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 . نام و تعريف رشته و مقطع مربوطه:1

دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته كتابداري و اطالع رساني پزشكي 

Medical Library and Information Sciences (M.Sc.) 

دوره ي كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته كتابداري و اطالع رساني پزشكي دوره اي با ماهيت ميان رشته اي است، كه در 
آن فارغ التحصيل مقطع كارشناسي ارشد با استفاده از فن آوري اطالعات و مديريت دانش، نه تنها فراهم آوري، سازماندهي 

و اشاعه اطالعات علوم پزشكي را قوام مي بخشد بلكه با اعمال مديريت علمي بر كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي 
علوم پزشكي، كتابخانه هاي دانشكده اي و بيمارستاني، زمينه ارتقاء جريان اطالع رساني پزشكي را براي پزشكان، 

پيراپزشكان و دانشجويان فراهم مي سازد. 

 - تاريخچه رشته و پيشرفت هاي جديد2

الف) تاريخچه مختصر رشته در دنيا 

براي آموزش كتابداري پزشكي برنامه استانداردي ذر سطح جهان وجود ندارد و هر كشور بنا به مقتضيات خود برنامه هائي را 
 اولين كشوري است كه ضرورت تخصيص درس هايي با تأكيد بر زيست شناسي و خدمات امريكاتدارك ديده است. 

 در 1939جتماعي، براي تربيت كتابداران پزشكي مورد توجه قرار داد و اولين درس ويژه كتابداران پزشكي را در سال ا
دانشگاه كلمبيا ارائه كرد. برنامه هايي كه از آن پس در اين مورد تهيه و اجراء شد. در مدارس مختلف شكل هاي متفاوتي 
داشت. مثأل، در مدرسه كتابداري، دانشجو مي توانست دروس خارج از قلمرو كتابداري نظير تاريخچه پزشكي، بهداشت 

 مدرسه 47 درس در 70 مجموعأ 1978عمومي، علوم پايه پزشكي، تحليل سيستم و مديريت را انتخاب نمايد. در سال 
كتابداري به كتابداران پزشكي تدريس مي شد. بيشتر اين دروس عبارتند از جامعه شناسي پزشكي، اقتصاد پزشكي، تاريخ 

پزشكي، ارباطات در زمينه زيست پزشكي، اداره كتابخانه هاي پزشكي و ... . 

 در آغاز، به افرادي كه در يك زمينه موضوعي نظير زيست شناسي و يا شيمي تحصيل كرده بودند، دانش و مهارت آلماندر 
 دانشگاه پلي تكنيك هانور برنامه خاصي را براي تربيت 1980هاي الزم در علوم اطالع رساني آموزش داده مي شود. در دهه 

اطالع رسانان پزشكي مورد اجرا گذاشت كه تركيبي از علوم زيست پزشكي و بهداشت بود. 

 در سيتي يونيورسيتي لندن برنامه اي با سه گرايش موضوعي كه يكي از آنها علوم زيست پزشكي و داروئي انگلستاندر 
است در سطح كارشناسي ارشد تدريس مي شود. در اين گرايش فقط دانشجوياني مي توانند شركت كنند كه زمينه قوي 

در علوم زيست شناسي و شيمي يا يكي از اين دو را داشته باشند. در كالج كتابداران ويلز نيز تربيت كتابدار علوم 
بهداشتي، به صورت مستقل در سطح كارشناسي ارشد منظور شده است. 

 دانشگاه، 17 دانشگاه آمريكا، مقطع كارشناسي ارشد كتابداري و اطالع رساني داير كه بيش از 27، در 2007در سال 
كتابداري در رشته پزشكي و در مقطع كارشناسي ارشد آموزش داده مي شود. همينطور در كشورهاي غرب اروپا بيش از 

 دانشگاه داراي رشته ارشناسي ارشد كتابداري و اطالع 2 دانشگاه، ژاپن 3 دانشگاه، هندوستان 2 دانشگاه، استراليا 15
رساني پزشكي مي باشند. 

