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Abstract 
Aims: Libraries and information centers are of the most important centers in 
universities. Libraries need special human powers and expert librarians to perform 
their research and educational mission. It means that expert human power can play 
a basic role in performing necessary library affairs. The aim of this study was the 
comparison of human resources status of Iran east-north medical universities libraries 
with national standards for improving it in 2012. 
Methods: This descriptive-analytical and cross sectional study was performed to 
certify that human resources of medical libraries of Iran east-north medical 
universities’ libraries based on national standards derived or recommended by 
Shirin Taavoni book “Iran academic libraries standards”. The 3rd standard of the 
book is on library human resources. The data were collected through observation, a 
two-part questionairee including demographic information and research questions. 
The questionaires were posted to the subjects or e-mailed and then were followed 
by telephone and e-mailed to return them back soon after completing. The 
collected data were analyzed by necessary statistical calculations and SPSS-16 
software. Then the findings were compared with the said national standards based 
on” Iran academic libraries standards”.  
Results: There were 144 expert or proficient, semi-skilled and non-librarian staffs 
in general. Different fields of study with different degrees from BSc, MSc to Ph.D 
are working in the surveyed medical libraries. The librarians working in Mashhad 
medical libraies were 72 librarians that there were enough and only 1 more 
librarian were needed to reach the standards. Most of the libraries had shortage of 
librarians however, two libraries of Gonabad with shortage of 7 librarians and 
Sabzevar with 6 ones showed the least and they were under the standards defined 
for medical libraries according to their sevices and affairs. 
Conclusion: One of the most indices in each society is human resources and 
especially expert and proficient librarians. However, there was shortage of human 
resources in general, but lacks of proficient librarians were observed in the libraries 
as well. Then, they should be distributed based on their specialty throughout the 
libraries for library services improvement. It is recommended to pay more attention 
to these libraries considering their significant job to find ways to solve the 
problems to improve their services. Some other studies should be performed in the 
other regions of the country to compare their results with the present study to 
derive the best results for removing the obstacles and problems.  
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    ____________ ________________________________   دانشگا ههاي علوم پزشکی عرضه اطالعات هايوضعیت نیروي انسانی پایگاهمقایسه  ٣٠٨

  1391(ویژه نامه)، زمستان  5، شماره 18دوره   نامه افق دانش  فصل

عرضه  هايوضعیت نیروي انسانی پایگاهمقایسه 
شرق  و علوم پزشکی شمالههاي  دانشگا اطالعات
کتابخانه هاي  ياستانداردهار اساس بکشور 

   1390در سال  دانشگاهی کشور
  

 MSc علیرضا عطاردي
گروه علوم پایه، کارشناس ارشد اطالع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات توسعه 

   اجتماعی و ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
  BS *مجتبی ازقندي

دانشجوي کارشناسی ارشد علوم کتابداري و اطـالع رسـانی، دانشـگاه علـوم     
 .پزشکی گناباد، گناباد، ایران

 MSc صدیقه گوهري
گروه معارف اسالمی، کارشناس ارشد الهیات و معارف اسالمی، دانشگاه علوم 

 .پزشکی گناباد، گناباد، ایران
  

  :چکیده
 وانند رسالت آموزشی وبراي آنکه کتابخانه هاي دانشگاهی بت ف:اهدا

اهداف سازمان  خود را به مطلوبترین وجه ممکن با برنامه ها و یپژوهش
خدمات کتابداران  نیروي انسانی الزم، الزم است از ،مادر ارائه دهند

هدف از این  عالقه مند نیز بهره مند گردند. متخصص، ورزیده و
عات عرضه اطال يوضعیت نیروي انسانی پایگاهها سهیپژوهش مقا

با  شرق کشور و شمال یعلوم پزشک يدانشگاههاتحت پوشش 
  .می باشد1390در سال  يکشور ياستانداردها

 و مقطعی تحلیلی -پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی :هاشرو
 ياستانداردها "تاکید بر استاندارد سوم کتاب  توجه وبا  است که

تحلیل  در سه قسمت به توصیف و "کتابخانه هاي دانشگاهی ایران
(بر  مورد نیاز وضعیت نیروي انسانی فعلی، نیروي انسانی استاندارد و

تعداد نیروي پیشنهادي  نیروي انسانی) و(اساس استاندارد شماره سه 
 آزمون هاي توصیفیبا استفاده از نتایج د. زپردا بایسته می الزم و

(نمودارها، جداول توزیع فراوانی، شاخص ها ي مرکزي و پراکندگی) و 
-SPSSو آنالیز واریانس با کمک نرم افزار آمار تحلیلی، کاي اسکوئر

version 16  .مورد تجزیه تحلیل قرار می گیرد 
کتابخانه هاي دانشگاههاي علوم پزشکی شمال و شرق  ها:یافته

نفر نیروي  144دانشگاه می باشند که بطور کل داراي  8کشور شامل 
متخصص، کمک متخصص و غیر کتابداري و غیر کتابداري و یا نیروي 

متخصص می باشند. تعداد کل نیروهاي مورد نیاز در حال حاضر درکل 
نفر می باشند که از نظر تعداد مورد نیاز، بر اساس برآورد شاخص  167

ساس بر ا ها کتابخانهاکثرنفر کمبود نیرو روبرو هستند. در  23ها با 
  نیرو مشاهده می گردد. استانداردهاي کتابخانه هاي دانشگاهی کشور کمبود

تعداد و تخصص نیروهاي موجود با استانداردها  :گیرينتیجه
هماهنگی ندارد. نیروها می بایست بر اساس تخصص و نیاز کتابخانه ها 
بکارگیري شوند و از استخدام بی رویه و توزیع بدون برنامه نیروها در 

یري شود. کتابخانه ها بمنظور راندمان بهتر و کاهش هزینه ها جلوگ
انجام بررسی هاي دیگر در مورد سایر استانداردها و در سایر مناطق و 

  رشته ها ضروري بنظر می رسد.

