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و  يکتابدار یمقطع کارشناس یتفاوت و شباهت سرفصل رسم زانیم

  رانیمشابه آن در ا يها با سرفصل یپزشک یرسان اطالع
)یقیمطالعه تطب کی(  

 

 
  3فراشبندي زارع / فیروزه2رحیمی / علیرضا1دائی عذرا 

  چکیده
  

ها، امري هاي آموزشی، به منظور تکمیل رسالت اصلی دانشگاهبازنگري و روزآمدسازي منظم و مداوم برنامه مقدمه:
رسانی  ضروري است. هدف از این پژوهش، مقایسه و تطبیق برنامه درسی مقطع کارشناسی رشته کتابداري و اطالع

  ایران است.هاي مشابه آن در  هاي درسی رشته پزشکی با برنامه
هاي مصوب کتابداري و ها، چک لیست تهیه شده از سرفصل روش پژوهش تطبیقی بود. ابزار گردآوري داده روش کار:

انجام شد. تحلیل  1394رسانی بود. پژوهش در سال شناسی و کتابداري و اطالع رسانی پزشکی، علم اطالعات و دانشاطالع
  انجام شد. Excelول در نرم افزار ها با استفاده از آمار توصیفی، جدداده

-درصد با سرفصل دروس علم اطالعات و دانش 4/56 رسانی پزشکی برنامه درسی رشته کتابداري و اطالع ها:یافته

هاي عمده سرفصل مذکور با دو  رسانی مشابهت داشت. تفاوت درصد با سرفصل دروس کتابداري و اطالع 5/65شناسی و  
سرفصل مشابه دیگر در تعداد واحدهاي دروس اختصاصی، عمومی، پایه و عدم تنوع در دروس اختصاصی اجباري و 

زه پزشکی و بالینی در سرفصل و مرتبط با حو پایه اختیاري آن است. همچنین ضعف عمده سرفصل مذکور، نبود دروس
  شناسی پزشکی است.   هاي اطالعاتی و زیاد بودن دروس اصطالح کمبود دروس مرتبط با فناوري

رسانی آن، همچنین  رسانی پزشکی و جامعه هدف خدمت با توجه به کارکردهاي رشته کتابداري و اطالع گیري:نتیجه
رسد که تغییر در برنامه درسی  ،  به نظر می تر آن هاي عمومی و گرایشها  شباهت زیاد محتواي دروس این رشته با رشته

درمانی، کتابداري بالینی، کتابداري مبتنی بر شواهد، مرور  شود دروسی مانند کتاباین رشته ضروري است. پیشنهاد می
ي ویژه مانند بیماران به ها رسانی پزشکی به گروه سنجی، مشاوره اطالعاتی در حوزه سالمت و خدمات اطالع نظامند، علم

  برنامه درسی رشته اضافه گردد.
  رسانی پزشکی، کتابداري و اطالع برنامه آموزشی، کارشناسی، سرفصل ها:کلیدواژه

  

 :24/12/94وصول مقاله  :01/08/95اصالح نهایی  :02/09/95پذیرش نهایی  

                                                
  رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایراندانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی،  دانشجوي دکتراي کتابداري و اطالع. 1
رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فناوري اطالعات در امور سالمت، دانشگاه رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطالع استادیار گروه کتابداري و اطالع. 2

  علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فناوري اطالعات در امور سالمت، دانشگاه رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطالع روه کتابداري و اطالعدانشیار گ. 3

 )f_zare@mng.mui.ac.ir(مسئول  علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران؛ نویسنده
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اي علــوم رســانی پزشــکی، رشــتهرشــته کتابــداري و اطــالع
آموختگان آن  است که دانشاجتماعی، تجربی و کاربردي 

آوري، با استفاده از فناوري اطالعات و مـدیریت بـه فـراهم   
پردازند. این  سازماندهی و اشاعه اطالعات علوم پزشکی می

در مقطـع کارشناسـی ارشـد در مرکـز      1354رشـته در سـال   
در مقطـــع  1365پزشــکی ایـــران تأســـیس شـــد. در ســـال  

تـرا شـروع بـه    در مقطـع دک  1394] و در سـال  1کارشناسی [
رســانی،  پـذیرش دانشـجو نمـود. حرفــه کتابـداري و اطـالع     

- رشته ) و میانMultidisciplinaryاي (اي چند رشتهزمینه

هــاي دیگــر  ) دارد کــه از حــوزه Interdisciplinary(اي
پـذیرد. از ایـن رو، بـروز تحـول در     دانش بشري تـأثیر مـی  

شـود.   هاي دیگر منجر به تحول در این رشـته نیـز مـی   حوزه
اکنون که دامنه، سرعت و تنوع تحوالت در علوم و فناوري 
رشدي فزاینده یافته است، محتواي این رشـته نیـز بـه دلیـل     
ماهیت خود نیازمند بازنگري و تجدید ساختار مـداوم شـده   

]. عملیاتی شدن چنـین تغییراتـی مسـتلزم تغییـر در     2است [
اسـت تـا   رسـانی   محتوا و فرآیند آموزش کتابداري و اطالع

هـاي جدیـد    آموختگان ایـن رشـته بتواننـد در محـیط     دانش
اطالعاتی آینده به خوبی ایفـاي نقـش کننـد و بـه نیازهـاي      
ــور      ــه ط ــار ب ــازار ک ــد. ب ــخ دهن ــار پاس ــازار ک ــاربران و ب ک

ــین  ــتقیم تعی ــوزش  غیرمس ــوع آم ــده ن ــراي   کنن ــاي الزم ب ه
آموختگان جویاي کـار و حرفـه اسـت. لـذا، بایـد در       دانش

یک برنامه درسی همواره بـه نیازهـاي بـازار کـار و     طراحی 
]. 3مندان توجه نمود [هاي حرفهتصور کارفرمایان از مهارت

چرا که اخـذ مـدرك تحصـیلی فاقـد سـنخیت بـا نیازهـاي        
  جامعه، مشکل افراد و جامعه را حل نخواهد کرد.

ریزي صحیح آموزشی نقش اساسی در تربیت نیـروي  برنامه
دارد. در تربیت نیـروي انسـانی مـورد     انسانی مطلوب جامعه

نیاز نظام سـالمت کشـور، وجـود برنامـه آموزشـی مـدون و       
منطبق با نیازهاي نظام سالمت، رکـن محـوري آمـوزش در    

اي در راستاي  هاي دوره این حوزه است که نیازمند بازنگري

]. برنامه آموزشی متشـکل از پـنج   4نیازهاي این نظام است [
) منابع درسـی؛  3) مدرسان؛ 2ه درسی؛ ) برنام1مؤلفه است: 

) امکانات که در جهـت تحقـق اهـدافی    5) دانشجویان؛ و 4
کننـد کـه دورنمـاي تربیـت نیـروي      تعریف شده، عمل مـی 

انسانی مفید و ماهر است. برنامـه درسـی نـاظر بـر محتـواي      
باید به چه دهد که نیروي انسانی می دروس است و نشان می

گنجاندن هر درس در برنامـه   منظور تربیت شود و ضرورت
]. رشـته  5و نوع رویکـرد بـه محتـواي آن چـه بـوده اسـت [      

هـاي   رسانی پزشکی نیز در عرصه فعالیتکتابداري و اطالع
آموزشی خود از این چارچوب خـارج نیسـت و از آنجـایی    
که جامعه هدف آن متولیان امور سالمت کشور، متخصصان 

ــاران و   ــالمت، بیم ــوزه س ــگران ح ــان   و پژوهش ــانواده آن خ
 یابد. هستند، اهمیتی دو چندان می

هـاي آموزشـی بـه    بـازنگري و روزآمدسـازي مـداوم برنامـه    
یابـد.   هـا ضـرورت مـی   منظور تکمیل رسالت اصلی دانشگاه

ــت از:      ــارت اس ــازنگري عب ــن ب ــزوم ای ــل ل ــی از دالی برخ
هماهنگی با بازار کار و نیازهاي زمانی و مقطعی، هماهنگی 

هـاي   محیطـی، تحـوالت و پـارادایم   اعی و اجتمتحوالت با 
- ضرورت یکپارچـه هاي اطالعاتی،  ، تغییرات فناوريعلمی

هاي علمـی، گسـترش فرهنـگ پـژوهش،      سازي ابعاد حوزه
نیمه عمر علوم، انتظـارات فراگیـران، و   تفکر انتقادي، رشد 

  ].6[مواردي از این دست 
 مطالعات متعددي در ایران و جهان، بیانگر وجود نقـص در 

انـد. کـوکبی     رسـانی بـوده  زمینه آموزش کتابداري و اطالع
]، داورپنـاه، فتـاحی و خسـروي     8]، تهوري [2]، فتاحی  [7[
] و دیگــران 10پــور []، بیگــدلی و حمــدي6]، حیــدري  [9[

