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Abstract 
Purpose: The aim of the current research is to identify the comparative condition of introduced 

information resources in BA lessons headlines of medical library and information science. 

 
Methodology: The method of research was comparative and instruments for gathering data was invoice 

and research population concluded all the presented resources in BA lesson headline of knowledge and 

information science (science ministry) and medical library and information science. Research from the 

point of aim was an applied that with comparative study approach is carried out with evaluative method. 
Data analysis was done by descriptive analysis and excel software. 

 

Findings: The findings showed that the numbers of information resources lessons headlines of 
information science were more than medical library and information course. Numbers of 

compilation resources in lessons, headline of knowledge and information science course were 

more than medical library and information science course. Authoring pattern of information 

resources in both courses, was mostly with one author. Half-age Persian and non-Persian 
resources of medical library and information science were older than the other ones. 

 

Conclusion: The most and the least of used information resources in headline of both courses, 
respectively were books and thesis. And articles has been less used. Therefore it is necessary in 

addition of using thesis, especially thesis that are chosen as sample and best one in the festivals 

or research week, articles also should be used to fulfill this need of information which looks 
small but valuable and effective and also be a pattern for the some courses . 
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 چکیده
علژم اطالعژات و  یدروس دوره کارشناسژ یهژاشژده در سرفلژ  یم رفژ یمنژاب  اطالعژات یقژیتطب تیورژ  ییهدف از پژووهش اارژر شناسژا هدف:

 بود. یپزشک یرسانو اطالع یبا کتابدار یدانش شناس
 

و جام ژه پژووهش شژام  ت ژاا منژاب  اراهژه شژده در  یوارسژ اههیهژا، سژداده یبژوده و ابژزار گژردآور یقژیروش پژووهش تطب :ی پژوهششناسروش
بژژود. پژژووهش از ندژژر هژژدف  یپزشژژک یرسژژانو اطالع یوزارت علژژواو و کتابژژدار) یشناسژژعلژژم اطالعژژات و دانش یسرفلژژ  دروس دوره کارشناسژژ

افژزار اکسژ  و نرا یایهژا بژا اسژتااده از آمژار تو ژداده  یژانجژاا گرفتژه اسژت. ت ل ابانژهیبا اسژتااده از روش ارز یقیتطب طال هم کردیبوده که با رو یکاربرد
 انجاا شد.

 

 یپزشژک یرسژانو اطالع یاز کتابژدار شژتریب یشناسژدروس رشژته علژم اطالعژات و دانش سرفلژ  ینژاب  اطالعژاتنشان داد که ت داد م هاافتهی :هاافتهی
 یسژندگینو یبژود. الگژو یپزشژک یرسژانو اطالع یاز کتابژدار شژتریب یشناسژدروس رشژته علژم اطالعژات و دانش در سرفلژ  یایبود. ت ژداد منژاب  تژ ل

 یرسژژانو اطالع یکتابژژدار یرفارسژژیو غ یفارسژژ یمنژژاب  اطالعژژات ع ژژرمیبژژود. ن یاسژژندهیبژژه  ژژورت تژژ  نو شژژتریدر هژژر دو رشژژته، ب یمنژژاب  اطالعژژات
 برخوردار بودند. یشتریب یاز کهنگ یپزشک

 

بژژوده و از  هانامژژهانیهژژا و پاکتاب بیژژشژژده در سرفلژژ  هژژر دو رشژژته، بژژه ترت اسژژتااده یمنژژاب  اطالعژژات نیو ک تژژر نیشژژتریب :یریگجثثهینتبحثثو و 
و  هاهکژه در جشژنوار ییهانامژهانیپا وهیوبژه ها،نامژهانیاز پا شژتریالزا اسژت عژالوه بژر اسژتااده ب نیاسژتااده شژده اسژت. بنژابرا یک  زانیبه م زیمقاالت ن

 رگژااریارزشژ ند و ت   یهر کوچژ  ولژبژه اژا یاطالعژات ازیژن نیژاسژتااده شژود تژا ا زیژاز مقژاالت ن شوند،یعنوان ن ونه و برتر انتخاب مهاته پووهش، به
 مشابه.  یهارشته یباشد برا ییمرتا  شود و الگو

 

 .یپزشک یرسانو اطالع یکتابدار ،یشناسعلم اطالعات و دانش ،یسرفل ، مناب  اطالعات ،یکارشناس ،یدرس ۀبرنام : هادواژهیکل

 
شژژده در  یم رفژژ یمنژژاب  اطالعژژات یقژژیتطب یابیژژارز. و9318)  م سژژن ی،نیال ابژژدنیز یاژژاجو   سژژ ید ی،ملژژ  م  ژژد اسثثتنا :
و  یو بژژا کتابژژداریو فنژژاور قژژاتی)وزارت علژژوا، ت ق یشناسژژعلژژم اطالعژژات و دانش یدروس دوره کارشناسژژ یهاسرفلژژ 

 .          80 -61و، 4)5، شناسیمدیریت اطالعات و دانش  .وی)وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پزشک یرساناطالع
(DOI): 10.30473/MRS.2020.46872.1386 
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 مقدمه
جوام  انسضنی  هسگضمی که عه فکش افزای  کیفیت زنددی 

سا  سست کش ند.  هض انشگضدزمض   مشهسعهاجتمضای افتض ند  
هایفه یضفتسد که زنددی جضسی عشش سا اسزیضعی کسسد ه  هض انشگضد

اساشه کسسد. همچسین   ییهضنقشهعشای عهبو     الشح ه 
م تلف  س  یهضنق سا تشعیت کسسد که عتوانسد  س  ییهضانسض 

سطح این جوام  زنددی عض کیفیت سا  نبضل کسسد. عش این اسضس  
معه عه همشاد جض هضیکضستیجضمعه پش اختسد ه  کسدهکضهعه 

 سسی ه  موزای  هضیعشنضمهسا  س قضلب  هض  ساهکضسهضی سف  
 هضیکضستیه پضس گویی عه  هضانسض پی افکسدند. عشنضمه تشعیت 

  سسی تبلوس پیدا کش . هضیسشف  جضمعه  س قضلب 
 موزای است که  هضیفعضلیتسشف   الشای از    سهاق 

ای سا که عشنضمه ع سمجمواهداف ه مقض د یک عشنضمه  سسی ه 
)عهشام عیگی   کشدیک استض  عضید  نبضل کسد  عه ت ویش می

 انشگضهی  هضیفعضلیتعش این اسضس   ضس وب ا لی . و2932
. عشای کسب او میه اساشه  دشفته اک  س قضلب سشف   
 هضسشف   سسی   زم است این  هضیسشف  نتیجه مطلوب از 

ضمعه تهیه اوند. عه ابضستی  ه مبتسی عش نیضزهضی ج  سستیعه
 موزای ه پشهسای  دیشیجهتتمضم نمضی   ییسه  هضسشف  

 .  یسدمییک  انشگضد عه امضس 
هض ه مشاکز  سهس  س  انشگضد هضیسشف  عشنضمۀ  سسی ه 

 موزش اضلی یکی از معیضسهضی اسزیضعی کاّ ه کیف نظضم 
ت  هضی تح یلی ه پیششفت تح یلی  انشجو اس موزای ساته
 سسی  ساهسمضی املی مدسّس ه  هضیسشف  هض ه زیشا عشنضمه

هض معیضس  انشجو است. سشف    سهس  س  انشگضد
مسضع   سسی عشای استض  ه  انشجو است تض  س  استضنداس سضزی

زا د  ضس وب مش ص عه تدسیس ه تح ی  عپش ازند )قشعض 
یک  اسوا عهیک سشف   مطلوب  انشگضهی  و.2932سواس  

هضی م تلفی تشکی  ادد است که یکی زاس  موزای از قسمتاع
اضید عتوا  ا ّاض کش  فهشست مسضع   .است  ع   مسضع  هض  از 
تشی از سضیش هضی  سسی از اهمیت عی عشنضمه هضیسشف   س 

میزا  سهز مدی   هسدۀنشض مواس  عشخوس اس عضاد  زیشا 
میزا  سهز مدی از سویی ه نیز   هضسشف  این  کسسددض تدهین

هش سشف   موس  عشسسی عضاد انتشضساد موجو   سزمیسۀ 
  و.2931)کوکبی  

ایشا   عشای اشکت عه سمت ت   ی اد    هضی انشگضد
 انشگضد عش اسضس موروع   ه سته س مقطعی از تضسیخ  عه 
ی که عه پزاکی ه الوم هضی انشگضدفعضلیت خو  تقسیا ادند. 

