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Abstract 

Background: Evaluation of academic libraries is an important step towards discovering their weak 

points and improving their efficiency. This study aimed to evaluate Golestan University of 

Medical Sciences libraries compared to the standard of Iranian academic libraries. 

Methods: This applied study was conducted by comparative survey method in Golestan University 

of Medical Sciences in 2015. The study population included 5 libraries of Golestan University of 

Medical Sciences. The study data were gathered using a researcher-made questionnaire that was 

extracted from standard of Iran’s academic libraries. The validity of the questionnaire was 

approved by the faculty members and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha of 0.78. 

After all, the data were presented through tables and graphs using Excel software. 

Results: The findings of this study showed that the libraries of Golestan University of Medical 

Sciences contained 46826 resources, comprising 8.75% of the required standard resources. 

Besides, 12 human workforce worked in these libraries none of whom was professional in this 

field. Moreover, the study libraries were matched with the standard of Iran’s academic libraries 

regarding resources by 8.75%, human workforce by 31%, and space by 54%. 

Conclusion: The study libraries were not appropriately matched with the standard of Iran’s 

academic libraries. This can be improved by creation of a central academic library, renewal of the 

organizational structure according to the standard of academic libraries, and employment of 

professional workforce. 
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صذرا پزشکي علـــَم علوي هجــــلِ   

592 تا 583 صفحات ،4637پاییز ، 7 شوارُ ،6 دٍرُ  

463/37/37 دریافت تاریخ 463/39/37 پذیزش تاریخ   
 

ّای  ّای داًشگاُ علَم پزشکي گلستاى تا استاًذارد کتاتخاًِ تزرسي تطثیقي کتاتخاًِ

 داًشگاّي ایزاى

 *8، هسعَد هحوذی7، هزین تٌي صفار6، تاتک رستگاری هْز5اد، کویل کلثادی ًژ4سیذجَاد قاضي هیزسعیذ

رسانی پسشکی، دانشکده پیراپسشکی و عضو مرکس تحقیقات مدیریت اطالعات سالمت، دانشگاه علوم  استادیار و مدیرگروه کتابداری و اطالع1

 پسشکی تهران، تهران، ایران
 ، سمنان، ایرانانکارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد واحد سمن9
 مربی، دانشکده پرستاری، دانشکده علوم پسشکی آبادان، آبادان، ایران3

 رسانی، دانشکده پیراپسشکی، دانشگاه علوم پسشکی گلستان، گرگان، ایران کارشناس کتابداری و اطالع4
 علوم پسشکی گلستان، گرگان، ایران مربی، دانشکده پسشکی، دانشگاه5

 

 چکیذُ

ّبست. ّذف اس ایي هغبلؼِ،  ّبی داًطگبّی، رٍضی ثزای وطف ًمبط ضؼف ٍ ثْجَد وبرایی آى ضؼیت وتبثخبًِسٌدص ٍ هقذه4ِ

 .ثَدّبی داًطگبّی ایزاى  ّبی داًطگبُ ػلَم پشضىی گلستبى ٍ تغجیك آى ثب استبًذارد وتبثخبًِ ثزرسی ٍ ارسیبثی وتبثخبًِ

ٍ در داًطگبُ ػلَم پشضىی گلستبى اًدبم  1394رٍش پیوبیطی تغجیمی، در سبل وِ ثِ  ثَدایي هغبلؼِ، اس ًَع وبرثزدی  4رٍشهَاد ٍ 

استبًذارد "ّب ثب استفبدُ اس پزسطٌبهِ هحمك سبختِ وِ  ای داًطگبُ ثَد. دادُ وتبثخبًِ داًطىذُ 5ضذ. خبهؼِ هَرد ثزرسی، 

هِ ثِ تبئیذ اػضبی ّیبت ػلوی رسیذُ ٍ پبیبیی آى گزدآٍری ضذ. رٍایی ایي پزسطٌب ،استخزاج ضذُ ثَد "ّبی داًطگبّی ایزاى وتبثخبًِ

 در لبلت خذاٍل ٍ ًوَدارّب ارائِ ضذ. Excelافشار  ّب پس اس گزدآٍری ٍ تحلیل، ثب استفبدُ اس ًزمثِ تبئیذ رسیذ. دادُ 78/0ثِ هیشاى 

درغذ تؼذاد هٌبثغ استبًذارد  75/8هؼبدل ػٌَاى هٌجغ در اختیبر دارًذ وِ  46826ّب،  ّبی ًطبى داد وِ ایي وتبثخبًِ یبفتِ ّا4 یافتِ

ّبی هَرد  ّب ًیزٍی هتخػع ًیستٌذ؛ وتبثخبًِ ًیزٍ ٍخَد دارد وِ ّیچ وذام اس آى 12ّب هدوَػب هَرد ًیبس است. در ایي وتبثخبًِ

ب استبًذاردّبی درغذ ث 54ّب  ٍ اس ًظز فضبی وتبثخبًِ درغذ 31درغذ، اس ًظز ًیزٍی اًسبًی  75/8ثزرسی اس ًظز هدوَػِ هٌبثغ 

