همسویی آن با جهانِ در  ،درسی هر رشته یتغییر در برنامه

ای علوم کتابداری و رشتهماهیت میان. با توجه به )اصل بقا( سازدحال دگرگونی را فراهم می
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 ییک برنامهیا بازنگری ، تدوین  بشریهای مختلف دانش حوزه تعامل آن بارسانی و اطالع

، 1384)مختاری،  است نیازمند توجه به علوم مرتبط با آنرشته این برای آل درسی متناسب و ایده

 اندشکالت آن پرداختههای این رشته و مبسیاری به ضرورت تغییر سرفصل پژوهشگران. (26ص 

 ؛1388داورپناه، فتاحی و خسروی،  ؛1387حری،  ؛1385؛ تهوری، 1379؛ فتاحی، 1376)کوکبی، 

 . (1391پور، ؛ بیگدلی و حمدی1390حیدری، 

های اصلی از حوزهیکی ریزی آموزشی های یک کشور است و برنامهنیروی انسانی از سرمایه

با توجه به رقابت این رشته با  الزم است که. بنابراین، تربیت نیروی انسانی مطلوب جامعه است

در تربیت نیروی  "اطالعات سالمت یفناور"و  "مدیریت اطالعات سالمت"هایی چون رشته

داشت  رسانی پزشکی، یک برنامه آموزشی مدونرشته کتابداری و اطالع یآموختهانسانی دانش

)پزشکان هدف  یجامعه و ، جامع و منطبق با نیازهای نظام سالمت کشور که در عین روزآمدی

زارع ؛ 1390، همکاران)غفاری و  بازنگری و اصالح شودرتب باشد و به طور مو پیراپزشکان( 

  .(1383، ، عالیپور، عزیزی و عزیزیفراشبندی

رشته مقطع کارشناسی ارشد درسی  یبرنامه یمقایسه ،حاضر پژوهشبدین ترتیب هدف از 

مشابه آن در ایران است. این دو  یدو رشتههای درسی با برنامه رسانی پزشکیکتابداری و اطالع
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و  "شناسیعلم اطالعات و دانش" یرشتهرشته عبارتند از: 

ها و شباهتتا از این رهگذر بتوان   .دانشگاه آزاد اسالمی "رسانیکتابداری و اطالع" یرشته

سایر با را رسانی پزشکی سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع هایتفاوت

به نقاط قوت و ضعف آن  شناسایی کرد و از این طریق این رشته در ایران مشابههای سرفصل

 پی برد و راهکارهایی جهت بازنگری و اصالح سرفصل فعلی پیشنهاد کرد.

 

 هاو مرور پيشينه مبانی نظري
های آموزش عالی از جمله عناصر بنیادین هر جامعه محسوب شده و همواره نقشی نظام

-ین نظاماعملکردی . نتایج، بروندادها و پیامدهای دارنداساسی در ایجاد تحوالت جوامع بشری 

کشورهای توسعه یافته، در حال  یتواند کشورها را در مجموعهای اسـت کـه میگونـههـا بـه
قرار دهـد. کیفیـت در آمـوزش عالی یک مفهوم چند بعـدی اسـت  یافتهوسعهتر تکمتوسعه یا 

ها، کارکنان، دانشجویان، امکانات آموزش، برنامه مانندها کارکردها و فعالیت یتمـام یکـه بایسـت
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(. یکی از این 1386بازرگـان، رد )و تجهیزات، خدمات به اقشار جامعه و دانشگاه را در برگی

که است هم، آموزش است. آموزش هر رشته دانشگاهی وابسته به برنامه درسی آن های مفعالیت

های خاص آن رشته است )یمانی، ، دانش اساسی، الگوهای عملی و مهارتهانظریه یدر برگیرنده

اطالعات  یدهندهعنوان انتقالدرسی آموزش عالی نیز به یبرنامه (.1389نصراصفهانی و صبری، 

و برخوردار است ای ها از اهمیت ویژهزمینه برای ساختن دانش و کسب مهارت یکنندهو فراهم

 (.1377)سرمد و وزیری،  در نظر گرفته شودآن باید عناصر اجزا و  یکیفیت در همهباید 
ای کننده، نقش کلیدی و تعیینمؤسساتها در توفیق یا شکست این های درسی دانشگاهبرنامه

ها به نیازهای گو بودن دانشگاهمیزان پیشرفت و پاسخانعکاسی از های درسی برنامه چرا که؛ دارند

 1(. سرمد و وزیری به نقل از کالرک1386واجارگاه و شفیعی،  در حال تغییر جامعه است )فتحی
ای فکری درسی دارای تاریخچه یبرنامه ": گوینددر خصوص برنامه درسی چنین می( 1998)

س واقعیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هر کشوری ابداع، اقتباس یا و اجتماعی است و براسا
های درسی شود. به بیان دیگر هر کشور، نظام آموزش عالی خاص خود و برنامهسازگار می

مهمکند. در پایان قرن بیستم موجودش را طراحی میمؤسسات متناسب با شرایط خود و انواع 
نشأت نهایت قوی، باشد که جریانی است بیرشد دانش می ،های درسیدر برنامهمؤثر عامل  نیتر

گرفته از مقیاسی باور نکردنی و غیرقابل تصور از پژوهش در همه موضوعات درسی و میان 
 "کندالمللی کنترل نمیهیچ کس تولید، بازسازی و توزیع آن را در سطح بینعماًل ای که رشته

 (.1377)سرمد و وزیری، 
از یک طرف با  های آموزشی دانشگاهی،عنوان یکی از رشتهسانی بهرو اطالع کتابداری

ماهیت و  ،کار دارد و علوم در ارتباط است و از طرف دیگر چون با اجتماع سربسیاری از 

 (.1380ست )علومی، یی اکند و دارای نشو و نمای زنده و تکامل پویااجتماعی پیدا می یساختار
کتابداری و باعث تحول در کاکردهای فناوری اطالعات ی ت رخداده در عرصهتحوال نیچنهم

تحول ( 2؛ هاآوری آنهای فراهمتحول در تولید منابع اطالعاتی و شیوهشده است. رسانی اطالع

های دسترسی به تحول در ارتباطات و شیوه (3 و ؛در ذخیره، سازماندهی و تنظیم مواد اطالعاتی

کتابداران و این موجب شده است که (. 1379)فتاحی، هاست ی این دگرگونیاز جملهاطالعات 

-رسانی به دانش و مهارتها و مراکز اطالعکتابخانه درشاغل عنوان نیروی انسانی ، بهانرساناطالع

ضروی  یدر چنین شرایط (.1385شوند )تهوری،  مجهزها های متناسب و هماهنگ با این تحول

                                                      
1. Clark  
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از طریق منطبق شود و  کنونی آموزشی و بازدهی اجتماعی آن با شرایط زمان اهدافاست 

، به نگرآیندهاعمال اصالحات و تغییرات و این رشته موجود آموزشی های تجدیدنظر در برنامه

در های معتبر یابی به اطالعات درست و دادهدستفعلی این رشته و در نهایت حل مشکالت 

هـا و مؤسسات در چنین شرایطی دانشـگاه (.1380)علومی،  شودکمک سطح فردی و جامعه 

آموزش عالی در صورتی قادر به حفـظ جایگـاه و ایفای نقش خود هستند که اهمیت و ضرورت 

درک هر رشته دانشگاهی روی های پیشه با چالشهبازاندیشـی، بازسازی و بازآفرینی را در مواج
باشند  های برای این چالشی اثربخشخردانـهکاربسـت راهبردهـای ب در صددو  کرده