  موزشزاسد عهداات   سمض  ه هاعسته نظش  ااتسد که  س ه
ی که عه مسضش  هضی انشگضدپزاکی سضمضندهی ادند؛ ه 

غیشپزاکی توجه کش ند ه  س هزاسد الوم  تحقیقضد ه فسضهسی 
اک  دشفتسد. ساته الا االعاضد ه  ان  اسضسی  س این 

فشاها   هضینز یکیعض ایسکه از نظش مبسضیی  هض انشگضداز   ه سته
نیز هست. این  هضییتفضهدس ت   ی هاجد  اس   امض  س امو

 س نوع مسضععی که عشای مطضلعه ه استفض د  انشجویض   هضتفضهد
 است.  مشضهددقضع او  نیز معشفی می

مسضع  االعاضتی پیشسهض  ادد  س سشف   اساشه ادد از 
سوی هزاسد الوم  تحقیقضد ه فسضهسی ه هزاسد عهداات ه 

سیس  سهس  موس  استفض د  سمض  ه  موزش پزاکی جهت تد
دیشند  سهان است که این مسضع  االعاضتی عضید اسضتید قشاس می

ممکن است که عشخی از از ااتبضس المی کضفی عشخوس اس عضاسد. 
افشا   سین ت وس کسسد که مسضع  معشفی ادد  س انتهضی سشف   
 سهس عیشتش اضلت  ستوسی ه فشمضیشی  اسند ه موس  استفض د 

  هسددعضزتضب  این  س اضلی است که این مسضع   شندیدینمقشاس 
الشااض  عشای  یدذاساسزشمیزا  سهز مدی  تسوع مطضلعضتی ه 

که این مسضع  متسوع عو د   هش قدس انشجوپشهسی است. 
جضمعه نظش  هضی ضل سهز مدی  ااته عضاد ه عه مشکعد ه 

عهتش  از    سا اساشه کسد  نشضنگش کیفیت اندازی شا ااته ه 
 است. ادد تهیه سسی  هضیسشف  

مسضع  االعاضتی پوهه  اضرش عش    است تض   عسضعشاین
 سهس  هسد کضساسضسی الا  هضیسشف  معشفی ادد  س 
سسضنی پزاکی سا اسضسی عض کتضعداسی ه االععاالعاضد ه  ان 

  عض ها مقضیسه عسمضید.
 ه الا االعاضد  س جهض  ه ایشا  عض موزش کتضعداسی 

المللی    سضزمضنی  ملی ه عینسهیکش هضی م تلف فش ی  دشههی
از عشسسی ادد است. مطضلعضد  وسد دشفته عیضنگش    است که 

امشهز ه  موس نیضزاععض  م تلف عش سهی عشنضمۀ  موزای مسضسب ه 
  یسدۀ اوزد کتضعداسی ه الا االعاضد تأم  ه تعمق ادد است.

هضی م تلف    س مقولهتواهض سا میعش این اسضس  پیشیسه
توا  البق هضیی که میمقوله یکی از .عسدی ه تسظیا کش  سته

ن محوس موروای سا موس  عشسسی قشاس  ا   هضی ای    پیشیسه
هضی  موزای  س کشوسهضی مقضیسۀ عشنضمه .استسهیکش  تطبیقی 

عه  موزش م تلف جهض   یکی  یگش از سهیکش هضی پوههشی 
الا االعاضد عو د است.  س این مطضلعضد   س اوزد کتضعداسی ه 

هضی کشوسهضی توسعه یضفته مضنسد  مشیکض ه هضی  انشگضدعشنضمه
اسهپض  یض کشوسهضیی مضنسد  ین  ژاپن ه اتی استفض د از تجشعۀ 

سعه  موس  توجه قشاس دشفته هضی کشوسهضی  س اضل تو انشگضد
و ه 2919« ) اوس ه  و سی»و  2911« )مشتضضیی. »است
و  سین سهیکش ی سا مبسضی کضس خو  قشاس 2911) «فتضای»

 و.2931)ایدسی  اند  ا د
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  هرعیت  موزش ینگضاتتکو  س 2919) اوس ه  و سی 
ای  س کتضعداسی ه الا االعاضد  س کشوسهضی اشعی اوزۀ اشفه
.  س این اندسا عض سهیکش ی تو یفی عشسسی کش د فضسسجیخل

نهضیی عشای اهلیه یض اسزیضعی  سیزیدونه عشنضمهکشوسهض هیچ
  کمیت ه کیفیت انتشضساد ه یکل الوسعه موزش هجو  نداس . 
 موزش کتضعداسی  س عین کشوسهضی اشعی پوهه   سزمیسۀ 

 نضمسضسب است. فضسسجیخلمسطقۀ 
عه عشسسی  س پوههشی و 2911 زا د  هااظ ه قشیب )

ی هضهضی  هسدنضمههضی استسض ی پضیض هرعیت  حت مقضله
 انشگضد الوم پزاکی  2911 کتشی ت   ی پزاکی سضل 
  نضمه هنکوهسعض ایود هض  تهشا  از نظش میزا  مطضعقت 

مقضله  953نشض   ا  که از ک   هض  د. نتضیج پوهه  پش اختس
 س د استسض   3/91موس   یعسی  291استسض ی موس  مطضلعه فقط 

 فضقد هش نوع خطضی استسض ی عو .
 س پوههشی عه  و2931)معشف زا د ه  وساسین پ ن یشی 

تح یلی  هسد کضس انی ساته کتضعداسی ه  ۀعشنضم شسسی سشف  ع
پش اختسد. نتضیج نشض   ا   سسضنی  س  موزش اضلی ایشا االعع

نیضز عه  سسضنیکتضعداسی ه االعع ۀ سسی کضس انی سات ۀکه عشنضم
شنت ه عضزنگشی کضم   اس . ارضفه کش    سهس  اسضیی عض ایست

و  2هضی االعاضتی  مجعد الکتشهنیکی  کضس موزی )پضیگضد
سسضنی ه تغییش  س اسوا  ه سشف   اخعق کتضعداسی ه االعع

عسدی  یویی ه کسگشد  :  اسضیی عض س دازجملهعشخی  سهس 
سسضنی ه و ه ا غضم  سهس مبضنی االعع2) سضزیمجمواه

کضس انی  ۀ موزای  هسۀ تضع ضنه ه کتضعداسی ه ...  س عهبو  عشنضمک
 سسضنی مؤثش است.کتضعداسی ه االعع ۀسات

و  س پوههشی عه تحلی  2932پوس )عیگدلی ه امدی
محتوایی عشنضمه  موزای  هسد کضساسضسی کتضعداسی ه 

پش اختسد. نتضیج  2911ه  2935هضی سسضنی م وب سضلاالعع
 س د  س  25نشض   ا  که اسضهین  سسی  ه عشنضمه فقط 

نو عو   عشنضمه جدید   هسددنشض ااتشاک  اسند که  محتوی
 س د هاادهض  س عشنضمه  سسی جدید نسبت  35 س ک    است.

