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Objective: Information and communication technologies have 

led to the emergence of a new generation of libraries known as 

digital library, which requires skilled and trained personnel to 

provide services to the users. An independent curriculum has 

been designed and implemented in the developed countries to 

train librarians, but medical librarians in Iran do not receive 

proper training to provide services in digital libraries. 

Materials and Methods: This descriptive study is applied in 

terms of objective. In this paper, a medical digital library program 

was designed to meet the requirements of medical librarians with a 

qualitative approach) comparative method and Delphi technique). 

Results: The content of the graduate curriculum of digital 

libraries in Spain, Sweden, the U.S.A. as well as the 

international joint program of the Italy, Norway and Estonia 

were studied using adaptive George Brady method. The selected 

courses from these programs as well as expert opinions in this 

field were reviewed and ranked by the academic staff of medical 

library and information science in Iran. 

Conclusion: Finally, a medical digital library program was 

designed inspired by curriculum elements in the mentioned 

countries and comments from faculty members of medical 

digital library. The results of this study can be helpful for 

curriculum developers at the Ministry of Health and Medical 

Education of Iran. 
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  های کلیدی:واژه

برنامه ، دیجیتال کتابخانه

 .درسی

به نام کتابخانه  هااطالعات و ارتباطات منجر به  ظهور نسل جدیدی از کتابخانه هایفناوری :هدف

ت به آموزش دیده، به منظور ارائه خدمابه نیروی متخصص و هاده است. این کتابخانهشدیجیتال 

یافته برنامه درسی مستقل به منظور آموزش کتابداران های توسعهیازمند هستند. در کشورنکاربران 

ایران کتابدارن پزشکی آموزش مناسب به منظور ارائه خدمات  در شده است. سازیطراحی و پیاده

 .ی دیجیتال را ندارندهادر کتابخانه

ه به منظور رفع نیاز مطالعین این پژوهش از نظر هدف کاربردی و نوع توصیفی است. در ا: روش

کتابداران پزشکی با رویکرد کیفی )روش تطبیقی و تکنیک دلفی( برنامه کتابخانه دیجیتال پزشکی 

 .طراحی شد

محتوای برنامه درسی کارشناسی ارشد کتابخانه دیجیتال در کشورهای اسپانیا، سوئد،  ابتدا :هایافته

نروژ و استونی با روش تطبیقی جرج بردیمورد  ،ایتالیا  ری مشترک سه کشولملالآمریکا و برنامه بین

ها و همچنین نظرات متخصصان در این ی درسی انتخابی از این برنامههابررسی قرار گرفت. واحد

رسانی پزشکی اطالع ی کتابداری وهاعلمی گروه هیئتبه نظر اعضای  دور حوزه به وسیله دلفی دو

 .دشبندی ایران رسید و رتبه

ی درسی در کشورهای ذکر شده و نظرات اعضای هادر نهایت با الهام از عناصر برنامه :گیریجهنتی

تواند نتایج حاصل از این مقاله می هیئت علمی برنامه درسی کتابخانه دیجیتال پزشکی طراحی گردید.

 .ان باشدراهنمایی برای استفاده طراحان برنامه درسی در وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی ایر

 یکارشناس یبرنامه درس یطراح(.  1400ی، فاطمه )شعاعخیشیب، میترا، و قرید، جواد؛ رسعیمیقاض؛ دیمهشی، لطف: استناد

               .101-114(، 4) 55، رسانی دانشگاهیتحقیقات کتابداری و اطالع. یپزشک تالیجیارشد کتابخانه د
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 مقدمه. 1

های پزشکی تأثیر شگرفی داشته پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات همواره بر ارائه خدمات کتابخانه

هایی اشاره ه کتابخانههای خود بدر نوشته 1لیدرپردازانی چون لیکمتفکرین و نظریه 1960در دهه  است.

و دسترسی به اند که بسیار جدید هستند و به واسطه کاربرد بسیار زیاد فناوری، ساختار پردازش کرده

های اصلی هدفهای روز از همگام بودن با فناوری ند.هستهای امروزی متفاوت اطالعات با کتابخانه

های پزشکی از لحاظ ساختاری، منابع با کتابخانهارائه خدمات در آید. امروزه شمار میها باین کتابخانه

های دیجیتالی ها برای سرعت در ارائه خدمات بهتر مجموعه، کتابخانههای سنتی متفاوت استکتابخانه

سریع وب،  . با توسعه(1385، علیدوستی شعاعی وشیخ) اند که در بستر وب هستندکردهاندازی را راه

تر از کتابخانه که بسیار گسترده استگستر منبعی ها زیر سؤال رفت، وب جهاننقش و عملکرد کتابخانه