 .(1385بیدختی و عیدی،)امین

کتابداری و  یرشتهمقطع کارشناسی ارشد وضعیت علمی  یابیارز به( 1380علومی )
نشان وی پرداخت. نتایج  های تربیت مدرس، تهران و علوم پژشکی ایرانرسانی در دانشگاهاطالع

در و  درسی کارشناسی ارشد هر سه دانشگاه نیاز به بازنگری همه جانبه دارد یداد که برنامه
ی دروسبه نحوی که باشد. ها خالی میجای بسیاری از درس ،دروس ارائه شدهفعلی فهرست 

ای، سازمان و اداره مراکز های همکاری بین کتابخانهشناسی، کتابداری تطبیقی، نظامنسخه مانند
در در حال حاضر، المللی رسانی ملی و بینهای تخصصی، درس مراکز اطالعمدارک و کتابخانه

 شود.هیچ گروهی تدریس نمی
را مورد مطالعه ها رسانان در مدیریت دانش سازمان( نقش کتابداران و اطالع1383زاده )حسن

 ورد نیازهای مها با مهارترسانی و تطبیق آنهای کتابداری و اطالعو با مرور سرفصل قرار داد
رسانی با این های آموزشی کتابداری و اطالعمیزان انطباق دروس دوره ی، دربارهکتابداران

هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی که گرفت وی نتیجه . و بررسی پرداختبحث به ها مهارت

 ها، نیاز بهت دانش سازمانیدر تیم مدیرمؤثر خود رشته برای ایفای نقش این ارشد و دکترای 
 تغییرات اساسی در سرفصل دروس خود دارند.

رشته کتابداری مقطع کارشناسی ارشد درسی  یی و ارزشیابی برنامهبررس به( 1384مختاری )

در  نشان دادوی نتایج پژوهش پرداخته است. بر مبنای الگوی ویلسون  رسانی پزشکیو اطالع

های اساسی ر دادن مباحث حوزهدرسی، نبود توازن و تناسب در تحت پوشش قرا یاین برنامه

گیری غالب به سمت و جهت پزشکی رسانیهای فرعی مطرح در کتابداری و اطالعو حوزه

با توجه به تغییرات فناوری و  تحقیق مذکور، چنینهم وجود دارد. یحوزه محتوای اطالعات
رسانی را و اطالعهای درسی رشته کتابداری له تغییر و اصالح برنامهأآن در جامعه، مستأثیرات 
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 .نمودای و پویای آن مطرح رشتهبنا به ماهیت میان

داخته رسانی پرهای آموزش کتابداری و اطالعبازنگری در برنامهلزوم  به( 1385تهوری )

ست که رسانی به این نتیجه رسیده اکتابداری و اطالع یهای رشتهوی با تطبیق سرفصل است.

فناوری  ورسانی جوابگوی نیازهای محیط جدید اطالعاتی اطالع های آموزشی کتابداری وبرنامه

 امروزی نیست.

 های کانونی موردنیاز متخصصان علم اطالعات و( به شایستگی1394گرایی و حیدری )
رای تواند بهای کانونی در یک نظام آموزشی میاند.الگوی شایستگیشناسی پرداختهدانش

یابی اثربخشی زشیابی برنامه آموزشی، ارزشیابی کارایی، ارزشنیازسنجی آموزشی افراد، تهیه و ار

 ریزی برای رشد و پیشرفت فرد به کار رود.آموزشی و نهایتا برنامه
در  رسانیمطالعات متعدد دیگری نیز درباره برنامه درسی دوره کارشناسی کتابداری و اطالع

، (1383) همکارانزارع فراشبندی و ، (1379(، فتاحی )1376است. کوکبی ) انجام شده ایران
د به همگی در مطالعات خو، (1391پور )(، بیگدلی و حمدی1390، حیدری )(1383نوکاریزی )

رنامه باین ، ساختار آموزشی آن و هماهنگی این رشته های درسیلزوم تغییر و اصالح برنامه
 اند. های اطالعاتی و نیازهای بازار کار اشاره کردهآموزشی با فناوری

های معتقدند اگر دانشکده (2000)1بیگام و بحریدر بررسی مطالعات خارج از ایران، 
منظور همگام درسی و به یزمان با توسعه و بازنگری برنامهکتابداری تدریس دروس اصلی را هم

-های اطالعات و ارتباطات و نیازهای کشور و جامعه ادامه دهند، دانششدن با پویایی فناوری

 . خواهند شد های اساسی الزم وارد بازار کاربا تواناییاین رشته آموختگان 

آموزشی به کیفیت دانشکده  یمیزان موفقیت هر برنامهکرده است که اشاره ( 2003) 2محمود

و گروه آموزشی نیز بستگی دارد. چون حتی اگر محتوا ضعیف باشد ولی گروه آموزشی قوی 

چنین وی خواستار . هممطلوب وجود داردبه نتایج مال رسیدن امکان و احتمتولی آن باشد، 

های رسانی در پاکستان و جایگزینی آموزشبازنگری کامل برنامه آموزشی کتابداری و اطالع
 .شد تی مبتنی بر سخنرانی و کتابهای سنمدرن به جای آموزش

رسانی آفریقای جنوبی که مدارس کتابداری و اطالعاند کردهبیان  (2007) 3اوچوال و باتما

                                                      
1. Begum & Bahri  

2. Mahmood 
3. Ocholla & Bothma 
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ها در دنیای اطالعاتی کنند تا بتوانند با آخرین پیشرفتبرنامه درسی خود را دوباره طراحی می

های آموزشی متولی این رشته جهت حفظ بازار کاری مربوطه همگام شوند. حتی برخی از گروه

اند. آشکار م خود کردهبرای این که حوزه و گستردگی جدید خود را نشان دهند، اقدام به تغییر نا

های اطالعاتی دچار رسانی در رویارویی با تغییرات محیطاست که مدارس کتابداری و اطالع

ازتاب این خود را برای ب های درسی، نام و همترازسازی سازماناند و بایستی برنامهچالش شده

 تغییرات اصالح کنند.

نوشته است که در  2020 2اهی لینکلنسناریوهایی برای کتابخانه دانشگ( 2011)1کارنابی

دانشگاهی های تغییر در کتابخانهاز عاملبه عنوان برخی های روبه رشد ها وب و اپلیکیشنآن
 3و وب  2ها افزایش پیدا خواهد کرد و از وب ها، کیفیت داده. در این کتابخانهاندمعرفی شده

 2010های دانشگاهی در سال کتابخانهای استفاده خواهد شد. وی معتقد است به صورت گسترده
سازی و آفرینشی های تعاملی، شخصیهای دانش و با استفاده از پتانسیلاز طریق ارتباط با شبکه

انشگاهی به حیات خود ادامه های مجازی و فیزیکی دتوانند در محیطهای دیجیتالی میپاردایم

 .دهند

های های سواد اطالعاتی و مهارتنیز معتقدند که کتابداران باید مهارت (2015)3لی و لو 

های های آینده تقویت کنند. چرا که کتابخانهدانشی خود را برای برآوردن تقاضاهای کتابخانه

-های بزرگ، فرایندها و خدمات عظیم برای سیستم، تحلیل4های عظیمای از دادهمجموعه ،آینده

 هستند. های مجازی و فیزیکی

ور نشان رسانی در ایران و خارج از کشهای حوزه آموزش کتابداری و اطالعمطالعه پیشینه
رشته  اینسرفصل دروس اصالح و بازنگری ، مورد بررسی پژوهشگران تقریباً تمامی دهد کهمی