ب ) تاريخچه مختصر رشته در ايران 

 در دانش سراي عالي تهران به صورت دوره هاي كوتاه مدت 1317در ايران نخستين دوره آموزش نوين كتابداري در سال 
برگزار شد. با گسترش كمي و كيفي كتابخانه هاي دانشگاهي نخستين دوره كتابداري و مقطع كارشناسي ارشد در سال 

 در دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تهران به اجرا درآمد. در آخرين سال هاي قبل از انقالب اسالمي، گسترش فعاليت 1345
هاي كتابداري و اطالع رساني در شاخه هاي برخي از علوم به عنوان نياز فوري مورد مطالعه قرار گرفت. نياز فزآينده كشور 

به ايجاد تسهيالت مطالعاتي و پژوهشي براي متخصصان علوم پزشكي سبب شد تا رشته كتابداري و اطالع رساني 
 اولين دوره پذيرش دانشجو در رشته كتابداري و اطالع رساني 1356پزشكي مورد توجه مسئولين وقت قرار گيرد. لذا از سال 



پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ايران، دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي فعلي 
به شبكه هاي اطالع رساني خارج از كشور متصل On – Lineصورت گرفت و در اين راستا به عنوان تنها مركزي كه از طريق

بود، با بودجه قابل مالحظه اي اقدام به تأسيس كتابخانه اي بزرگ و مجهز نموده و با گردآوري آخرين شماره هاي نشريات 
پزشكي التين و آموزش كتابداران و اطالع رسانان در رشته پزشكي، سعي كرد تا استادان، پژوهشگران و دانشجويان، را با 

جديدترين روش هاي اطالع رساني آشنا كند. 

   )نيز گروهي از كتابداران حوزه علوم پزشكي با تصويب و اجراي طرح اطالعات بهداشتي و زيست پزشكي1371در سال 
Health & Biomedical Information = HBI) از طرف سازمان بهداشت جهاني و منطقه مديترانه شرقي، و اجراي آن در ايران

با تاكيد بر گسترش و توسعه كمي و كيفي كتابخانه ها و مراكز اطالع رساني و واحدهاي مدارك پزشكي بيمارستان ها، 
فعاليت هاي حوزه كتابداري و اطالع رساني پزشكي مورد توجه قرار گرفت. و در راستاي تقويت اين امر مهم، در همان سال 

به همت تعدادي از كتابداران پزشكي كه در كميته كتابداري و اطالع رساني پزشكي وزارت بهداشت و درمان و آموزش 
پزشكي فعاليت داشتند، اساسنامه انجمن كتابداري و اطالع رساني پزشكي را تدوين و نخستين مجمع عمومي را در خرداد 

 تشكيل دادند و از اين تاريخ انجمن كتابداري و اطالع رساني پزشكي نيز پا به عرصه وجود گذاشت. 1372

در حال حاضر چندين گروه آموزشي كتابداري و اطالع رساني در دانشگاه هاي دولتي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوري، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسالمي به تربيت نيروي انساني مورد نياز بخش هاي 

مختلف مشغول مي باشند. 

 :(Values)ارزش ها و باورها

كتابداري و اطالع رساني پزشكي تلفيقي از علوم اجتماعي و علوم كاربردي است كه به علوم پزشكي و بهداشتي گرايش 
دارد و از فن آوري هاي جديد اطالعاتي نظير رايانه و پايگاه هاي اطالعاتي و بانك هاي اطالعاتي بهره مند مي شود و 
همچنين علوم ارتباطات و مديريت نيز در روند توسعه آن دخالت دارند. تنوع دانش ها، فن آوري اطالعاتي، مهارت هاي 

ارتباطي و استفاده از نظام هاي هوشمند در راستاي اطالع رساني در حوزه پزشكي، نشان دهنده تحول روزافزون اين رشته 
در آينده است؛ بنابراين نياز به تربيت نيروي انساني كارآمد، براي ارائه خدمات بهتر در كتابخانه ها و مراكز اطالع رساني در 

رأس برنامه هاي آموزشي مقطع كارشناسي ارشد قرار دارد. 

فلسفه آموزشي كتابداري پزشكي در مقطع كارشناسي ارشد، با اين نگرش همراه است كه فارغ التحصيالن عالوه بر 
آموختن فنون كتابداري و اطالع رساني، قادر خواهند بود به عنوان مشاور فني در فعاليت هاي پژوهش مربوط به فن آوري 

هاي اطالعاتي مشاركت كامل داشته باشند. 

 :(Mission)- رسالت رشته3

در آغاز قرن بيست و يكم، كتابداري و اطالع رساني پزشكي در كشورهاي پيشرفته، به سوي استفاده از مهارت هاي 
ارتباطي، قن آوري هاي اطالعاتي و نقش با اهميت مديريتي آن ها، گرايش داشته است. 