 ّبی داًطگبّی ایزاى تغبثك دارًذ. وتبثخبًِ

ّبی هَرد ثزرسی در سغح هٌبسجی اس ًظز تغبثك ثب استبًذارد لزار ًذارًذ ٍ لشٍم تَخِ ووی ٍ ویفی ثِ  وتبثخبًِ گیزی4 ًتیجِتحث ٍ 

تدذیذ سبختبر سبسهبًی ثب تَخِ ثِ استبًذارد  رسبًی ثِ ٍضَح ضزٍری است. ایدبد وتبثخبًِ هزوشی داًطگبُ، ّب ٍ هزاوش اعالع وتبثخبًِ

 ّب است.ّبی ثْجَد ٍضؼیت ایي وتبثخبًِّبی هتخػع اس رٍشّبی داًطگبّی ٍ خذة ًیزٍیوتبثخبًِ

 ّبی داًطگبّی استبًذارد، وتبثخبًِ کلیذی4 گاىٍاژ
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 هقذهِ

تَسؼِ آهَسش ػبلی در ایزاى ٍ رضذ ووی تؼذاد 

ارتمبی ویفی سغح داًطدَیبى در داًطگبُ، هَخجبت 

ّب فزاّن آٍردُ است. وتبثخبًِ  آهَسش ػبلی را در داًطگبُ

داًطگبّی ثِ ػٌَاى ثخطی اس ًظبم آهَسضی، ًمص هْن ٍ 

لبثل تَخْی در اًتمبل اعالػبت ثزای پژٍّطگزاى ٍ 

وٌذ. ایي هزاوش ثِ هٌشلِ ثخطی هحممبى ایفب هی

خذهت ًبپذیز اس ًظبم آهَسضی ٍ پژٍّطی ّوَارُ در  خذایی

ایي ًظبم ثَدُ ٍ اّذاف ٍ ٍظبیف آى در راستبی ًظبم 

. وتبثخبًِ (1)ثبضذ  آهَسضی ٍ پژٍّطی سبسهبى هبدر هی

داًطگبّی ثِ ػٌَاى للت یه هدوَػِ آهَسضی تلمی 

اػضبی ّیبت  ضَد وِ فضبیی را ثزای داًطدَیبى ٍ هی

ّب فزاّن  ػلوی خْت اًدبم تحمیمبت ٍ ارتمبی داًص آى

ّبی آهَسضی  هٌظَر ضٌبسبیی ٍ تمَیت ثزًبهِسبسد ٍ ثِ  هی

ّب . ایي وتبثخبًِ(4-2)آیٌذ  ٍ پژٍّطی داًطگبُ ثِ ٍخَد هی

تَاًٌذ ثِ ػٌَاى هحیغی خْت تزغیت ٍ ثزاًگیختي هی

ّبی آهَسضی پژٍّطی ػول داًطدَیبى ثِ فؼبلیت

 .(5)وٌٌذ

ّبی ػلَم پشضىی ًیش ثخطی اس ًظبم  ّبی داًطگبُ وتبثخبًِ

ی وطَر ّستٌذ وِ ثِ ػٌَاى هزاوش تأهیي ٍ آهَسش ػبل

اضبػِ اعالػبت تخػػی ثزای خبهؼِ پشضىی وطَر اّویت 

ای دارًذ. ارتمبی سغح ویفی خذهبت ایي هزاوش  ٍیژُ

ّبی خبهؼِ  حسبس ػلوی، ًمص ثٌیبدیٌی در تحمك ّذف

در راثغِ ثب ثْذاضت ٍ سالهت خبهؼِ دارد. ثب تَخِ ثِ 

پشضىی وطَر ثزای ارتمبی ّبی ػلَم  ّبی داًطگبُ تالش

ّبی  ّبی خَد، سٌدص وتبثخبًِ ویفیت خذهبت وتبثخبًِ

تَاًذ ثِ فزاّن آٍردى  ّبی ػلَم پشضىی هی داًطگبُ

ای السم ٍ ضٌبخت ًمبط لَت ٍ ضؼف  اعالػبت سهیٌِ

ریشی راّجزدی در  ّب ضبلَدُ هغوئٌی ثزای ثزًبهِ وتبثخبًِ

 .(6)رسبًی ثبضذ  خْت ثْجَد ویفیت خذهبت اعالع

عی سِ دِّ گذضتِ، ارسیبثی ػولىزد آهَسضی ٍ پژٍّطی 

ّبی داًطگبّی در سغح ثیي الوللی ثِ سزػت، وتبثخبًِ

ّبی هتٌَػی اس ًظز تئَری ٍ افشایص یبفتِ است ٍ دیذگبُ

ّب در . ایي ارسیبثی(7)ػول در ایي حَسُ ارائِ ضذُ است

 ّبی هذوَر ثِ ػٌَاى پطتیجبىخْت ارتمبی ًمص وتبثخبًِ

ّب اًدبم هی ّب ٍ هزاوش هزثَط ثِ آىّبی داًطگبُفؼبلیت

ضَد. در ایي سهیٌِ اثشارّبی هتفبٍتی عزاحی ضذُ است 

ّبی داًطگبّی در ّز  . ارسیبثی هیشاى رضذ وتبثخبًِ(8)

