
 Library (Medical & پزشکی رسانیاطالع و کتابداري

Science) Information، و فناوري اصول، از که است ايرشته 

 ذیرپ دسترس سازماندهی، آوري،	فراهم منظور به مختلف هاي تکنیک

 پزشکی علوم مختلف هايعرصه در مرتبط اطالعات اشاعه و کردن

 متعارف قلمرو از رشته این آموختگان	دانش کارکرد.گیرد می کمک

 بهداشت وزارت مأموریت به باتوجه و رودمی فراتر پژوهش و آموزش

 هايتیم نیاز مورد تخصصی اطالعات سالمت، حوزه در درمان و

 ايبر درمان و پیشگیري با مرتبط اطالعات نیز و درمان و بهداشت

 نظر و کالن سطح در امروزه.داردمی عرضه را آنان اطرافیان و بیماران

 تسالم عرصه در تولیدشده کاربردي و علمی اطالعات انبوه حجم به

 و هرشت این تاهمی موثق، معتبر اطالعات انتخاب و ارزیابی میتاه و

  .است گرفته قرار ویژه توجه مورد پژوهش حوزه در آن نقش

  

  

  

   تاریخچه

 در )1887 (سال نوزدهم قرن دوم نیمه در کتابداري رسمی آموزش

 شد. آغاز یدیوئ ملویل سرپرستی به کلمبیا دانشگاه شمالی، امریکاي

 بسیار نقش )NLM( پزشکی ملی کتابخانه امریکا متحده ایاالت در

 د.کر ایفا پزشکی کتابداري خدمات توسعه و تحول ایجاد در مهمی

of Library ( جراحان دفتر هاي کتابخانه مجموعه 1836 سال در	

Office General theSurgeon( 1879 سال در و 

 منتشر زبیلینگ جان نام به کتابداري همت با مدیکوس ایندکس		ماهنامه

 و میک رشد به انگلیس و امریکا کشورهاي بیستم قرن اوایل در		شد.

 دردهه اه تالش بیشترین گماشتند. همت منابع و ها کتابخانه کیفی

 شد معطوف درمانی بهداشتی خدمات تامین بر 1990 و 1980 هاي

 داريکتاب شدن اي رشته بین و ها کتابخانه گسترش نهایت در که

 در هرشت		نای پزشکی گرایش و شد پزشکی کتابداري به توجه به منجر

  .آغازگردید دکتري و ارشد کارشناسی گوناگون تحصیلی مقاطع

 شکیلت به اقدام در بهداشتی علوم کتابداران بودن پیشگام همچنین		

 )،MLA(		امریکا در پزشکی کتابداران انجمن چون هایی انجمن

 در پزشکی کتابداري تمایز موجب کشورها سایر و )BLA( انگلیس

  است. شده جهانی عرصه

 در 1317 سال در کتابداري نوین آموزش دوره نخستین ایران در

 اب شد. برگزار مدت کوتاه هاي		دوره صورت به تهران عالی دانشسراي

 ورهد نخستین دانشگاهی هاي کتابخانه کیفی و کمی گسترش

 علوم دانشکده در 1345 سال در ارشد کارشناسی مقطع در کتابداري

  مد.درآ	اجرا به تهران دانشگاه تربیتی

 رشدا کارشناسی مقطع در ایران پزشکی علوم دانشگاه 1356 سال در		

 الس از و کرد شروع را خود آموزشی هاي فعالیت پزشکی کتابداري

 ايه دانشگاه در		بعدها و پذیرفت دانشجو کارشناسی مقطع در 1369

 ذیرشپ روند ... و تبریز اصفهان، کرمان، شهیدبهشتی، پزشکی علوم

  .یافت ادامه شبانه) و (روزانه کارشناسی مقطع در دانشجو

  

  

	  
	 	
	 	