و ارتباطاتی  های اطالعاتیرا با توجه به کارکردهای آن و ارتباط آن با علوم مرتبط با فناوری

 دانند.می امری ضروری

 

                                                      
1. Carnaby  

2. Lincoln 

3. Li & Luo 

4. Big Data 
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 پژوهش شناسیروش

مطالعه یا بررسی تطبیقی، عملی است که در است.  تطبیقی توصیفی ،پژوهش حاضرروش 

ها مورد تجزیه و تحلیل آن دو یا چند پدیده در کنار هم قرار گرفته و وجوه اختالف و تشابه آن

های درسی برای تطبیق برنامه (.1389لیاقتدار،  و میرشاه جعفریجعفری هرندی، ) گیردقرار می

توصیف، تفسیر، همجواری استفاده شده است. الگوی بردی شامل چهار مرحله  1از الگوی بردی

اساس شواهد و اطالعات،  های تحقیق برتوصیف، پدیده یمرحلهاست. در و مقایسه 
بعد آماده  یکافی برای بررسی و نقادی در مرحلههای برداری شده و با تدارک یافتهیادداشت

شود. در تفسیر، به وارسی و تحلیل اطالعات توصیف شده پرداخته می یمرحلهشود. در می

بندی به طبقهها، ها و تفاوتمنظور ایجاد چارچوبی جهت مقایسه شباهتبههمجواری،  یمرحله
شود. در مرحله مقایسه، رحله قبل پرداخته میدر دو م آماده شدهو کنار هم قرار دادن اطالعاتی 

تحقیق سؤاالت ها و دادن پاسخ به ها و تفاوتمسئله تحقیق با توجه به جزئیات در زمینه شباهت
 (.1386شود )آقازاده، میبررسی و مقایسه 

تهیه شده بر اساس موارد مورد نیاز جهت تطبیق بود.  سیاهه وارسیها، ابزار گردآوری داده
مراجعه شد.  مورد بررسی هایسرفصلها به اصل مدارک و مستندات یعنی جهت گردآوری داده

سایت گرایش( از وب 4شناسی )های مصوب علم اطالعات و دانشسرفصلجامعه پژوهش، کلیه 

رسانی پزشکی از کتابداری و اطالعهای مصوب ، سرفصل2وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

، و سرفصل مصوب علم 3سایت معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوب

-می 4سایت معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمیگرایش( از وب 4رسانی )کتابداری و اطالع

 .5باشد

رسانی پزشکی اطالعآموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته کتابداری و  یبرنامه

 9/3/1389ریزی علوم پزشکی مورخ مصوب چهل و دومین جلسه شورای عالی برنامه برنامه

مشخصات برنامه و  .(1389ریزی علوم پزشکی، ، شورای عالی برنامه )وزارت بهداشت است
                                                      

1. Beredy 

2. http://www.msrt.ir/fa/prog/Pages/ApprovedCourses.aspx 
3. http://mbs.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=176&pageid=27540 

4. http://sep.iau.ir/ 

، وزارت علوم و دانشگاه آزاد . از این پس جهت اختصار به جای نام کامل از اسامی وزارت بهداشت5

 در متن استفاده خواهد شد.

http://www.msrt.ir/fa/prog/Pages/ApprovedCourses.aspx
http://mbs.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=176&pageid=27540
http://sep.iau.ir/
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رسانی در دانشگاه آزاد اسالمی سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطالع

 باشدمی 18/6/1375ریزی مورخ مصوب سیصد و بیست و چهارمین جلسه شورای عالی برنامه

. مشخصات کلی (1375ریزی آموزشی، )وزارت فرهنگ و آموزش عالی، شورای عالی برنامه

شناسی برنامه آموزشی و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته علم اطالعات و دانش

ریزی مین جلسه شورای برنامهوعمومی مصوب هفتصد و نود و د هایگرایش مطالعات کتابخانه

ریزی آموزشی، ، شورای عالی برنامه )وزارت علوم 10/10/90آموزش عالی وزارت علوم مورخ 
های دانشگاهی مصوب هشتصد و چهارمین جلسه مورخ ، گرایش مدیریت کتابخانه(1390

-، گرایش مدیریت کتابخانه(1391وزشی، ریزی آم، شورای عالی برنامه )وزارت علوم 19/6/91

، شورای  )وزارت علوم 15/11/91های دیجیتال مصوب هشتصد و بیست و یکمین جلسه مورخ 
، گرایش مدیریت اطالعات مصوب هشتصد و چهارمین جلسه (1391ریزی آموزشی، عالی برنامه

 .باشدیم (1391ریزی آموزشی، ، شورای عالی برنامه )وزارت علوم 19/6/91مورخ 
انجام شده  مذکورهای سرفصلآوری شده از مطالعه های جمعدادهها با استفاده از تحلیل داده

گذاری شد و کار ها جایهایی تهیه شد و عناوین دروس در این جدولسپس جدول است.
ها با استفاده از آمار ها انجام گرفت. در نهایت تحلیل دادهروی داده و مقایسه بر تطبیق ،تحلیل

 انجام شد. Excelتوصیفی، جدول و نرم افزار 

 ي پژوهشهايافته
رسانی پزشکی، علم کتابداری و اطالع ، سرفصل دروس کارشناسی ارشددر این مطالعه
مورد مطالعه گرایش(  4رسانی )با گرایش( و کتابداری و اطالع 4شناسی )با اطالعات و دانش

های دوره کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، مجموع واحدهای سرفصل 1جدول  اند.قرار گرفته
به تفکیک نوع که دانشجویان موظف به گذراندن آن هستند، علوم و دانشگاه آزاد را وزارت 

آموزش  دهد، جمع کل واحدهای هر سه مؤسسهنشان می 1های جدول داده دهد.دروس نشان می

واحد است. سرفصل دروس کتابداری  32عالی که دانشجویان موظف به گذراندن آن هستند، 
پزشکی واحد مشترک و پایه ندارد و این واحدها در واحدهای اختصاصی اجباری ادغام شده 

نامه در سه هایی در تعداد واحدهای مشترک، اختصاصی اجباری و اختیاری و پایاناست. تفاوت

 د بررسی وجود دارد.مؤسسه مور
 در مؤسسات مجری این رشتههای دوره کارشناسی ارشد مجموع واحدهای سرفصل (:1)جدول 
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وزارت  نوع واحد
 بهداشت

 وزارت علوم

 دانشگاه آزاد
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واحدهای مشترک و 
 4 8 10 10 10 - پایه

واحدهای اختصاصی 
 16 12 12 14 12 22 اجباری

واحدهای اختصاصی 
 8 6 4 4 4 4 اختیاری

 4 6 6 4 6 6 نامهپایان
 32 32 32 32 32 32 جمع کل

 22رسانی پزشکی با کتابداری و اطالع یواحد اختصاصی اجباری متعلق به رشته نیترشیب
ترین واحدهای اختیاری متعلق به واحد است. بیش 16با  رسانیواحد و سپس کتابداری و اطالع

های دیجیتال واحد و سپس گرایش مدیریت کتابخانه 8رسانی دانشگاه آزاد با کتابداری و اطالع
به جز گرایش مطالعات ها نامه در کلیه گرایشتعداد واحدهای درسی پایان واحد است. 6با 
 .استواحد  6 واحد( 4) دانشگاه آزاد رسانیهای عمومی و کتابداری و اطالعخانهکتاب

شناسی و دروس علم س علم اطالعات و دانشروتطبیق دروس کتابداری پزشکی با د
 جدول مجزا صورت گرفته است. 2گرایش در  4رسانی، به علت وجود کتابداری و اطالع

ها بررسی یک از رشتههای هیچهمچنین الزم به ذکر است دروس جبرانی یا کمبود در سرفصل
نگردید زیرا این گذراندن این دروس اغلب به تشخیص گروه آموزشی و شورای تحصیالت 

ای عمل ها در این زمینه سلیقهگیرد بنابراین ممکن است دانشگاهها صورت میتکمیلی دانشگاه
های و گرایش وزارت بهداشت رسانی پزشکیتطبیق دروس کتابداری و اطالع 2 جدولنمایند. 