عه عشنضمه  سسی قبلی از نظش ایجض   سهس جدید  تغییش نضم ه 
 اند.ا غضم  سهس تغییش کش د

و  س پوههشی عه عشسسی سشف   2932زا د سواس )قشعض 
یضسی پش اخت. نتضیج نشض   ا   سهس  هسۀ کضساسضسی الوم س

  تسوع ه تعدا  فشاها   سهس کضساسضسی الوم  سمجموعکه 
هیود   فقدا  سهال مسطقی  س انت ضب  سهس عهسوکیسیضسی از 

 یگش ه سشانجضم تداخ  موا   سهس  یسوکی سهس انت ضعی از 
عض یکدیگش عضاث ادد است که  انشجویض  فضقد قوۀ تحلی  ه 

عضاسد  ضستیسهضی ت   ی الا  س دشای االعاضد مسسجا 

ه  ثضس مسفی این هرعیت متوجه ساتۀ تح یلی  مشاکز المی  
 خ وص  انشجو او . استض ا   جضمعه ه عه

و  س پوههشی عه تحلی  2931اهبضزی ه  یگشا  )
هضی  سسی مقضال  کضساسضسی ه کضساسضسی عشنضمه هضیسشف  

هضی ش اسضس فش تاسضسی عاساد ساتۀ الا االعاضد ه  ان 
اغلی نواهوس مبتسی عش فسضهسی االعاضد  س عضزاس کضس جهضنی 

هضی اسضسی عشنضمه  موزای پش اختسد. نتضیج نشض   ا  که کضستی
توا  ذی  اسضسی  س ایشا  سا میساته الا االعاضد ه  ان 

نویسی ه مبضنی عشنضمه»  «هضی کضمپیوتشیمبضنی ابکه»مقو د 
ه نگشش « مبضنی کضمپیوتش»  «االعاضتی هضیالشاای پضیگضد

 عسدی نمو .هضی سفتضسیو  سته)خ و یضد فش ی ه هیودی
و  س پوههشی 2935) یسیالعضعدنیز یاضجملک محمدی ه 

عه تحلی  مقض د  هف لسضمه مطضلعضد کتضعداسی ه الا 
الگوی نویسسددی االعاضد پش اختسد. نتضیج نشض   ا  که 

امش مسضع  میضنگین نیاشههی عو د ه مقض د عیشتش عه  وسد د
 مضد است. 2سضل ه  22 مضد ه مسضع   تین 1سضل ه  3فضسسی  

و  س پوههشی میزا  2935 اشی  سایمی ه زاسع فشاابسدی )
تفضهد ه ابضهت سشف   سسمی مقط  کضساسضسی کتضعداسی ه 

مشضعه     س ایشا  سا موس   هضیسشف  سسضنی پزاکی عض االعع
س  ا ند. نتضیج نشض   ا  که عشنضمه  سسی ساته عشسسی قشا

 س د عض سشف    سهس  1/51سسضنی پزاکی کتضعداسی ه االعع
 س د عض سشف    سهس  5/15الا االعاضد ه  ان  اسضسی ه 

نبو   سهس پضیه  سسضنی مشضعهت  اات.کتضعداسی ه االعع
مشتبط عض اوزد پزاکی ه عضلیسی  س سشف   ه کمبو   سهس 

هضی االعاضتی ه زیض  عو    سهس عض فسضهسیمشتبط 
 اسضسی پزاکی  رعف امدد سشف   مذکوساست.ا طعح

عشنضمۀ  سسی "و  س پوههشی عه عشسسی 2931کوکبی )
)عضزنگشی اددو مقط  کضساسضسی اساد الا االعاضد ه 

پش اخت.  "هضی امومیاسضسی دشای  مطضلعضد کتضع ضنه ان 
ختعف میضنگین مسضع  فضسسی مشعوط نتضیج نشض   ا  که از نظش ا

میضنگین مسضع  انگلیسی مشعوط عه ساته  عه ساته  س مقضیسه عض 
سشف   موس  عشسسی هرعیت  سدا  مسضسبی نداس  امض مقضیسۀ 

هضی هضی تألیفی فضسسی عض میضنگین کتضبمیضنگین تعدا  کتضب
  هد.تشجمۀ فضسسی نسبت مسضسبی سا نشض  می

و  س پوههشی عه مطضلعه 2931اشی )زاسع فشاابسدی ه  
تطبیقی سشف    سهس مقط  کضساسضسی اساد کتضعداسی ه 

هضی مشضعه هض ه دشای سسضنی پزاکی عض سضیش ساتهاالعع
اته موس  هض نشض   ا  که سموجو   س ایشا  پش اختسد. یضفته

عشسسی عض ساته مشضعه     س  انشگضد  زا  مشضعهت عیشتشی 
هضی عه  س هزاسد الوم  اس . مقضیسه دشای نسبت عه ساته مشض
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  نشض   ا  این ساته عیشتشین تطضعق سا عض دشای  موجو 
 س دو ه کمتشین تشضعه سا عض دشای   35/39سسضنی )االعع

  س دو  اس . 5/93هضی  یجیتضل )مدیشیت کتضع ضنه
و عه عشسسی  سهس 2931اسمضایلی  اطضپوس ه  یواسی )

اسضسی از نظش میزا  ه نوع ه  ان  کضساسضسی الا االعاضد
هضی استبضالی پش اختسد. نتضیج نشض   ا  که اده  توجه عه مهضسد

 الوسعهاسضسی یک پسجا  سهس کضساسضسی الا االعاضد ه  ان 
هضی استبضالی سش ه کضس  اسند ه مستقیا ه غیشمستقیا عض مهضسد

 .پش از هضی استبضالی میخضص عه مهضسد الوسعهتسهض  ه  سس 
و  س پوههشی عشنضمۀ  موزای ه سشف   2113) 2دشهلیمز

مؤسسه  موزای سا  س  مشیکض  انگلیس ه کضنض ا  13هضی  سس
 ازجملهمهضسد امدد ) 23هض نشض   ا   . یضفتهقشاس  اعشسسی موس  

هضی االعاضتی ه ...و  س سضزی  مدیشیت کتضع ضنه  پضیگضدمجمواه
 هستسد. مشضهددقضع عشسسی  هضی موس  هضی  سسی مؤسسهعشنضمه

هضی و عض عشسسی  حت استسض ی مقضله2122) 2 یویس
 2113سسضنی که  س سضل هضی اوزد کتضعداسی ه االععمجله

 س د از مسضع   2/13که سسید مستشش ادد عو ند؛ عه این نتیجه 
 س د از خطضهض مشعوط عه فیلد نویسسدد   51 اسای خطض است؛ که 

 اسوا عه س د مشعوط  25مضسد  فحه   س د مشعوط عه ا 22
 س د  2 س د سضل انتشضس ه  2 س د مشعوط عه امضسد   9مجله  

 است. اسوا عهخطضهض مشعوط 
 ازجملههضی مشهسی عش ا عیضد ت   ی عسیضسی از ساته

سسضنی  س  ه  هۀ اخیش عیضنگش   است که اجا کتضعداسی ه االعع
هضی نضمهی ه پضیض هضی پوههشهض  دزاسشزیض ی از مقضله

 اندزش  انشگضهی پش اختهو انشگضهی عه رشهسد عضزنگشی  س  م
هضی موجو  عض توجه عه جضمعه  مضسی پیشیسه .و2911)فتضای  

تغییش  ازجملهپوهه  که سشف    سهس سا از زاهیضی م تلف 
هضی اغلی   فش ت سهس ه ا غضم عشخیاسوا  ه سشف   

اضد  س عضزاس کضس  تفضهد ه ابضهت نواهوس مبتسی عش فسضهسی االع
 هضی مشضعه ه میزا  ه نوع توجه عهسشف    سهس عض سضیش ساته

اند هلی تضکسو   س موس  عشسسی قشاس  ا د هضی استبضالیمهضسد
ایشا  تحلیلی جضم  از سشف    سهس ساته الا االعاضد ه 
 ان  اسضسی عش اسضس اسزیضعی مسضع  االعاضتی سشف    سهس 