، پایگاه عرضه اطالعات پزشکی، استاندارد :ي کلیديهاه واژ
  گناباد نیروي انسانی،

  
 ٩/٩١    تاریخ دریافت:
 ١٢/٩١    تاریخ پذیرش:

 E-mail:mjtbazghandi@yahoo.com نویسنده مسئول:* 

 
  مقدمه  

رابطان منابع و مراجعان کتابخانه هـا   ،کتابداران ای و یانسان ينیرو
ـ  فایرا ا یاطالع رسان و یخدمات رسان يهستند که نقش کلید  یم

بـه   توجـه  مختلف و يکتابداران از جنبه ها یبررس نی، بنابراکنند
بـه بهبـود وضـعیت     اکتابداران شاغل در کتابخانه هـ  يها ژگییو

. کنـد  یمـ  یکمک بزرگ ها کتابخانه یو خدمات ده یع رساناطال
 يتحصیالت کتابدار باتعداد کم کتابداران  اکثر کتابخانه ها داراي

ـ ا عیتوز د،نباش یمی و اطالع رسان نیروهـا در میـان کتابخانـه     نی
که  یمسئولین .نیست امکانات آنها متناسب موجود با درجه و يها

کتابـداري و  فاقد تحصـیالت   ایه دارند اداره کتابخانه ها را بر عهد
 یمـ یی رشـته هـا   ریمتخصـص در سـا   ای اطالع رسانی هستند و

 یو اطالع رسـان  يرشته کتابدار ایو  تیریبه مد یباشند که ارتباط
  .]1[ ندارد

هاي  بررسی وضعیت نیروي انسانی متخصص کتابخانه رحیمی در
هاي نیـروي  در مقایسـه بـا اسـتاندارد    اي دانشگاه تهران دانشکده

این نتیجه دسـت یافـت   هاي دانشگاهی ایران به  انسانی کتابخانه
%) از نظـر  61معـادل  (مطالعـه داراي کمبـودي    جامعـه مـورد  که 

متخصـص بـه    داشتن نیروي متخصص و کمبـود نیـروي کمـک   
  .]2[باشند %) می26میزان (

درصد  70در مورد کتابخانه هاي شهر اصفهانصمدي  در پژوهش
 4فقـط   و شـتند مدارس شهر اصـفهان کتابـدار ندا   کتابخانه هاي

  ].3[ درصد از کتابداران از فارغ التحصیالن رشته کتابداري هستند
متاسفانه باید گفت که در کتابخانه هاي دانشگاهی مـا بـه دلیـل    
کمبود کتابدار از ابزارهاي ایجاد ارتباط که ساده ترین آن تشـکیل  

ی استفاده نمی شود و بـا  جلسات آشنایی با کتابخانه است، به خوب
می شود که کتابخانـه   اي انجام گرفته مشخصتوجه به بررسی ه

ها، مراکز و یا پایگاههاي عرضه اطالعات پزشکی با کمبود نیـرو  
نیاز  و بخصوص نیروي متخصص روبرو هستند که رفع این مشکل

  .]4[یران مسئول در این حوزه ها داردبه همت و برنامه ریزي مد
تهـران در سـال    شـهر  هاي مجموعه کتابخانه رزیابیا حقیقی در

ــه اظهــار مــی دارد: 1372 هــاي دانشــگاهی بــه منظــور  کتابخان
کـارگیري   پاسخگویی به نیازهاي جامعۀ دانشگاهی خود نیازمند به

ــه       ــر گون ــتند. ه ــد هس ــص و کارآم ــانی متخص ــاي انس نیروه
 هگذاري مؤثر در زمینۀ تأمین نیروي انسانی مناسب، برنامـ  سرمایه

وي در ایـن تحقیـق بـه ایـن      .کند ریزي صحیحی را ایجاب می



  309      عطاردي و همکاران  _____________________ ________________________________ ________________________________   

Q Horizon Med Sci  Vol. 18, No. 5 (supplement), winter 2013 

 رسد که نیروي انسـانی متخصـص در اغلـب کتابخانـه     نتیجه می
  .]5[ظر، زیر سطح استاندارد قرار داردمورد ن ههاي دانشگاهی جامع

) نیز به اهمیـت اسـتاندارد سـازي نیـروي انسـانی      1381تعاونی (
ی کتابخانه ها اشاره نمـوده  کتابخانه ها متناسب با نیازهاي خدمات

است و استانداردسازي را بر اساس شاخص هایی همچـون تعـداد   
دانشجوي در حال تحصیل، تعداد کتاب موجود و افزایش سـاالنه  

  ].6[منابع بر حسب جلد را پیشنهاد نموده است
که انتخاب سرپرست متخصـص بـه    خاطر نشان می سازدعلومی 

ر کافی نیست بلکه باید کارمندانی امو تنهایی براي پیشبرد کارها و
 اداري، آموزشـی و  تمـام وقـت بـراي انجـام امـور      واجد شرایط و

  .]7[ پژوهشی در نظر گرفته شود
 و صصـ خصوصا نیروي انسـانی متخ  اهمیت نیروي انسانی ولذا  

مراکز  مراکز عرضه اطالعات و کمک متخصص در کتابخانه ها و
تشـارات در جهـان،   نا وپزشکی، وجود حجم زیاد اطالعـات  علوم 

اسـتفاده از آن   مشارکت جهانی در امر تولید اطالعـات و  عالقه و
تاکید بر رکن اصـلی اینگونـه مراکـز کـه همـان       براي همگان و

مـا را بـر آن    ،باشـد می نیروي انسانی متعهد، متخصص و مرتبط 
 هـاي وضعیت نیروي انسانی پایگاه اي داشت تا به بررسی مقایسه

هاي علـوم پزشـکی شـمال و    هگازشـکی دانشـ  عرضه اطالعات پ
دانشـگاه و کتابخانـه هـاي     ]8[شرق کشـور کـه شـامل هشـت     

مارستانی وابسته می باشند، بر اساس استاندارد یدانشکده اي و یا ب
قابل قبول  "کتابخانه هاي دانشگاهیهاي  استاندارد " سوم کتاب

  ].6[بپردازیم )1381تعاونی،(دانشگاهی ایران و ملی 
  

  اهروش
که  است و مقطعی تحلیلی -پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی

تمام مراکز بصورت سرشـماري   انجام گرفته است. 1390در سال 
 ،واحد هـاي پـژوهش در ایـن بررسـی    تحت بررسی قرار گرفتند. 