 دهد.شناسی وزارت علوم را نشان میعلم اطالعات و دانش
-رسانی پزشکی بیشدرسی کتابداری و اطالع یدهد که برنامهنشان می 2های جدول یافته

ترین تطابق را با درصد( و کم 5/87های دانشگاهی )ترین تشابه را با گرایش مدیریت کتابخانه
شناسی وزارت م اطالعات و دانشدرصد( رشته عل 5/37های دیجیتال )گرایش مدیریت کتابخانه

های عمومی و گرایش مدیریت علوم، تحقیقات و فناوری دارد. گرایش مطالعات کتابخانه
رسانی پزشکی مطابقت داشتند.درصد با رشته کتابداری و اطالع 75/68اطالعات، 
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 شناسی دانشهای علم اطالعات و گرایشبا رسانی پزشکی (: تطبیق دروس کتابداری و اطالع2جدول )

 آموزش و رمان،د بهداشت وزارت
 یپزشک

  يو فناور قاتيعلوم، تحق وزارت
هاي گرايش مديريت كتابخانه

 دانشگاهی
هاي گرايش مطالعات كتابخانه

 عمومی
هاي گرايش مديريت كتابخانه گرايش مديريت اطالعات

 ديجيتال

تعداد  نام درس
 واحد

نوع 
تعداد  نام درس درس

 واحد
نوع 
تعداد  نام درس درس

 واحد
نوع 
تعداد  نام درس درس

 واحد
نوع 
تعداد  نام درس درس

 واحد
نوع 
 درس

 مبانی علم
 اج 2 رسانیاطالع 

مبانی کتابداری و 
مبانی کتابداری  پ 2 علم اطالعات

 پ 2 و علم اطالعات

مبانی 
کتابداری و 

علم 
 اطالعات

 پ 2
مبانی علم 
اطالعات و 

 شناسیدانش
 پ 2

منابع مديريت 
 اج 2 اطالعاتی

مدیریت منابع 
مدیریت منابع  اج 2 اطالعاتی

 اج 2 ایچند رسانه
مدیریت 
منابع 

 اطالعاتی
 - - - اخ 2

 مبانی 
 - - - - - - - - - - - - اج 2 نويسیبرنامه

هاي اطالعاتی سيستم
 اج 2 و فناوري اطالعات

های اطالعات نظام
 - - - اخ 2 مدیریت

های نظام
اطالعات 
 مدیریت

 اج 2

تحلیل و 
طراحی 

های سیستم
 اطالعاتی

 اخ 2

-سازي و چکيدهنمايه

 اج 2 نويسی
سازی و نمایه

 - - - اخ 2 نویسیچکیده
های روش

بازنمایی 
 اطالعات

 - - - اج 2

هاي مراجع و بانک
 اج 2 تخصصی پزشکی

خدمات اطالعاتی 
 اج 2 پیشرفته

منابع و خدمات 
اطالعاتی علوم 

اسالمی و 
 اج 4 انسانی

خدمات 
اطالعاتی 
 تخصصی

منابع اطالعات  - - - اخ 2
 –عمومی 

اجتماعی 
 الکترونیکی
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ذخيره و بازيابی 
 اج 2 اطالعات

ذخیره و بازیابی 
 اج 2 اطالعات

ذخیره و 
بازیابی 
 اطالعات

 اخ 2
ذخیره و 
بازیابی 
 اطالعات

 - - - اج 2

ها و مديريت كتابخانه
 اج 2 رسانیمراكز اطالع

ریزی در برنامه
های کتابخانه

 اخ 4 دانشگاهی 
مدیریت 

های کتابخانه
 عمومی

 - - - - - - اج 2

مدیریت اسناد و 
 آرشیو

روش  پ 2 روش تحقیق پ 2 روش تحقیق اج 2 روش تحقيق
 - - - پ 2 تحقیق

 اخ 2 هاي ديجيتالیكتابخانه

طراحی و توسعه 
های کتابخانه

 دیجیتال
 - - - - - - اخ 2

همه درسهای 
این گرایش 
 شامل است

  

آشنايی با اصول 
 - - - - - - - - - - - - اخ 2 آموزش از راه دور

رسانی مراكز اطالع
 - - - - - - - - - - - - اخ 2 المللیملی و بين

 - - - - - - - - - - - - اخ 2 مطالعه مستقل

سمینار  پ 2 سمینار تحقیق پ 2 سمینار تحقیق اج 2 سمينار تحقيق
و  1سمینار پ 2 تحقیق

 پ 2 2سمینار 

 - - - - - - اج 2 کارورزی - - - اج 2 كارورزي

 اج 6 نامهپایان اج 6 نامهپایان اج 4 نامهپایان اج 6 نامهپایان اج 6 نامهپايان

 درصد 5/37=واحد  12 درصد 75/68واحد=  22 درصد 75/68واحد = 22 درصد 5/87=واحد28 36 جمع

 * نوع واحد هر درس به صورت اختصاری آورده شده است. اختصاصی اجباری)اج(، اختصاصی اختیاری )اخ(، مشترک و پایه )پ(.
شود.دانشجویان گذرانده میواحد توسط  32واحد است که تعداد  36* مجموع واحدهای دروس اختصاصی اجباری و اختصاصی اختیاری در وزارت بهداشت 
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با اندکی تغییر نام  پزشکیرسانی و اطالعدر رشته کتابداری  رسانیدرس مبانی علم اطالع

شناسی وزارت علوم وجود دارد. درس مدیریت منابع علم اطالعات و دانشدر هر چهار گرایش 

نویسی تنها در ی برنامهمبان های دیجیتال وجود ندارد.اطالعاتی تنها در گرایش مدیریت کتابخانه

شناسی نیست. های علم اطالعات و دانشرشته کتابداری پزشکی وجود دارد و در گرایش

های عمومی موجود های اطالعاتی و فناوری اطالعاتی تنها در گرایش مطالعات کتابخانهسیستم

های دیجیتال به ها با تغییر نام وجود دارد و در گرایش مدیریت کتابخانهنیست و در بقیه گرایش
درس مراجع شود. های اطالعاتی پرداخته میتخصصی به تحلیل و طراحی سیستم صورت کامالً

شناسی وجود های علم اطالعات و دانشهای تخصصی پزشکی در هیچ یک از گرایشو بانک

توان دروس خدمات اطالعات پیشرفته، تخصصی، منابع و هایی میندارد ولی با جرح و تعدیل
اجتماعی الکترونیکی را  –خدمات اطالعاتی علوم اسالمی و انسانی، منابع اطالعات عمومی 

. این درس در گرایش مدیریت در نظر گرفتهای تخصصی پزشکی مشابه درس مراجع و بانک
های علم اطالعات اطالعاتی در همه گرایشهای دیجیتال مشابهی ندارد. ذخیره و بازیابی کتابخانه

-های دیجیتال وجود دارد. درس مدیریت کتابخانهشناسی به جز گرایش مدیریت کتابخانهو دانش