هـاي درسـی،   همگی در مطالعات خود به لزوم تغییـر برنامـه  
ــا      ــی بـ ــه آموزشـ ــاهنگی برنامـ ــی و همـ ــاختار آموزشـ سـ

انـد.  ي اطالعاتی و نیازهاي بازار کار اشاره کـرده ها فناوري
ــکده  ــد اگــر دانش ــري  معتقدن ــداري بیگــام و بح ــاي کتاب ه

ــازنگري    ــعه و ب ــا توس ــان ب ــلی را همزم ــدریس دروس اص ت
هاي اطالعـاتی   برنامه درسی و به منظور هماهنگی با فناوري

- آموختگـان بـا توانـایی    و نیازهاي جامعه ادامه دهند، دانش

 مقدمه
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 روش کار 

]. میـزان موفقیـت   11ارد بازار کار خواهند شد [هاي الزم و
هر برنامه آموزشی بـه کیفیـت دانشـکده و گـروه آموزشـی      
آن نیز بستگی دارد. چـون حتـی اگـر محتـوا ضـعیف ولـی       

ــی   ــد، م ــوي باش ــی ق ــروه آموزش ــوبی  گ ــایج خ ــه نت ــوان ب ت
ــید[ ــی 12رس ــان م ــا بی ــوال و باتم ــدارس  ]. اوچ ــه م ــد ک کنن

اي جنوبی جهـت همـاهنگی   رسانی آفریقکتابداري و اطالع
هـاي فنـاوري اطالعـات، برنامـه درسـی       با آخرین پیشـرفت 

خود را دوبـاره طراحـی کـرده و بـراي نمـایش گسـتردگی       
انـد. آشـکار اسـت     حوزه خود، اقدام به تغییر نام نیـز کـرده  

ــالع  ــداري و اط ــدارس کتاب ــا  کــه م ــارویی ب رســانی در روی
نـد و بایـد   اهاي اطالعاتی دچار چالش شـده تغییرات محیط

خـود را بـراي   هاي درسی، نام و همترازسازي سازمان  برنامه
]. کارنـابی، وب و  13بازتاب ایـن تغییـرات اصـالح کننـد [    

ــن ــه و     اپلیکیش ــتفاده از وب دو و س ــد، اس ــه رش ــاي روب ه
هـاي   ها را از عوامل تغییـر در کتابخانـه   افزایش کیفیت داده

هــاي  دانــد. وي معتقــد اســت کتابخانــه    دانشــگاهی مــی 
ــاط بــا شــبکه 2020دانشــگاهی در ســال  هــاي از طریــق ارتب

سـازي و  هـاي تعـاملی، شخصـی   دانش و استفاده از پتانسـیل 
هـاي   تواننـد در محـیط   هاي دیجیتـالی مـی  آفرینشی پاردایم

مجازي و فیزیکی دانشـگاهی بـه حیـات خـود ادامـه دهنـد       
هـاي   ]. لی و لو  نیز معتقدند که کتابداران بایـد مهـارت  14[

سواد اطالعاتی و دانش خود را بـراي بـرآوردن تقاضـاهاي    
هـاي  هاي آینده تقویـت کننـد. چـرا کـه کتابخانـه      کتابخانه

- )، تحلیلBig Dataهاي عظیم (اي از داده آینده مجموعه

هـاي  هاي بزرگ، فرایندها و خـدمات عظـیم بـراي سیسـتم    
]. از آن چـه گفتـه شـد، مـی     15مجازي و فیزیکـی هسـتند[  

هـاي درسـی رشـته    ت که لـزوم تحـول در برنامـه   توان دریاف
هـاي مختلـف آن در    کتابداري و اطـالع رسـانی و گـرایش   

ــد   کشــورهاي مختلــف آشــکار شــده اســت. ایــن رشــته بای
هـاي   تـر و توانـایی   هاي مناسـب  آموختگانی با مهارت دانش

فناوري بیشتر جهت پاسخگویی به انتظارات جامعـه تربیـت   
ــن ا    ــد و ای ــی رس ــر م ــه نظ ــد ب ــازنگري  کنن ــق ب ــر از طری م

  هاي این رشته میسر می شود. سرفصل

رسـانی پزشـکی در    در حال حاضر، رشته کتابداري و اطالع
ایران، در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتـري  
ــه ایــن کــه در مقطــع کارشناســی،    ــا توجــه ب فعــال اســت. ب

شـوند و ایـن آشـنایی    دانشجویان باید با ارکان رشـته آشـنا   
]، ایـن پـژوهش در   5هاسـت [  براي فراگیري مهـارت  عمدتاً

نظر دارد برنامـه درسـی مقطـع کارشناسـی ایـن رشـته را بـا        
هاي مشابه آن در ایران مقایسه نماید  هاي درسی رشته برنامه

هـا و   تا از این رهگذر دریابد سرفصل مـذکور چـه شـباهت   
و آیـا در  هـاي مشـابه موجـود دارد     هایی بـا سرفصـل  تفاوت

رسـانی پزشـکی مـورد     به گرایش خـاص اطـالع   تدوین آن
ادعاي سرفصل به اندازه الزم و کافی پرداخته شده است یا 
خیر؟ تا بتواند ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف سرفصل، 
توجیهی نیـز بـر ایجـاد ایـن گـرایش و هـدف آن در ارائـه        

   رسانی پزشکی به حوزه سالمت باشد. خدمات اطالع
  
  

در ایـن روش، دو یـا   اسـت.   روش پژوهش حاضـر تطبیقـی  
گیرند و وجـوه اخـتالف و    چند پدیده در کنار هم قرار می

]. در این پژوهش از الگـوي  16[شود ها تحلیل میتشابه آن
) اسـتفاده شـده اسـت کـه شـامل      Beredy Patternبردي (

چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواري و مقایسه است. در 
اسـاس شــواهد و  هـاي تحقیـق بــر   مرحلـه توصـیف، پدیــده  

هـاي  بـرداري شـده و بـا تـدارك یافتـه      اطالعات، یادداشت
شود. در کافی براي بررسی و نقادي در مرحله بعد آماده می

تفسیر، به وارسی و تحلیل اطالعات توصیف شده پرداختـه  
بندي و کنـار هـم قـرار    شود. در مرحله همجواري، طبقهمی

شده براي ایجاد دادن اطالعاتی که در دو مرحله قبل آماده 
- هـا انجـام مـی   ها و تفـاوت چارچوبی جهت مقایسه شباهت

شود. در مرحله مقایسه، به بررسی و مقایسه مسئله تحقیق بـا  
هـا و دادن  هـا و تفـاوت  توجه به جزئیات در زمینـه شـباهت  
  ].16شود [پاسخ به سؤاالت تحقیق پرداخته می

اس لیسـت تهیـه شـده بـر اسـ      ها، چـک  ابزار گردآوري داده
هـا   موارد مورد نیاز جهت تطبیق بود. جهت گردآوري داده

هاي مورد بررسی  به اصل مدارك و مستندات یعنی سرفصل
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ــه شــد.   ــلمراجع ــم اطالعــات و    سرفص ــوب عل هــاي مص
ســایت وزارت علــوم، تحقیقــات و   شناســی از وب دانــش

رسـانی  هـاي مصـوب کتابـداري و اطـالع    فناوري، سرفصـل 
آموزشـی وزارت بهداشـت،    سـایت معاونـت  پزشکی از وب

درمان و آموزش پزشکی، و سرفصل مصوب علم کتابداري 
سایت معاونت آموزشی دانشگاه آزاد رسانی از وب و اطالع

  اسالمی استخراج شد.
- کارشناســی کتابــداري و اطــالع  جامعــه آمــاري، سرفصــل

ــه   ــه   28رســانی پزشــکی مصــوب جلس ــالی برنام شــوراي ع
]، سرفصــل 1[ 25/4/84 ریــزي علــوم پزشـکی مــورخ برنامـه 

رسـانی دانشـگاه آزاد   کارشناسی علـوم کتابـداري و اطـالع   
ــوب جلســه  ــه   721اســالمی مص ــالی برنام ــوراي ع ــزي  ش ری

ــاوري مــورخ  آمــوزش عــالی وزارت علــوم، تحقیقــات و فن
و سرفصــل کارشناســی علــم اطالعـــات و     ]17[  31/3/88

،  28/11/93شناسی نسخه بـازنگري شـده دوم مـورخ    دانش
- شوراي عالی برنامـه  31/3/1388مورخ  721جلسه  مصوب

هـاي حاصـل   ]. جهت تحلیـل داده 18ریزي آموزشی است [
هـایی تهیـه و    هـاي مـذکور، ابتـدا جـدول    از مطالعه سرفصل

گذاري شد، سـپس بـا    ها جايعناوین دروس در این جدول
کـار   Excelاستفاده از آمار توصیفی، جـدول و نـرم افـزار    

هـا انجـام    بندي و تطبیق و مقایسه داده هتحلیل و تفسیر، طبق
  گرفت.