ــکی    ــوم پزش ــات عل ــه اطالع ــاي عرض ــا و پایگاهه ــه ه کتابخان
کی دانشگاه علوم پزشـ  8دانشگاههاي شمال و شرق کشور شامل 

  بودند، این دانشگاهها عبارتند از:
دانشگاه علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی درمـانی خراسـان       "

ـ مشهد: کتابخانه مرکـزي،   -رضوي  دانشـکده پزشـکی،   هکتابخان
دانشــکده پرســتاري و  هکتابخانــه داروســازي، دانشــکد هکتابخانــ
بیمارسـتان دکتـر    هکتابخانپیراپزشکی،  دانشکده هکتابخان، مامایی
بیمارسـتان امـام    هکتابخان بیمارستان خاتم االنبیاء، هکتابخان شیخ،

دانشــگاه علــوم پزشــکی وخــدمات بهداشــتی درمــانی  ،رضــا (ع)
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات ، خراسان جنوبی: کتابخانه مرکزي

ـ بهداشتی درمانی خراسـان شـمالی: کتابخانـه مرکـزي،       هکتابخان
ـ بیمارستان امام رضـا (ع) و   ، ارسـتان امـام علـی (ع)   بیم هکتابخان

ــوم پزشــکی وخــدمات بهداشــتی درمــانی ســبزوار   -دانشــگاه عل
دانشـگاه علـوم پزشـکی وخـدمات بهداشـتی      ، کتابخانه مرکـزي 

دانشگاه علوم پزشکی وخـدمات  ، کتابخانه مرکزي -درمانی گناباد

دانشــگاه علــوم ، کتابخانــه مرکــزي -بهداشـتی درمــانی زاهــدان 
کتابخانـه مرکـزي،    -شـاهرود  پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی

بیمارستان امام حسین (ع) و  هکتابخانبهداشت،  دانشکده هکتابخان
دانشـگاه علـوم پزشـکی و خـدمات     و  بیمارستان فاطمیه هکتابخان

ـ بهداشتی درمـانی زابـل: کتابخانـه مرکـزي،      ه دانشـکد  هکتابخان
ــداروســازي،  ــایی هکتابخان ــ، دانشــکده پرســتاري و مام  هکتابخان

 ".بیمارستان هاي تحت پوشش هکتابخانپیراپزشکی و دانشکده
 عدم همکاري یک کتابخانه یا پایگاه عرضه اطالعـات در صورت 

عدم دریافت پرسشنامه و  ناقص بودن پرسشنامه ارسالی، علوم پزشکی
 آن کتابخانه از فرایند اجرا حذف می گردید. توسط پژوهشگران

  

  ابزار پژوهش
بـر اسـاس   بود کـه  ساخته  شگرپژوهابزار پژوهش پرسشنامه اي 

استاندارد هاي کتابخانـه هـاي دانشـگاهی    "استاندارد سوم کتاب 
و شـامل دو  ] 6[ تهیـه شـد   1381، تـالیف شـیرین تعـاونی    ایران

قسمت اطالعات دموگرافیک کارمندان و کارکنان مراکـز اطـالع   
اي بـر رسانی و نیز اطالعات مربوط بـه پایگـاه عرضـه اطالعـات     

تعداد کتاب و منابع بـر   اولیه ضروري همچون یین شاخص هايتع
ــد و تعــداد   ــر حســب جل ــد، افــزایش ســاالنه منــابع ب حســب جل
دانشجویان و اساتید تمام وقت (اعضاء کتابخانـه) بـود کـه بـراي     

دانشگاهی کشـوري تهیـه   مقایسه با استانداردهاي کتابخانه هاي 
. این ابزار شاخص سنجش وضعیت نیـروي انسـانی کتابخانـه    شد
ي دانشگاهی در کشور می باشـد. ایـن ابـزار توسـط مطالعـات      ها

روایـی و پایـایی آن   دیگري نیز مورد سنجش قرارگرفته اسـت و  
   ]1-7،2-8[ سنجیده شده است

 8و تکثیـر بـه آدرس    طراحی، تـدوین پرسشنامه پس از  8تعداد  
کشـور بصـورت   نه مرکـزي دانشـگاههاي شـمال و شـرق     کتابخا

ـ  ق اداره پسـت ارسـال گردیـد. در هـر     مستقیم و سفارشی از طری
ــا آدرس     ــده ب ــاده ش ــت آم ــک پاک ــنامه ی ــاوي پرسش ــت ح پاک
پژوهشگران (دانشگاه علوم پزشـکی گنابـاد) و تمبـر الزم جهـت     
برگشت پاسخنامه ها قرار داده شد تا فرسـتندگان بـراي برگشـت    
دچار هیچگونه زحمتی نشوند، ضمنا پرسشنامه ها از طریق پسـت  

) نیز ارسال گردید. بـا مراکـز و پایگاههـاي    E-mailالکترونیک (
عرضه اطالعات تماس گرفته شد تـا در صـورت نیـاز و چنانچـه     
کتابخانه تابعه و یا مورد خاصی (دانشـکده اي و بیمارسـتانی) نیـز    
تحت امر آنان بـود، بـا تکثیـر پرسشـنامه هـا مـا را در پرکـردن        

یـز یـاري   پرسشنامه ها و آگاهی از اطالعات خواسته شده آنـان ن 
نمایند تا بتوانیم آن مراکز را نیز در بررسـی لحـاظ نمـاییم، البتـه     
تاکید شده بود که اطالعات الزم دانشـگاه خـود را از نظـر تعـداد     
دانشجو، تعداد منابع به جلد و افزایش ساالنه منابع به جلـد بطـور   
کلی و سرجمع که شاخص اصلی سنجش ایـن بررسـی بـود، را از    

ي مرکزي ارسال نماینـد کـه اگـر از کتابخانـه     طریق کتابخانه ها
اي و یا بیمارستانی اطالعات خودشان بدست ما نرسید در دانشکده



    ____________ ________________________________   دانشگا ههاي علوم پزشکی عرضه اطالعات هايوضعیت نیروي انسانی پایگاهمقایسه  ٣١٠

  1391(ویژه نامه)، زمستان  5، شماره 18دوره   نامه افق دانش  فصل

تجزیه و تحلیل اطالعات با مشکل مواجه نشویم، که خوشـبختانه  
پرسشنامه مرکزي برگشت کرد و بدست ما رسید. از  8تمام تعداد 

ارسـتانی نیـز در   آنجایی که تمام کتابخانه هاي دانشکده اي و بیم
دانشگاههاي شمال و شرق کشور زیر نظر کتابخانه هاي مرکـزي  
اداره می شدند، اطالعات خواسـته شـده تحـت عنـوان کتابخانـه      