هدف از پوهه  اضرش اسزیضعی تطبیقی عسضعشاین  شدد است.انجضم ن
 سهس  هسد  هضیسشف  مسضع  االعاضتی معشفی ادد  س 

کضساسضسی الا االعاضد ه  ان  اسضسی عض کتضعداسی ه 
 سسضنی پزاکی است.االعع

                                                             
1. Gerolimos 
2. Davies 

 

هدف از پوهه  اضرش  اسضسضیی هرعیت تطبیقی فهشست مسضع  
  سهس کضساسضسی هضیسشف   س  هش  سسمعشفی ادد عشای 

 سسضنی پزاکی اسضسی ه کتضعداسی ه االععالا االعاضد ه  ان 
 س هزاسد الوم  تحقیقضد ه فسضهسی ه هزاسد عهداات   سمض  ه 

 است. موزش پزاکی 
  

 پژوهش یهاپرسش

مسضع  االعاضتی  سهس پضیه  اجبضسی ه اختیضسی  س هرعیت  .2
س هزاسد  سهس کضساسضسی ساته موس  عشسسی    هضیسشف  

 الوم ه عهداات  گونه است؟
تألیفی یض تشجمه عو   مسضع  االعاضتی  سهس پضیه  هرعیت  .2

 سهس کضساسضسی ساته  هضیسشف  اجبضسی ه اختیضسی  س 
 موس  عشسسی   س هزاسد الوم ه عهداات  گونه است؟

الگوی نویسسددی مسضع  االعاضتی  سهس پضیه  اجبضسی ه  .9
کضساسضسی ساته موس  عشسسی    سهس هضیسشف  اختیضسی  س 

  س هزاسد الوم ه عهداات  گونه است؟
 سهس کضساسضسی  هضیسشف  هاادهضی  سسی مشتشک  س  .1

 ساته موس  عشسسی   س هزاسد الوم ه عهداات  گونه است؟
 هسد کضساسضسی  هضیسشف  تعدا  هاادهض ه مسضع  مشتشک  س  .5

  اجبضسی ه ساته موس  عشسسی  عده   س نظش دشفتن  سهس پضیه
 اختیضسی  س هزاسد الوم ه عهداات  گونه است؟

سشف    سهس  هسد مسضع   س خطضهضی استسض ی هرعیت  .1
کضساسضسی ساته موس  عشسسی  عده   س نظش دشفتن  سهس 
پضیه  اجبضسی ه اختیضسی  س هزاسد الوم ه عهداات  گونه 

 است؟

 یهضسشف   س  غیشفضسسیامش مسضع  االعاضتی فضسسی ه نیا .3
 سهس کضساسضسی ساته موس  عشسسی   س هزاسد الوم ه 

 عهداات  گونه است؟

 

 پژوهش روش
 جدهلهض  سهش پوهه  اضرش تطبیقی است. اعزاس دش  هسی  ا د

جهت تطبیق عو .  موس نیضزعش اسضس مواس   ادد تهیهمقضیسه 
مشاجعه اد. موس  عشسسی  هضیسشف  هض عه جهت دش  هسی  ا د

سضیت ب الا االعاضد ه  ان  اسضسی از هبم و هضیسشف  
م وب کتضعداسی  هضیسشف  هزاسد الوم  تحقیقضد ه فسضهسی  

سضیت معضهنت  موزای هزاسد سسضنی پزاکی از هبه االعع
جضمعه  مضسی   عهداات   سمض  ه  موزش پزاکی است شاج اد.

اضم  مسضع  االعاضتی  س سشف   کضساسضسی الا االعاضد ه 
  م وب 21/22/39سی نس ه عضزنگشی ادد  هم موسخ  ان  اسض
ه سیزی  موزای اوسای اضلی عشنضمه 92/9/2911موسخ  322جلسه 
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مسضع  االعاضتی  س سشف   عشنضمه  موزای  هسد کضساسضسی پیوسته 
سسضنی پزاکی م وب ا ت ه هشتمین جلسه کتضعداسی ه االعع
 است. 2931/ 2/22سیزی الوم پزاکی موسخ اوسای اضلی عشنضمه
 س پوهه   هضیدویههضیی تهیه ه اعتدا جدهل  هضجهت تحلی   ا د

هض عض استفض د از  مضس تحلی   ا ددذاسی اد. هض جضیاین جدهل
 افزاس اکس  انجضم اد. تو یفی  جدهل ه نشم

توا  عه کضم  نبو   االعاضد هضی پوهه  میاز محده یت
نکش   یشسهض ی ه ساضیت مسضع  االعاضتی پکتضعشسضختی عشخی از 
نویسی )سفشنس نویسیو  س عشخی از مسضع  ا ول  حیح کتضعسضمه

االعاضتی پیشسهض ی سشف    سهس  س هش  ه ساته موس  عشسسی  
  . کشااضسد 
 

 پژوهشهای یافته
 ید تعدا  مسضع  االعاضتی  س   عش می2که از جدهل  الوسهمض 

ه  ان  اسضسی  سشف    سهس پضیه ه اختیضسی الا االعاضد
سسضنی عیشتش از مسضع  االعاضتی  سهس پضیه کتضعداسی ه االعع

هلی از الشف  یگش  تعدا  مسضع  االعاضتی  س سشف    استپزاکی 
سسضنی پزاکی عیشتش از  سهس ت   ی اجبضسی کتضعداسی ه االعع

تعدا  مسضع  االعاضتی  س سشف    سهس ت   ی اجبضسی الا 
. عسضعشاین تعدا  مسضع  االعاضتی  س است االعاضد ه  ان  اسضسی

 193 هسد کضساسضسی الا االعاضد ه  ان  اسضسی ) هضیسشف  
 هسد  هضیسشف  مسب و عیشتش از تعدا  مسضع  االعاضتی  س 

 .استمسب و  931سسضنی پزاکی )کضساسضسی کتضعداسی ه االعع

ن  هد که میضنگی  نتضیج نشض  می2هضی جدهل عض توجه عه  ا د
 هسد کضساسضسی الا  هضیسشف  مسضع  االعاضتی  سهس پضیه  س 

و عیشتش از میضنگین مسضع  االعاضتی 11/1االعاضد ه  ان  اسضسی )
 هسد کضساسضسی کتضعداسی ه  هضیسشف   سهس پضیه  س 

هلی از الشف  یگش میضنگین  استو 11/5سسضنی پزاکی )االعع
و  س 19/3ه اختیضسی )و 3مسضع  االعاضتی  سهس ت   ی اجبضسی )

سسضنی پزاکی  هسد کضساسضسی کتضعداسی ه االعع هضیسشف  
و ه اختیضسی 11/3عیشتش از میضنگین مسضع  االعاضتی  سهس اجبضسی )

 هسد کضساسضسی الا االعاضد ه  ان   هضیسشف  و 19/1)
  امض ادش البق مجموع تعدا   سهس  میضنگین مسضع  استاسضسی 

ه  اجبضسی ه اختیضسی محضسبه دش   میضنگین االعاضتی  سهس پضی
 هضیسشف  مسضع  االعاضتی  سهس پضیه  اجبضسی ه اختیضسی  س 

هلی  23/3 هسد کضساسضسی الا االعاضد ه  ان  اسضسی عشاعش عض 
سسضنی پزاکی  هسد کضساسضسی کتضعداسی ه االعع هضیسشف   س 

اد  سسی  که  س سشف    سهس عه ازای هش ها است 1/1عشاعش عض 
 هسد کضساسضسی الا االعاضد ه  هضیسشف  میضنگین  س  الوسعه

 هسد کضساسضسی  هضیسشف  مسب و ه  س  23/3 ان  اسضسی )
مسب و هجو   اس . عسضعشاین  1/1سسضنی پزاکی )کتضعداسی ه االعع