  
  

کــل  نظــر تعــداد هــاي ایــن بررســی نشــان داد کــه از یافتــه
 حــد تــا مــورد بررســیهــر ســه دانشــگاه  یدرســ يواحـدها 

 دانشـگاه آزاد  ینگر چه شباهت بـ  هستند، هم مشابه زیادي
ــا  اســالمی و وزارت علــوم از نظــر تعــداد و نــوع واحــدها  ب
ــه، . بهداشــت بیشــتر اســت وزارت ــک دروس پای جــدول ی

ــه     ــومی برنام ــاري و دروس عم ــاري و اختی ــی اجب تخصص
رسـانی پزشـکی   درسی دوره کارشناسی کتابداري و اطـالع 

را در مقایســـه بـــا وزارت علـــوم، تحقیقـــات و فنـــاوري و 
پـس جهـت    یـن (از ادهـد.   دانشگاه آزاد اسالمی نشـان مـی  

مؤسسات به اختصـار   نای نامکل متن و جداول  دراختصار، 
ــر    ــت ذکـ ــگاه آزاد و وزارت بهداشـ ــوم، دانشـ وزارت علـ

  .(جدول یک))شدخواهند 
  

هاي دوره کارشناسی رشته مورد بررسی، به تفکیک نوع دروس درصد و مجموع واحدهاي سرفصل: 1جدول 
  و دانشگاه

  دانشگاه آزاد  وزارت علوم  وزارت بهداشت  نوع واحد
  درصد  تعداد   درصد  تعداد   درصد  تعداد 

  1/31  41  8/28  38  6/14  19  پایه سودر
  5/45  60  7/47  63  9/63  83  تخصصی اجباري سودر
  6/7  10  6/7  10  6/4  6  تخصصی اختیاري سودر

  9/15  21 9/15 21  9/16  22  س عمومیودر
  100  132  100  132  100  130  جمع

  
رسانی پزشکی با  مقایسه دروس پایه رشته کتابداري و اطالع

هاي مشابه آن در مؤسسات دیگر  نشان داد که دروس  رشته
ــوعات    ــه در وزارت بهداشــت بیشــتر حــول محــور موض پای

شناسـی، و زبـان انگلیسـی متمرکـز     تاریخ، ادبیـات، جامعـه  
است، ولـی در دانشـگاه آزاد عـالوه بـر موضـوعات فـوق،       

وس مربوط به رشته نیز وجود دارد. در نهایـت،  برخی از در
هاي پایه در وزارت علوم به سمت موضوعات  گرایش درس

زبان انگلیسی، روانشناسی، تاریخ علـم و دروس کـاربردي   
  این رشته است (جدول دو).

  

 یافته ها
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تفکیک دانشگاههاي دوره کارشناسی رشته مورد بررسی، به سرفصلپایه  دروس: 2جدول   
ف

ردی
  

  دانشگاه آزاد  وزارت علوم  وزارت بهداشت

  نام درس
  نوع واحد

  نام درس
  نوع واحد

  نام درس
  نوع واحد

ي
ظر

ن
  

ي  یعمل
ظر

ن
  

ي  یعمل
ظر

ن
  

  یعمل

  0  2  روانشناسی عمومی  0  2  شناسی اجتماعی روان  0  2  روانشناسی اجتماعی و عمومی  1

در علم روش تحقیق مقدماتی   0  2  تاریخ تمدن  2
  شناسیاطالعات و دانش

  0  2  شناسیمبانی جامعه  1  1

آمار مقدماتی در علم اطالعات و   0  2  شناسیمبانی جامعه  3
  شناسیدانش

  0  2  تاریخ تمدن  1  1

  1  1  آمار براي کتابداران  0  2  1متون اختصاصی انگلیسی   0  3  تاریخ ادبیات ایران و جهان  4

  0  2  2اختصاصی انگلیسی متون   0  2  تاریخ عمومی فلسفه  5
متون اختصاصی 

  1انگلیسی 
2  0  

  0  2  ساختمان داده  0  2  1زبان انگلیسی و متون اختصاصی   6
متون اختصاصی 

  0  2  2انگلیسی 

  0  2  2زبان انگلیسی و متون اختصاصی   7
اي بر علم اطالعات و مقدمه

  0  2  شناسیدانش
متون اختصاصی 

  0  2  3انگلیسی 

  1  1  مبانی علو م رایانه  0  2  تاریخ علم  0  2  3متون اختصاصیزبان انگلیسی و   8
  0  2  تاریخ علوم  0  2  ايمبانی اخالق حرفه  0  2  4زبان انگلیسی و متون اختصاصی   9

  1  1  آیین نگارش و ویراستاري علمی  -  -  -  10
پردازي (فارسی و واژه

  2  1  التین)

  0  2  زبانشناسی کاربردي  0  2  هاآشنایی با مطبوعات و رسانه  -  -  -  11

  0  2  شناسیمبانی ارتباط  -  -  -  12
آشنایی با تاریخ ادبیات 

  ایران
3  0  

  0  2  مبانی آرشیو  -  -  -  13
آشنایی با تاریخ ادبیات 

  جهان
3  0  

  2  0  پردازي (فارسی و التین)واژه  -  -  -  14
ا مطبوعات و  آشنایی ب

  0  2  هارسانه

آشنایی با اطالعات و   1  1  افزارمبانی شبکه و سخت  -  -  -  15
  ارتباطات

2  0  

اي بر روابط مقدمه  1  1  افزار و سیستم عاملمبانی نرم  -  -  -  16
  عمومی

2  0  

آشنایی با ویراستاري و   1  1  مقدمات پردازش زبان طبیعی  -  -  -  17
  نشر

1  1  

ا مدیریت دانش  -  -  -  18   1  1  آیین نگارش علمی  0  2  آشنایی ب

ا علم   -  -  -  19   0  2  اياخالق حرفه  0  2  سنجیآشنایی ب

  6  35  واحد) 41( جمع  8  30  واحد) 38( جمع  0  19  واحد) 19( جمع  

  
دهـد دروس اختصاصـی اجبـاري رشــته    جـدول سـه نشـان مـی    

هـایی از نظـر تعـداد     رسانی پزشـکی تفـاوت   کتابداري و اطالع
واحد نظري و عملی با دو رشته مشابه دیگر مورد بررسـی دارد  

 وزارت بهداشـت به نحوي که واحدهاي عملی آن بیشتر است: 

واحـد نظـري و    32واحد عملی در مقابل  46واحد نظري و  37
واحـد   29واحد نظري و  31واحد عملی در وزارت علوم و  31

   عملی در دانشگاه آزاد اسالمی.
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  هاي دوره کارشناسی رشته مورد بررسی، به تفکیک دانشگاهسرفصل دروس اختصاصی اجباري: 3جدول 
ف

ردی
  

  دانشگاه آزاد  وزارت علوم  وزارت بهداشت

  نام درس

  نوع واحد

  نام درس

  نوع واحد

  نام درس

  نوع واحد

ي
ظر

ن
لی  

عم
ي  

ظر
ن

لی  
عم

ي  
ظر

ن
لی  

عم
  

  0  2  رسانی اي بر کتابداري و اطالعمقدمه  2  1  سازيمدیریت مجموعه  0  3  رسانیکتابخانه و کتابداري و اطالع  1
نویسی  (فهرست 1سازماندهی مواد   1  2  سازي: انتخاب، سفارش و تهیهمجموعه  2

  توصیفی و تحلیلی)
  2  1  فراهم آوري و توسعه مجموعه  1  1

   2سازماندهی مواد   2  0  1پردازي واژه  3
  بندي دیویی)(رده

نویسی توصیفی و (فهرست 1سازماندهی   1  1
  تحلیلی)

1  2  

   3سازماندهی مواد   2  0  2پردازي واژه  4
  بندي کنگره)(رده

   2سازماندهی   1  1
  بندي دیویی)( رده

1  2  

   2سازماندهی   1  1  هاي وبفناوري  1  1  شناسی عمومی فارسیمرجع  5
  کنگره)بندي ( رده