وطَر ثِ اهىبًبت ٍ ضزایظ خبظ آى وطَر ثستگی دارد؛ ثب 

ّبی داًطگبّی ایزاى  ایي ٍخَد اس استبًذارد وتبثخبًِ

ّب ثْزُ  ای ثزای ارسیبثی وتبثخبًِ تَاى ثِ ػٌَاى ٍسیلِ هی

ّب پی ثزد ٍ  ثزد ٍ ثذیي عزیك ثِ ًمبط لَت ٍ ضؼف آى

آًگبُ ثِ رٌّوَدی هغوئي ثزای الذاهبت آتی دست یبفت 

ّبی داًطگبّی ایزاى تَسظ  . استبًذاردّبی وتبثخبًِ(9)

وتبثخبًِ هلی خوَْری اسالهی ایزاى، ثز اسبس ثزرسی 

ّبی ّفت داًطگبُ هؼتجز ٍ لذیوی ایزاى، ثِ ػٌَاى  ثخبًِوتب

ّبی داًطگبّی ایزاى  راٌّوبیی ثزای استبًذارد وتبثخبًِ

ّبی  هٌتطز ضذ. ّذف اس وبرثزد استبًذاردّبی وتبثخبًِ

ّبی داًطگبّی  داًطگبّی، ثْجَد ثخطیذى ثِ ٍضغ وتبثخبًِ

 .(3)ّبست  ٍ پی ثزدى ثِ ًمبط ضؼف ٍ ًبرسبیی آى

بُ ػلَم پشضىی گلستبى ًیش، ثِ تَخِ ثِ ًمص هْن داًطگ

آى در تَسؼِ آهَسش ٍ پژٍّص ػلَم پشضىی در ضوبل 

ضزق وطَر، ًیبس ثِ ارتمبی ّزچِ ثیطتز ثستزّبی آهَسش 

ّبی ٍ  تَخِ ثِ ٍضؼیت وتبثخبًِ ٍ ثِ عَر ٍیژُ ٍ پژٍّص

ثٌبثزایي ّذف اس ایي هغبلؼِ،  رسبًی خَد دارد؛ هزاوش اعالع

ّبی داًطگبُ ػلَم پشضىی  رسیبثی وتبثخبًِثزرسی ٍ ا

ّبی داًطگبّی  گلستبى ٍ تغجیك آى ثب استبًذارد وتبثخبًِ

 ایزاى ثَد.

 

 هَاد ٍ رٍش

ایي هغبلؼِ، اس ًَع وبرثزدی است وِ ثِ رٍش پیوبیطی 

ای وتبثخبًِ داًطىذُ 5، در 1394تغجیمی، در سبل 

 داًطگبُ ػلَم پشضىی گلستبى اًدبم ضذُ است. خبهؼِ

ای داًطگبُ ػلَم  ّبی داًطىذُ هَرد ثزرسی، توبهی وتبثخبًِ

ّبی پشضىی،  پشضىی گلستبى، ضبهل وتبثخبًِ داًطىذُ

 دًذاًپشضىی، پیزاپشضىی، پزستبری ٍ هبهبیی، ثْذاضت ٍ

ّب ثب استفبدُ اس پزسطٌبهِ  ّبی ًَیي است. دادُ فٌبٍری

ّبی داًطگبّی  استبًذارد وتبثخبًِ"هحمك سبختِ وِ 

استخزاج ضذُ ثَد گزدآٍری ضذ. ایي پزسطٌبهِ  "ىایزا

ثخص ٍضؼیت آهَسضی داًطىذُ، ٍضؼیت  6ضبهل 

تحػیلی پزسٌل ضبغل در وتبثخبًِ، تَسیغ ًیزٍّب در 

ّبی هختلف وتبثخبًِ، ٍضؼیت هٌبثغ هَخَد  ثخص
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وتبثخبًِ، ٍضؼیت فضبی فیشیىی ٍ اهىبًبت وتبثخبًِ ٍ ًَع 

ِ ثِ تبئیذ اػضبی ّیبت وتبثخبًِ ثَد. رٍایی ایي پزسطٌبه

 0.78ػلوی ٍ هتخػػیي رسیذُ ٍ پبیبیی آى ًیش ثِ هیشاى 

ثِ تبئیذ رسیذُ است. دادُ پس اس گزدآٍری ٍ تحلیل، ثب 

در لبلت خذاٍل ٍ ًوَدارّب ارائِ  Excelافشار  استفبدُ اس ًزم

 ضذ.