های دانشگاهی و یک درس در رسانی با دو درس در گرایش مدیریت کتابخانهها ومراکز اطالع

های دیجیتالی در گرایش بخانههای دانشگاهی مطابقت دارد. کتاگرایش مطالعات کتابخانه
های دیجیتال وجود دارد. های دانشگاهی تحت عنوان طراحی و توسعه کتابخانهمدیریت کتابخانه

های دیجیتال به نحوی با درس های موجود در گرایش مدیریت کتابخانهتمام درسدر حالی که 
-ز راه دور و مراکز اطالعهای دیجیتال مطابقت دارد. دروس آشنایی با اصول آموزش اکتابخانه

-علم اطالعات و دانشهای در هیچکدام از گرایش و مطالعه مستقل المللیرسانی ملی و بین

شناسی به جز های علم اطالعات و دانشروش تحقیق در همه گرایششناسی مشابهی ندارد. 
واحد کارورزی تنها در گرایش مطالعات  های دیجیتال موجود است.گرایش مدیریت کتابخانه

های وزارت نامه در همه گرایشدرس سمینار تحقیق و پایان های عمومی وجود دارد.کتابخانه

 علوم موجود است. 

-های کتابداری و اطالعرسانی پزشکی و گرایشتطبیق دروس کتابداری و اطالع 3جدول 

 دهد.رسانی دانشگاه آزاد اسالمی را نشان می

رسانی پزشکی دهد برنامه درسی کتابداری و اطالعنشان می 3های جدول طور که یافتهانهم
ترین تطابق درصد( و پس از آن به ترتیب بیش 75/93رسانی )ترین تشابه را با گرایش اطالعبیش
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 37/59های عمومی )درصد( و گرایش کتابخانه 62/65ی )دانشگاه هایکتابخانه شیگرارا با 

 25/56های آموزشگاهی )ترین تطابق موجود مربوط به گرایش مدیریت کتابخانهدرصد( دارد. کم

  درصد( است.

رسانی پزشکی ، با اندکی تغییر نام رسانی در رشته کتابداری و اطالعدرس مبانی علم اطالع

-بانی برنامهرسانی دانشگاه آزاد تطابق دارد. درس مهای رشته کتابداری و اطالعبا همه گرایش

های رسانی مطابقت دارد. درس سیستمپردازی در گرایش اطالعنویسی اندکی با درس داده
رسانی های اطالعهای دانشگاهی و گرایشهای کتابخانهاطالعاتی و فناوری اطالعات در گرایش

جود رسانی دانشگاه آزاد مونویسی فقط در گرایش اطالعسازی و چکیدهوجود دارد. درس نمایه

های دانشگاه آزاد به جز گرایش های تخصصی پزشکی با همه گرایشاست. درس مراجع و بانک
شناسی اختصاصی )پزشکی و علوم وابسته( مطابقت دارد. های آموزشی، با عنوان مرجعکتابخانه

ها و مراکز رسانی موجود است. مدیریت کتابخانهدرس ذخیره و بازیابی تنها در گرایش اطالع
رسانی با تغییر نام موجود است. درس مراکز های کتابداری و اطالعرسانی در همه گرایشاطالع

 رسانی مطابقت دارد.المللی تنها با گرایش اطالعرسانی ملی و بیناطالع
های دیجیتالی و آشنایی با اصول آموزش از دروس مدیریت منابع اطالعاتی، کتابخانهبرای 

ندارد. دروس روش تحقیق،  وجود های دانشگاه آزاددور هیچ درس مشابهی در گرایشراه 
-های رشته کتابداری و اطالعنامه در کلیه گرایشمطالعه مستقل، سمینار تحقیق، کارورزی، پایان

رسانی دانشگاه آزاد وجود دارد.
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 رسانی كتابداري و اطالعهاي گرايشبا رسانی پزشکی تطبيق دروس كتابداري و اطالع (:3)جدول 

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت
 یپزشک

 یاسالم آزاد دانشگاه

 رسانیگرايش اطالع عمومی هايگرايش كتابخانه هاي آموزشگاهیگرايش كتابخانه هاي دانشگاهیگرايش كتابخانه

تعداد  نام درس
 واحد

نوع 
تعداد  نام درس درس

 واحد
نوع 
تعداد  نام درس درس

 واحد
نوع 
تعداد  نام درس درس

 واحد
نوع 
تعداد  نام درس درس

 واحد
نوع 
 درس

مبانی علم 
مبانی  پ 2 مبانی کتابداری اج 2 رسانیاطالع

مبانی  پ 2 کتابداری
 پ 2 مبانی کتابداری پ 2 کتابداری

مديريتمنابع 
 - - - - - - - - - - - - اج 2 اطالعاتی

 مبانی
 اج 2 پردازیداده - - - - - - - - - اج 2 نويسیبرنامه

هاي سيستم
اطالعاتی و 

 فناوري اطالعات
 اج 2

تکنولوژی 
اطالعات و 

های سیستم
 اطالعاتی

تکنولوژی اطالعات و  - - - - - - اج 2
 اج 2 های اطالعاتیسیستم

 سازي ونمايه
نمایه سازی و  - - - - - - - - - اج 2 نويسیچکيده

 اج 2 نویسیچکیده

-مراجع و بانک

هاي تخصصی 
 پزشکی

 اج 2

شناسی مرجع
اختصاصی)پ

زشکی و علوم 
 وابسته(

 - - - اج 3

شناسی مرجع
اختصاصی)
پزشکی و 

 علوم وابسته(

 اخ 3
شناسی مرجع

اختصاصی)پزشکی و 
 علوم وابسته(

 اج 3

ذخيره و بازيابی 
ذخیره و بازیابی  - - - - - - - - - اج 2 اطالعات

 اج 3 اطالعات

مديريت 
 ها وكتابخانه

مراكز 
 اج 2

سازمان و اداره 
های کتابخانه

 دانشگاهی
 اج 2

سازمان و 
اداره 
های کتابخانه

 آموزشگاهی

 اج 4

سازمان و 
اداره 
های کتابخانه

 عمومی

 اج 2
سازمان و اداره مراکز 

های مدارک و کتابخانه
 تخصصی

 اخ 2
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 اختیاری )اخ(، مشترک و پایه )پ(.* نوع واحد هر درس به صورت اختصاری آورده شده است. اختصاصی اجباری)اج(، اختصاصی 
 .شودواحد توسط دانشجویان گذرانده می 32واحد است که تعداد  36* مجموع واحدهای دروس اختصاصی اجباری و اختصاصی اختیاری در وزارت بهداشت 

مدیریت و  رسانیاطالع
سازماندهی 
مراکز منابع 

 آموزشی

 پ 2 روش تحقیق پ 2 روش تحقیق پ 2 روش تحقیق پ 2 روش تحقیق اج 2 ش تحقيقرو

هاي كتابخانه
 - - - - - - - - - - - - اخ 2 ديجيتالی

آشنايی با اصول 
آموزش از راه 

 دور
 - - - - - - - - - اخ 2

 - - - 

-مراكز اطالع

رسانی ملی و 
 المللیبين

رسانی مراکز اطالع - - - - - - - - - اخ 2
 اخ 2 المللیملی و بین

مطالعه  اخ 2 مطالعه مستقل اخ 2 مطالعه مستقل
مطالعه  اخ 2 مستقل

 اخ 2 مطالعه مستقل اخ 2 مستقل

سمینار  اج 2 سمینار تحقیق اج 2 سمينار تحقيق
سمینار  اج 2 تحقیق

 اج 2 سمینار تحقیق اج 2 تحقیق

 اج 2 کارورزی اج 2 کارورزی اج 2 کارورزی اج 2 کارورزی اج 2 كارورزي

 اج 4 رساله اج 4 رساله اج 4 رساله اج 4 رساله اج 6 نامهپايان

 درصد 75/93=واحد  30 درصد 37/59=واحد  19 درصد 25/56=واحد 18 درصد 62/65=واحد  21 36 جمع
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 و بحث گيرينتيجه
که دانشجویان موظف رسانی پزشکی درسی دوره کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع یبرنامه

مربوط به دروس اختصاصی تعداد آن  نیترشیبواحد است که  32دارای به گذراندن آن هستند 

رسد این واحدها در فاقد واحدهای مشترک و پایه است و به نظر میاین برنامه  اجباری است.