ه از این منبع جهانی روز به روز است و اطالعات آن نیز به آسانی قابل دسترس است و محبوبیت استفاد

، و نقشینه رسولی) اندیجیتالی نیز جایگاهی در وب یافتههای دفزایش است. در این میان کتابخانهدر حال ا

به اطالعات بر های جدیدی برای ذخیره، سازماندهی و دسترسی های دیجیتالی روش(. کتابخانه2014

  (.1391، زهدی مقدم و)اسفندیاری اندروی وب ایجاد کرده

از  .افزایش استشده در سطح جهان سال به سال در حال  اندازیهای دیجیتال راهشمار کتابخانه

رسانی قرار غلی کتابداری و اطالعای که در ردیف موقعیت شهای سنتیشمار شغل ،طرف دیگر

های کتابداران دیجیتالی در کتابخانه .(2014، و نقشینه رسولی)گیرد روز به روز در حال کاهش است می

های دیجیتال در عرصة عمل، مندی از توانمندیدیجیتالی با تکیه بر دانش کتابداری نظری و بهره

های دیجیتال در نقش میانجی میان کتابخانه هایترین عامل پیشبرد هدفتوانند به عنوان اصلیمی

م مهم در این رابطه طراحی یک گا، . بنابراین(1384 ،نبوی)ال، خدمات ارائه دهند کاربران و مواد دیجیت

ب به منظور آماده کردن کتابداران برای چنین فضای کاری است. بیش از یک های آموزشی مناسبرنامه

بخانه یافته آموزش کتاتوسعهدهه است که در کشورهای اروپایی، ایاالت متحده و سایر کشورهای 

. (2014، و نقشینه رسولی) های کتابداری و علوم کامپیوتر قرار گرفته استدیجیتال در دستور کار گروه

رسانی و علوم کامپیوتر نشجویان کتابداری و اطالعبرای داهای مستقلی برای آموزش این مفهوم هو برنام

ین مفهوم به نام مدیریت یک برنامه مستقل برای آموزش ا 1391طراحی شده است. در ایران در سال 

های دیجیتال در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب شده است. وزارت علوم، تحقیقات کتابخانه

_______________________________________________________________ 
1 Liklider 
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تری نسبت به ای آموزش این مفهوم در وضع مناسبتقل برو فناوری با وجود داشتن یک گرایش مس

رسانی پزشکی اطالع . برنامه آموزشی کتابداری و، درمان و آموزش پزشکی قرار داردوزارت بهداشت

 گاوگانی وزارع) ، نیاز مبرم به تجدیدنظر در محتوا و سرفصل دروس داردنبودنروز آمد  دلیله ب

 . (2011 همکاران،

احد و 2رسانی پزشکی تنها اطالع ن کارشناسی ارشد کتابداری ودر سرفصل دروس دانشجویا

ها به دانشجویان آموزش داده توسط بسیاری از گروه ود دارد، کهاختیاری به نام کتابخانه دیجیتال وج

ز برای آموزش های اختیاری دیگر جایگزین آن شده است و گرایش مستقلی نیشود و واحدنمی

ر ایران درسانی پزشکی طالعکنونی کتابداری و ا کتابخانه دیجیتال وجود ندارد. برنامه آموزشی

رسد دهد و به نظر میهای دیجیتال را پوشش نمیدر محیطاز برای کتابداران پزشکی های مورد نیمهارت

کی را حد مطلوب های دیجیتال پزشالزم را برای ایفای نقش در محیط التحصیل تواناییدانشجویان فارغ

 هایدوره ارائهز به کی در ایران نیاهای دیجیتال پزشا، نخواهند داشت. با افزایش محیطو مورد انتظار ر

های دیجیتال در کتابخانه تابداران، برای حضورهای کها و مهارتی افزایش قابلیتآموزشی رسمی برا

مورد توجه  یبایستست که ا ایکارشناسی ارشد مقوله پزشکی و ارائه خدمات مناسب به ویژه در سطح

 های دیجیتالهای آموزشی کتابخانهپژوهش، بررسی محتوای برنامه هدف از این، روقرار گیرد. از این

و تهیه  استونی( وژ و)ایتالیا، نر سه کشور لی مشترکلمالریکا، اسپانیا، سوئد وبرنامه بینهای آمدر کشور

 هاینهادساس پیشو تدوین برنامه آموزشی کتابخانه دیجیتال پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد بر ا

 است. نظران حرفهصاحب

 هامروری بر پیشینه. 2

درخارج از ایران عالوه بر وجود رشته های اطالعاتی نشان داد اهنتیجه جستجوی پژوهشگر در پایگ