1  2  

هاصول طراحی نرم  1  1  شناسی التینمرجع  6   1  1  هاي اطالعات و ارتباطاتآشنایی با فناوري  1  1  ايافزارهاي کتابخان
  1  1  ايافزارهاي کتابخانهآشنایی با نرم  1  1  اي منابعسازماندهی رایانه  2  1  1سازماندهی دانش   7
  2  1  اي منابعسازماندهی رایانه  2  1  شناسی عمومیمرجع  2  1  2سازماندهی دانش   8
  2  1  شناسی عمومیمرجع  2  1  شناسی تخصصیمرجع  2  1  3سازماندهی دانش  9
  2  1  شناسی تخصصیمرجع  1  1  اصول خدمات مرجع  2  1  4سازماندهی دانش   10
  0  2  اصول کار مرجع  1  1 پایگاه داده  1  1  5سازماندهی دانش   11
ها و ساختمان و تجهیزات کتابخانه  2  1  شناسی تخصصی پزشکیمرجع  12

  رسانی مراکز اطالع
  1  1  هاي اطالعاتیآشنایی با پایگاه  1  1

-سازي و چکیدهها و فنون نمایهروش  1  1  شناسی تخصصی علوم وفنونمرجع  13

  نویسی
ه  1  1   0  2  ساختمان و تجهیزات کتابخان

مواد و خدمات کتابخانه براي کودکان   1  1  اصول کار مرجع  14
  نوجوانانو 

  1  1  مدیریت نشریات ادواري  1  1

  1  1  سازي کتابنمایه  1  1  آموزش سواد اطالعاتی  2  1  نویسیروش تحقیق و گزارش  15
  1  1  مواد و خدمات براي کودکان و نوجوانان  0  2  بازاریابی خدمات اطالعاتی  0  3  اداره کتابخانه  16
ها و طراحی و مدیریت وبگاه کتابخانه  1  2  پزشکی هاي اطالعاتی علومآشنایی با بانک  17

  رسانی مراکز اطالع
  1  1  هاي آموزش سواد اطالعاتیمبانی و روش  1  1

ها و مراکز خدمات فرانهادي کتابخانه  2  1  نویسیمبانی رایانه و برنامه  18
  رسانیاطالع

  0  2  آشنایی با مدیریت دانش  1  1

شناسی علوم بهداشتی و مبانی و اصطالح  19
  بیمارستانی

  0  2  کتابخانه و توسعه پایدار  1  1  ايهاي چندرسانهسیستم  1  2

-ها و مراکز اطالعمدیریت کتابخانه  1  1  1شناسی علوم پایه پزشکی مبانی و اصطالح  20

  رسانی
ها و مراکز طراحی و مدیریت وب کتابخانه  0  2

  رسانیاطالع
1  1  

  0  2  سنجیآشنایی با علم  1  1  هاي تخصصی الکترونیکینمایه  1  1  2شناسی علوم پایه پزشکی مبانی و اصطالح  21
  شناسی مبانی و اصطالح  22

  1علوم بالینی 
  1  1  رسانیتحقیق مقدماتی در کتابداري و اطالع  1  1  طراحی کتابخانه دیجیتال  1  1

  شناسی مبانی و اصطالح  23
  2علوم بالینی 

  0  3  رسانی ها و مراکز اطالعمدیریت کتابخانه  1  1  1زبان برنامه نویسی   1  1

تاریخ علوم پزشکی و مراجع پزشکی سنتی   24
  و اسالمی

  2  0  1کارآموزي   1  1  2زبان برنامه نویسی   0  3

  2  0  2کارآموزي   1  1  مدیریت نشریات ادواري  0  3  آمار در کتابداري  25
هاي اطالعات مدیریت سیستم  0  3  اقتصاد اطالعات  26

  (مقدماتی)
  2  0  3کارآموزي   0  2

  -  -  -  0  2  کارگاه رایانه  8  0 1کارآموزي در عرصه   27
  -  -  -  0  2  صنعت چاپ و نشر  8  0 2کارآموزي در عرصه   28
  -  -  -  0  2  1کارآموزي   -  -  -  29
  -  -  -  0  2  2کارآموزي   -  -  -  30
  29  31  واحد) 60( جمع  31  32  واحد) 63( جمع  46  37  واحد) 83( جمع  

  دروس اختصاصی اجباري محاسبه گردید. ء*کارآموزي در عرصه جز
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دهــد کــه تعــداد دروس و واحــدهاي جــدول چهــار نشــان مــی
رسـانی پزشـکی    اختصاصی اختیاري رشته کتابـداري و اطـالع  

درس و  چهـار هاي مشابه آن بسیار کمتـر اسـت:    نسبت به رشته

واحـد   24درس و  12در مقابـل  وزارت بهداشـت  احد هشت و
ــوم و  ــگاه آزاد   20درس  و  دهدر وزارت علـ ــد در دانشـ واحـ

  .اسالمی
  

  هاي دوره کارشناسی رشته مورد بررسی، به تفکیک دانشگاهسرفصل دروس اختصاصی اختیاري: 4جدول 

ف
ردی

  

  دانشگاه آزاد  وزارت علوم  وزارت بهداشت

  نام درس
  واحدنوع 

  نام درس
  نوع واحد

  نام درس
  نوع واحد

ري
نظ

لی  
عم

ري  
نظ

لی  
عم

ري  
نظ

لی  
عم

  

هاي دانشگاهی و کتابخانه  0  2  خدمات اطالعات اجتماعی  0  2 آشنایی با صنعت چاپ و نشر  1
  0  2  توسعه علمی

  1  1  شناسی علوم اسالمیمرجع  0  2  ها جریان اطالعات در سازمان  0  2 مقدمات آرشیو  2

3  
ساختمان و تجهیزات 

 کتابخانه
مواد و خدمات کتابخانه براي   0  2

  بزرگساالن نوسواد
  0  2  ايخدمات برون کتابخانه  1  1

هاي خطی و آثار نسخه  0  2 نشریات ادواري  4
  کمیاب

مواد و خدمات کتابخانه   0  2
  براي بزرگساالن نوسواد

1  1  

شناسی اوقات فراغت و جامعه  -  -  -  5
هاي خطی آشنایی با نسخه  0  2  مطالعه

  0  2  و آثار کمیاب

هاي عمومی و توسعه کتابخانه  -  -  -  6
شناسی اوقات جامعه  0  2  فرهنگی

  0  2  فراغت و مطالعه

هاي عمومی و کتابخانه  0  2  3متون تخصصی انگلیسی   -  -  -  7
  0  2  توسعه فرهنگی

هاي آموزشگاهی و کتابخانه  -  -  -  8
  0  2  آرشیومقدمات   0  2  توسعه یادگیري

هاي تخصصی و کتابخانه  -  -  -  9
هاي آموزشگاهی کتابخانه  0  2  توسعه سازمانی

  0  2  و توسعه یادگیري

هاي تخصصی و کتابخانه  0  2  ریاضیات کاربردي  -  -  -  10
  0  2  توسعه اهداف سازمانی

  -  -  -  0  2  اطالعات و دانش براي توسعه  -  -  -  11

  -  -  -  1  1  شناسی علوم اسالمیمرجع  -  -  -  12

  2  18  واحد) 20( جمع  2  22  واحد) 24( جمع  0  8  واحد) 8( جمع  
  

از آن جایی که دروس عمومی توسط سیاست کلی نظام 
و در هر سه دانشگاه مورد  ] 5[شود آموزشی کشور تعیین می

بدنی، هاي ادبیات، تربیتبررسی به طور مشترك شامل درس
اسالمی و  عمومی، اخالق اسالمی، انقالب زبان انگلیسی

معارف اسالمی است، دروس عمومی در این پژوهش مورد 
  بررسی قرار نگرفتند.