هماناند و این نقصی برای این برنامه درسی است زیرا واحدهای اختصاصی اجباری ادغام شده

کند فلسفه وجودی حضور دروس پایه در برنامه درسی، ( بیان می1384که حری ) گونه
تر دروس تخصصی و معنا فتی و مهارتی برای درک بهتر و عمیقهای معرآوردن زیرساختفراهم

 بخشیدن به دروس تخصصی است.

 یرسانی پزشکی با برنامهدرسی کتابداری و اطالع یبرنامهکه نتایج این بررسی نشان داد 
های سایر دانشگاهشناسی رسانی و علم اطالعات و دانشاطالع های کتابداری وگرایش درسی

و در  ترشیبهای موجود مجری تا حد زیادی شباهت دارد. اما این شباهت در برخی از گرایش
کتابداری و  یمورد بررسی با رشته یتوان گفت که رشتهاست. در کل می ترکمبرخی دیگر 

رشته علم اطالعات و  نسبت به یترشیبمشابهت و تطابق رسانی دانشگاه آزاد اسالمی اطالع
رسانی دانشگاه آزاد اطالع با گرایشاین رشته تطابق  نیترشیب .داردعلوم  وزارتشناسی دانش

( درصد 5/87های دانشگاهی وزارت علوم )، سپس با گرایش مدیریت کتابخانهدرصد( 75/93)
 5/37علوم )های دیجیتال وزارت با گرایش مدیریت کتابخانهآن تشابه  نیترکم نیهمچنو 

با توجه  .است( درصد 25/56های آموزشگاهی دانشگاه آزاد )(، سپس با گرایش کتابخانهدرصد
های عمومی، رسانی، کتابخانههای موجود در دانشگاه آزاد عبارتند از اطالعبه این که گرایش

 زارتوهای موجود در های آموزشگاهی و گرایشهای دانشگاهی، و مدیریت کتابخانهکتابخانه
های عمومی، مدیریت های دانشگاهی، مطالعات کتابخانههم عبارتند از مدیریت کتابخانهعلوم 

رسد مقدار زیاد مشابهت سرفصل کتابداری های دیجیتال، به نظر میاطالعات، و مدیریت کتابخانه

های مشابه های گرایشرسانی پزشکی که گرایش تخصصی پزشکی دارد با سرفصلو اطالع
رسانی پزشکی است که بایستی برده از نواقص و نقاط ضعف سرفصل فعلی کتابداری و اطالعنام

رسانی پزشکی قرار گیرد تا در ریزی و هیئت بورد کتابداری و اطالعمورد توجه مسئوالن برنامه

 ای نزدیک اصالح و بازنگری این سرفصل در دستور کار آنان قرار گیرد.آینده
ها و کتابخانههای اطالعاتی و فناوری اطالعات، اطالعاتی، سیستمدروس مدیریت منابع 
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-تداعی ترشیبرسانی پزشکی، درسی کتابداری و اطالع یرسانی موجود در برنامهمراکز اطالع

رسد . به نظر میهستندهای مجری دانشگاهموجود در دیگر های گرایشها در این درس یکننده

 ه باشندهای بهداشت، سالمت یا پزشکی را داشتخود حوزه یاتوو مح این دروس باید در عنوان

طور که . همانباشندها ها با سایر گرایشتا اشاره به تخصصی بودن این دروس و وجه تمایز آن

های مدیریت اطالعات بهداشتی، کاربرد اطالعات ( مواد درسی در حوزه1384) مختاری

های رسانی پزشکی و سازمانهای اطالعنظام یابی کاربران دربهداشتی، رفتارهای اطالع
را برای کارآمد و مانند آن اطالعات علوم پزشکی و  یکنندهو ذخیره دهندهتولیدکننده، اشاعه

-های کالن مراکز اطالعریزیورود به روند برنامهجهت این رشته آموختگان دانشتوانمند کردن 

نگارندگان این  داند.اطالعات بهداشتی الزم میهای پزشکی و مدیریت کتابخانه پزشکی،رسانی 
رسانی ، آمار پیشرفته در کتابداری و اطالع1مقاله نیز وجود دروس کتابداری پزشکی تطبیقی

ها و خدمات اطالعاتی حوزه (، ارزشیابی نظامفراتحلیلپزشکی )با رویکرد مرور سیستماتیک و 
کاوی اطالعات سالمت،  رفتارهای اطالعاتی سالمت، داده تیریاطالعات مد هاینظامسالمت، 

سالمت، کتابداری بالینی، و کتابداری بیمارستانی را جهت احراز وجه تخصصی رشته ضروری 
 دانند.می

کتابداری  یها از اهمیت به سزایی برخوردار است و رشتهمدیریت دانش در سازمانامروزه 
پیشبرد  تواند درمی و دانش است،اطالعات  ی سازماندهیبه دلیل این که متول رسانیو اطالع

اده، ز)حسننماید های مدیریت دانش و تربیت متخصصان مربوطه سهم به سزایی ایفا برنامه
ار بسیبه صورت در سرفصل بررسی شده نشان داد که حاضر نتایج پژوهش که در حالی (.1383

در پژوهش  (1383) زادهحسنجزئی به دروس مربوط به مدیریت دانش پرداخته شده است. 

انی رسخود دریافت که دروس ارائه شده برای مقطع کارشناسی ارشد علم کتابداری و اطالع
 دروسوجود نیز  (1384) مختاری های مدیریت دانش ضعف عمیقی دارد.برای آموزش مهارت

قد است داند و معتهای درسی کارشناسی ارشد ضروری میدر برنامه ای رامدیریت و بین رشته

 .د افزودخواهها در حوزه علوم پزشکی یاری های افراد و سازمانها به غنای حوزهاین زمینه

نویسی و آشنایی با اصول آموزش از راه دور هیچ مشابهی نتابج نشان داد دروس مبانی برنامه

را با  یترمهمهای جایگزین بتوان رسدمجری ندارند. به نظر میهای های دانشگاهدر گرایش

                                                      
 رسانی پزشکی است.این درس در حال حاضر یکی از دروس دوره دکترای کتابداری و اطالع .1
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این دو  و برای این دو درس در نظر گرفتهای تعداد واحد و سنوات دوره توجه به محدودیت

 ،هایافتهتأیید این در نمود. منتقل رسانی پزشکی دوره کارشناسی کتابداری و اطالعبه  درس را 

های برنامه آموزشی ( نیز وجود دروس کم ارتباط و بی ارتباط را از ضعف1390حیدری )

رسانان کتابداران و اطالعکند ( نیز اشاره می2011) 1همچنین میداند. رسانی میکتابداری و اطالع