های ای متعددی نیز جهت شناسایی مهارتهمراکز آموزشی، پژوهش ه دیجیتال درتحصیلی کتابخان

ساز ها زمینهاست، زیرا تبیین دقیق این مهارت های دیجیتال صورت گرفتهالزم برای کتابداران در محیط

های دیجیتال کتابخانه توان گفت که از زمان پیدایشمی، آموزش است. در واقعساعد برای شرایط م

. پیمایش (2014، و نقشینه رسولی) آموزش برای این مفهوم نیز در کشورهای پیشرفته آغاز شده است

)علم رسانی اطالع های کتابداری وتعداد مؤسساتی که در گروه (،1999) 1کول اسپینک و جهانی

_______________________________________________________________ 
1 Spink & Cool 



 
 1400، 4، شماره 55دوره  ،یدانشگاه یرسانو اطالع یکتابدار قاتیتحق

 

104 

اند عددگزارش کرده 20 دهندآموزش می علوم کامپیوتر جهان این مفهوم را وشناسی( اطالعات و دانش

بیت نیروی متخصص را پیشنهاد منظور تر و یک برنامه مستقل آموزشی برای کتابخانه دیجیتال به

دیجیتال در های بیان کرد آموزش مفهوم کتابخانه ( 2004)  1لیوکان(. 1999، اند )اسپینک وکولکرده

آموزش کتابخانه  های اروپایی در حال توسعه است و مراکز آموزشی برایآمریکای شمالی و کشور

( وجود چهار برنامه مستقل آموزش 2005) 2ویچ (.0420 )یان، اندمؤسسه گزارش کرده 60دیجیتال را 

 ،آمریکا گزارش کرده است )ویچ 6، سیراکیوز5، ایندیانا4، روتگرز3کتابخانه دیجیتال در ایلینیوس

مؤسسه  60بیش از  که ه این نتیجه رسیدند( با پژوهش خود ب2005) 7با ودن، ویالر و زابووک (.2005

(. 2005، ، ویالر و زابووکبرنامه خود مدنظر دارند )باودن ال را درهای دیجیتآموزشی آموزش کتابخانه

 مدنظر کتابخانه دیجیتال در ایالت متحدهسسات معتبری که آموزش ( تعداد مؤ2006) 8ماوابرین کلگ و

های درسی وجود واحد (2009) 9باکری (.2006، ماوابرین )کلگ و اندد ذکر کردهمور 47را  دارند

 ( و2009، )باکری گزارش کرده است برای آموزش کتابخانه دیجیتال را سیاییکشور آ 8مستقل در 

برنامه مستقل را برای آموزش کتابخانه دیجیتال گزارش  سه( وجود 2009باکری )و  (2010) 10ماسیو

پنج ( وجود 2013) 11بارگمای تامارو و (.2009 ،باکری) ها پرداخته استآن به مقایسه کرده است و

( بیان کردند 2016) 12اندرس و به مقایسه آنها پرداخته است. زمان و گزارش کرده است برنامه آموزشی

وضعیت آموزش کتابخانه دیجیتال را در کشورهای اروپایی باید افزایش یابد. در کشور ایران که 

های انجام شده بر روی این سیس و تحلیلتأ 1345رسانی در سال اطالع ن گروه کتابداری ونخستی

یکی از مهمترین مشکالت  اند.پذیری پایینی برخوردار بودهها نشان داده است، آنها از انعطافبرنامه

خیر در انجام تغییرات در پاسخ به نیازهای در حال تحول جامعه أهای آموزش کتابداری در ایران تگروه

ی ساختاری های خود را مورد بازنگردرس تا اندتالش کرده علمی کمتر هیئتاعضای  بوده است و
_______________________________________________________________ 
1 Quan Liu 
2 Weech 
3 Illinois 
4 Rutgers 
5 Indiana 
6 Syracuse 
7 Bawden, Vilar & Zabukovec 
8 Clegg & Mabrein 
9 Bakeri 
1 0 Maceviciute 
1 1 Tammaro & Myburg 
1 2 Zaman & Andunson  
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فناوری وهمچنین  تحقیقات و آموزشی وزارت علوم، ةبا بررسی که روی مصوب دهند. ومحتوایی قرار

تنها دو واحد درسی اختیاری برای آموزش  درمان و آموزش پزشکی انجام گرفت، وزارت بهداشت،

ه توسط ود دارد، کرسانی پزشکی وجیاری دانشجویان کتابداری و اطالعاین مفهوم در دروس اخت

 شودشود و واحدهای اختیاری دیگر جایگزین آن میها به دانشجویان تدریس نمیبسیاری از گروه

های توانند پاسخگوی نیازهای کتابداران برای ایفای نقش در محیطنمیکه ، (2014، و نقشینه رسولی)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گرایشی به نام مدیریت کتابخانه دیجیتال  1391در سال  دیجیتال باشند.