 هسد  هضیسشف   سمجموع  میضنگین مسضع  االعاضتی  س 
و عیشتش از 13/1نی پزاکی )سسضکضساسضسی کتضعداسی ه االعع
 هسد کضساسضسی الا  هضیسشف  میضنگین مسضع  االعاضتی  س 
 .استو 15/3االعاضد ه  ان  اسضسی )

  عه تفکیک  سهس  هسد کضساسضسی ساته موس  عشسسی هضیسشف   س د ه مجموع مسضع  االعاضتی  .7جدول 

 نوع هااد
 سضنی پزاکیسکتضعداسی ه االعع الا االعاضد ه  ان  اسضسی

 درصد تعداد درصد منابع اطالعاتی تعداد

 31/22 13 39/21 223 تعداد منابع اطالعاتی دروس پایه

 19/32 231 93/52 291 تعدا  مسضع  االعاضتی  سهس ت   ی اجبضسی

 تعدا  مسضع  االعاضتی  سهس ت   ی
 اختیضسی

12 11/21 53 12/25 

 211 931 211 193 مجموع
 

   عه تفکیک  سهس هسد کضساسضسی ساته موس  عشسسی هضیسشف  نگین مسضع  االعاضتی میض .7جدول 

 نوع هااد
 سسضنی پزاکیکتضعداسی ه االعع الا االعاضد ه  ان  اسضسی

 میانگین تعداد دروس تعداد منابع میانگین تعداد دروس تعداد منابع

 11/5 3 13 11/1 23 223 میانگین منابع اطالعاتی دروس پایه

 3 91 231 11/3 91 291 تعدا  مسضع  االعاضتی  سهس ت   ی اجبضسی

 19/3 1 53 19/1 22 12 اختیضسی تعدا  مسضع  االعاضتی  سهس ت   ی

 13/1 15 931 15/3 12 193 مجموع
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  انواع مسضع  االعاضتی استفض د ادد  س 9نتضیج جدهل 
 هد ی سهس هش  ه ساته موس  عشسسی  سا نشض  م هضیسشف  

که اضم   کتضب  مقضله نششیضد ه سضیش مسضع  االعاضتی 

هض  س نضمههض ه پضیض که کتضب استسضیتو )دزاسش  جزهد ه هب
هش  ه ساته موس  عشسسی عه تشتیب عیشتشین ه کمتشین میزا  

 استفض د سا  اسند. 
 

 سسیعش هسد کضساسضسی ساته موس   هضیسشف  مسضع  االعاضتی  هرعیت نوع .7جدول 

 انواع منابع اطالعاتی
 سسضنی پزاکیکتضعداسی ه االعع الا االعاضد ه  ان  اسضسی

 درصد تعداد درصد تعداد

 32/39 955 19/32 111 کتاب

 55/5 22 25/1 23 نششیهمقضله 

 1 1 /.29 2 نضمهپضیض 

گزارش، جزوه و ) سایر منابع اطالعاتی

 سایت(وب
3 53/2 2 59./ 

 777 703 777 774 مجموع
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 ید تعدا  مسضع  تألیفی فضسسی   عش می1که از جدهل  الوسهمض 
 سهس پضیه   هضیسشف  مسب و  س  222مسب و ه تشجمه ) 211)

اجبضسی ه اختیضسی  هسد کضساسضسی الا االعاضد ه 
 215اسضسی هزاسد الوم عیشتش از مسضع  تألیفی فضسسی ) ان 

 سهس پضیه  اجبضسی  هضیسشف  ب و  س مس 32مسب و ه تشجمه )
سسضنی پزاکی ه اختیضسی  هسد کضساسضسی کتضعداسی ه االعع

هلی تعدا  مسضع  تألیفی غیشفضسسی  س  استهزاسد عهداات 
 سهس پضیه  اجبضسی ه اختیضسی  هسد کضساسضسی  هضیسشف  

مسب و  212سسضنی پزاکی هزاسد عهداات )کتضعداسی ه االعع
 سهس  هضیسشف  دا  مسضع  تألیفی غیشفضسسی  س عیشتش از تع

پضیه  اجبضسی ه اختیضسی  هسد کضساسضسی الا االعاضد ه 
 .استمسب و  11اسضسی هزاسد الوم ) ان 

 
 عه تفکیک  سهس  هسد کضساسضسی ساته موس  عشسسی هضیسشف  مسضع  االعاضتی تألیفی ه تشجمه عو    .7جدول 

 نوع واحد

 سسضنی پزاکیکتضعداسی ه االعع ن  اسضسیالا االعاضد ه  ا

 تألیفی
 ترجمه

 تألیفی
 ترجمه

 غیرفارسی فارسی غیرفارسی فارسی

 22 21 23 95 22 11 تعدا  مسضع  االعاضتی  سهس پضیه

تعدا  مسضع  االعاضتی  سهس ت   ی 
 اجبضسی

291 91 11 299 33 11 

تعدا  مسضع  االعاضتی  سهس ت   ی 
 اختیضسی

11 21 22 95 25 3 

 مجموع
211 11 222 215 212 32 

774 703 

 
 یسسددینو یالگو دی ی  عش م5جدهل  یهضکه از  ا د الوسهمض 

 یضسیه اخت یاجبضس ه ی سهس پض هضیسشف   س  یمسضع  االعاضت
هزاسد الوم ه  یالا االعاضد ه  ان  اسضس ی هسد کضساسضس

 ه ی سهس پض هضی سشف  س  یمسضع  االعاضت یسسددینو یالگو
 یسسضنه االعع یسکتضعدا ی هسد کضساسضس یضسیه اخت یاجبضس
.است سسددیهزاسد عهداات هش  ه تک نو یپزاک

 

   عه تفکیک  سهس هسد کضساسضسی ساته موس  عشسسی هضیسشف  الگوی نویسسددی مسضع  االعاضتی  .5جدول 

 نوع واحد

 

 سسضنی پزاکیعکتضعداسی ه االع الا االعاضد ه  ان  اسضسی
بیش از سه 

 اینویسنده

سه 

 اینویسنده

دو 

 اینویسنده

یک 

 اینویسنده

بیش از سه 

 اینویسنده

سه 

 اینویسنده

دو 

 اینویسنده

یک 

 اینویسنده
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مسضع  االعاضتی 
  سهس پضیه

1 2 22 212 2 2 3 95 

مسضع  االعاضتی 
 سهس ت   ی 

 اجبضسی
1 21 12 213 25 25 53 212 

العاضتی مسضع  ا
 سهس ت   ی 

 اختیضسی
1 1 22 13 1 1 1 12 

 753 07 77 77 770 45 77 77 مجموع

 
 هسد  هضیسشف   هد که  س   نشض  می1نتضیج جدهل 

کضساسضسی الا االعاضد ه  ان  اسضسی ه کتضعداسی ه 
هااد  سسی مشتشک هجو   29سسضنی پزاکی فقط تعدا  االعع

 سس مشعوط  22الوم پضیه ه   سس مشعوط عه  سهس 2 اس  که 
هلی  س  سهس ت   ی  استعه  سهس ت   ی اجبضسی  

 اختیضسی هیچ  سس مشتشکی هجو  نداس .