کتابخانـه دانشـکده اي و    7مرکزي شان ارسال شده بـود و تنهـا   
(کتابخانه هاي مرکـزي،   بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

، پرسـتاري و مامـایی، پیراپزشـکی،    دانشکده پزشکی، داروسـازي 
 بیمارستان هاي خاتم االنبیاء، دکتر شیخ وبیمارستان امام رضا(ع))
نیز اطالعات خود را جداگانه هم ارسـال کـرده بودنـد، هـر چنـد      
اطالعات کلـی و الزم آنهـا در پرسشـنامه کتابخانـه مرکـزي آن      

ـ  7دانشگاه لحاظ و ارسال شـده بـود، لـذا اطالعـات آن      ه کتابخان
دانشکده اي و بیمارستانی نیـز جداگانـه هـم مـورد بررسـی قـرار       
گرفت و در جداول درج گردید تا وضعیت آنها نسـبت بـه منـابع و    

امـا   دگـرد اعضاء خودشان و تعداد نیروي الزم شان نیز مشـخص  
بعضــی از مراکــز همچــون کتابخانــه دانشــکده دنــدان پزشــکی، 

ور کامـل ارسـال نکـرده    بیمارستان قائم و ... اطالعات الزم را بط
همگی این مراکز با میل و رضـایت در ایـن طـرح شـرکت      .بودند

نموده و پرسشنامه ها را با رضایت و بطور آزادانه و به دور از روال 
   اداري و تکلیفی تکمیل نموده و برگشت دادند.

بررسی هاي مورد نیاز با استفاده  اطالعات جمع آوري شده پس از
نمودارها، جـداول توزیـع فراوانـی،    (وصیفی هاي آماري ت روش از

و  شاخص ها ي مرکزي و پراکندگی) و آمار تحلیلی، کاي اسکوئر
مـورد   SPSS-version 16آنالیز واریانس بـا کمـک نـرم افـزار    

سپس با استانداردهاي کتابخانه ملی  و تحلیل قرار گرفت تجزیه و
 لـوب) (یعنی آنچه باید باشد و یـا وضـعیت مط   دانشگاهی ایران و

این طـرح پـس از تصـویب در شـوراي پژوهشـی       .گردید مقایسه
 کسب اجازه از معاونـت محتـرم پژوهشـی    ،پزشکی  دانشگاه علوم

 ازهاي ثبـت اطالعـات    در فرمبه کتابخانه ها اعالم شد اجرا شد. 
خودداري نمایند و با رضایت در پـژوهش مشـارکت    نام افراد ذکر

ایـن پـژوهش پـس از    ید که فرمایند. همچنین به اطالع آنان رس
 مرکـزي و دانـش    کتابخانـه  شـوراي پژوهشـی،   در اختیار دوینت
و نتایج آن بصورت کلی منتشـر خواهـد    پژوهان قرارخواهد گرفت 

آوري، تجزیه و تحلیـل   . کلیه اصول اخالقی در مراحل جمعگردید
  د. گردیها رعایت  و گزارش نهایی داده

  

 نتایج
هـاي دانشـگاهی    سـتاندارد کتابخانـه  ا«از کتـاب   سهاستاندارد  "

) مربوط به نیروي انسانی اسـت. در ایـن اسـتاندارد    1381» (ایران
هـاي دانشـگاهی بتواننـد     کـه کتابخانـه   براي آناست تأکید شده 

رسالت آموزشی و پژوهشی خود را به بهترین و مطلوبترین شـیوه  

ـ    ه به پیش ببرند و خدمات خود را متناسب با اهـداف دانشـگاه ارائ
منـد اسـتفاده    عالقه نمایند، باید از کتابداران متخصص، ورزیده و

دانشگاهی بر اسـاس تعـداد    هتعداد کل کارکنان هر کتابخان کنند.
 کتابداران متخصص (کارشناس ارشـد کتابـداري و محاسـبه مـی    

 20گردد. متوسط نسبت کتابداران متخصـص بـه کـل کارمنـدان     
 هبایـد یـک نفـر درجـ    نفـر کارمنـد    5درصد است، یعنـی از هـر   

داشـته   رسانی یا باالتر در علوم کتابداري و اطالع کارشناسی ارشد
ــک    ــه کم ــان ب ــبت متخصص ــانگین نس ــد. می ــان  باش متخصص

 33رسـانی) هـم    کتابداري و اطـالع  ه(کارشناسان و کاردانان رشت
 نفـر کمـک   2درصد است، یعنی در برابر هر کتابـدار متخصـص،   

. میـانگین  نماینـد نـه خـدمت   متخصص الزم است کـه در کتابخا 
نسبت مجموع کتابداران متخصص و کمـک متخصـص بـه کـل     

نفـر کارمنـد    10درصد است، یعنـی از هـر    60کارکنان کتابخانه 
رسـانی داشـته    اطـالع  نفر تحصیالت کتابـداري و  6کتابخانه باید 

کارآمدي، آشـنایی   ههاي کمی و کیفی دربار باشند. غیر از توصیه
اشتن شرح وظایف روشن، ارزیـابی کارکنـان، و   با فناوري نوین، د

کتابخانـه، نـوع نظـام کتابخانـه      يها بخش عواملی از قبیل تعداد
متمرکز)، ساعات کار کتابخانه، کیفیـت   (متمرکز، نامتمرکز یا نیمه

سازماندهی، قفسه هاي باز یا بسته، میزان استفاده از کتابخانـه، و  
و پایگاههـاي اطالعـاتی    هاي رایانه اي میزان استفاده از سیستم

ــ  ه(کــه الزم اســت در محاســب ــان کتابخان ــوع کارکن ــداد و ن  هتع
توزیع آنها، مدنظر قرار گیرند)، عـواملی کـه در    هو شیو یدانشگاه

متخصص، نسبتاً ثابت  تعداد کتابداران متخصص و کمک همحاسب
 ی ایـران هـاي دانشـگاه   هستند به نقل از استانداردهاي کتابخانه

  ز:اند ا عبارت
نفر دانشجو و استاد تمام وقت یا کسري از آن،  250ـ در برابر هر 

  متخصص تمام وقت. یک نفر متخصص/ کمک
اي موجود  جلد کتاب یا دیگر منابع کتابخانه 25000ـ در برابر هر

  متخصص. در مجموعه یا کسري از آن، یک نفر متخصص/ کمک
سري از آن، جلد افزایش ساالنۀ مجموعه یا ک 2500ـ در برابر هر 