   رسالت

 قادر که یمتخصص انسانی نیروي تربیت از عبارتست رشته این رسالت

 ،پزشکی علوم هاي کتابخانه اداره اي حرفه هاي مسئولیت انجام به

 علوم و یپزشک جامعه بالفعل و بالقوه کاربران اطالعاتی نیازهاي تأمین

 منابع از استفاده در درمان، و پژوهش آموزش، هاي زمینه در وابسته

 حال در اطالعات فناوري از آنها گیري بهره توان افزایش و اطالعاتی

  .باشند تغییر
   هدف

 پزشکی جامعه از هایی بخش به پزشکی رسانی اطالع خدمات رائها

 و ندهست پزشکی اطالعات کنندگان تولید و 		کنندگان مصرف که

 اطالعات هاي تکنولوژي از بهینه استفاده در جامعه این آموزش

 پزشکی

  پزشکی کتابدار اهمیت	

 یپزشک هايزمینه در .. کتاب و  مقاله و  نشریه عنوان هزاران ساالنه

 هک آثاري و نشریات شود؛می منتشر جهان سراسر در پیراپزشکی و

 یافت. ها آن در توانمی را پزشکی هايداده و علمی اطالعات آخرین

 بویژه و پیراپزشکی و پزشکی دانشجویان تمامی رو،همین از

 مورد تبک و نشریات به دسترسی با باید مرتبط هايدانش متخصصان

 اختراعات و اکتشافات آخرین از و دهکر روز به را خود دانش نظر،

 و شکیپز آثار حجم البته شوند. مطلع خود، تخصصی رشته با مرتبط

 بتوانند علوم این متخصصان که است آن از زیادتر بسیار پیراپزشکی

 نینچ کنند. پیدا انبوه حجم این میان از را موردنظر مطالب تنهایی هب

   است؛ شکیپز کتابداري رشته متخصصان توان در کاري

 در کاربردي و پژوهشی -علمی اطالعات حجم فزاینده افزایش این

 و اطالعات حوزه در فناوري هايرفتپیش درمان، و بهداشت حوزه

 و هاکتابخانه روي پیش در را جدیدي هايفرصت که سالمت

 آموختگاندانش اثربخشی و کارآیی داده، قرار پزشکی کتابداران

 و آموزشی نوین هايجایگاه در پزشکی رسانیاطالع و کتابداري

 هشوپژ مراکز سنجی،علم مراکز پژوهشی،-علمی انتشارات( 		پژوهشی

 اطالعاتی، سواد هايمهارت ترویج و آموزش واحدهاي آموزش، در

 دیگر و هابیمارستان همچون سالمت و اطالعات تالقی هايعرصه

 دروزآم استفاده و دسترسی لزوم و ...) و سالمت ترویج و درمان مراکز

 موزشیآ هايسرفصل در بازنگري ضرورت معتبر، و باکیفیت اطالعات

  .دهدمی قرار تاکید وردم را را رشته این

  

  

  

  

  

  

  عنوان کلی رشته:

  علم اطالعات و دانش شناسی

Knowledge and Information Science 
 دارد قدمت تاریخ مکتوب کتابداري عمري به 

 اطالع رسانی یعنی همان کتابداري درمحیط جدید

 کتابداري یک رشته علمی است نه یک حرفه



  

  

  

  

  

  

  