های دیجیتال به تصویب رسانید و در حال حاضر برای تربیت دانشجویانی برای ارائه خدمات در کتابخانه

 اند.های متعددی اقدام به جذب دانشجو در این گرایش نمودهانشگاهنیز د

 پژوهشروش . 3

 در این مقاله به منظور طراحی برنامه کتابخانه دیجیتال پزشکی از رویکرد کیفی و دو تکنیک دلفی و

 استفاده شده است. 1395در سال  1جرج بردی

د بود نجام گرفت. جرج بردی معتق. در مرحله اول مطالعه با استفاده از روش جرج بردی ا1

 ابتدا اطالعات مورد ای سنجیده استوار باشند. بر اساس این الگوهای تربیتی باید بر نقشه و برنامهپدیده

ها و تفاوت خرد و در مرحله آشبندی نیاز درباره کشورها از منابع گردآوری و تفسیر شد و سپس طبقه

وزش فت. روش جرج بردی در جریان مطالعه تطبیقی آمتشابهات مورد بررسی و مقایسه قرار گر

این  (. در1391، )آقازاده استوپرورش دارای چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه 

کتابخانه  های درسی کارشناسی ارشدپژوهش بعد از جستجو در شبکه جهانی اینترنت و یافتن برنامه

 تالیا، نروژ وی مشترک سه کشور )ایلملالا و برنامه بیندیجیتال در کشورهای اسپانیا، سوئد، آمریک

 4طالعه تطبیقی های کارشناسی ارشد کتابخانه دیجیتال، ماستونی( به دلیل گسترده بودن عناصر برنامه

امل به های آموزشی متنوع و دسترسی کمرحله مذکورانجام گرفت. دلیل انتخاب این کشورها نظام

 ا بود.های درسی آنهمطالب برنامه

« غربال»و « شناسایی»تکنیک دلفی برای  . مرحله دوم مطالعه با استفاده از روش دلفی انجام گرفت.2

با وجود اینکه تکنیک دلفی یک روش ، گیری قابل استفاده است. بنابراینهای تصمیممهمترین شاخص

گیری های تصمیمکارگیری تکنیکه گیری چندمعیاره نیست اما در بسیاری موارد قبل از بتصمیم

_______________________________________________________________ 
1 George Brady  
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های ها یا رسیدن به یک توافق در زمینه اهمیت شاخصچندمعیاره از این تکنیک برای غربال شاخص

 هیئت(. هدف در مرحله دوم رسیدن به توافق نظر اعضای 1388، )احمدی شودگیری استفاده میتصمیم

سی انتخاب شده از رسانی پزشکی ایران درباره واحدهای دراطالع های کتابداری وعلمی گروه

نفر بود و دلفی در مرحله انجام شد. واحدهای درسی  45های مذکور بود. اعضای پانل دلفی برنامه

های درسی مذکور انتخاب شده در سه گروه قرار داشتند. اولین گروه واحدهای درسی مشترک از برنامه

 دول دروس پیشنهادی وبود. دومین گروه واحدهای درسی غیرمشترک که در پرسشنامه با نام ج

جایگزین آورده شدند. سومین گروه واحدهای درسی که براساس نظرات متخصصان در حوزه کتابخانه 

دیجیتال به پرسشنامه اضافه گردید. سه گروه واحدهای درسی انتخابی نام برده به وسیله دلفی دو رانده 

ی ارشد کتابخانه دیجیتال در کشورهای های کارشناساعتباریابی شد. سپس با استفاده از عناصر برنامه

دست آمده از تکنیک دلفی برنامه درسی کتابخانه دیجیتال پزشکی ه مذکور و واحدهای درسی ب

 طراحی گردید.
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 مراحل انجام پژوهش .1 نمودار

 ها. یافته4

 . تکنیک جرج بردی4-1

؟در پی پاسخگویی به این واحدهای درسی مناسب برای طراحی برنامه کتابخانه دیجیتال پزشکی چیست

های کارشناسی ارشد کتابخانه دیجیتال در کشورهای منتخب طی مراحل توصیف، تفسیر، ال برنامهؤس

در مرحله توصیف، طول کل دوره، نوع دوره، واحدهای  مقایسه مورد بررسی قرار گرفتند. همجواری و

ه تفسیر، مدل برنامه درسی، معادل د. در مرحلشدرسی اجباری و اختیاری، زبان و شیوه آموزش معلوم 