جدول پنج کلیه دروس غیر عمومی مقطع کارشناسی رشته در 
رسانی پزشکی با دروس رشته علم اطالعات  کتابداري و اطالع

 شناسی وزارت علوم و دروس رشته کتابداري وو دانش
مقایسه شده  رسانی دانشگاه آزاد اسالمی در همین مقطعاطالع
  .است
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  هاي مشابه آن در ایران  با رشته رسانی پزشکی. تطبیق دروس کتابداري و اطالع5جدول 
  دانشگاه آزاد  وزارت علوم  وزارت بهداشت

پایه  نام درس
ي  

اجبار
ي  

اختیار
  

پایه  نام درس
ي  

اجبار
ي  

اختیار
  

پایه  نام درس
ي  

اجبار
ي  

اختیار
  

      2  روانشناسی عمومی      2  روانشناسی اجتماعی      2  روانشناسی اجتماعی و عمومی
      2  تاریخ تمدن        -      2  تاریخ تمدن

      2  شناسیمبانی جامعه        -      2  شناسیمبانی جامعه

      3  ایران . آشنایی با تاریخ ادبیات1        -      3  تاریخ ادبیات ایران و جهان
      3  . آشنایی با تاریخ ادبیات جهان2

        -        -      2  تاریخ عمومی فلسفه
      2  1متون اختصاصی انگلیسی       2  1متون اختصاصی انگلیسی       2  1زبان انگلیسی و متون اختصاصی 
      2  2انگلیسی متون اختصاصی       2  2متون اختصاصی انگلیسی       2  2زبان انگلیسی و متون اختصاصی 
      2  3متون اختصاصی انگلیسی   2      3متون تخصصی انگلیسی       2  3زبان انگلیسی و متون اختصاصی
        -        -      2  4زبان انگلیسی و متون اختصاصی 

    2    رسانی اي بر کتابداري و اطالعمقدمه      2  شناسی اي بر علم اطالعات و دانشمقدمه   3    رسانیکتابخانه و کتابداري و اطالع
    3    فراهم آوري و توسعه مجموعه    3    سازيمدیریت مجموعه   3    سازي: انتخاب، سفارش و تهیهمجموعه

      3  (فارسی و التین)ي پردازواژه      2  (فارسی و التین) پردازيواژه   2    1پردازي واژه
        -        -   2    2پردازي واژه

    3    شناسی عمومی (فارسی و التین)مرجع    3    (فارسی و التین) شناسی عمومی مرجع   2    شناسی عمومی فارسیمرجع
    3    شناسی عمومی (فارسی و التین)مرجع    3    شناسی عمومی (فارسی و التین)مرجع   2    شناسی التینمرجع

   3    1سازماندهی دانش 
  1سازماندهی مواد 

    2    نویسی توصیفی و تحلیلی)(فهرست
  1سازماندهی 

    3    نویسی توصیفی و تحلیلی)(فهرست

    2    بندي دیویی)( رده2سازماندهی     2    بندي دیویی)(رده2سازماندهی مواد    3    2سازماندهی دانش 
    3    بندي کنگره)( رده 3سازماندهی     2    بندي کنگره)(رده 3سازماندهی مواد    3    3سازماندهی دانش
        -        -   3    4سازماندهی دانش 
    2    اي منابعسازماندهی رایانه    2    اي منابعسازماندهی رایانه   2    5سازماندهی دانش 

        -        -   3    شناسی تخصصی پزشکیمرجع
    3    شناسی تخصصیمرجع    3    شناسی تخصصیمرجع   2    شناسی تخصصی علوم وفنونمرجع

    2    اصول کار مرجع    2    اصول خدمات مرجع   2    اصول کار مرجع

   3    نویسیتحقیق و گزارشروش 
  اطالعات  علم در مقدماتی تحقیق روش

  شناسی دانش و
    2    رسانیتحقیق مقدماتی در کتابداري و اطالع      2

    3    رسانیها و مراکز اطالعمدیریت کتابخانه    2    رسانی ها و مراکز اطالعمدیریت کتابخانه   3    اداره کتابخانه
    2    هاي اطالعاتیآشنایی با پایگاه        -   3    پزشکی علوم هاي اطالعاتیآشنایی با بانک

   3    نویسیمبانی رایانه و برنامه

      2  افزار.مبانی شبکه و سخت1

      2  مبانی علو م رایانه
      2  افزار و سیستم عامل.مبانی نرم2

    2    1. زبان برنامه نویسی 3
    2    2. زبان برنامه نویسی 4

      2    رایانهکارگاه . 5
        -        -   3    شناسی علوم بهداشتی و بیمارستانیمبانی و اصطالح

        -        -   2    1شناسی علوم پایه پزشکی مبانی و اصطالح
        -        -   2    2شناسی علوم پایه پزشکی مبانی و اصطالح

        -        -   2    1شناسی علوم بالینی مبانی و اصطالح
        -        -   2    2شناسی علوم بالینی و اصطالح مبانی

        -        -   3    تاریخ علوم پزشکی و مراجع پزشکی سنتی و اسالمی
      2  آمار براي کتابداران      2  شناسیآمار مقدماتی در علم اطالعات و دانش   3    آمار در کتابداري
        -        -   3    اقتصاد اطالعات

    2    1کارآموزي     2    1کارآموزي    8   1کارآموزي در عرصه 

    2    2کارآموزي    8   2کارآموزي در عرصه 
    2    2. کارآموزي 1
    2    3. کار آموزي 2

      2  آشنایی با ویراستاري و نشر    2    صنعت چاپ و نشر 2     آشنایی با صنعت چاپ و نشر
  2      مقدمات آرشیو      2  مبانی آرشیو 2     مقدمات آرشیو

 2     تجهیزات کتابخانهساختمان و 
ها و مراکز ساختمان و تجهیزات کتابخانه

  رسانیاطالع
    2    ساختمان و تجهیزات کتابخانه    2  

    2    مدیریت نشریات ادواري    2    مدیریت نشریات ادواري 2     نشریات ادواري
  واحد 72  واحد 62  واحد 110
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تـاریخ تمـدن، مبـانی    دهـد کـه دروس   دول پنج نشان میج
شناسی، تـاریخ ادبیـات ایـران و جهـان و آشـنایی بـا       جامعه
هاي اطالعاتی در وزارت بهداشـت فقـط بـا دانشـگاه      بانک

آزاد اسالمی مشـابهت دارد و ایـن دروس در وزارت علـوم    
وجود ندارند. درس تاریخ عمومی فلسـفه وزارت بهداشـت   

ــدارد. سر   ــر وجــود ن ــز در دو سرفصــل مشــابه دیگ ــل نی فص
وزارت بهداشت هشت واحد درس زبـان انگلیسـی و متـون    
اختصاصی دارد، در حالی که دو مؤسسه دیگر شش واحـد  

  .دارند
رسـانی از دو واحـد در   درس کتابخانه و کتابداري و اطـالع 

دو مؤسسه دیگر به سه واحد در سرفصـل وزارت بهداشـت   
پـردازي در سرفصـل وزارت   افزایش یافته است. درس واژه

شت چهار واحد اجباري است کـه در سرفصـل وزارت   بهدا
علوم به دو واحد پایـه و در سرفصـل دانشـگاه آزاد بـه سـه      
واحد پایه کاهش یافته است. سازماندهی دانـش یـک، دو،   
سه و چهار در سرفصل وزارت بهداشت بـه صـورت دروس   

واحد قرار گرفته است، درحـالی کـه    12مجزا با تعداد کل 
ــا تعــداد کــل شــش  وزارت علــوم داراي ســ ه ســازماندهی ب

واحد و دانشگاه آزاد اسالمی نیز داراي سـه سـازماندهی بـا    
تعداد کل هشـت واحـد اسـت. همچنـین درس سـازماندهی      
ــازماندهی     ــا درس س ــت ب ــل وزارت بهداش ــنج در سرفص پ

ــه ــوم و دانشــگاه آزاد اســالمی  رایان ــابع در وزارت عل اي من
  مطابقت دارد.  

- عمـومی فارسـی و مرجـع    شناسـی  دو درس مجزاي مرجـع 

ــر کــدام دو واحــد) در سرفصــل وزارت   ــین (ه شناســی الت
شناســی بهداشــت داراي معــادلی ادغــام شــده بــا نــام مرجــع

عمومی (فارسـی و التـین، سـه واحـد) در سرفصـل وزارت      
شناسـی  علوم و دانشگاه آزاد اسالمی است. همچنین مرجـع 

ــون (  ــوم و فن ــی عل ــل وزارت  دو تخصص ــد) در سرفص واح
شناسی تخصصی (سـه واحـد) وزارت   شت معادل مرجعبهدا

- علوم و دانشگاه آزاد اسالمی اسـت، در حـالی کـه مرجـع    

شناســی تخصصــی پزشــکی معــادلی در دو دانشــگاه دیگــر  
- ندارد. دروس اصول کار مرجع، روش تحقیـق و گـزارش  

ــه در سرفصــل   نویســی، آمــار در کتابــداري و اداره کتابخان
مشـابه در وزارت علـوم و   وزارت بهداشت، داراي دروسـی  

مبـانی  . دانشگاه آزاد با اندکی تغییر در تعداد واحد هسـتند 
رایانه و برنامه نویسی سـه واحـد اسـت کـه بـا درس مبـانی       
علـوم رایانـه مشـابهت دارد. ایـن درس در سرفصـل وزارت      

افـزار، مبـانی   علوم به صورت دروس مبانی شـبکه و سـخت  
نویسـی یـک و دو و    مـه افزار و سیسـتم عامـل، زبـان برنا   نرم

مبـانی  واحد وجـود دارد. دروس   دهکارگاه رایانه به تعداد 
پزشکی، تـاریخ علـوم پزشـکی و مراجـع     شناسی و اصطالح

پزشــکی ســنتی و اســالمی و اقتصــاد اطالعــات هــیچ درس  
  مشابهی در دو دانشگاه دیگر تحت بررسی ندارند.