ّب ثب  ثزای تؼیي هیشاى تغبثك هدوَػِ هٌبثغ وتبثخبًِ

 ی داًطگبّی ایزاى اس فزهَلا استبًذارد وتبثخبًِ
 

; تؼذاد اػضبی ّیبت  Fاستفبدُ ضذ وِ در ایي فزهَل 

ّبی  ; تؼذاد رضتِ U; تؼذاد ول داًطدَیبى،  Eػلوی، 

;  Dّبی وبرضٌبسی ارضذ،  ; تؼذاد رضتِ Mوبرضٌبسی، 

; تؼذاد ول  Vّب در سغح همغغ دوتزا ٍ  تؼذاد رضتِ

رلوی ثبثت ٍ « وَػِ پبیِهد»هدوَػِ وتبثخبًِ است. 

ای است وِ ثبیذ ّوشهبى ثب  ًوبیطگز حذالل هدوَػِ

گطبیص ّز ٍاحذ داًطگبّی در وتبثخبًِ آى هَخَد ثبضذ. 

هذرن تؼییي  40000ّبی پشضىی  ایي رلن ثزای رضتِ

 . (10)ضذُ است 

 

 ّا یافتِ

دّذ وِ در هدوَع،  ّبی ایي پژٍّص ًطبى هی یبفتِ

همغغ تحػیلی -رضتِ 28طدَ در داً 1840داًطگبُ دارای 

ًفز است.  229است ٍ تؼذاد اػضبی ّیبت ػلوی آى ًیش 

 ثِ تفػیل ارائِ ضذُ است. 1ایي اعالػبت در خذٍل 

 

 

 : آهبر ٍضؼیت آهَسضی داًطگبُ ػلَم پشضىی گلستبى ثِ تفىیه ّز داًطىذ1ُخذٍل 

 

 شاخص

 

 داًشکذُ

رشتِ 

 کارشٌاسي

رشتِ 

کارشٌاسي 

 ارشذ

رشتِ 

 دکتزی

اًشجَی د

 کارشٌاسي

داًشجَی 

کارشٌاسي 

 ارشذ

داًشجَی 

 دکتزی

اعضای 

ّیات 

 علوي

 12 - - 215 - - 2 تْذاشت

 21 2 45 362 1 2 2 پزستاری ٍ هاهایي

 149 509 89 - 8 4 - پزشکي

 11 - - 362 - - 3 پیزاپزشکي

 30 132 - 79 1 - 1 دًذاًپزشکي

 6 18 32 - 1 3 - ّای ًَیي یفٌاٍر

 229 661 166 1018 11 9 8 هجوَع

 

 

 

ّبی ٍاثستِ  در ارتجبط ثب ٍضؼیت هٌبثغ هَخَد در وتبثخبًِ

ّب ًطبى داد وِ در هدوَع، ایي  ثِ داًطگبُ، یبفتِ

ػٌَاى هٌجغ را در اختیبر دارًذ وِ ایي  46826ّب،  وتبثخبًِ

درغذ تؼذاد هٌبثغ هَرد ًیبس استبًذارد  8.75هیشاى هؼبدل 

ّی ػلَم پشضىی است. وتبثخبًِ یه وتبثخبًِ داًطگب

درغذ ثبالتزیي هیشاى تغبثك  25.65داًطىذُ پزستبری ثب 

 0.77ّبی ًَیي ثب  ثب استبًذارد ٍ وتبثخبًِ داًطىذُ فٌبٍری

درغذ ووتزیي هیشاى تغبثك ثب استبًذارد را داراست. سبیز 

 ارائِ ضذُ است. 2اعالػبت در خذٍل 
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 َد، استبًذارد هغلَة ٍ درغذ تغبثك ثب استبًذارد:: آهبر ٍضؼیت هٌبثغ هَخ2خذٍل 

 

 استاًذارد هٌاتع هَجَد داًشکذُ
درصذ تطاتق تا 

 استاًذارد
 تفاٍت

 -221280 46/5 234076 12796 پزشکي

 -64496 96/1 65786 1290 دًذاًپزشکي

 -36302 74/21 46389 10087 پیزاپزشکي

 -54839 65/25 73678 18839 پزستاری ٍ هاهایي

 -41179 35/7 44450 3271 تْذاشت

 -69657 77/0 70200 543 ّای ًَیي فٌاٍری

 -487753 75/8 534579 46826 هجوَع

 

 

ّبی هَرد ثزرسی  تَسیغ فزاٍاًی هٌبثغ هَخَد در وتبثخبًِ

ّبی هَرد  دّذ وِ در هدوَع در ول وتبثخبًِ ًطبى هی

 ػٌَاى هدلِ 181ػٌَاى هدلِ فبرسی،  388ثزرسی، تؼذاد 

ػٌَاى وتبة  8140ػٌَاى وتبة فبرسی،  37415التیي، 

ٍخَد  CDػٌَاى  649ًبهِ ٍ  ػٌَاى پبیبى 819التیي، 

 ارائِ ضذُ است. 3دارد. سبیز اعالػبت در خذٍل 

 

 

 

 ّبی هَرد ثزرسی : تَسیغ فزاٍاًی هٌبثغ هَخَد در وتبثخب3ًِخذٍل 

 