روز برای تسهیل آموزش مبتنی های فناوریپزشکی باید طوری آموزش ببینند که بتوانند از همه 

 .مند شوندبهرهاستفاده از منابع اطالعاتی باکیفیت در هدایت دانشجویان و  2ر مسألهب
رسانی با سایر های گرایش پزشکی کتابداری و اطالعوجود شباهت نسبتاً زیاد سرفصل

های آموزشی آن را با توجه به ر ایران، ضرورت تغییر در برنامهدهای موجود این رشته گرایش

رسد این رشته دچار عمومی شدن سازد. چرا که به نظر میگرایش محرز میتخصصی بودن این 
امعه پزشکی و پیراپزشکی با جتواند جوابگوی نیازهای متعدد گویی شده است و نمیو پراکنده

هایی مانند کتابدار های اطالعات کنونی در حوزه پزشکی باشد. ایجاد گرایشتوجه به فناوری
های بیمارستانی، مدیریت انی، کتابداری مبتنی بر شواهد، مدیریت کتابخانهبالینی، کتابدار بیمارست

های تخصصی ن محتوا که مهارتهایی با ایغیره یا وجود درسهای دیجیتال سالمت و کتابخانه
را که تواند خالءهای موجود در این رشته پر کند. چمیو خاص دانشجویان را افزایش دهد، 

-ری و اطالعهای تازه در آموزش علوم کتابداکند ایجاد گرایشاره میهمانگونه که منصوریان اش

ر آن دهای آموزشی و پژوهشی رسانی راهکارهای موثر در پویای این رشته و ارتقاء فعالیت

ان این است. تولد هر گرایش تازه به منزله باز شدن افقی جدید پیش روی دانشجویان و مدرس
 ای در اختیارهای تازهی جدید در کتابداری  فرصتهاها و و شاخهحوزه است. گرایش

تبدیل  های تازههای موجود از انزوای رشته را به فرصتدهد و نگرانیمتخصصان آن قرار می

 (.1390کند )منصوریان، می
های بهداشت و سالمت درگیر هستند، باید که آموزش افرادی که در زمینهنکته آخر این

در فناوری، تعریف جامعه از سالمتی و مسائل و موارد وسیع پاسخگوی تغییرات موجود 

گذاری در بخش بهداشت و تغییر در های بهداشتی، سرمایهاجتماعی مانند دسترسی به مراقبت

ها باشد. بنابراین بایستی فراگیران نظام آموزشی حوزه سالمت از آموزش باکیفیت و سیر بیماری

آموختگان کتابداری و (. این امر در مورد دانش2006، 3ولمند باشند )توماس و کارمرتبط بهره
                                                      

1.Mi 

2.Problem-based learning 

3.Thomas & Carroll 
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رسانی پزشکی که از یک طرف با دانشجویان، اساتید، پزشکان، اعضای هیئت علمی، اطالع

گیرندگان سالمت در ارتباط هستند نیز صادق دهندگان و خدمتکارمندان و از سوی دیگر با ارائه

 در دو سطح خرد و کالن خواهد شد. است و منجر به ارتقای کیفی سالمت جامعه 

رسانی طی چند دهه اخیر تحوالت عمیقی را پشت سر آموزش علوم کتابداری و اطالع

گذاشته است. اغلب این تحوالت بازتاب تغییراتی بوده که در فرآیند تولید، سازماندهی و اشاعه 

ازار کار کتابداری ایجاد ای در باطالعات رخ داده است. این تغییرات، نیازها و تقاضاهای تازه
آموختگان این رشته از دانش و ها مستلزم برخورداری دانشکرده است. نیازهایی که پاسخ به آن

آمده، های کتابداری در گوشه و کنار دنیا و در واکنش به شرایط پیشویژه است. گروه یهامهارت

رفته که ها تا جایی پیشبازنگریبه بازنگری سرفصل دروس این رشته پرداختند. در نهایت، این 
(. رشته کتابداری و 1390های تازه در این رشته شده است )منصوریان، منجر به ایجاد گرایش

در جامعه امروز فعال و پویا بماند باید به سمت بتواند که رسانی پزشکی نیز برای ایناطالع
تعدد مخاطبان خود )پزشکان، متنوع و منیازهای پاسخگوی های مختلف برود تا بتواند گرایش

لذا  باشد. های آنان، دانشجویان حوزه سالمت و مانند آن(سایر افراد تیم درمان، بیماران، خانواده
برای رسیدن به این اهداف نیاز است این تغییرات از دوره کارشناسی در سرفصل دروس رشته 

 ی ارشد نیز بازنگری گردد.ایجاد گردد و در راستای این تغییرات سرفصل دروس دوره کارشاس
گردد پژوهش دیگری به بررسی محتوای در راستای رسیدن به نتایج این پژوهش پیشنهاد می

تا محتوای دروس از نظر رسانی پزشکی در مقطع ارشد بپردازد برنامه درسی کتابداری و اطالع
  روزآمدی وکارآمدی یا ناکارآمدی آن با نیازهای جامعه امروز بررسی شود.

 

 فهرست منابع
 . تهران: سمت.یقیتطب پرورش و آموزش(. 1386) .آقازاده، احمد

 یاعتبارسنج یضرور شرط شیپ یاستانداردساز(. 1385اکبر) ،یدیعاکبر و  یعل ،یدختیب نیام

 یانسان علوم پژوهشگاه: تهران. یانسان علوم یمل کنگره ،یعال آموزش نظام تیفیک ارتقاء در

 http://www.civilica.com/paper-:در دسترس قابل. یفرهنگ مطالعات و

.html164_01socialscienceconf-01socialscienceconf//(4 1394 ید) 

دهه تجربه  کیبه  ی: نگاهیدانشگاه تیفیبهبود ک یمستمر برا یابی(. ارز1386) .بازرگان، عباس

http://www.civilica.com/paper-socialscienceconf01-socialscienceconf01_164.html/(4
http://www.civilica.com/paper-socialscienceconf01-socialscienceconf01_164.html/(4
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 . تـهران: سازمان سنجش آموزش کشور.رانیا یدر نظام آموزش عال

(. تحلیل محتوایی برنامه آموزشی دوره کارشناسی 1391) .پور، افشینبیگدلی، زاهد و حمدی

 تیریمد و پردازش پژوهشنامه. 1388و  1375های رسانی مصوب سالکتابداری و اطالع
 .304-283 (،2)28 .اطالعات

رسانی با توجه به های آموزش کتابداری و اطالع. لزوم بازنگری در برنامه(1385) .زهرا یتهور

 یو سازمانده یکتابدار یمطالعات ملرسانان. نیازهای مهارتی جدید کتابداران و اطالع
 .162 -143 ،(1) 17، اطالعات

 یبررس(. 1389) .محمد جواد دار، اقتیل و میابراه دیس ،یجعفر رشاهیم ،رضا ،یهرندیجعفر

. و چند کشور جهان رانیعلوم ا یآموزش عموم یعنصر محتوا در برنامه درس یقیتطب

 .260-235 (،1)11، یروانشناس و یتیترب مطالعات

در گفت و گو با دکتر عباس  یآموزش کتابدار وراهکارهای ها. چالش(1384) .عباس ،یحر
 .17-6 ،(7و6) 8 ،اتکلی ماه کتاب(. گردادرس )مصاحبه. فرزاد حری

 ی)با نگاه هارسانان در مدیریت دانش سازمان(. نقش کتابداران و اطالع1383) .زاده، محمدحسن

 یکتابدار یمطالعات مل .(رانیا یرسانو اطالع یگانه علوم کتابدارمقاطع سه یهابه سرفصل
 .114-101(، 3)15 ،اطالعات یو سازمانده

موانع و راهکارها.  رانیو علم اطالعات در ا ی. آموزش کتابدار(1390) .غالمرضا ،یدریح

 . 106-71 ،(2)14 ،یرسانو اطالع یکتابدار

از جامعه  ی. نظرسنج(1388) .عبدالرسول خسرویو  اهللرحمت ،یمحمدرضا، فتاح ،داورپناه

 ،(24)3 ،یشناساطالعدر آن.  ینام رشته واحتمال بازنگر رامونیپ رسانیو اطالع یکتابدار
3-32. 