    ].9،6[ "متخصص.کمک  یک نفر متخصص/
با توجه به داده هاي ارائه شده و تجزیه و تحلیل آنها اطالعـات    

زیر بدست آمد که نتایج آن در جـداول زیـر درج گردیـده اسـت.     
دموگرافیک مرتبط با سن، جنس، رشته تحصیلی و نـوع   اطالعات
و شـرق کشـور    دانشگاه علوم پزشکی شـمال  8از تعداد  استخدام

شامل : دانشگاههاي علـوم پزشـکی مشـهد، بجنـورد، شـاهرود،      
است.  ارائه شده 1در جدول سبزوار، گناباد، بیرجند، زاهدان و زابل 
سـال سـن مربـوط بـه      40بیشترین میانگین سنی کتابـداران بـا   

سـال  29دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و کمترین میانگین سنی با 
   پزشکی زابل بود.مربوط به دانشگاه علوم 
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 در حال حاضر بر حسب جنس، رشته تحصیلی و نوع استخدام  فراوانی کارکنان کتابخانه ها )1جدول 

یف
رد

  

  متغییر
  

  کتابخانه

  جمع  نوع استخدام    رشته تحصیلی   جنس  
کتابدارا

  ن

صد
در

ــر   درصد  رسمی  غیر کتابداري  کتابداري  درصد  مرد  درصد  زن   غیـــ
  رسمی

  درصد
  درصد  تعداد  درصد  عدادت

1 
مرکزي دانشگاه علوم کتابخانه 

 مشهد پزشکی
5  71.4  2  28.6  4  57.2  3  42.8  2  28.6  5  71.4  7  100  

مرکزي دانشگاه علوم کتابخانه  2
 بجنورد پزشکی

3  50  3  50  4  66.7  2  33.3  3  50  3  50  6  100  

3 
مرکزي دانشگاه علوم کتابخانه 

 بیرجند پزشکی
11  73.3  4  26.7  9  60  6  40  8  53.3  7  46.6  15  100  

مرکزي دانشگاه علوم کتابخانه  4
 زاهدان پزشکی

9  60  6  40  7  46.7  8  53.3  8  53.3  7  46.6  15  100  

مرکزي دانشگاه علوم کتابخانه  5
 زابل  پزشکی

16  94.1  1  5.9  9  53  8  47  1  5.9  16  94.1  17  100  

مرکزي دانشگاه علوم کتابخانه  6
 گناباد پزشکی

3  60  2  40  2  40  3  60  2  40  3  60  5  100  

مرکزي دانشگاه علوم کتابخانه  7
 سبزوار پزشکی

4  66.7  2  33.3  2  33.3  4  66.7  0  0  6  100  6  100  

مرکزي دانشگاه علوم کتابخانه  8
 شاهرود پزشکی

4  50  4  50  6  75  2  25  3  37.5  5  62.5  8  100  

  100  8  62.5  5  37.5  3  25  2  75  6  37.5  3  62.5  5 پزشکی مشهد هدانشکد 9
  100  3  33.3  1  66.6  2  33.3  1  66.7  2  0  0  100  3 ه داروسازي مشهددانشکد 10
ه پرستاري و مامایی دانشکد 11

 مشهد
5  83.3  1  16.7  4  66.7  2  33.3  2  33.3  4  66.6  6  100  

  100  4  50  2  50  2  50  2  50  2  75  3  25  1 ه پیراپزشکی مشهددانشکد 12
  100  1  100  1  0  0  0  0  100  1  0  0  100  1  دکتر شیخبیمارستان  هکتابخان  13
  100  3  66.6  2  33.3  1  33.3  1  66.7  2  0  0  100  3  بیمارستان خاتم االنبیاء هکتابخان  14
  100  10  80  8  20  2  50  5  50  5  50  5  50  5  بیمارستان امام رضا(ع)   15

  10  114  65.8  75  34.2  39  42.9  49  57.1  65  31.6  36  68.4  78  جمع
  

درصـد   4/68نفـر کتابـدار    114) از مجموع 1ساس این جدول(برا
درصـد   1/57درصد کتابدار مرد بودند. رشته تحصیلی  6/31زن و 

درصـد نیـز    2/34کارکنان کتابخانه هـا رشـته کتابـداري بـود و     
    استخدام رسمی بوده اند.

اطالعات جمع آوري شده مربوط به نیروي انسـانی کتابخانـه هـا    
هاي کتابخانه هاي دانشگاهی کشور در مقایسه براساس استاندارد

   ارائه شده است 2با نیروي انسانی موجود در جدول شماره 
این جدول حاکی از این است که تعداد کارکنان وکتابداران از نظر 
تعداد بطور کلی کمتراز تعداد مورد نیازبراسـاس شـاخص هاسـت،    

ند درتنها دریکی از کتابخانه ها بـا مـازاد کمـی نیـرو مواجـه      هرچ
دانشـگاه   نیـرو نیـاز مـی باشـد.     23هستیم. در مجموع به تعـداد  

بیرجند بر اسـاس شـاخص هـا در حـد اسـتاندارد یـا باالتراسـت.        
بیشترین کمبود نیرو مربوط به دانشگاه علوم پزشکی گناباد و بعـد  

    سبزوار می باشد.
مورد نیاز و موجود آن نیـز در   نیروي متخصص اطالعات مرتبط با

  نشان داده شده است. 3جدول شماره 

تعـداد کـل نیروهـاي موجـود در تمـامی کتابخانـه هـاي         توجه:
نفـراز طـرف کتابخانـه مرکـزي      72دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

اعالم شده است که هدف اصـلی مـا را پوشـش داده اسـت، امـا      
کتابخانـه   8فقـط از طـرف    اطالعات دموگرافیـک آنـان بـه ریـز    

  دانشکده اي آن دانشگاه اعالم شده است.
نتایج این جدول حاکی از اینست که با توجه به کمبود نیرو دراکثر 
واحدها ومراکزاطالع رسانی علوم پزشکی تعداد نیروي متخصـص  
نیزنسبت به غیر متخصص کمتـر اسـت، یعنـی نیـاز بـه نیـروي       

باشد. این کتابخانه ها بـه  نفر می  33متخصص در کل مراکزحدود
 50نفر نیروي غیر متخصص نیازدارنـد، در صـورتی کـه     67تعداد 