 
هجالت 

 فارسي

هجالت 

 التیي

کتة 

 فارسي

کتة 

 التیي
 سي دی ًاهِ پایاى

 276 758 3833 7692 68 169 داًشکذُ پزشکي

 73 0 253 1037 2 15 داًشکذُ دًذاًپزشکي

 15 0 662 9425 50 70 داًشکذُ پیزاپزشکي

داًشکذُ پزستاری ٍ 

 هاهایي
120 56 15943 2896 41 285 

 0 0 226 3045 5 10 داًشکذُ تْذاشت

 0 20 270 273 0 4 ّای ًَیي داًشکذُ فٌاٍری

 649 819 8140 37415 181 388 هجوَع

 

 

 

ّبی  اعالػبت هزثَط ثِ ٍضؼیت فیشیىی ٍ فضبی وتبثخبًِ

 ، تؼذاد(هزثغ هتز) وتبثخبًِ هَرد ثزرسی ضبهل فضبی

 ًفزُ، تؼذاد ته هغبلؼِ هیش ّب، تؼذاد لفسِ وبهپیَتز، تؼذاد

 ًفزُ، تؼذاد 4 هغبلؼِ هیش ًفزُ، تؼذاد دٍ هغبلؼِ هیش

 ارائِ ضذُ است. 4خذٍل غٌذلی در 
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 ّبی هَرد ثزرسی : ٍضؼیت فیشیىی ٍ فضبی وتبثخب4ًِخذٍل 

 

 داًشکذُ
فضای کتاتخاًِ 

 )هتز هزتع(
 تعذاد کاهپیَتز

تعذاد 

 ّا قفسِ

تعذاد هیز 

هطالعِ تک 

 ًفزُ

تعذاد هیز 

هطالعِ دٍ 

 ًفزُ

تعذاد هیز 

 7هطالعِ 

 ًفزُ

تعذاد 

 صٌذلي

 196 9 20 6 60 26 458 پزشکي

 2 0 0 0 7 2 0 ذاًپزشکيدً

 4 1 0 0 33 5 100 پیزاپزشکي

 62 5 20 0 92 16 257 پزستاری ٍ هاهایي

 4 1 0 0 14 5 100 تْذاشت

 18 4 0 1 8 8 46 ّای ًَیي فٌاٍری

 286 20 40 7 214 62 961 هجوَع

 

ّبی  ّب ًطبى داد وِ ّیچ وذام اس هذیزاى وتبثخبًِ یبفتِ

ی گلستبى دارای تحػیالت تبثؼِ داًطگبُ ػلَم پشضى

ّب اس  رسبًی پشضىی ًجَدُ ٍ ّوگی آى وتبثذاری ٍ اعالع

 ّبی دیگز ثَدًذ. تخػع

ثز عجك استبًذاردّبی داًطگبّی هحبسجِ ًیزٍی اًسبًی  

استبد  داًطدَ ٍ 250وتبثخبًِ ػجبرت است اس: ثِ اسای ّز 

 توبم ٍلت یب وسزی اس آى، یه ًفز هتخػع توبم ٍلت ٍ

ای  خلذ وتبة یب سبیز هٌبثغ وتبثخبًِ 25000 ثِ اسای ّز

هَخَد در هدوَػِ یب وسزی اس آى، یه ًفز 

خلذ افشایص  2500ٍ ثِ اسای ّز  هتخػع/ووه هتخػع

سبالًِ هدوَػِ وسزی اس آى، یه ًفز هتخػع/ووه 

 12ای داًطگبُ،  ّبی داًطىذُ . در وتبثخبًِ(10)هتخػع 

ّب ًیزٍی هتخػع  ًفز ًیزٍ ٍخَد دارد وِ ّیچ وذام اس آى

ّب ًیزٍی ووه  ًفز اس وبرهٌذاى ایي وتبثخبًِ 4ًیستٌذ؛ 

ًفز دیگز ًیزٍّبیی ثب تحػیالت ًبهزتجظ  8هتخػع ٍ 

 4ّبی داًطگبّی، ثِ  ّستٌذ. ثز عجك استبًذارد وتبثخبًِ

ًفز ًیزٍّبی دیگز در  10ووه هتخػع ٍ  8هتخػع، 

ز اس ًظز ّب ًیبس است. ثِ ػجبرتی در حبل حبض ایي وتبثخبًِ

درغذ ثب استبًذارد تغبثك ٍخَد دارد  31ًیزٍی اًسبًی تٌْب 

ًفز هتخػع،  4ٍ ثزای رسیذى ثِ ًمغِ استبًذارد ًیبس ثِ 

 ًفز ًیزٍّبی دیگز است. 2ًفز ووه هتخػع ٍ  4

 3در ارتجبط ثب ٍخَد فضبی هغبلؼِ، ًتبیح ًطبى داد وِ 

داًطىذُ پیزاپشضىی، ثْذاضت ٍ دًذاًپشضىی فبلذ فضبی 

ّبی داًطگبّی  هغبلؼِ ّستٌذ. ثز عجك استبًذارد وتبثخبًِ

ای ثزای پذیزفتي  ایزاى، وتبثخبًِ ثبیذ دارای فضبی هغبلؼِ

 درغذ اس تؼذاد ول داًطدَیبى را در آى ٍاحذ داضتِ 2

هتز هزثغ  5/2ثبضذ ٍ ثِ اسای ّز ًفز داًطدَ ًیش، ثبیذ 

. ٍضؼیت ٍخَد (10)فضبی هغبلؼِ در ًظز گزفتِ ضَد 

ًطبى دادُ ضذُ  5فضبی هغبلؼِ ٍ فضبی هغلَة در خذٍل 

 است.