لی مشترک لمالها در کشورهای آمریکا، سوئد، اسپانیا و برنامه بینهای درسی برنامهمیزان ارزش واحد
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( و در مرحله همجواری و مقایسه 1استونی( با ایران مشخص گردید )جدول  نروژ و، )ایتالیا سه کشور

واحدهای درسی مشترک برنامه درسی کارشناسی ارشد کتابخانه دیجیتال در  1تکنیک جرج بردی

 .(2 کشورهای منتخب معلوم شد )جدول

 ی منتخبهابرنامه درسی کارشناسی ارشد کتابخانه دیجیتال در کشور ی مشترکها. درس2جدول 

 های آموزشی مشترکواحد

 )ایتالیا، نروژ، استونی(، سوئد، ایران روش تحقیق

یتالهای استفاده از کتابخانه دیجبران و مهارتکار  )ایتالیا، نروژ، استونی(، سوئد 

 اسپانیا، سوئد، اسپانیا، ایران کتابخانه دیجیتال

 )ایتالیا، نروژ، استونی(،آمریکا، ایران سازماندهی اطالعات دیجیتال

 ان، ایراسپانیا سوئد، )ایتالیا، نروژ، استونی(، مدیریت کتابخانه دیجیتال

 سوئد،آمریکا، ایران وب معنایی

 آمریکا اسپانیا، معماری اطالعات

سازی منابعدیجیتال  اسپانیا سوئد 

ل از بین واحدهای درسی مشترک و نظرات خبرگان و متخصصان در زمینه کتابخانه دیجیتا

صصی، ختنویسی، سازماندهی منابع پزشکی، زبان واحدهای درسی امنیت اطالعات دیجیتال، برنامه

رسی آوری اطالعات در بهداشت و درمان وکلیات پزشکی به عنوان دروس جبرانی، واحدهای دفن

، سازماندهی های اطالعاتی پزشکیخدمات مرجع مجازی، مدیریت کتابخانه دیجیتال، آشنایی با پایگاه

کتابخانه  یسازی منابع رقومی، سمینار تحقیق، معمارمنابع دیجیتال، آرشیو منابع رقومی، مجموعه

تصاصی و دروس نامه به عنوان دروس اخسازی منابع، کارورزی، پایاندیجیتال، ابرداده، مدیریت رقومی

اربرد کهای اطالعات پزشکی، آموزش الکترونیکی، اطالعات و ارتباطات و تحلیل و طراحی سیستم

انتخاب شد  کنیک دلفیآمار در کتابخانه دیجیتال پزشکی به عنوان دروس اختیاری برای مرحله اول ت

بی اطالعات، ، ذخیره و بازیایشناسی، حفاظت منابع، آشنایی با نشر الکترونیکو همچنین دروس هستی

روس جایگزین دهای اجتماعی به عنوان گذاری، مدیریت اسناد دیجیتال، شبکههای نشانهآشنایی با زبان

ن کردن آنها علمی امکان جایگزی هیئتی د تا اعضاشو پیشنهادی برای مرحله اول تکنیک دلفی معلوم 

 .را با دروس دیگر داشته باشند

_______________________________________________________________ 
1 George brady 
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 . تکنیک دلفی4-2

ماه وبا کمک دو پرسشنامه انجام شد. اعضای پانل شامل 4در این مقاله روش دلفی طی دو دور، به مدت 

 رسانی پزشکی ایران بودند. در دور اولاطالع های کتابداری وعلمی گروه هیئتنفر اعضای  45

نظران کتابخانه های درسی طبق نظرات صاحبشده از مطالعه تطبیقی و واحدواحدهای درسی استخراج

دیجیتال به صورت پرسشنامه در قالب طیف لیکرت در اختیار اعضای پانل قرار گرفت. عالوه بر این، 

رائه کنند. در خود را درباره واحدهای درسی موجود در پرسشنامه ا هایاز آنان خواسته شد که پیشنهاد

دور دوم عوامل قبلی و جدیدی که در دور اول پیشنهاد شده بودند. به منظور امتیازدهی دوباره در اختیار 

ها آنان قرارگرفت. روش دلفی پس از انجام دو دور و دستیابی به اتفاق نظر مطلوب پایان یافت. پرسشنامه

ند. در این پژوهش با توجه به ساختار به صورت ایمیلی و حضوری به اعضای پانل تحویل داده شد

پرسشنامه از معیار میانگین و میانه برای حصول به اتفاق نظر در نظر گرفته شده است. نتایج دورهای 

اند اتفاق نظر به باال کسب کرده 4دوگانه دلفی نشان داد به دلیل اینکه تمامی واحدهای درسی میانگین 

 های حاصل از فرآیند دلفی به شرح زیر است:رین یافتهمهمت میان اعضای پانل حاصل شده است.