كتابداري و اطالع رساني حرفه اي است كه با مديريت اطالعات و دانش سر و كار دارد و هدف اساسي آن ايجاد شرايط 
مناسب براي دسترسي آسان و مؤثر با اطالعات است. براي چنين منظوري، اين حرفه بر اساس اصول و بنيان هاي نظري 
كه در طول تاريخ حيات خود تدوين نموده است فرآيندهايي را براي گزينش و فراهم اوري، سازماندهي، و اشاعه اطالعات 
انجام مي دهد. براي آموزش اين فرآيندها به كساني كه بايد در كتابخانه ها و مراكز اطالع رساني به جامعه خدمت كنند، 

حرفه كتابداري، دوره هاي آموزش رسمي را در سطح آموزش عالي برقرار كرده است. 

دانش و فرهنگ گسترده پزشكي، قلمروهاي مختلف ارتباطي در حوزه پزشكي، فلسفه و جامعه شناسي خاص و پيچيده و 
متفاوت و متنوع در حوزه پزشكي، دانش اقتصاد پزشكي، منابع خاص اطالع رساني ( مانند بانك هاي اطالعاتي، منابع 

اينترنتي و پايگاه هاي اطالعاتي) تنوع دانش درباره فن آوري اطالع رساني و مهارت هاي زباني و ارتباطي و بسياري ديگر، 
همه در حوزه پزشكي و حرفه ها و تخصص هاي وابسته به آن، هيچ گونه درنگي را در باب ايجاد دوره هاي تحصيالت عاليه و 

تحصيالت تكميلي در رشته كتابداري باقي نمي گذارد و لذا بدون شك دوره كارشناسي ارشد در رشته كتابداري و اطالع 
رساني با گرايش پزشكي ضرورتي حياتي دارد. 

فارغ التحصيالن رشته كتابداري و اطالع رساني پزشكي در مقطع كارشناسي ارشد به افراد با تجربه و متبحر تبديل مي 
شوند كه نقش رهبري و مديريتي خود را وقف كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي علوم پزشكي، كتابخانه هاي دانشكده اي 

و كتابخانه هاي بيمارستاني نموده و همچنين به عنوان مشاور خدمات اطالع رساني در امور تحقيق، پژوهشگران علوم 
پزشكي و پيراپزشكي را ياري رسان بوده و توانايي در پاسخگويي به نيازهاي در حال تغيير اطالعات در عرصه هاي مختلف 

بخش هاي آموزشي و پزشكي را خواهند داشت. 

 :(Vision)- چشم انداز5

براي حصول به اهداف سند چشم انداز اين رشته، با تربيت كتابداراني كه بتوانند با مديريت كتابخانه هاي پزشكي و انجام 
فعاليت هاي آموزشي – پژوهشي، جايگاه اين رشته را بهبود بخشيده و اطالع رساني در شاخه پزشكي را هم سطح 

استانداردهاي دانشگاه هاي بين المللي برسانند، ضروري است در دنياي متغير و پرشتاب علوم، كتابداري و اطالع رساني تا 
آنجا پيش مي رود كه از مرزهاي كنوني اين علوم خارج شده و به حوزه هاي جديد مانند فن آوري هاي مدرن مي پيوندد. 

ديگر كتابخانه ها، تنها به صورت فيزيكي و واقعي نيستند. طرح بحث هاي جديد مانند ايجاد كتابخانه هاي ديجيتالي، 
الكترونيك، مجازي و كتابخانه هاي بدون مرز يا بدون ديوار از اين مقوله هستند. 



 :(Aims)-اهداف كلي6

هدف از رشته كتابداري پزشكي در مقطع كارشناسي ارشد، تربيت دانش آموختگاني است كه پس از فراغت از تحصيل در 
زمينه هاي تخصصي اعم از نياز سنجي و گردآوري اطالعات مورد نياز محققان و استفاده كنندگان، سازماندهي و اشاعه 

اطالعات پزشكي، بتوانند: 

- با درك صحيح قواعد و روش هاي مطلوب، منابع پزشكي را سازماندهي نمايند؛ 1

- به آگاهي كامل در زمينه نقش اطالعات در توسعه دانش دست يابند؛ 2

- با استفاده از فن آوري هاي مختلف اطالعات، ذخيره و بازيابي اطالعات پزشكي را انجام دهند؛ 3

- ضمن ايجاد كتابخانه هاي ديجيتالي، مديريت و رهبري آن ها را عهده دار شوند؛ 4

- زمينه انجام طرح هاي پژوهشي – كاربردي و بنيادي را در كتابخانه ها، فراهم سازند و بر آن ها نظارت داشته باشند. 5

 :(Role definition)- نقش دانش آموختگان در نظام بهداشتي7

نقش دانش آموختگان دوره ارشناسي ارشد ناپيوسته رشته كتابداري و اطالع رساني پزشكي داراي نقش هاي آموزشي، 
پژوهشي و مديريتي خواهند بود. 