   بالینی کتابدار

 زاسکان شهر میسوري دانشگاه پزشکی دانشکده در بار نخستین

 تا 1971 هايسال بین را بالینی پزشکی کتابدار، لمب گرترود آمریکا

 و کرد آغاز آمریکا پزشکی ملی کتابخانه مالی حمایت با 1973

 .شاندک بالینی محیط به هابیمارستان هايکتابخانه از را بدارانکتا

 ارکتابد آن در که است پزشکی کتابداري از ايجنبه بالینی تابداريک

 و بیماران درمانی، و بهداشتی هايبخش در کارکنان هايپرسش به

 چون دهد.می پاسخ درمانگاه یا بیمارستان مدیران و ها، آن خانواده

 اصطالح در( هادرمانگاه و هابیمارستان در بیشتر بالینی کتابدار کارهاي

 نامند.یم بالینی کتابدار را او شود،می انجام ) ینیبال محیط		پزشکی

 دانشجویان و کادر غیررسمی و رسمی آموزش در بالینی کتابدار

 پزشکان ايهویزیت در بالینی کتابدار دارد. نقش نیز بالینی هايرشته

 هايجلسه در و ،هاکالب ژورنال در ، هابیمارستان در بیماران بالین بر

 هاپرسش به هم تا کندمی شرکت بیمارستانی صبحگاهی گزارش

  .دارند نیاز اطالعاتی چه به آنها دریابد هم و دهد پاسخ

 ايه پیچیدگی پزشکی، حوزه انتشارات روزافزون گسترش واقع در

 هاي محدودیت و زمان مسئله ویژه به و درمانی محیطهاي خاص

 آن با همواره درمان در دخیل پزشکان و کارکنان معموال که زمانی

 اطالعات به دسترسی و اطالعات موثر جستجوي هستند، رو روبه

 اهداف و ها آرمان از یکی به تبدیل را مناسب زمان در کارآمد و موثق

 تقاضا اخیر هاي دهه در . است کرده درمانی امور مدیران و پزشکان

 وزهح متخصصان هم و بیماران توسط هم اطالعات به دسترسی براي

 وريآ فراهم را بالینی کتابدار ضرورت است. یافته افزایش سالمت

 و پزشکان نیز و ها آن هاي خانواده بیماران، براي اطالعات

 بالینی کتابدار به توجه رو این از .اند نموده بیان بهداشتی متخصصان

  .است ضروري سالمت نظام در اطالعاتی مشاور عنوان به

 به ربوطم کیفیت با اطالعات آوري فراهم شامل بالینی کتابدار فعالیت

 هتج در و بیمارستانی هايبخش در مستقیم حضور طریق از بیمار

 حضور با نیبالی کتابدار است. بالینی و شکیپز تصمیمات سطح بهبود

 کانپزش اطالعاتی نیازهاي مستقیم طور به بیمارستان هايبخش در

 در را مباحث		مناسب، و دقیق جستجوي با و نموده دریافت را

 رد جویی صرفه در بنابراین دهد.می قرار ها آن اختیار در وقت		 اسرع

 االب کیفیت با خدمات و مفید و مرتبط اطالعات ارائه پزشکان، وقت

 .است موثر

 توانمی گیردمی صورت پزشکی کتابدار توسط که هاییفعالیت اهم از

  نمود: اشاره ذیل موارد به

 تانبیمارس پزشکی کادر نیاز با مرتبط اطالعات سریع آوري فراهم-

  بیماران. درمان براي

  آن. بهبود و پزشکی کادر یابی اطالع رفتار در تأثیرگذاري-

 درمانی ازگروه عضوي عنوان به پزشکی کتابداران براي نقشی ایجاد- 

  بیمارستان.

  مرتبط. اطالعات آوري فراهم طریق از اطالعات آلودگی کاهش- 

  

  منابع:

h�p://www.mefda.ir/news/20301 

http://portal.nlai.ir/daka/Wik 

http://edu.bpums.ac.ir/ 

h�p://smhis.kmu.ac.ir/fa/page/28868 

  

  

  

  

  سمناندانشگاه علوم پزشکی استان 

  مرکزآموزشی پژوهشی و درمانی کوثر

  معاونت آموزشی و پژوهشی

  کتابخانه

  

  

 و اطالع رسانی  با کتابداريآشنایی 

  پزشکی

  

  

  

  

  

  

  

  گردآوري و تدوین: س. کاشیان

  کارشناس مسئول کتابخانه کوثر

  1398 پاییز

 

کتابداري و اطالع رسانی جزو مشاغل اطالعاتی است  
         و نقش بسیار مهمی در جامعه اطالعاتی ایفا

 می کند.
کتابخانه ها به عنوان نهادهایی که وظایف گردآوري ، 

سازماندهی و اشاعه اطالعات را بر عهده دارند از 
عناصر اصلی جامعه اطالعاتی و زیرساخت هاي 

 اطالعاتی محسوب می شوند.