نویسی در دروس کمبود یا جبرانی، درس مدیریت منابع در مرحله اول تکنیک دلفی درس برنامه

اختیاری  –اختیاری و درس اطالعات و ارتباطات در دروس اختصاصی  -رقومی در دروس اختصاصی

استاد  هفتهای اجتماعی به دلیل پیشنهاد ند و درس رسانهبه باال حذف شد 4به دلیل نیاوردن میانگین 

استاد جایگزین  نهگذاری به دلیل پیشنهاد های نشانهنویسی، درس آشنایی با زبانجایگزین برنامه

استاد جایگزین اطالعات  هفتمدیریت منابع رقومی و درس ذخیره و بازیابی اطالعات به دلیل پیشنهاد 

 5/4ودرس کلیات پزشکی با میانگین  75/4یت اطالعات دیجیتال با میانگین درس امن د.شو ارتباطات 

 بیشترین وکمترین میانگین در دروس کمبود یا جبرانی داشتند.

به ترتیب بیشترین وکمترین  01/4و ابرداده با میانگین  5درس معماری کتابخانه دیجیتال با میانگین 

القول گزینه خیلی زیاد را . یعنی همه متخصصان متفقاجباری داشتند -میانگین را در دروس اختصاصی

وکاربرد  67/4درس ذخیره وبازیابی با میانگین  اند.برای درس معماری کتابخانه دیجیتال انتخاب کرده

به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین را در دروس  22/4آمار در کتابخانه دیجیتال پزشکی با میانگین 

 ند.اختیاری داشت –اختصاصی
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دبیرخانه آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت وتخصصی فرم خام برنامه آموزشی  وبگاهبا مراجعه به 

بندی تقسیم 5و  4، 3اساس این فرم برنامه آموزشی کتابخانه دیجیتال پزشکی در جداول  بر دریافت شد و

 شدند.

 بخانه دیجیتال پزشکیدروس کمبود یا جبرانی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته کتا .3جدول 
 پیشنیاز تعداد ساعات آموزشی تعداد واحد درسی نام درس کد درس

  عملی نظری جمع عملی نظری جمع  

01 
امنیت اطالعات 

 دیجیتال
2 2 - 34 34 -  

  - 34 34 - 2 2 های اجتماعیرسانه 02

03 
**سازماندهی منابع 

 پزشکی
2 2 - 34 34 -  

  - 34 34 - 2 2 **زبان تخصصی 04

05 

وری اطالعات آفن

 در بهداشت و

 درمان

2 2 - 34 34 -  

  - 34 34 - 2 2 *کلیات پزشکی 06

یید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه، تمامی أدانشجو موظف است با تشخیص گروه آموزشی و ت

 و جبرانی )جدول الف( را بگذراند. یا تعدادی از دروس کمبود

های غیرکتابداری و کتابداری و التحصیالن کارشناسی رشته*گذراندن این درس برای فارغ

 الزامی است. رسانی پزشکیاطالع

اند به عنوان دروس کمبود آنها را نگذرانده دروس برای همه دانشجویانی که قبالً**گذراندن این 

 یا جبرانی الزامی است.
 

 کتابخانه دیجیتال پزشکیاجباری دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته  -دروس تخصصی. 4 جدول

 پیشنیاز تعداد ساعات آموزشی تعداد واحد درسی نام درس 
  عملی نظری جمع عملی نظری جمع  
  - 34 34 - 2 2 معماری کتابخانه دیجیتال 07
  - 34 34 - 2 2 مدیریت کتابخانه دیجیتال 08
  34 34 51 1 1 2 سازی منابع رقومیمجموعه 09
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10 
های آشنایی با زبان

 گذارینشانه
2 1 1 51 17 34 03 

  34 17 51 1 1 2 سازماندهی منابع دیجیتال 11
  34 17 51 1 1 2 آرشیو منابع رقومی 12
  - 34 34 - 2 2 ابرداده 13

14 
های آشنایی با پایگاه

 اطالعات پزشکی
2 5/1 5/ 43 26 17  

  - 34 34 - 2 2 خدمات مرجع مجازی 15
  34 17 51 1 1 2 سمینار تحقیق 16
  136 - 136 2 - 2 کارورزی 17
       6 نامهپایان 18

 

اختیاری دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته کتابخانه دیجیتال پزشکی -دروس تخصصی .5جدول   