 

 ّبی هَرد ثزرسی : ٍضؼیت فضبی هغبلؼِ وتبثخب5ًِخذٍل 

 داًشکذُ
تعذاد 

 داًشجَ

فضای 

هَجَد 

)هتز 

 هزتع(

فضای 

ب هطلَ

)هتز 

 هزتع(

درصذ 

تطاتق تا 

 استاًذارد

 0.93 299 280 598 پزشکي

 0 105.5 0 211 دًذاًپزشکي

 0 181 0 362 پیزاپزشکي

پزستاری ٍ 

 هاهایي
409 200 204.5 0.97 

 0 107.5 0 215 تْذاشت

ّای  فٌاٍری

 ًَیي
50 23 25 0.92 

 0.54 922.5 503 1845 هجوَع
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ر ٍاحذّبی هختلف وتبثخبًِ، در ارتجبط ثب تَسیغ ًیزٍّب د

ّب ًطبى داد وِ  هبًٌذ سبسهبًذّی، هزخغ، اهبًت ٍ ... یبفتِ

ّبی هَرد ثزرسی تفىیه ًیزٍ ثِ غَرت  در وتبثخبًِ

تخػػی در ٍاحذّبی فَق ٍخَد ًذارد. تٌْب در وتبثخبًِ 

ًفز در لسوت  1ًفز در لسوت اهبًت،  2داًطىذُ پشضىی 

ّبی  تزًت ٍ ثبًهًفز در لسوت ایٌ 1سبسهبًذّی ٍ 

ّب اس سیستن  اعالػبتی ٍخَد داضت. ّوچٌیي ّوِ وتبثخبًِ

 وزدًذ. لفسِ ثبس استفبدُ هی

 

 تحث

تَاى گفت وِ هدوَػِ  ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثِ دست آهذُ، هی 

ّبی هَرد ثزرسی اغالً در ٍضؼیت هٌبسجی ثِ سز  وتبثخبًِ

تَاًذ هبًؼی خْت رسیذى ثِ  ثزًذ ٍ ایي ٍضؼیت هی ًوی

ذاف آهَسضی ٍ پژٍّطی داًطگبُ ثبضذ. الجتِ همبیسِ اّ

  ّبی دیگز ّن ًطبى ًتبیح ایي هغبلؼِ ثب ًتبیح هغبلؼِ

دٌّذُ ّویي ٍضؼیت، ثب ضذت ضؼف ووتزی در 

ّبی دیگز است. در ارتجبط ثب تغبثك هدوَػِ هٌبثغ  داًطگبُ

ّبی هَرد ثزرسی ثب استبًذارد  هَخَد در وتبثخبًِ

درغذ  75/8ّب ًطبى داد تٌْب  ی یبفتِّبی داًطگبّ وتبثخبًِ

ثب ایي استبًذارد تغبثك ٍخَد دارد. داًطىذُ پزستبری ثب 

ّبی ًَیي ثب  درغذ ثیطتزیي ٍ داًطىذُ فٌبٍری 25.65

درغذ ووتزیي هیشاى تغبثك را دارًذ. ًتبیح ًػیزی ٍ  77/0

( ًطبى داد وِ تؼذاد هٌبثغ در توبهی 1383ػػبرُ )

سی در همبیسِ ثب استبًذارد در حذ ّبی هَرد ثزر وتبثخبًِ

درغذ  77/29ثسیبر پبییٌی است ٍ وتبثخبًِ ٍاحذ اَّاس ثب 

درغذ ووتزیي تغبثك را  81/2ثیطتزیي ٍ ٍاحذ راهْزهش ثب 

ّبی ای در خػَظ وتبثخبًِ. ًتبیح هغبلؼِ(3)دارا ّستٌذ 

داًطگبُ ػلَم پشضىی ّوذاى ًطبى داد وِ ّیچ یه اس 

زرسی اس ًظز تغبثك ثب استبًذاردّبی ّبی هَرد ثوتبثخبًِ

. (11)ّبی داًطگبّی ایزاى تغبثك وبهل ًذارًذوتبثخبًِ

ّبی  ( ًیش در ثزرسی وتبثخب1389ًِاثزاّیوی ٍ دیگزاى )