همچنین دروس آشنایی بـا صـنعت چـاپ و نشـر، مقـدمات      
یو، ساختمان و تجهیـزات کتابخانـه و نشـریات ادواري    آرش

در سرفصل دروس اختیاري کتابداري پزشـکی بـا دروسـی    
از سرفصل وزارت علوم و دانشـگاه آزاد اسـالمی مطابقـت    
دارد، گر چه در برخی مـوارد تعـداد واحـد، نـوع واحـد و      

  عنوان درس تغییر کرده است.

اي هـ در سرفصـل ی موجـود  هرست دروسـ شش فجدول در 
آورده شده را نشان می دهـد،  دانشگاه آزاد  یاوزارت علوم 

- هـا نیسـت. داده   معـادلی بـراي آن  در وزارت بهداشت که  

ــوان درســی در  40دهــد، هــاي جــدول هفــت نشــان مــی  عن
شناسی و رشـته   سرفصل دروس رشته علم اطالعات و دانش

رسـانی وجـود دارد کـه در سرفصـل     علم کتابداري و اطالع
تابداري پزشکی وجـود نـدارد. از آن جـایی    دروس رشته ک

که برخـی از عنـاوین درسـی در جـدول شـش بـین وزارت       
علوم و دانشگاه آزاد اسالمی مشترك بودند، تنهـا یکـی از   

  عناوین در این جدول ذکر گردیده است.  
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سرفصل وزارت (فاقد معادل در  وزارت علوم و دانشگاه آزاد يهافهرست دروس متفاوت موجود در سرفصل: 6جدول 
   )بهداشت

  نام درس  ردیف  نام درس  ردیف
  یکیالکترون یتخصص يهایهنما  21  ساختمان داده  1
  یجیتالکتابخانه د یطراح  22  علم یختار  2
  )ی(مقدمات یریتاطالعات مد يهایستمس  23  يااخالق حرفه یمبان  3

4  
  یعلم یراستارينگارش و و یینآ

  یخدمات اطالعات اجتماع  24  )و نشر یراستاريبا و ییآشنا(یا 

  هااطالعات در سازمان یانجر  25  هابا مطبوعات و رسانه ییآشنا  5
  بزرگساالن نوسواد يمواد و خدمات کتابخانه برا  26  یشناسارتباط یمبان  6
  یابو آثار کم یخط يهانسخه  27  یوآرش یمبان  7
  اوقات فراغت و مطالعه یشناسجامعه  28  دانش یریتبا مد ییآشنا  8
  یو توسعه فرهنگ یعموم يهاکتابخانه  29  یبا علم سنج ییآشنا  9

  یادگیريو توسعه  یآموزشگاه يهاکتابخانه  30  وب يهايفناور  10

11  
  ياکتابخانه يافزارهانرم یاصول طراح

  یو توسعه سازمان یتخصص يهاکتابخانه  31  ي)اکتابخانه يافزارهابا نرم ییآشنا(یا 

  يکاربرد یاضیاتر  32  داده یگاهپا  12
  توسعه ياطالعات و دانش برا  33  یسینویدهو چک يسازیهها و فنون نماروش  13
  یعلوم اسالم یشناسمرجع  34  کودکان و نوجوانان يمواد و خدمات کتابخانه برا  14

  اطالعات و ارتباطات يهايبا فناور ییآشنا  35  یآموزش سواد اطالعات  15
  )با اطالعات و ارتباطات ییآشنا(یا 

  یبر روابط عموم يامقدمه  36  یخدمات اطالعات یابیبازار  16

17  
  ها و مراکزوبگاه کتابخانه یریتو مد یطراح

  کتاب يسازیهنما  37  یرساناطالع

  یدارکتابخانه و توسعه پا  38  یرسانها و مراکز اطالعکتابخانه يخدمات فرانهاد  18
  يکاربرد یزبانشناس  39  ياچندرسانه يهایستمس  19
  ياخدمات برون کتابخانه  40  یو توسعه علم یدانشگاه يهاکتابخانه  20

  
  
 

 
  

ــالع    ــداري و اط ــی کتاب ــی دوره کارشناس ــه درس ــانی برنام رس
 6/14درسی است کـه از ایـن تعـداد     واحد 130پزشکی داراي 

ــه،   ــه دروس پای ــد ب ــی   9/63درص ــه دروس اختصاص ــد ب درص
 9/16درصــد بــه دروس اختصاصــی اختیــاري و  6/4اجبــاري، 

درصد به دروس عمومی اختصاص داده شده است. نتـایج ایـن   
هـر سـه    یدرس يکل واحدها نظر تعداد بررسی نشان داد که از

گـر چـه شـباهت     هسـتند،  هم مشابه زیادي حد تا مورد بررسی
و وزارت علوم از نظـر تعـداد و نـوع     اسالمی دانشگاه آزاد ینب

 تعـداد  بین هاییتفاوت. بهداشت بیشتر است وزارتواحدها  با 
 رشـته  دوبـا   یپزشـک  رسـانی واطالع کتابداري رشته واحدهاي
 دروس واحــدهاي تعــداد :از آن جملـه  دارد، وجــودمشـابه آن  
 از کمتـر  پزشـکی  رسانیاطالع و کتابداري اختیاري تخصصی

رشته  ینا یهدروس پا يتعداد واحدها و است دیگر دانشگاه دو
 یدروس تخصصـ  يتعداد واحـدها کمتر و  واحد 21 تا 19 بین

ي دروس تعـداد واحـدها   از یشـتر واحد ب 20آن حدود  ياجبار
 یـه دروس پا يکه کسـر  آیدمی نظر به .است یگرد دانشگاهدو 

 دروس قسـمت  بـه  مشـابه دیگـر   رشـته رشـته نسـبت بـه دو     ینا
  . است یافته انتقال اجباري تخصصی

 بحث و نتیجه گیري
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هـا تـابعی از   معموالً نوع دروس پایـه و گـرایش موضـوعی آن   
ــت و از آن  ــی اس ــعیت دروس تخصص ــه دروس   وض ــایی ک ج

ها و نیازهـاي واقعـی بـازار کـار یـا      تخصصی متأثر از ضرورت
ه نیـز بـه تبـع تحـول در     عرصه عملیاتی رشته است؛ دروس پایـ 

شوند. زیرا فلسفه وجودي حضـور  دروس تخصصی متحول می
هـاي معرفتـی و مهــارتی   آوردن زیرسـاخت  دروس پایـه فـراهم  

تر دروس تخصصی و معنا بخشیدن بـه   براي درك بهتر و عمیق
 سرفصـل  این در حالی است که در]. 5دروس تخصصی است [

ــه دروس ــه پزشــکی رســانیاطــالع و کتابــداري رشــته در پای  ب
است. در سرفصل دروس  نشده پرداخته رشته به مربوط دروس

شناسـی دروس پایـه بـه صـورت      رشته علـم اطالعـات و دانـش   
هسـتند و دروسـی ماننـد تـاریخ      کامل مبناي دروس تخصصـی 

از  1388تاریخ ادبیات ایران و جهان در بازنگري سـال   تمدن و
خود به ایـن   ژوهشاند. زارع و دیگران نیز در پآن حذف شده

-اند که دروس پایه در سرفصل کتابداري و اطالعنتیجه رسیده

داراي واحـدهاي نـامرتبط بـا رشـته      1383رسانی پزشکی سال 
حیدري نیـز در   ].19[ ها را حذف نمودتوان آنباشد که میمی

مبـانی   تـاریخ تمـدن و  هـایی ماننـد   پژوهش خود وجـود درس 
ارتبـاط بـا   کـم ارتبـاط یـا بـی    شناسـی در دروس پایـه را   جامعه

-داند. بیگدلی و حمـدي دروس کتابداري و علم اطالعات می

علـم   1388اند کـه در سرفصـل مصـوب     پور نیز گزارش کرده
شناسی به دلیل حـذف واحـدهاي موضـوعی     اطالعات و دانش

غیرتخصصی، تعداد واحدهاي تخصصـی افـزایش پیـدا کـرده     
هاي قبل بیشتر وب سالهاي مصاست و تنوع آن نسبت به برنامه

  ]. 10شده است [
 ياجبـار  یدر دروس اختصاص عمده نتایج نشان داد که تفاوت

 آن مشـابه  هـاي رشـته  با پزشکی رسانیاطالع و کتابداري رشته
دانـش و   یسـازمانده  ي،س کـارآموز ومربوط بـه در  ایران، در