کد 
 درس

 پیشنیاز تعداد ساعات آموزشی تعداد واحد درسی نام درس

  عملی نظری جمع عملی نظری جمع  

19 
های سیستمحی تحلیل وطرا

 اطالعاتی پزشکی
2 2 - 34 34 -  

  - 34 34 - 2 2 آموزش الکترونیکی 20
  - 34 34 - 2 2 ذخیره وبازیابی اطالعات 21

22 
کاربرد آمار در کتابخانه 

 دیجیتال پزشکی
2 2 - 34 34 -  

 

 4موزشی تعداد یید گروه آأنامه، نظر استاد راهنما و تدانشجو موظف است با توجه به موضوع پایان

ی آموزشی پیشنهاد شده توسط هاهمچنین واحد اختیاری را بگذراند. -واحد از دروس اختصاصی

های اجتماعی، آناتومی علمی در این پژوهش برای دروس کمبود و جبرانی شامل رسانه هیئتاعضای 

ت، محافظت های اطالعاتی، مهارت جستجو در وب و اینترناجباری شامل نظام -بود. دروس تخصصی

نگهداری وب، مسائل حقوقی و اجتماعی کتابخانه دیجیتال، مدیریت پروژه،  دیجیتالی، طراحی و

اجباری و دروس  -بازاریابی محصوالت، مدیریت شبکه، رابط کاربری برای دروس تخصصی

دیجیتال دانش و تاریخچه کتابخانه  های تعاملی، ذخیره و بازیابی اطالعات، مدیریت اطالعات وافزارنرم

دند که شده مشترک بو های قبلی انجامکه این دروس با پژوهش استاختیاری  -برای دروس تخصصی

 ند.هستقابل مشاهده  6در جدول 
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 های پیشینپژوهش ای مشابه پیشنهادی اساتید وواحده .6 جدول

 های دیگرهای درسی مشابه در پژوهشواحد شده توسط اساتید واحدهای پیشنهاد

 محافظت کتابخانه دیجیتال ابخانه دیجیتالمحافظت کت
Spink & Cool ,1990; Choi & 

Rasmussen, 2006 ; Audunson & 
Shuva, 2016 

 ,Spink & Cool ,1990; Tammaro طراحی و نگهداری وب طراحی و نگهداری وب
2007; Howard, 2010 

 مسائل حقوقی و قانونی کتابخانه دیجیتال
مسائل حقوقی و قانونی 

 ابخانه دیجیتالکت

Spink & Cool, 1990; Choi & 
Rasmussen, 2006; Howard, 

2010, 2016 (14); Audunson, & 
Shuva 

 Choi & Rasmussen, 2006 مدیریت پروژه مدیریت پروژه
 

 نقش کتابخانه دیجیتال درجامعه
نقش کتابخانه دیجیتال 

 Audunson & Shuva, 2016 درجامعه

 Choi & Rasmussen, 2009 زاریابی محصوالتبا بازاریابی محصوالت

 آشنایی با استانداردهای کمی وکیفی
های آشنایی با استاندارد
 Tammaro, 2007 کمی وکیفی

 Choi & Rasmussen, 2009 مدیریت اطالعات و دانش مدیریت اطالعات و دانش

 

 گیری. بحث ونتیجه5

 . تکنیک جرج بردی5-1

های های درسی کتابخانهکارشناسی ارشد کتابخانه دیجیتال پزشکی برنامه به منظور طراحی برنامه درسی

 )ایتالیا، نروژ و لی مشترک سه کشورلمالبرنامه بین سوئد و های آمریکا، اسپانیا،دیجیتال در کشور

نشان داد  دست آمده از این پژوهشه های باستونی( با روش جرج بردی مورد بررسی قرار گرفت. یافته

های کتابخانه دیجیتال در کشورهای منتخب دارای هدف مشترک، آموزش کتابداران به منظور برنامه

کشور سه لی کتابخانه دیجیتال مشترک لمالند. برنامه بینهستهای دیجیتال ارائه خدمات در کتابخانه

برنامه  و غیرحضوری و برخطهای )ایتالیا، نروژ و استونی( به دلیل مشترک بودن بین سه کشور و دوره

دوگانه آمریکا به دلیل تربیت نیروی متخصص برای ارائه خدمات در هر دو نوع کتابخانه دیجیتال و 

جیتال اسپانیا به دلیل های سوئد و اسپانیا دارند. برنامه کتابخانه دیسنتی امتیاز بیشتری نسبت به کشور

، از استنگلیسی ها اموزش آنن زبان آموزش دروس، نسبت به کشورهای دیگر که زبان آبوداسپانیایی 

لی لمالامتیاز کمتری برخوردار است. وجه تشابه بیشتری بین برنامه کتابخانه دیجیتال سوئد و برنامه بین

های درسی مشترک وجود دارد و وجه تمایز بیشتری بین جیتال در نوع برنامه درسی و واحدکتابخانه دی
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های نه بودن از نظر واحدهای درسی و ساختار با برنامهبرنامه کتابخانه دیجیتال آمریکا به دلیل دوگا

 «های دیجیتالآموزش کتابخانه»پژوهشی با عنوان  در( 2011) 1ماسیوکشورهای دیگر وجود دارد. 