 موس  عشسسی  عه تفکیک نوع  سهس هسد کضساسضسی ساته  هضیسشف  هاادهضی  سسی مشتشک  س  .7جدول 

 نوع واحد
اسی و شنس مشترک در سرفصل دروس رشته علم اطالعات و دانشودر

 رسانی پزشکیکتابداری و اطالع

 2 تعداد دروس مشترک پایه

 22 تعدا   سهس مشتشک ت   ی اجبضسی

 1 اختیضسی تعدا   سهس مشتشک ت   ی

 29 مجموع
 

 
عیشتشین مسضع   دی یم عش  3هضی جدهل که از  ا د الوسهمض 

 هسد کضساسضسی الا االعاضد  هضیسشف   سسی مشتشک  س 
سسضنی پزاکی مشعوط عه اسضسی ه کتضعداسی ه االععه  ان  

مسب و   1) یسسجالامسب و   اسضیی عض  3 سهس پضیگضد  ا د )
ه  استمسب و  5) سضزیمجمواهه مدیشیت  2موا   ی هسضزمض 

 عضاسد.مسب   مشتشک می 1تض  2عقیه  سهس ذکش ادد عین 
  ید عیشتشین  عش می1هضی جدهل که از  ا د الوسهمض 

 11خطضهضی استسض ی سشف    سهس مشعوط عه مح  نشش )
ه تعدا   استخطضو  22) اسوا عهخطضو ه کمتشین خطض  مشعوط 

خطضهضی مسضع  االعاضتی سشف    سهس کتضعداسی ه 
سسضنی پزاکی عیشتش از تعدا  خطضهضی مسضع  االعاضتی االعع

 .استسشف    سهس کضساسضسی الا االعاضد ه  ان  اسضسی 
 هد که تعدا  خطضهضی   نشض  می3هضی جدهل هیضفت

استسض ی مسضع  االعاضتی موس  استفض د  س سشف    سهس  س 
اسضسی ه کتضعداسی ه کضساسضسی الا االعاضد ه  ان 

هضی فضسسی است ه تعدا  سسضنی پزاکی عیشتش کتضباالعع
هضی فضسسی  س هزاسد عهداات عیشتش از هزاسد خطضهضی کتضب

 .استالوم 

 امش مسضع  موس  استسض  از فشمول سنعشای تعیین نیا
استفض د ادد است.  س این  وT=Y+ y)و291: 2933)سن  
  yه هضای از سضلمجمواه Yامش عه معسضی نیا  T  فشمول

امش اضم  کسشی ازسضل است   س عیشتش مواق  مقداس نیا
 ه قسمت اد   حیح ه ااشضس است که اد   حیح سضل 

سی کسشی از یک سضل است. عشای عه  ست ه قسمت ااشض
 او :از فشمول زیش استفض د می وY)  هس   اد   حیح

ه مقداس     )]=Y)سضل مبسض -+ )سضل فشای عحشانیو 2
 y=a-b/c-b  ید:امش از این فشمول عه  ست میااشضسی نیا

فشاهانی  b  نیمی از استسض هض است  aکه   س این فشمول 
فشاهانی   C فشای عحشانی است هتجمعی استسض هضی سضل 

 تجمعی استسض هضی سضل عحشانی است. 
سضل مبسض  خشین سضل موس  استسض   س مسضع  ه سضل عحشانی 
سضلی است که از سضل مبسض تض    نیمی از متو  موس  استسض  

امش مسضع  اند. عض  س نظش دشفتن فشمول عض   نیاقشاس دشفته
 21 ست  مدند که جدهل موس  استسض  عه تشتیب زیش عه 

  هد.نشض  می
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  هسد کضساسضسی ساته موس  عشسسی   هضیسشف  مسضع  مشتشک  س هاادهضی  سسی مشتشک  .0جدول 
 سسضنی پزاکیاسضسی ه کتضعداسی ه االعع س ساته الا االعاضد ه  ان 

 تعداد منابع مشترک واحدهای درسی
 2 اسضسیای عش الا االعاضد ه  ان مقدمه

 2 سهانشسضسی اجتمضای

 2 هاژد پش ازی فضسسی ه  تین

 2 هضجشیض  االعاضد  س سضزمض 

 9  اسضیی عض مدیشیت  ان 

 1 اسضسیسهش تحقیق مقدمضتی  س الا االعاضد ه  ان 

 2 سضختمض   ا د

 5 سضزیمجمواهمدیشیت 

 1 یسسجالا اسضیی عض 

 1 اسضسی مضس مقدمضتی  س الا االعاضد ه  ان 

 2 2متو  اخت ض ی 

 2 عضزاسیضعی خدمضد االعاضتی

 2 سسضنیهض ه مشاکز االععالشاای ه مدیشیت هعگضد کتضع ضنه

 3 پضیگضد  ا د

 2 مقدمضد  سایو

 9  سعت  ضپ ه نشش

 2  یین نگضسش ه هیشاستضسی المی

 9 سسضنیهض ه مشاکز االععسضختمض  ه تجهیزاد کتضع ضنه

 2 نویسیسضزی ه  کیددههض ه فسو  نمضیسهش

 5 نویسی تو یفی ه تحلیلیو)فهشست 2موا   ی هسضزمض 

 1 عسدی  یوییو)س د 2موا   ی هسضزمض 

 1 عسدی کسگشدو)س د 9موا   ی هسضزمض 

 1 ای مسضع سایضنه ی هسضزمض 

 
 اسضختیبسشف    سهس عش اسضس االعاضد کتضمسضع  االعاضتی خطضهضی استسض ی هرعیت  .3جدول 

 سسضنی پزاکیاسضسی ه کتضعداسی ه االععالا االعاضد ه  ان  هسد کضساسضسی ساته مسضع  االعاضتی  

 نویسنده عنوان محل نشر ناشر انتشارتاریخ  سرفصل دروس

 22 1 91 22 91 اسضسیالا االعاضد ه  ان 

 93 3 51 21 21 سسضنی پزاکیکتضعداسی ه االعع

 53 22 11 13 51 مجموع
 

 عش اسضس انواع مسضع  االعاضتی سشف    سهس مسضع  االعاضتی خطضهضی استسض ی  هرعیت .4جدول
 سسضنی پزاکیاسضسی ه کتضعداسی ه االععساته الا االعاضد ه  ان  هسد کضساسضسی  س موس  استفض د 

 

 نوع واحد

 سسضنی پزاکیکتضعداسی ه االعع الا االعاضد ه  ان  اسضسی

 سضیش مسضع  نششیضد کتضب سضیش مسضع  نششیضد کتضب
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 1 1 1 1 1 21 1 2 1 1 3 1  سهس پضیه

 1 2 2 1 1 22 1 1 1 2 21 5  سهس ت   ی اجبضسی

 1 1 1 1 2 1 5 1 9 2 1 5  سهس ت   ی اختیضسی

 7 7 7 7 0 77 5 7 7 7 74 73 عمجمو
 

 

  هسد کضساسضسی ساته موس  عشسسی هضیسشف   س  غیشفضسسیامش مسضع  االعاضتی فضسسی ه نیا .77جدول 

 مسضع  االعاضتی
 علم اطالعات و دانش شناسی

رسانی کتابداری و اطالع

 پزشکی

 عمر )سال(نیم عمر )سال(نیم

 23/3 3/1 مسضع  االعاضتی فضسسی

 5/3 1/3 سضع  االعاضتی غیشفضسسیم

 
امش مسضع   ید نیا  عش می21هضی جدهل که از  ا د الوسهمض 

کضساسضسی الا االعاضد ه سشف    سهس االعاضتی فضسسی  س 
 1/3 غیشفضسسیسضل ه مسضع   3/1هزاسد الوم  ان  اسضسی 

سشف   مسضع  االعاضتی فضسسی  س  امشهلی نیا استسضل 
سضل ه مسضع   23/3 سسضنی پزاکیه االععی کتضعداس سهس 

االعاضتی فضسسی ه امش مسضع  که نیا استسضل  5/3 غیشفضسسی
سسضنی پزاکی از کهسگی عیشتشی کتضعداسی ه االعع غیشفضسسی

 عشخوس اس هستسد.
 