ــطالح ــ اص ــه در وزارت    یشناس ــوي ک ــه نح ــت. ب ــکی اس پزش
ــت درس  ــارآموزي بهداش ــورت    16ک ــه ص ــی و ب ــد عمل واح

ــوم   کــارآموزي در عرصــه اســت، در حــالی کــه در وزارت عل
-چهار واحد و در دانشگاه آزاد اسالمی نیـز شـش واحـد  مـی    

در سرفصـل فعلـی    آیـد کـه درس کـارآموزي    به نظر میباشد. 
رســانی پزشــکی، هماننــد ســایر    رشــته کتابــداري و اطــالع  

-کـه مـی  ایراداتی دارد] 20، 6، 2هاي رشته کتابداري [ گرایش

توان از تعداد واحدهاي آن کاست و دروس اختصاصی رشـته  
درمـانی، کتابـداري    انـد (ماننـد کتـاب    را که از نظـر دور مانـده  

بالینی، کتابداري مبتنی بر شواهد، مرور سیسـتماتیک، مشـاوره   
رسانی پزشکی بـه   خدمات اطالع العاتی در حوزه سالمت واط

درس سنجی)  را اضافه نمود. ند بیماران، علمهاي ویژه مان گروه
ــالع    ــداري و اط ــل کتاب ــش در سرفص ــازماندهی دان ــانی  س رس

واحد است ولی همین درس با عنـوان سـازماندهی    14پزشکی 
ــگاه آزاد    ــد و در دانشـ ــت واحـ ــوم هشـ ــواد در وزارت علـ مـ

آیـد کـه بهتـر باشـد تعـداد       به نظـر مـی  واحد است.  12اسالمی
وزارت بهداشت کمتر گردد و به جاي واحدهاي این درس در 

آن تعدادي دروس موضوعی مرتبط با رشته با توجه به گرایش 
پزشکی و بـالینی آن جـایگزین شـود. فتـاحی نیـز عقیـده دارد       
درس سازماندهی باید به دو درس، آن هم با توجـه بـه شـرایط    

-جدید محیط اطالعاتی و امکانات موجود در دسترسی به داده

هـاي  کتابشـناختی آمـاده محـدود شـود و بیشـتر بـر جنبـه       هاي 
هاي کتابشناختی، نحوه کار  هاي دسترسی به دادهمدیریتی شیوه
هـا تاکیـد   ها، اسـتانداردهاي ذخیـره و انتقـال داده    با کتابشناسی

  ].2شود [
واحد به  11رسانی پزشکی  همچنین در رشته کتابداري و اطالع

شـکی و بـالینی اختصـاص    شناسی پز دروس مربوط به اصطالح
 رشـته  . در مجمـوع، دارد که در دو دانشگاه دیگر معادلی ندارد

 دیگـر  رشـته  دو بـه  نسـبت  پزشـکی  رسـانی اطـالع  و کتابداري
 و بیشـتر  اسـمی  شـباهت  کمتر، تنوع با تخصصی دروس داراي
از نظـر تعــداد دروس  اســت و  بیشـتر  درســی واحـدهاي  تعـداد 

 یشـتري مشـابهت ب  اسـالمی  با دانشگاه آزاد ياجبار یاختصاص
نتـایج نشـان داد کـه دروس تخصصـی اجبـاري      همچنین  .دارد

هـاي عملـی تکیـه دارد، در    وزارت بهداشت بیشـتر بـر مهـارت   
حالی که دو دانشگاه دیگـر بـه نسـبت تقریبـاً برابـر واحـدهاي       

طور کـه حـري اشـاره     هماناند.  نظري و عملی را در نظر گرفته
ز بازار کار است. بازار کـار بـه   کند دروس تخصصی متأثر امی

معناي کلیه الزامات اقتصادي، اجتماعی، فنی و فرهنگی اسـت  
هاسـت.  که محل اشتغال مصـداق کوچـک و محـدودي از آن   

پـذیرد: نخسـت   دروس تخصصی از دو عامل تأثیر می بنابراین،
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اند ریزان به عنوان الزامات واقعی به تجربه دریافتهآن چه برنامه
انـد و دیگـري احتمـاالتی کـه     مطالعه به آن رسـیده  یا از طریق

-آورد و چشـم  هاي مختلف پدید مـی روند رشد جامعه از جنبه

  ].5کند [ اندازهایی که آن روند رشد را ترسیم می
ــژوهش نشــان داد کــه دروس  ــایج پ ــاري تخصصــی نت  در اختی

 دیگـر سـازمان   دو بـه  نسـبت  پزشکی رسانیاطالع و کتابداري
است. این در حالی است که حـري اشـاره    کمتري تنوع داراي

دهد که کند دروس تخصصی اختیاري به دانشجو مجال میمی
هاي خـود برگزینـد بـدون     مباحثی را بر حسب عالقه و مهارت

 بنـابراین، که با پیکره تخصصی اجبـاري در تعـارض باشـد.     آن
ارائه و ایجاد امکان انتخاب دروس تخصصی اختیاري بایـد در  

و هدف دروس تخصصی اجباري باشـد و فراگیـر را بـه     امتداد
  ].5سمت افزایش دانش و مهارت تخصصی سوق دهد [

هاي پـژوهش حاضـر نشـان داد کـه درس مبـانی رایانـه و        یافته
ــه ــگاه آزاد   برنام ــادلی در دانش ــت مع ــی در وزارت بهداش نویس

اي متنـوع و   اسالمی دارد، امـا در وزارت علـوم، دروس رایانـه   
واحد وجود دارد که نشان از توجه وزارت  10تعداد  بیشتري به

هـاي   هاي اطالعاتی و ارتبـاطی نـوین در برنامـه   علوم به فناوري
پـور دریافتنـد کـه    ]. بیگـدلی و حمـدي  20درسی خـود اسـت [  

-سرفصــل دورس جدیــد کارشناســی علــم اطالعــات و دانــش

ــی مصــوب  ــدود  1388شناس ــاوري   24ح ــا فن ــرتبط ب ــد م واح
ــه صــور ــد. آن دو  اطالعــات ب ــا غیرمســتقیم  دارن ت مســتقیم ی

معتقدند که این تغییرات شاید پاسخگوي زمان حال باشد ولـی  
باید از طریق بازنگري مداوم آن را از خطـر کهنگـی و رکـود    

زاده  نیز به افزایش تعداد نیا و حکیم]. شهبازي، فهیم10رهانید [
]. ایـن  21انـد [  واحدهاي مبتنی بر فناوري اطالعات اشاره کرده

رسـانی پزشـکی از    در حالی است که رشته کتابـداري و اطـالع  
ایـن حیـث ضـعیف عمـل کـرده اسـت و بـه دروس مبتنـی بـر          

هـاي اطالعـاتی در سرفصـل آن توجـه چنـدانی نشـده       فنـاوري 
ــل    ــارانش در بررســی سرفص ــه کــه زارع و همک اســت، چنانچ

رسانی پزشکی نیز به این نکتـه اشـاره کـرده    کتابداري و اطالع
ودند که تغییرات حاصل در زمینه رایانه و فناوري در سرفصل ب

دروس بسیار ناچیز بوده است و بـه مهـارت عملـی دانشـجویان     

]. در حالی که تأثیر فناوري اطالعـات در  19افزاید [چیزي نمی
هاي اطالعاتی جدید از دالیل اصلی لزوم تغییر و تحـول   محیط

]. امـروزه اسـتفاده از   2رسانی است [ در رشته کتابداري و اطالع
(نـه تنهـا بـه صـورت نظـري، بلکـه بـا         3و  2هـاي وب  فنـاوري 

ها) بایـد در برنامـه آموزشـی ایـن رشـته       تجربه عملی کار با آن
هـا در حـین   گنجانده شود. چرا که تجربه کار بـا ایـن فنـاوري   

دهد و در آینده  تحصیل به دانشجویان اعتماد به نفس کافی می
ها را در محل کار در جهت رفـع نیازهـاي   نامکان استفاده از آ

]. فرامـوش نشـود کـه    22دهـد [ اطالعاتی مراجعان افزایش می
ــه  ــاربران کتابخان ــراجعین و ک ــتانی،   م ــکی و بیمارس ــاي پزش ه

پزشکان و متخصصان حوزه سالمت هستند و به دلیل نیمه عمر 
هـاي اطالعـاتی بـر     کوتاه علوم پزشکی و تأثیر عمـده فنـاوري  

ــن ــش  خــدمات ای ــد دان ــاگزیر بای ــوزه، ن ــته  ح ــان رش آموختگ
رسانی پزشـکی نیـز در جهـت رفـع نیازهـاي       کتابداري و اطالع

ــواي    ــت شــوند و محت ــن حــوزه تربی ــاتی متخصصــان ای اطالع
ــه، سیســتم  ــاوري، رایان ــی فن ــاتی، طراحــی   آموزش ــاي اطالع ه