نروژ،  ) ایتالیا، لی مشترک سه کشورملالامه آموزشی کتابخانه دیجیتال بینمدیریت کتابخانه، برن دیدگاه

 ارتباطات علوم کتابداری و شی کتابخانه دیجیتال وفرهنگ اطالعات واسلو( و دو برنامه آموز

که تنها پژوهش همسو با  رسانی سوئد را در یک مطالعه تطبیقی مورد بررسی قرار داده استاطالع

دست آمده از این پژوهش با پژوهش ماسیو یکسان بود و مغایرتی وجود ه های بیافته پژوهش حاضر بود.

 نداشت.

 ک دلفی. تکنی5-2

دیجیتال،  دروس تخصصی کتابخانه دیجیتال همانند معماری کتابخانهنتایج مشاهده شد، چنانکه در 

شتر مورد توجه بی فراوانی، امنیت اطالعات دیجیتال وذخیره وبازیابی اطالعات با بیشترین میانگین و

از مطالعه  وزشی حاصلواحدهای آم (2014اند. در پژوهش مشابه نقشینه و رسولی )اساتید قرار داشته

ی مشترک سه کشور للملانامه پیشرفته کتابخانه دیجیتال در کشور آمریکا و برنامه بینتطبیقی گواهی

واحد درسی برای  8اند همناسب و نامناسب امتیازبندی شد رتبه بسیار مناسب، 3)ایتالیا، نروژ و استونی( با 

تال، محافظت س شامل: مدیریت کتابخانه دیجین دروانه دیجیتال انتخاب شدند. ایبرنامه درسی کتابخ

اری اطالعات، ابرداده، بازیابی اطالعات، معم سازی، معماری کتابخانه دیجیتال،دیجیتالی، دیجیتال

 ، مخالفمالًگزینه طیف لیکرت )کا 5های درسی به وسیله یجیتال بودند. در این پژوهش واحداشیای د

 بندی شدند.ه( رتبافق موکامالً ،نظر، موافقبی ،مخالف

اجباری  –)بسیار موافق( را در دروس اختصاصی 5های درسی که بیشترین فراوانی در امتیاز واحد 

ومی، آرشیو اند شامل معماری کتابخانه دیجیتال، مدیریت کتابخانه دیجیتال، سازماندهی منابع رقداشته

مل ذخیره و بازیابی اطالعات، اختیاری شا –سازی و در دروس تخصصیمنابع رقومی و مجموعه

د، که دو درس مدیریت هستنهای اطالعات پزشکی الکترونیکی، تحلیل و طراحی سیستمآموزش 

جیتال در دروس با بیشترین امتیاز، در این دو پژوهش مشترک کتابخانه دیجیتال و معماری کتابخانه دی

های درسی در از عناصر برنامه با الهام، در نهایت. د ودر دروس دیگر مغایرت وجود داشتهستن

علمی، برنامه درسی کتابخانه دیجیتال پزشکی طراحی  هیئتکشورهای ذکرشده و نظرات اعضای 

_______________________________________________________________ 
1 Maceviciute 
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تواند راهنمایی برای استفاده طراحان برنامه درسی در وزارت گردید. نتایج حاصل از این مقاله می

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران باشد.

 منابع. 6

 تهران: دانشگاه پیام نور. .پرورش تطبیقی آموزش و (.1391، احمد )آقازاده

 . 108-100، ص.23. علوم اجتماعی نقد روش دلفی. (. معرفی و1388نسیبه )، احمدی

 های کتابداران دیجیتال:ها و قابلیتبررسی مهارت (.1391) مقدم، علیرضا؛ زهدی، سارااسفندیاری

 .216-191، (3)15، رسانیکتابداری و اطالع .ی دانشگاهی تبریزهاپژوهی کتابداران کتابخانهمورد

. تهران: پژوهشگاه هاکتابخانه فناوری اطالعات و(. 1385شعاعی، فاطمه )شیخ ، وسیروس دوستی،علی

 اطالعات ومدارک علمی ایران.
 کتابدار.تهران:  .گفتارهایی در باب کتابخانه دیجیتالی(. 1384فاطمه )، نبوی
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