نفر نیروي غیر متخصص در این کتابخانه ها مشغول به کارند وما 
نفرروبـرو هسـتیم. در کـل ازنظـر نیـروي       17با کمبودي معـادل  

متخصص، کمک متخصص و غیر متخصـص یـا غیـر کتابـداردر     
  فر نیرو نیاز داریم تا به حد استاندارد برسیم.ن 23مجموع به تعداد 
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یف
رد

  

  شاخص ها 
  
  
  

  کتابخانه

تعــــــــداد 
دانشــجویان 
واساتید تمام 
وقــت کــل  

  دانشگاه

نیروي انسانی مورد 
نیــاز بــر حســـب   
دانشجویان واساتید 
تمام وقـت در کـل   
دانشگاه (به ازاء هر 

  نفر یک نیرو) 250

تعداد منابع موجـود  
ــه برحســب  کتابخان
ــد در کــــل   جلــ

  دانشگاه

نیروي انسانی مورد 
بر حسب تعـداد  نیاز 

منــابع موجــود در   
ــه  کــل دانشــگاه (ب

 25000ازاء هـــــر 
  جلد یک نیرو)

ــاالنه  افـــزایش سـ
منابع بر حسب جلد 

  در کل دانشگاه

نیروي انسانی مورد 
نیــاز بــر حســـب   
افزایش جلد ساالنه 
در کل دانشگاه (بـه  

جلـد   2500ازاء هر 
  یک نیرو)

ــروي  ــداد نیــ تعــ
انسانی متخصص و 
ــص  کمــک متخص

کــل  مــورد نیــاز در
  %60دانشگاه (

  کل نیروها)

  تعداد نیروي انسانی
غیر متخصـص مـورد   

 نیاز در کل دانشگاه

)40%  
  کل نیروها)

ــل   ــع کــ جمــ
ــورد  ــاي م نیروه
نیاز کتابخانه هـا  

  در دانشگاه
  % نیروها)100(

 تعداد  

ــانی   ــروي انسـ نیـ
 موجود فعلی  

  درکتابخانه

اختالف(مازاد و یـا  
ــروي   ــود) نیـ کمبـ
  انسانی کتابخانه ها

ي انسانی مـورد  نیرو
ــان  ــازبر اســاس بی نی

  مسئول کتابخانه

دانشگاه کتابخانه هاي   1
 مشهد علوم پزشکی

  72  - 1  کل دانشگاه72  73  29  44  2  4000  14  358573  28  6889

مرکزي دانشگاه کتابخانه   2
 بجنورد علوم پزشکی

575  2  10000  1  2000  1  4  3  7  6  1 -  5  

مرکزي دانشگاه کتابخانه   3
 رجندبی علوم پزشکی

1307  5  40592  2  2000  1  8  5  13  15  2+  15  

مرکزي دانشگاه کتابخانه   4
 زاهدان علوم پزشکی

2280  9  50000  2  2000  1  12  8  20  15  5 -  30  

مرکزي دانشگاه کتابخانه   5
 زابل  علوم پزشکی

995  4  79000  3  10000  4  11  7  18  17  1 -  21  

مرکزي دانشگاه کتابخانه   6
 گناباد علوم پزشکی

804  3  38900  2  3500  2  7  5  12  5  7 -  7  

مرکزي دانشگاه کتابخانه   7
 سبزوار علوم پزشکی

983  4  37400  2  2500  1  7  5  12  6  6 -  8  

8 

 

مرکزي دانشگاه کتابخانه 
  شاهرود علوم پزشکی

918  4  26114  1  2600  2  7  5  12  8  4 -  10  

   168  -23  144  167  67  100  14  28600  27  640579  59  14751  جمع 
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  رد نیاز آنها بر اساس استانداردهااطالعات کلی مربوط به نیروي انسانی موجود کتابخانه ها از نظرتخصص براساس استانداردهاي کتابخانه هاي دانشگاهی کشور وتعداد نیروي مو) 3لجدو
   

یف
رد

  

  تعداد نیرو  
  
  
  
  

  کتابخانه

تعـــداد کتابـــداران 
متخصص (دکتري 

ــد    ــناس ارش وکارش
ع کتابــداري واطــال

  رسانی) موجود

ــداران    ــداد کتاب تع
متخصــص مــورد   
نیازدر حـال حاضـر   

  براي کل دانشگاه
  کل نیروها)20%(

ــداران    ــداد کتاب تع
کمـــــــــــــک 
ــنا متخصص،کارشـ

ــی وکـــاردانی      سـ
کتابــداري واطــالع 

  موجود رسانی)

ــانی  ــروي انس نی
کمک متخصص 
مورد نیـاز بـراي   

  کل دانشگاه
  هاوکل نیر40%( 

تعداد کارمنـدان  
  رغیر کتابدا

  موجود
  (غیر

  )متخصص

ــانی  ــروي انس نی
  مورد نیاز غیر

بـراي   متخصص
  کل دانشگاه

ــل  40%(  کــــ
  نیروها

تعــداد نیــروي 
  انسانی موجود

بطور کلـی در  
کتابخانه هاي 

  کل دانشگاه

جمع نیروي انسانی 
مورد نیاز کتابخانـه  
ها در کل دانشگاه 
ــه  ــاس ســ براســ

ــاخص(    %100شـــ
  نیروها)

اختالف (مـازاد و  
یـروي  یا کمبود) ن

  مورد نیاز کتابخانه

نیـــروي انســـانی 
ــر   ــا ب ــورد نیازبن م
اظهار نظر مسئول 

  کتابخانه

دانشگاه علوم کتابخانه هاي   1
 مشهد پزشکی

مربوط به هشت   7
  مرکز اعالم شده

مربوط به هشت 19  15
  مرکز اعالم شده

هشت مرکز   18  29
  اعالم شده

29  72  73  1 -  0  

مرکزي دانشگاه کتابخانه   2
 بجنورد کیعلوم پزش

0  1.4  4  2.8  2  2.8  6  7  1 -  5  

مرکزي دانشگاه کتابخانه   3
 بیرجند علوم پزشکی

3  2.6  6  5.2  6  5.2  15  13  2+  15  

مرکزي دانشگاه کتابخانه   4
 زاهدان علوم پزشکی

1  4  6  8  8  8  15  20  5 -  30  

مرکزي دانشگاه کتابخانه   5
 زابل علوم پزشکی

0  3.8  9  7.6  8  7.6  17  18  1 -  21  

مرکزي دانشگاه ابخانه کت  6
 گناباد  علوم پزشکی

0  2.4  2  4.8  3  4.8  5  12  7 -  7  

مرکزي دانشگاه کتابخانه   7
 سبزوار علوم پزشکی

  ؟  - 6  12  6  4.8  4  4.8  0  2.4  2

8 
 

مرکزي دانشگاه کتابخانه 
  شاهرود علوم پزشکی

0  2.4  7  4.8  1  4.8  8  12  4 -  10  

    -23  167  144  67  50  67  53   33  13  جمع       
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  بحث
کتابخانه ها باید از همه نظر نمونه وکامل باشند تا بتوانند رسـالت  
خود را به نحو احسن و بطور شایسته و بایسته، با سرعت، صـحت  
و دقت وکاهش دادن هزینه ها به انجـام برسـانند تـا عـالوه بـر      
پاسخگویی به نیاز مراجعین و اعضـاء خـود باعـث جلـب توجـه و      