 :(Task analysis)- وظايف حرفه اي دانش آموختگان8

- نقش آموزشي: 

- همكاري در آموزش دروس مرتبط در مقطع كارشناسي و تدريس دانشجويان و متقاضيان در كارگاه هاي آموزشي. كمك به 
برگزاري كارگاهها و همايش هاي علمي در زمينه كتابداري و اطالع رساني پزشكي 

- نقش پژوهشي: 

- تأليف و ترجمه كتاب در زمينه هاي كتابداري و اطالع رساني در شاخه پزشكي 

- نگارش مقاالت علمي مبتني بر طرح هاي تحقيقاتي زير نظر اساتيد و اشاعه مقاالت در سطح بين المللي 

- شركت مستمر در سمينارهاي داخل و خارج از كشور با ارائه مقاله و همكاري در برقراري سمينارهاي داخل كشور 

- نظارت دائم در ارزيابي برنامه هاي نرم افزاري كتابخانه موجود به منظور انطباق با تغييرات علوم كتابداري و اطالع رساني و 
مشاركت در ايجاد برنامه هاي نرم افزاري جديد 

- طراحي بانك هاي اطالعاتي و پايگاه هاي اطالعاتي در زمينه كتابداري و اطالع رساني پزشكي 

- نقش مديريتي: 

- نظارت بر كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي علوم پزشكي، كتابخانه هاي بيمارستاني و دانشكده اي طي دوران تحصيلي 
در راستاي واحدهاي عملي و كارآموزي و ارائه طرح هاي مديريتي جهت بهبود خدمات و فعاليت هاي آن واحدها 

 - استراتژي هاي اجرايي برنامه آموزشي:9

برنامه آموزش كتابداري و اطالع رساني پزشكي در مقطع ارشناسي ارشد، به نحوي برنامه ريزي شده است كه آموزش به 
صورت مدرس-محوري براي دروس تخصصي-اجباري و دانشجو –محوري براي دروس تكميلي ( پژوهش و تتبع) باشد. در اين 

صورت، دانش آموختگان قادر خواهند بود به عنوان دانش آموختگان چند پيشه در رشته كتابداري و اطالع رساني، مهارت 
هاي الزم را فرا گيرند. 

 - *شرايط و نحوه پذيرش دانشجو :10

قبولي در آزمون ورودي مطابق ضوابط و مقررات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد. 

دارندگان مدرك كارشناسي كليه رشته هاي دانشگاه هاي معتبر داخل يا خارج از كشور كه به تأييد وزارت بهداشت و درمان 
آموزش پزشكي و يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيده باشد، مي توانند داوطلب شركت در آزمون باشند. 

- مواد امتحاني و ضرائب آن به شرح زير مي باشد: 

 ضريب مواد امتحاني
 3 دانش كتابداري



 3 علوم و تكنولوژي اطالعات پزشكي
 3 زبان عمومي

 9 جمع

-*جهت كسب اطالع از آخرين تغييرات در مدارك تحصيلي مورد پذيرش و مواد امتحاني و ضرائب آزمون ورودي هر سال به 
دفترچه كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي علوم پزشكي مربوط به آن سال تحصيلي مراجعه نماييد. 

 - رشته هاي مشابه در داخل كشور:11

در ايران مشابه رشته كتابداري و اطالع رساني پزشكي در مقطع ارشناسي ارشد، در رشته هاي علوم انساني در دانشگاه 
هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه آزاد اسالمي وجود دارد. 

 - رشته هاي مشابه در خارج از كشور:12

رشته كتابداري و اطالع رساني پزشكي، در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، بيشتر با تاكيد بر فن آوري اطالعات 
پزشكي و دروس مورد نياز و مرتبط با اين گرايش تدريس مي شود و معموال هر كشوري ضمن تدريس دروس عموي، پايه و 

تخصصي رشته دروسي از حوزه علوم پزشكي مثل كليات پزشكي، اصطالح شناسي پزشكي، منابع مرجع پزشكي، جامعه 
شناسي پزشكي و ... را نيز در اين مقطع براي عالقمندان به گرايش پزشكي، تدريس مي كنند. 