داًطگبُ ػلَم پشضىی تجزیش ثِ ایي ًتیدِ رسیذًذ وِ اس 

درغذ ثب استبًذاردّب تغبثك  9ًظز تؼذاد هٌبثغ هَخَد، تٌْب 

ّبی هَرد ثزرسی در  هطبثِ ٍضؼیت وتبثخبًٍِخَد دارد وِ 

( ًیش ًطبى 1388. چْزی ٍ دیگزاى )(12)ایي هغبلؼِ است 

ّبی ػلَم پشضىی  ّبی داًطگبُ دادًذ وِ هدوَػِ وتبثخبًِ

درغذ ثب  1/18وزهبًطبُ ٍ راسی وزهبًطبُ اس ایي ًظز 

استبًذارد ّوبٌّگی دارًذ وِ ٍضؼیت ثْتزی را ًجست ثِ 

. فزد اغفْبًی ٍ هیزحسیٌی (9)دّذ  هی ایي هغبلؼِ ًطبى

( ًیش ثِ ایي ًتیدِ 1388( ٍ ضؼجبًی ٍ دیگزاى )1391)

ّبی سیز ٍضؼیت  رسیذًذ وِ ثِ تزتیت هدوَػِ وتبثخبًِ

 .(13, 1)استبًذارد ّستٌذ 

ّبی هَرد ثزرسی ًتبیح  اس ًظز ٍضؼیت هذیزیت وتبثخبًِ

ایي ثزرسی ًطبى داد هذیزاى ٍ رٍسبی ّیچ وذام اس 

رسبًی ًذارًذ. در  ّب تحػیالت وتبثذاری ٍ اعالع تبثخبًِو

ّبی ػلَم پشضىی وزهبًطبُ ٍ راسی  ّبی داًطگبُ وتبثخبًِ

درغذ هذیزاى، تحػیالت وتبثذاری ٍ  90وزهبًطبُ ثیص اس 

رسبًی داضتٌذ وِ ثِ هزاتت ٍضؼیت ثْتزی را ًطبى  اعالع

غذ در 30. در داًطگبُ ػلَم پشضىی تْزاى ًیش (9)دّذ  هی

رسبًی ثَدًذ  هذیزاى دارای تحػیالت وتبثذاری ٍ اعالع

ّبی داًطگبّی هٌغمِ ضص داًطگبُ آساد  . در وتبثخبًِ(13)

رسبًی داضتٌذ  درغذ تحػیالت وتبثذاری ٍ اعالع 8/72ًیش 

(3). 

ّبی هَرد ثزرسی  در ثزرسی ٍضؼیت ًیزٍی اًسبًی وتبثخبًِ

ًفز  12هدوَع  در ایي هغبلؼِ، ًتبیح ثیبًگز ایي ثَد وِ در

ّب ًیزٍی هتخػع  ًیزٍ ٍخَد دارد وِ ّیچ وذام اس آى

ّب ًیزٍی ووه  ًفز اس وبرهٌذاى ایي وتبثخبًِ 4ًیستٌذ؛ 

ًفز دیگز ًیزٍّبیی ثب تحػیالت ًبهزتجظ  8هتخػع ٍ 

 4ّبی داًطگبّی، ثِ  ّستٌذ. ثز عجك استبًذارد وتبثخبًِ

 ًفز ًیزٍّبی دیگز در 10ووه هتخػع ٍ  8هتخػع، 

ّب ًیبس است. ثِ ػجبرتی در حبل حبضز اس ًظز  ایي وتبثخبًِ

درغذ ثب استبًذارد تغبثك ٍخَد دارد  31ًیزٍی اًسبًی تٌْب 

ًفز هتخػع،  4ٍ ثزای رسیذى ثِ ًمغِ استبًذارد ًیبس ثِ 

ًفز ًیزٍّبی دیگز است.  2ًفز ووه هتخػع ٍ  4

ٍضؼیت داًطگبُ ػلَم پشضىی تجزیش وبهالً هتفبٍت است. 

درغذ ثب  89ّبی ایي داًطگبُ اس ًظز ًیزٍی اًسبًی  تبثخبًِو

ّبی  ّبی داًطگبُ . در وتبثخبًِ(12)استبًذارد تغبثك دارًذ 

ػلَم پشضىی وزهبًطبُ ٍ راسی وزهبًطبُ، اس ًظز ًیزٍی 

 8/47درغذ ثب استبًذاردّب تغبثك ٍخَد دارد.  1/38اًسبًی 

ذاری ثَدُ ٍ درغذ وبرهٌذاى وتبثخبًِ دارای تحػیالت وتبث

. در داًطگبُ (9)اًذ  درغذ ًیش ًیزٍی هتخػع ثَدُ 17.7

درغذ ًیزٍّبی وتبثخبًِ  17.01ػلَم پشضىی تْزاى 
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درغذ ووه هتخػع ٍ ثمیِ ًیش  45هتخػع ثَدُ ٍ 