 گیرینتیجهبحث و 
هدف اسضسضیی هرعیت تطبیقی فهشست مسضع   این پوهه  عض

 سهس کضساسضسی  هضیسشف    سس  س معشفی ادد عشای هش
سسضنی اسضسی ه کتضعداسی ه االعع الا االعاضد ه  ان 

پزاکی   س هزاسد الوم  تحقیقضد ه فسضهسی ه هزاسد عهداات  
تعدا   هد هض نشض  مینجضم اد. یضفته سمض  ه  موزش پزاکی ا

کضساسضسی ساته الا االعاضد ه  هضیسشف  مسضع  االعاضتی 
تضعداسی ه ش از تعدا  مسضع  سشف   ک ان  اسضسی عیشت

سسضنی پزاکی است هلی میضنگین مسضع  االعاضتی االعع
میضنگین مسضع  نسبت عه و 13/1)سسضنی پزاکی کتضعداسی ه االعع

 عیشتش عو . و15/3) اسضسیاالعاضتی الا االعاضد ه  ان 
عیشتشین ه کمتشین مسضع  االعاضتی عه کضس سفته  س سشف   هش 

 .استنضمه موس  عشسسی  عه تشتیب کتضب ه پضیض   ه ساته
 از مسضع  عض اسزش االعاضتی هستسد که  کتش  یضنی هضنضمهض یپض
و استض  الا االعاضد ه  ان  اسضسی ه اضو 225 :2933)
دسج نضاسضخته » اسوا عه انشگضد فش هسی مشهد از     یالمئتیه

ند  محتوای کسد ه معتقد است که محبوس مضیض  می« سهض ادد

 س قضلب اهلیه ه  س مکض  اساشه خو    ستشسی هدف  هضنضمهض یپض
 شممکنیغ   سا  یشیپذ ستشسا لی تولید  ان   اخلی ه 

هض ه ادم استفض د از نضمه. ادم توجه عه محتوای پضیض  سضز یم
از عو جه  یتوجهقضع ع    سضلههمهعضاث ادد  هض  محتوای 

و. این استفض د اندک از 222)همض   «مملکت  هس سی ته او 
کسد که هض س ن اشی سا  س اذهض  تداای مینضمهمحتوای پضیض 

هضی  انشگضهی  س میض  مسضع  دونضدو  پیوسته غشیب نضمهپضیض »
عضیستی عیشتش از این عسضعشاین  و.229  ص 2932اشی « )اندمضندد

 س ضرش  اپوهه   اضتی اسزامسد استفض د او  که  سمسضع  االع
موس و ه  س  2اسضسی )سشف   ساته الا االعاضد ه  ان 

 استفض د نشدد است. "ا عا سسضنی سشف   ساته کتضعداسی ه االعع
تی سشف   هش از لحضظ تألیفی ه تشجمه عو   مسضع  االعاض

تعدا  مسضع  االعاضتی تألیفی میضنگین  ه ساته موس  عشسسی  
از  س دو  22/53)سضسیسشف   ساته الا االعاضد ه  ان  ا

ه  استعیشتش  س دو  31/11)سسضنی پزاکی کتضعداسی ه االعع
هضی تشجمه   س هضی تألیفی نسبت عه کتضبتعدا  کتضبمیضنگین 

 هضیکه این یضفته عض یضفته استعیشتش موس  عشسسی  هش ه ساته 
که  و2931العضعدیسی )ملک محمدی ه اضجی زین یپوههش

ه هضی تألیفی عه تشجمه ادد عیشتش است نسبت کتضب سیضفتسد 
 هم وانی  اس .و 2931همچسین کوکبی )

الگوی نویسسددی مسضع  االعاضتی سشف    ه ساته  عیشتش 
 که این یضفته عض یضفته استایو عه  وسد انفشا ی )تک نویسسدد

و که نشض  2935العضعدیسی )پوهه  ملک محمدی ه اضجی زین
د عیشتش عه  وسد دشههی عو د   ا  الگوی نویسسددی مقض 

 هم وانی نداس .   



                                                                         2931 و عهضس 22 یضپی)پ  ک یسضل اشا  امضسد   یاسضساالعاضد ه  ان  تیشیف لسضمه مد                                                                                03

            

 سهس هزاسد الوم ه  هضیسشف  همچسین نتضیج نشض   ا  
  ی  سسو ه  س  سهس ت  2عهداات  فقط  س  سهس پضیه )

 سسو مشتشک هستسد هلی  س  سهس ت   ی  22اجبضسی )
 اختیضسی  سس مشتشکی هجو  نداس .

استسض ی سشف   تعدا  خطضهضی هض نشض   ا  که یضفته
مسضع  االعاضتی  ه  سهس عش اسضس االعاضد کتضعشسضختی 

سسضنی پزاکی عیشتش از الا االعاضد ه کتضعداسی ه االعع
ه عه تشتیب عیشتشین خطضهضی استسض ی  استاسضسی  ان 

عض توجه عه است. هضی نویسسدد ه مح  نشش مشعوط عه مؤلفه
عیشتشین خطضهضی مسضع  االعاضتی سشف    سهس هش  ه ساته  

استسض ی عش اسضس مسضع  االعاضتی  کتضب عو د ه تعدا  خطضهضی 
سسضنی پزاکی استسض ی  س این زمیسه  ساته کتضعداسی ه االعع

هلی نسبت عه  اسضسی استعیشتش از الا االعاضد ه  ان 
خطضهضی استسض ی تعدا  ک  مسضع  االعاضتی سشف   هش  ه 

کتضعداسی ه  سشف   مسب   س 51ساته موس  عشسسی  
مسب   س سشف   الا االعاضد ه  12سسضنی پزاکی ه االعع
این یضفته عض اسضسی  اسای خطضی استسض ی عو ند که  ان 
 س د از مسضع   اسای  2/13)و 2122 یویس )پوهه  هضی یضفته

نشض   ا  که از  کهو 2911 زا د  هااظ ه قشیب )ه خطض استو 
موس   یعسی  291مطضلعه فقط  مقضله استسض ی موس  953ک  
ض  فضقد هش نوع خطضی استسض ی عو   هرعیت  س د استس 3/91

عسضعشاین  زم است که  س هسگضم نواتن االعاضد  عهتشی  اس .
کتضعشسضختی مسضع  پیشسهض ی سشف    سهس    س هش  ه ساته 
موس  عشسسی   قت  زم عه ام   ید ه ا ول  حیح 

 تی پیشسهض ی نیز ساضیت او . هی  مسضع  االعاضسفشنس
فضسسی ه  امش مسضع  االعاضتینتضیج نشض   ا  که نیا

اسضسی نسبت سشف   ساته الا االعاضد ه  ان  غیشفضسسی
سسضنی پزاکی هرعیت عهتشی  ااته ه این عه کتضعداسی ه االعع

 یاضجیضفته نسبت عه یضفته پوهه  ملک محمدی ه 
مسضع   امشاین  میضنگین و که نشض   ا2935) یسیالعضعدنیز

مضد است   2سضل ه  22مضد ه مسضع   تین  1سضل ه  3فضسسی  
 هرعیت عهتشی  اس .

هضی سسد عض توجه عه نتضیج ه پیشیسهرشهسی عه نظش می
مسضع  پیشسهض ی  س  هضنضمهپضیض از استفض د عیشتش   پوهه  
ه هضی عشتش نضمهپضیض  ودیهعههش  ه ساته   سهس سشف   

از اوند ه همچسین هض عشتش اسضخته میجشسواسد که  س ییهض  
عض مسضع  پیشسهض ی سشف    سهس  س مسضع  االعاضتی جدید 

 س سشف    سهس  ععد از مسضع  استفض د او .  مسضسب امشنیا
یض  ه کمکیمطضلعضتی یض مسضع  مسضع   اسوا عهپیشسهض ی  قسمتی 

 انشجویضنی که  س    زمیسه  قشاس دیش  تض "جهت مطضلعه عیشتش"
 مض دی هضی کمکی عض خواند  کتضب  اسضیی کضفی نداسند

 قیق ه هاس  کش   همچسین  عیشتشی جهت یض دیشی پیدا کسسد.
مسضع  االعاضتی پیشسهض ی ااا از  االعاضد کتضعشسضختی حیح 

پیشسهض ی    تض نوع مسب  )کتضب ه مقضلهوغیشفضسسیفضسسی ه 
ی عه جستجوی  هعضسد جهت مش ص مش ص دش   ه نیضز