به سمت کتابخانه ها و این مراکـز گردنـد،    سوق دادن بیشتر افراد
تا بتوانند هزینه هاي صرف شده براي خـود را معنـی دار سـازند.    
نیروي انسانی و خصوصا نیروي انسانی متخصص یکی از شاخص 
هاي برآوردن این امور و توسـعه در هـر جامعـه و کتابخانـه کـه      
 جزیی از جامعه است، می باشد. اکثر بررسی هاي صـورت گرفتـه  

ي د و اکثر قریب به اتفاق پـژوهش هـا  بر این مهم تاکید نموده ان
انجام یافته در زمینه نیروي انسانی اظهار داشـته انـد کـه نیـروي     
انسانی و خصوصا نیروي انسانی متخصص و کمک متخصـص از  
اهمیت حیاتی در کتابخانه ها برخوردار است و اکثر کتابخانه هاي 

ویژه نیروي متخصص روبرو بـوده   مورد بررسی با کمبود نیرو و به
  ].10-12[و هستند

همه ایاللی و همکاران در بررسی خود به این نتیجه رسیدند که:  
منابع موجـود  کتابخانه ها از نظر نیروي انسانی متخصص و تعداد 

کتابخانه هاي دانشگاهی بایسـتی شـرایطی   . زیر استاندارد هستند
ـ   ].13[ه اي نزدیـک شـوند  فراهم کنند تا به استانداردهاي کتابخان

نتایج این پژوهش ها با نتایج این بررسی همخوانی دارد و همسـو  
ــدار متخصــص، کمــک  144اســت. بطــور کــل تعــداد  نفــر کتاب

دانشگاه علوم پزشـکی شـمال و    8غیر متخصص در  متخصص و
شرق کشور شامل دانشگاههاي علوم پزشـکی خراسـان رضـوي    

سـان جنـوبی (بیرجنـد)،    (مشهد)، خراسان شـمالی (بجنـورد)، خرا  
شاهرود، سبزوار، گناباد، زاهدان و زابل مشغول به کار هستند، هـر  
چند که بیشترین تعداد از این نیروها در دانشـگاه علـوم پزشـکی    
مشهد وکمترین تعداد در دانشگاه علوم پزشـکی گنابـاد بـه ارائـه     
خدمت مشغولند. در مجموع و بر اساس استانداردها در این مراکـز  

نفـر نیـروي متخصـص، کمـک متخصـص و غیـر        23تعـداد  به 
متخصص نیاز است. کمبود نیرو می تواند بدلیل عدم وجود نیروي 
متخصص کافی در این رشته ها با مدارك الزم و یا عـدم جـذب   
آنها در این مراکز تا بحال بوده باشـد و یـا بـدلیل عـدم رضـایت      

مراکـز  شغلی متناسب با مدارك تحصیلی در این سطوح کـه ایـن   
طرفی شـاید بـدلیل   نیز از نتوانسته اند این افراد را جذب نمایند و 

اهمیـت نیـروي   توجـه کـم مسـئولین امـر      یا کافی و طالععدم ا
محقق نشده است. از طرف متخصص کتابدار براي پیشبرد اهداف 

دیگر با توجه به نیازي که کتابخانه ها از قبل به نیرو داشته انـد و  
یاز مراجعین خود به هر شکل بوده باشـند،  می بایست پاسخگوي ن

بنظر می رسد با انجام رایزنـی هـا و پیگیـري هـاي مسـئولین و      
مدیران این مراکز، نیروهاي درحال کار سایر قسمت هاي سازمان 
را به هر شکل و با توافق به این واحدها منتقل نموده اند تا بتوانند 

ود باشـند،  حداقل تا حدودي پاسخگوي نیازهاي غیر تخصصی خـ 
چرا که اکثر این نیروها داراي سابقه کاري متوسط به باال هسـتند  
و این خود مشکالتی را براي هم کتابخانـه هـا و هـم خـود فـرد      
ایجاد کرده است. از آنجایی که تمامی کتابخانه هـا یعنـی حـدود    

% این مراکز در دو شیفت صبح و عصر و تا دیر وقت شب به 100
و کتابخانه هاي مرکزي تـا   بعضا در مراکز ارائه خدمت مشغولند و

شب سالن هاي مطالعه بـاز اسـت و امکـان خسـتگی نیروهـا       12
نسبت  ن را بدنبال دارد، می بایستاکاهش کارایی آنوجود دارد و 

به استخدام نیروي تازه نفس و عالقه مند به ارائه خدمت در ایـن  
ررسـی در  مراکز اهتمام ویژه صورت پذیرد. کتابخانه هاي تحـت ب 

این پژوهش هرچند از نظر تعداد نیرو بـه جـز یـک کتابخانـه بـا      
بمنظور رانـدمان بهتـر و    ، اما تعدیل نیروکمبود نیرو مواجه هستند
می بایست بـر اسـاس تخصـص صـورت     کاهش دادن هزینه ها 

توصیه می شود کتابخانه ها و خصوصا کتابخانـه هـاي   لذا  ،پذیرد
 ، رالمی سالمت جامعه هستندع که بستردانشگاهی علوم پزشکی 

بیش از پیش دریابیم و مشکالت فـراروي آنـرا بمنظـور پیشـبرد     
اهداف عالیه آموزش عـالی و بسـتر سـازي علـم و عمـل فـراهم       

دلیـل   دانشگاههاي شمال و شرق کشور به يکتابخانه هاسازیم. 
با مشـکل  عدم توجه به مساله استخدام کتابداران متخصص هنوز 