: رسانیو اطالع یکتابدار یدوره کارشناس ی. برنامه آموزش(1379) .نیمحمدحس ،یانید

 .20-1 ،(1)3 ،یرسانو اطالع یکتابدارتحول.  یبرا ییشنهادهایپ

. عدم تناسب (1383) .احمد یزیعز و یعبدالنب ،یزیالهام، عز ،پوریعال روزه،یف ،فراشبندیزارع

در برآوردن  یپزشک رسانیو اطالع یکتابدار یکارشناس یدوره آموزش هایسرفصل

 نیششماحمد پاپی )ویراستار(، مجموعه مقاالت . یجامعه پزشک نینو یاطالعات یازهاین
و  رسانیاطالع نینو هایبر نظام هیبا تک یپزشک رسانیو اطالع یکتابدار یمل شیهما

 اصفهان. یدانشگاه علوم پزشک. اصفهان: یپزشک هایپژوهش
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 مجلههای کیفیت برنامه درسی در آموزش عالی. (. شاخص1377) .سرمد، زهره و وزیری، مژده
 .166-151 ،25و  24، )س( الزهرا دانشگاه یانسان علوم

مقطع کارشناسی رسانی (. ارزیابی وضعیت علمی رشته کتابداری و اطالع1380) .علومی، طاهره

-1365های های تربیت مدرس، تهران و علوم پزشکی ایران در سالارشد در دانشگاه

 .65-41 ،(1)6 ی،تیترب علوم و یروانشناسمجله . 1373

مقایسه برنامه آموزش پزشکی عمومی در ایران با چند دانشکده (. 1390) .دیگرانغفاری، رضا و 

 .831-819 (،7)11، یپزشک علوم در آموزش. پزشکی معتبر از کشورهای منتخب جهان

های کتابداری و (. الگویی برای بازنگری و تجدید ساختار آموزش1379) .اهللفتاحی، رحمت
-اطالع و یکتابداررسانی در ایران با توجه به تحوالت جدید در محیط اطالعاتی. اطالع

 .44-21 (،1)3، یرسان

(. ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دانشگاهی 1386) .دواجارگاه، کوروش و شفیعی، ناهیفتحی

 .26-1 (،5) 2، یدرس برنامه مطالعات)مورد برنامه درسی آموزش بزرگساالن(. 

و  یکتابدار یمطالعات مل. نگاهی به دروس سازماندهی مواد. (1376) .مرتضی ،کوکبی
 .69-57 ،(8)3،اطالعات یسازمانده

-های کانونی: الگویی برای برنامه(. نظریه شایستگی1394)گرایی، احسان و حیدری، غالمرضا 

 ،یعموم یهاکتابخانه و یرساناطالع قاتیتحقشناسی. ریزی آموزش علم اطالعات و دانش
21(3)، 467-490. 

ی رسانی پزشکی در مقطع کارشناس(. برنامه درسی رشته کتابداری و اطالع1384مختاری، حیدر )

 .32-25 (،2)16 ،اطالعات یو سازمانده یکتابدار یمطالعات ملارشد. 

رسانی. ای در علوم کتابداری و اطالعرشتههای تخصصی و بین(. گرایش1390) .منصوریان، یزدان

 .63-58 ،166. کتاب ماه کلیات

. رسانیهای درسی دوره کارشناسی کتابداری و اطالعبررسی برنامه. (1383) .محسن ،نوکاریزی

 .69-57 ،(2)7 ،رسانیاطالعکتابداری و 

(. 1389) .ریزی علوم پزشکیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شورای عالی برنامه
مشخصات کلی، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی برنامه آموزشی دوره کارشناسی 

رسانی پزشکی. مصوب چهل و دومین جلسه شورای عالی ارشد رشته کتابداری و اطالع

. تهران: وزارت بهداشت، درمان و 9/3/1389ریزی علوم پزشکی مورخ برنامه برنامه
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 قابل دسترس در: آموزش پزشکی.

http://mbs.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=176&pageid=27540/

 (1394 ید 4)/

(. برنامه درسی 1390) .ریزی آموزشیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی برنامه

های شناسی گرایش مطالعات کتابخانهدوره کارشناسی ارشد رشته علم اطالعات و دانش

ریزی آموزش عالی وزارت مین جلسه شورای برنامهوعمومی. مصوب هفتصد و نود و د
قابل  . تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.10/10/90علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 

 ر: دسترس د

http://www.msrt.ir/fa/prog/Pages/ApprovedCourses.aspx//(4دی 
1394 ) 

(. برنامه درسی 1391) .ریزی آموزشیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی برنامه
شناسی گرایش مدیریت اطالعات. اطالعات و دانشدوره کارشناسی ارشد رشته علم 

ریزی آموزش عالی وزارت علوم، مصوب هشتصد و چهارمین جلسه شورای برنامه
 قابل دسترس. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.19/6/91تحقیقات و فناوری مورخ 

دی  http://www.msrt.ir/fa/prog/Pages/ApprovedCourses.aspx//(6 در:
1394) 

(. برنامه درسی 1391) .ریزی آموزشیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی برنامه
های شناسی گرایش مدیریت کتابخانهدوره کارشناسی ارشد رشته علم اطالعات و دانش

ریزی آموزش عالی دیجیتال. مصوب هشتصد و بیست و یکمین جلسه شورای برنامه

. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و 15/11/91وری مورخ وزارت علوم، تحقیقات و فنا
 در:  قابل دسترس فناوری.

http://www.msrt.ir/fa/prog/Pages/ApprovedCourses.aspx//(6  دی

1394) 

(. برنامه درسی 1391) .ریزی آموزشیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی برنامه

های شناسی گرایش مدیریت کتابخانهو دانشدوره کارشناسی ارشد رشته علم اطالعات 

ریزی آموزش عالی وزارت دانشگاهی. مصوب هشتصد و چهارمین جلسه شورای برنامه
قابل  . تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. 19/6/91علوم، تحقیقات و فناوری مورخ

http://www.msrt.ir/fa/prog/Pages/ApprovedCourses.aspx/(4دی
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 در:  دسترس

http://www.msrt.ir/fa/prog/Pages/ApprovedCourses.aspx//(6  دی

1394) 

(. مشخصات کلی، 1375) .ریزی آموزشیوزارت فرهنگ و آموزش عالی، شورای عالی برنامه

رسانی. برنامه آموزشی و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطالع

.  18/6/1375ریزی مورخ مصوب سیصد و بیست و چهارمین جلسه شورای عالی برنامه

 ید http://sep.iau.ir//(4/ در: قابلی دسترس آموزش عالی.تهران: وزارت فرهنگ و 

1394) 

های روند بازنگری برنامه (.1389) .ایمانی، نیکو، نصراصفهانی، احمدرضا و صبری، محمدرض
 .28-16 (،16)4، مطالعات برنامه درسی .های علوم پزشکی در کشوردرسی رشته
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