-اي، علـم افزارهـاي کتابخانـه  کتابخانه دیجیتـال، طراحـی نـرم   

هـاي اطالعـات مـدیریت، و    ، سیسـتم سنجی، مـدیریت دانـش  
ها از ملزومات این امر هسـتند. چـرا کـه مطالعـات نشـان       شبکه
آموختگـان کتابـداري در    اند که دانش و اطالعـات دانـش   داده

  ]. 2ها اندك است [ این حوزه
واحـد در   11شناسی پزشکی به تعداد مجموعه دروس اصطالح

ر از دروس رسانی پزشـکی یکـی دیگـ    رشته کتابداري و اطالع
نیازمنـد توجـه و بـازنگري در ایـن رشـته اسـت. در حـالی کــه        
ــا دو واحــد    ــایر متخصصــان حــوزه ســالمت تنه پزشــکان و س

این تعداد واحد براي یک  چراخوانند،  اصطالحات پزشکی می
دانشجوي مقطع کارشناسی در نظر گرفته شده اسـت و توجیـه   

ــوده اســت؟ پــیش از تغییــر سرفصــل در ســال   ، 1384آن چــه ب
رســانی پزشــکی جهــت  دانشــجویان رشــته کتابــداري و اطــالع

برآوردن نیـاز اطالعـاتی متخصصـان حـوزه سـالمت ملـزم بـه        
گذراندن تعدادي دروس پایه و بـالینی بودنـد کـه از آن جملـه     

وژي، داروشناسـی،  شناسی، آنـاتومی، فیزیولـ   توان به بیماري می
فانه بـا  ]. متأسـ 23بیوشـیمی اشـاره کـرد [    علوم آزمایشـگاهی و 
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حذف این دروس به دالیل نامعلوم و مبهم و جـایگزین کـردن   
شناسی نه تنها کمکی بـه ایـن    آن توسط دروس متعدد اصطالح

رشته نشده، بلکه دانشجو را به سمت نظام سنتی آموزش متکی 
بر حافظه و بعد هم فراموشی سوق داده اسـت. چـرا کـه همـان     

مــوختن گونــه کــه در آمــوزش پزشــکی لحــاظ شــده اســت، آ
اصـطالحات پزشــکی در بافــت و زمینــه مربــوط بــه آن، یعنــی  

پـذیر اسـت نـه در فضـایی      دروس پایـه و دورس بـالینی امکـان   
  تجریدي و مجزا.

آید که درس اقتصاد اطالعات در مقطـع کارشناسـی    به نظر می
اي  رسانی پزشکی توجیه چندان منطقی رشته کتابداري و اطالع

در مقطـع دکتـراي دو رشـته     نداشته باشد، چـرا کـه ایـن درس   
شـود و مـی تـوان بـه جـاي آن درس       مشابه دیگر تـدریس مـی  

کنـد کـه   سنجی را جایگزین کرد. حیدري نیـز اشـاره مـی    علم
-یکی از موضـوعات پراهمیـت در حـوزه کتابـداري و اطـالع     

سنجی اسـت کـه آمـوزش آن بایـد از کارشناسـی       رسانی، علم
ود چرا کـه موضـوع   هاي بعد موکول نششروع گردد و به دوره

هـاي کـالن علمـی و پژوهشـی از     گذاريسنجی و سیاستعلم
-موضوعات برجسته دنیاي امـروز قـرار دارد و در رأس برنامـه   

  ]. 6هاي کشور ما نیز قرار دارد [
نتایج بررسی تطبیقـی پـژوهش حاضـر نشـان داد کـه سرفصـل       

ــالع ــداري و اط ــا   کتاب ــت را ب ــترین مطابق ــکی بیش ــانی پزش رس
رسانی دانشـگاه آزاد اسـالمی دارد.   کتابداري و اطالعسرفصل 

درصـد مشـابهت بـا وزارت علـوم      4/56درصد در مقابـل   5/65
ــداري و اطــالع تفــاوتو ــین رشــته کتاب رســانی هــاي موجــود ب

در صورتی که دروس مربـوط بـه    –ها پزشکی با سایر گرایش
علـی   نظـر گرفتـه نشـود    شناسـی پزشـکی در  مبانی و اصـطالح 

 بسیار اطالعات هايفناوري با مبتنی دروس زمینه رالخصوص د
است. با توجه به تغییرات روزافزون فناوري اطالعات و  فاحش

درصـد سرفصـل    50علوم پزشکی از یک سو، و شباهت باالي 
هـاي   رسانی پزشـکی بـا گـرایش    کارشناسی کتابداري و اطالع

رسـد کـه الزم باشـد     عمومی این رشـته در ایـران، بـه نظـر مـی     
اي در سرفصل این رشته انجـام گیـرد. ایـن امـر      زنگري عمدهبا

تواند با کاهش تعـداد واحـدهاي برخـی از دروس، حـذف      می
هـاي جدیـد مـرتبط بـا حـوزه       برخی دیگر، و یا افـزودن درس 

هاي نوین اطالعاتی صورت گیرد. اوچـوال و   پزشکی و فناوري
 هـاي کننـد یکـی از چـالش    باتما نیز در پژوهش خود اشاره می

هـاي اطالعـاتی   رسانی تغییر در محـیط رشته کتابداري و اطالع
ها تغییر نماینـد  هاي درسی باید طبق این ویژگیاست که برنامه

]13.[  
نگـرد و از طریـق   هـا مـی  به مطلوب »آموزش«جایی که  از آن
دست  »آموزش امروز«براي  »هاي فرداضرورت«بینی به پیش

در برنامـه درسـی مـذکور     ]، بهتـر اسـت بـراي تغییـر    5یابد [ می
هـاي جامعـه فـردا بـراي     هاي جامعه امـروز و ضـرورت  مطلوب

هـاي رشـته در نظـر گرفتـه شـود؛ چـرا کـه        آلرسیدن بـه ایـده  
هاي روز نقش مهمی در هـدایت   کتابداران با استفاده از فناوري

متخصصان حوزه سالمت به منابع اطالعاتی و افـزایش کیفیـت   
. در راسـتاي رسـیدن بـه ایـن نتـایج      ]24ها دارنـد [ اطالعات آن
شـود پـژوهش دیگـري بـه بررسـی برنامـه درسـی        پیشـنهاد مـی  

کننده این  رسانی پزشکی در کشورهاي ارائهکتابداري و اطالع
بـا   ایـران  اي بـین برنامـه درسـی کشـور    رشته بپردازد تا مقایسـه 

برنامه درسی کشورهاي دیگـر انجـام گیـرد. همچنـین پیشـنهاد      
هـاي رشـته   دیگـري بـه مطالعـه شـرح درس     گردد پـژوهش می

کتابداري پزشکی پرداخته شود تا محتواي ایـن دروس از نظـر   
هـا بـا نیازهـاي    و ناکارآمـدي آن  روزآمـد نبـودن  عواملی نظیر 

  آموزشی جدید نیز بررسی گردد.
  
  
نظرات ارزنده  لیبه دل یاحمد پاپ يمقاله از آقا سندگانینو

و  يدر رشته کتابدار شانیا سیها تجربه تدر برگرفته از سال
  .کنند یم يسپاسگزار یپزشک یاطالع رسان

  

 تشکر و قدردانی
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 Daei A1/ Rahimi A2/ Zare-Farashbandi F3 

Abstract 
 
 

Introduction: Continuous curriculum revision and updates are crucial to achieve the main mission 
of universities. This study aimed to compare the curriculum for undergraduate medical 
librarianship with those of other similar majors in Iran.  
Methods: In this comparative study, a checklist consisting of three curriculums: "Medical Library 
and Information Sciences", "Knowledge and Information Sciences" and "Library and Information 
Sciences", was designed for collecting data which were then analyzed using descriptive statistics, 
tables by excel software.  
Results: The curriculum of Medical Library and Information Sciences had an overlap of 65.45% 
with the curriculum of Library and Information Sciences and 56.36% with that of Knowledge and 
Information Sciences. The major differences between the curricula, was related to the number of 
courses covered in Medical Library and Information Sciences, the most significant weakness of 
which was the absence of courses on information-based technologies, and lots of medical 
terminology courses.  
Conclusion: Considering the importance of the field of Medical Library and Information Science, 
its target population, and its similarity to other majors, it is necessary to make some changes in the 
curriculum and add some courses such as bibliotherapy, clinical librarianship, evidence-based 
librarianship, systematic review, Scientometric, health information consulting, medical 
information services to special groups such as patients and so on. 
Keywords: Educational Program, Bachelor of Science, Curriculum, Medical and Information 
Science. 
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