ه همچسین  اد  نوع مسب   س ایستشنت یض کتضعشسضسی ملی نشو 
 هی مضنسد ا ول  حیح کتضعسضمه نویسی البق ایود سفشنس

APA  Vancouver  ه MLAانجضماو .  ساضیت 
این پوهه  جهت اسزیضعی مسضع  االعاضتی پوهه  مشضعه 

یض  هزاست ضنه    س  هض که مشضعهپیشسهض ی سشف   سضیش ساته
  هجو   اس . هضی  یگش انشگضد

پوهه   یگشی عه عشسسی مسضع  االعاضتی پیشسهض ی 
اسضسی  س سشف    سهس ساته الا االعاضد ه  ان 

ای عین مسضع  این ساته عپش از  تض مقضیسه کسسدداساشهکشوسهضی 
االعاضتی سشف    سهس این ساته  س ایشا  عض مسضع  االعاضتی 

که  یالوسهمض . ف    سهس  س کشوسهضی  یگش انجضم دیش سش
  عض توجه عه اسضسی الا االعاضد ه  ان   س تغییش نضم ساته

الگو استفض د  اسوا عههض هضی پوهه   از    پوهه پیشیسه
 کش یا.

  منابع
تشجمژه  .فژضسسجیخلی  س کشوسهضی اشعژی سسضن موزش اشفۀ کتضعداسی ه االعع. و2919) بدالستضسا   و سی ه حمد ضلح جمی م اوس  

 .اامد اعبضنی ه محمو  تفقدی جضمی. تهشا :  عیزش
هژضی  کتژشی هضی  هسدنضمژههضی اسژتسض ی پضیض عشسسژی هرژعیت  ژحت مقضلژه .و2911) یتشا  مقشیب ه یحضنهسهااظ   ؛شیده  زا د  ف

   .23-3  و2ه2) 9  پیضهس  سعمت  ت   ی پزاکی  انشگضد الوم پزاکی تهشا 
اسضسژی از نظژش میژزا  ه نژوع عشسسی  سهس کضساسضسی الا االعاضد ه  ان  .و2931) یعل  یواسی  ه ضااهاطضپوس   ؛میشاساسمضایلی  

 هضی امومی  ا فهض .هضی استبضالی عشای کتضعداسا  کتضع ضنهمهضسد مقضله اساشه ادد  س همضی  .هضی استبضالیتوجه عه مهضسد
   سسی ساته زعژض  فشانسژه هضیسشف  هضی مطلوب  س تدهین سشف    سسی  انشگضهی عض نقد عش . هیودیو2932) هشیعهشام عیگی  م

 .51-11  و21)21  پوهه  ه نگضسش کتب  انشگضهی
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هضی سسضنی م وب سژضل. تحلی  محتوایی عشنضمه  موزای  هسد کضساسضسی کتضعداسی ه االععو2932) فشینا امدی پوس  اهد هعیگدلی  ز
 .911-219 و2)21  پش ازش ه مدیشیت االعاضد  2911ه  2935
 یامسژضئتیهخضنژه تهژشا :  عیش .یسسژضناالععه مژشهسی عژش االعاژضد ه  سمجمواژ نضمژهض یپضت االعاژضتی اهمی. و2932) بضساشی  ا

 .هضی امومی کشوسکتضع ضنه
 .215-32  و2)21  سسضنیکتضعداسی ه االعع  ه ساهکضسهض .  موزش کتضعداسی ه الا االعاضد  س ایشا : موان و2931) عمشرضایدسی  غ
میزا  تفضهد ه ابضهت سشف   سسژمی مقطژ  کضساسضسژی کتضعژداسی ه  .و2935) یشهزدف زاسع فشاابسدی  ه لیشرضاسایمی   ؛ذسا اشی  ا

 .11-92  و11)23  مدیشیت االعاضد سعمت  مشضعه     س ایشا  )یک مطضلعه تطبیقیو هضیسشف  سسضنی پزاکی عض االعع
 .ایژشا :  د مقضلژه یسسژضناالععه مبضاث عسیضنی  س کتضعداسی ه  سمجموا  دسج نضاسضخته سهض ادد  نضمهض یپض .و2933) حمداسینم یضنی  

  ای.مشهد: انتشضساد کتضع ضنه سایضنه
سسضنی پزاکی عژض اساد کتضعداسی ه االعع . مطضلعه تطبیقی سشف    سهس مقط  کضساسضسیو2931) ذسا  ا اشی ه یشهزدزاسع فشاابسدی  ف
  .231-259 و25)25  مطضلعضد کتضعداسی ه الا االعاضد  هضی مشضعه موجو   س ایشا هض ه دشای سضیش ساته

و  2) 9   سسژضنیاالععکتضعژداسی ه  تشجمه محمو  سژض سی  .سسجیهضیی عشای  سد مفهوم کتضب. نمض هض ه فشمولو2933)سن  عی. کی. 
223-211. 
هضی  سسی مقضال  کضساسضسی عشنضمه هضیسشف  . تحلی  و2931) عمشرضغ فدایی  ه روا ساکیا زا د   ؛ضالمهف  فهیمه ؛ایااهبضزی  س

هضی اغلی نواهوس مبتسی عش فسضهسی االعاضد  س عژضزاس کژضس اسضسی عش اسضس فش ته کضساسضسی اساد ساتۀ الا االعاضد ه  ان 
 .211-219  و2)21  سسضنیعکتضعداسی ه االع .جهضنی
کتضعژداسی ه   سسژضنی؛ دژزاسش یژک الژشح پوههشژی. عشنضمه جدید کضساسضسی اساد الژوم کتضعژداسی ه االععو2911) اهللامتفتضای  س
 .21-3  و2) 1  سسضنیاالعع

هژض مطضلعژۀ مژوس ی:  انشژگضد هض ه انتظضسهژض  رژشهسد سهس  هسۀ کضساسضسی الژوم سیضسژی هاقعیت. و2932) شعضنعلیق زا د سواس قشعض 
 .211-13  و2) 29  هضی الوم انسضنینضمۀ متو  ه عشنضمهپوهه   المللی امضم خمیسی )سدوعین

اسضسژی دژشای  مطضلعژضد . عشنضمۀ  سسژی )عژضزنگشی اژددو مقطژ  کضساسضسژی اساژد الژا االعاژضد ه  ان و2931) کوکبی  مشتضی
 .11-39  هلین همضی  ملی نقد متو  ه کتب الوم انسضنی  تهشا ضله اساشه ادد  س امق  هضی امومیکتضع ضنه
تهژشا :  .سسضنی  س انگلستض    مشیکض  هسد ه ایژشا : عشسسژی تطبیقژیتح یعد تکمیلی الوم کتضعداسی ه االعع. و2911) یعل مشتضضیی 

 مشکز االعاضد ه مداسک المی ایشا . 
. تحلی  اسژتسض ی مقژض د  هف ژلسضمه المژی مطضلعژضد کتضعژداسی ه الژا و2935) حسنم  یسیالعضعدنیز یاضجه  عیدملک محمدی  س

 .13-91  و2) 9  کضسپین سسجیالا  االعاضد
اسضسژی ایژشا  . عشسسی یک  هه نشش کتضب  س اوزد الا االعاژضد ه  ان و2931) حسنم  یسیالعضعدنیز یاضجه  عیدملک محمدی  س

 .22-21  و2) 9  سسضنی پزاکی نویناالعع  و2912-2931)
تح ژیلی  هسد کژضس انی ساژته کتضعژداسی ه  ۀعشنضمژ . عشسسی سشف  و2931) بدالحمیدمعشف زا د  ا حمد ه  ماسین پوس ضسیض؛ن یشی  م
 .11 -33  و1)2  سیزی  سسیپوهه   س عشنضمه  سسضنی  س  موزش اضلی ایشا االعع
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