. در (13)اًذ  وبرهٌذاى ثب هذرن تحػیلی غیزهزتجظ ثَدُ

 15ّبی داًطگبّی هٌغمِ ضص داًطگبُ آساد ًیش  وتبثخبًِ

درغذ ًیش  3/36ًیزٍّب، ًیزٍی هتخػع ثَدُ ٍ  درغذ

درغذ را سبیز ًیزٍّب  4/48اًذ ٍ  ووه هتخػع ثَدُ

 . (3)اًذ  تطىیل دادُ

ّب ضزح  ّبی هَرد ثزرسی، در ّیح وذام اس آى در وتبثخبًِ

ضغل هطخع ٍ تفىیه ضذُ خْت اهَر تخػػی 

( 1383اهب ًتبیح ًػیزی ٍ ػػبرُ ) وتبثذاری ٍخَد ًذاضت؛

درغذ ًیزٍّبی وتبثخبًِ دارای ضزح 9/90اد وِ ًطبى د

ضغل هطخع، ثِ تفىیه اهَر تخػػی وتبثذاری ّستٌذ 

وِ  (9)اًذ  . چْزی ٍ دیگزاى ًیش ثِ ّویي ًتیدِ رسیذُ(3)

 دّذ. ًتبیدی هغبیز ثب هغبلؼِ حبضز را ًطبى هی

ّبی یه وتبثخبًِ  تزیي ضبخػِ فضبی هغبلؼِ یىی اس هْن

ّبی  ًطبى داد وِ در هدوَع وتبثخبًِاستبًذارد است. ًتبیح 

درغذ ثب استبًذارد تغبثك دارًذ. الجتِ ثبیذ  54 هَرد ثزرسی

ّب اغَالً فبلذ ّیچ گًَِ  درغذ وتبثخبًِ 50هتذوز ضذ وِ 

ای ّستٌذ وِ ٍضؼیت ًبهٌبسجی ثِ ضوبر  فضبی هغبلؼِ

 70ّبی داًطگبُ ػلَم پشضىی تجزیش ثب  رٍد. وتبثخبًِ هی

ثزًذ  ارد تغبثك، در ٍضؼیت ثْتزی ثِ سز هیدرغذ ثب استبًذ

ّبی ای در خػَظ ٍضؼیت وتبثخبًِ. ًتبیح هغبلؼِ(12)

داًطگبُ ػلَم پشضىی وزدستبى ًیش ًطبى داد وِ ٍضؼیت 

درغذ  40ّبی آى داًطگبُ ًیش فضبی فیشیىی وتبثخبًِ

ّبی داًطگبّی ایزاى است وِ ووتز اس استبًذارد وتبثخبًِ

 . (14)ح ایي هغبلؼِ است تمزیجب هطبثِ ًتبی

ّبی ایي هغبلؼِ ثِ ثجت ًطذى توبهی اعالػبت اس هحذدیت

ای وَّب ّب در ًزم افشار وتبثخبًِهٌبثغ هَخَد در وتبثخبًِ

اضبرُ وزد. ثِ ّویي خْت، هحممیي ثب ّوىبری وتبثذاراى 

داًطگبُ ٍ ثب استفبدُ اس دفتز ثجت وتبثخبًِ، اعالػبت توبهی 

وزدُ ٍ هٌبثغ ثجت ًطذُ را در ًزم افشار  هٌبثغ را استخزاج

وتبثخبًِ ثجت وزدًذ. سپس اعالػبت هَخَد، استخزاج ٍ 

 تحلیل ضذ. 

 

 گیزی ًتیجِ

ّبی داًطگبّی ایزاى در ٍضؼیت  تمزیجبً اوثز وتبثخبًِ 

اهب داًطگبُ ػلَم پشضىی گلستبى  ثزًذ؛ هٌبسجی ثِ سز ًوی

تزی در همبیسِ ثب در هدوَع در ٍضؼیت ضؼیف

ثزد. لذا ثب ػٌبیت ثِ رسبلت  ّبی وطَر ثِ سز هی اًطگبُد

آهَسش ٍ پژٍّطی ایي داًطگبُ ٍ اّویت آى در حَسُ ػلَم 

پشضىی ضوبل ضزق وطَر، تَخِ هذیزاى ٍ هسئَالى 

رسبًی ٍ  ّب ٍ هزاوش اعالع داًطگبُ ثِ ٍضؼیت وتبثخبًِ

اختػبظ هٌبثغ ٍ ًیزٍّبی اًسبًی ثِ ایي هزاوش ضزٍری 

یل ثِ ایي هْن، تطىیل وتبثخبًِ هزوشی ثِ است. خْت ً

ّبی داًطگبُ ػٌَاى هتَلی ووی ٍ ویفی ٍضؼیت وتبثخبًِ

ضزٍری است. تدذیذ سبختبر سبسهبًی ثب تَخِ ثِ استبًذارد 

ّبی هتخػع در ّبی داًطگبّی ٍ خذة ًیزٍیوتبثخبًِ

ّبی ثْجَد ٍضؼیت ایي ّبی فٌی اس دیگز رٍشحَسُ

 ّب است. وتبثخبًِ

 

 تشکز یز ٍ تقذ

ایي هغبلؼِ، ثِ غَرت هستمل ٍ ثذٍى حوبیت سبسهبًی 

داًٌذ اس  ًَیسٌذگبى ثز خَد السم هی اًدبم گزفتِ است.

ّوىبری وتبثذاری هحتزم هزاوش در ارائِ اعالػبت هَرد ًیبس 

 تطىز ٍ لذرداًی وٌٌذ.
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