 فصل دوم

 مشخصات كلي برنامه آموزشي دوره ي كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته كتابداري و اطالع رساني پزشكي

 مشخصات دوره:

 نام دوره:

كارشناسي ارشد ناپيوسته كتابداري و اطالع رساني پزشكي 

Medical Library and Information Sciences (M.Sc.) 

 - طول دوره و ساختار آن:1

براساس آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته، مصوب شوراي عالي برنامه ريزي مي باشد. 

 - تعداد كل واحدهاي درسي:2

واحد 22 (Core)دروس اختصاصي اجباري

 واحد 4(Non Core)دروس اختصاصي اختياري

 واحد 6پايان نامه 

 واحد 32جمع كل 

در ضمن دانشجو موظف است عالوه بر تعداد واحدهاي دوره با تشخيص گروه آموزشي و تاييد شوراي تحصيالت تكميلي 
دانشگاه تمامي يا تعدادي از دروس كمبود يا جبراني ( جدول الف) را بگذراند. 

جدول الف) دروس كمبود يا جبراني دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته كتابداري و اطالع 
رساني پزشكي 

 نام درس كد درس

 تعداد ساعات درسي تعداد واحد درسي

 عملي نظري جمع عملي نظري جمع پيشنياز
 2 2 زبان تخصصي انگليسي 1

 
34 34 

 
- 

 2 2 اصطالح شناسي پزشكي* 2
 

34 34 
 

- 
 2 2 آمار 3

 
34 34 

 
- 

 - 34 34 68 1 2 3 سازماندهي منابع* پزشكي 4
 2 2 **1كليات پزشكي 5

 
34 34 

 
02 

 2 2 **2كليات پزشكي 6
 

34 34 
 

05 



 13 جمع

دانشجو موظف است با تشخيص گروه آموزشي و تاييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه، تمامي يا تعدادي از دروس كمبود 
و جبراني (جدول الف) را بگذراند. 

*گذراندن اين درس براي فارغ التحصيالن كارشناسي رشته هاي غير كتابداري و كتابداري و اطالع رساني غير پزشكي 
الزامي است. 

**گذراندن اين دروس براي همه دانشجوياني كه قبأل آن ها را نگذرانده اند به عنوان دروس كمبود يا جبراني الزامي است. 

دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته كتابداري و اطالع رساني پزشكي (Core)جدول ب: دروس اختصاصي-اجباري

 نام درس كد درس

 تعداد ساعات درسي تعداد واحد درسي

 عملي نظري جمع عملي نظري جمع پيشنياز
 2 2 مباني علم اطالع رساني 7

 
34 34 

 
- 

 2 2 مديريت منابع اطالعاتي 8
 

34 34 
 

- 
 - 34 17 51 1 1 2 مباني برنامه نويسي 9

10 
سيستم هاي اطالعاتي و فنآوري 

 09 17 26 43 5/0 5/1 2 اطالعات
 04 34 17 51 1 1 2 نمايه سازي و چكيده نويسي 11
 34 17 51 1 1 2 مراجع و بانك هاي تخصصي پزشكي 12

 11 17 26 43 5/0 5/1 2 ذخيره و بازيابي اطالعات 13 

14 
مديريت كتابخانه ها و مراكز اطالع 

 2 2 رساني
 

34 34 
 2 2 روش تحقيق 15  

 
34 34 

 15 34 17 51 1 1 2 سمينار تحقيق 16  
 2 كارورزي 17

 
2 136 

 
136 

 6 پايان نامه 18 
 28 جمع      

دوره ارشناسي ارشد ناپيوسته كتابداري و اطالع رساني پزشكي* (Non Core)جدول ج: دروس اختصاصي - اختياري

كد 
 نام درس درس

 تعداد ساعات درسي تعداد واحد درسي

 عملي نظري جمع عملي نظري جمع پيشنياز
 2 2 كتابخانه هاي ديجيتالي 19

 
34 34 

 
- 

 - 17 26 43 5/0 5/1 2 آشنايي با اصول آموزش از راه دور 20
 2 2 مراكز اطالع رساني ملي و بين المللي 21

 
43 34 

 
- 

 2 2 مطالعه مستقل 22
 

34 34 
 

15 
 8 جمع

 واحد از دروس اختصاي- 4*دانشجو موظف است با توجه به موضوع پايان نامه، نظر استاد راهنما و تاييد گروه آموزشي تعداد 
اختياري را بگذراند. 

 