متخصـص   يتعـداد نیروهـا  ، مساله نیالوه بر او ع مواجه هستند
مناسـب و خـط    يهـا  سیاست باشد و به علت نداشتن ینم یکاف
موجـود بـا    يکتابخانـه هـا   نیروهـا در  نیا عیتوز استاندارد، یمش

   .نیست امکانات آنها متناسب و ، نوع و سطح فعالیتدرجه
رئیس کتابخانه با داشتن خصوصیات مهم شامل توانـایی فکـري،   

ریزي، درك شرایط موجود و توان انطبـاق بـا آن،    رت در طرحمها
قدرت روحی، هوشـیاري، ایمـان، دانـش اجتمـاعی و تخصصـی،      

از روابـط عمـومی صـحیح، در ادارة     يپذیري، برخوردار مسئولیت
و  مسـئولین امـا در حـال حاضـر     ].14[امور توفیق خواهد یافـت  

فاقـد تحصـیالت    ،که اداره کتابخانه ها را بر عهده دارنـد  مدیرانی
 یمـ یی رشته ها ریمتخصص در سا ای کتابداري و اطالع رسانی و

 یو اطالع رسـان  يرشته کتابدار ایو  تیریبه مد یباشند که ارتباط
که این مورد با نتایج سایر مطالعات از جمله مطالعه صـورت  ندارد 

نیـز   گرفته توسط تحریري مطابقت دارد و با نتایج مطالعه حاضـر 
ت و نتایج مطالعه ما را نیز در ایـن راسـتا تاییـد مـی     هماهنگ اس

 Elizebethنماید، در مطالعه اي دیگر که توسط الیزابت کـونر ( 
Connor بعمل آمد، وي اظهار می دارد که ارزشمندترین نیروي (

یک کتابخانه دانشگاهی نیروي کار آن اسـت و اگـر نیـروي کـار     
نگیزه نباشـد چرخـه   تحصیل کرده، آموزش دیده، عالقه مند و با ا

کاري کتابخانه و برنامه هاي کاري آن بیمار خواهد بود و نخواهد 
توانست نیـاز مشـتریانش را بـرآورده سـاخته و نخواهـد توانسـت       

لذا بـا   ].15[ چالش هاي فراروي خود را به خوبی پشت سر بگذارد
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توجه به موارد فوق بنظر می رسد مشکالت عدیده اي بر سـر راه  
  این مراکز وجود دارد. خدمات رسانی

  

  گیرينتیجه
مرکـز تولیـد و توزیـع    کتابخانه هاي دانشگاههاي علوم پزشـکی  
هستند و کمبـود نیـرو    دانش براي نیازمندان به اطالعات و دانش

خواهد شـد. کمبـود    مراکز مهمباعث بوجود آمدن مشکل در این 
 نیرو با توجه به شاخص ها در این مراکز بطور شاخص وجود دارد.
از نظر نیروي متخصص کـه مهمتـرین نیروهـاي یـک کتابخانـه      
هستند با کمبود شدید نیرو روبرو هستیم. از نظـر نیـروي کمـک    
متخصص نیز وضع به همین شکل اسـت و از نظـر نیـروي غیـر     

% نیروهاي یک مرکـز را شـامل   40متخصص و یا غیر کتابدار که 
بررسی با  می شوند نیز مشکل و جود دارد. در مجموع مراکز تحت

نفر نیروي متخصص، کمک متخصص  23توجه به شاخص ها به 
و غیر متخصص نیاز دارد. جذب و بکار گیـري اصـولی و درسـت    
نیروها در این مراکز باید با اهمیت تلقی شده و مد نظر قرار گیـرد  
و اهتمام جدي براي برطرف کردن مشـکل کمبـود نیـرو در ایـن     

د. مورد توجه جدي باشربوطه مراکز از طرف مسئولین و مدیران م
لذا پیشنهاد می گردد با توجه به افزایش رشته هاي تخصصـی در  
این زمینه ها در دانشگاهها و از طرفی افزایش رشته هـاي علـوم   
ــه   پزشــکی و بزرگتــر شــدن و توســعه ایــن دانشــگاهها و نیــاز ب
پاسخگویی تخصصی تر به قشر تحصیلکرده و در حال تحصـیل،  

ران محترم در این مراکز، برنامه ریزي مـدون و  اساتید و پژوهشگ
 امـور  بهینه تري را رقم زده تا به سمت تخصصی تر شدن بیشـتر 

پیش برویم و بار مشکالت را با هزینه هاي پایین ترکاهش داده و 
هزینـه   به نحو مطلـوب  و ف درستاهدابودجه الزم را در راستاي 

اجعین کتابخانه هـا  نموده تا از این طریق بتوانیم رضایت بیشتر مر
لذا پیشنهاد  را که آینده سازان این مرز و بوم هستند، فراهم آوریم.

پیشـبرد اهـداف و رسـالت کتابخانـه هـاي       بـه منظـور  می شـود  
دانشگاههاي علوم پزشکی شمال و شرق کشور به تعـداد نیـروي   

و  يخدام فارغ التحصیالن رشـته کتابـدار  کافی از نظر کمی و است
بمنظور ارتقـاء کیفیـت بیشـتر،    جه ویژه اي بشود. تو یاطالع رسان
یري واستخدام از نظر کیفیت نیروهاي متخصـص در  گجهت بکار

از  ناسـی ارشـد در راس امـور قـرار گیـرد و     سطح دکتري و کارش
 یرسـان  و اطـالع  يغیـر از کتابـدار   ییدر رشته هـا  نیروستخدام ا

ـ  کتابخانه ها یخالف مقررات استخدام ـ شـود و ا  یتلق از  امـر  نی
ي دانشـگاههاي علـوم پزشـکی و    کتابخانه ها يت امنائهی يسو

قرار  يکشور مورد پیگیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
  گیرد.

 

  تشکر تقدیر و 
از تمامی همکاران محترم درکتابخانـه هـاي دانشـگاههاي علـوم     
پزشکی شمال و شـرق کشـور و مخصوصـا مسـئولین و مـدیران      

مـدیریت  ت محتـرم آموزشـی پژوهشـی،    محترم این مراکز، معاون
مـالی  هـاي   امور پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد که هزینه

ناظر محترم این طرح کمـال  نیز انجام این طرح را متقبل شدند و 
  تقدیر و تشکر را داریم.
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