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هاي علوم پزشكي ايران و موجوديت پيوندهاي  هاي دانشگاه چگونگي صفحات وب كتابخانه

  *ها فراسازماني آن
  2رسول سعادت ،1احمد شعباني

  چكيده

كارهاي چندي را  به نحوي كه راه؛ ها همراه بوده است وري اطالعات و مديريت آن با تجهيزات نوين در سازمانآ توسعه فن :مقدمه

هاي  ريزي  ها و برنامه ضرورت اين موضوع، موجب توسعه زير ساخت. ضايت اعضاي سازمان در بر خواهد داشتجهت ارتقاي ر

پژوهش حاضر با هدف شناسايي چارچوب . طلبد هاي علوم پزشكي كشور شده است و مطالعات جديدي را مي جديدي در دانشگاه

هاي فراسازماني  هاي علوم پزشكي كشور و موجوديت پيوند دانشگاههاي  هاي مزبور به بررسي چگونگي صفحات وب كتابخانه فعاليت

  .ها پرداخت آن

 وبگاه بود، مورد 40هاي علوم پزشكي كشور كه  مطالعه حاضر توصيفي، كه در آن مجموع صفحات وب دانشگاه :روش بررسي

اي، ويژگي صفحات راهنما و تجزيه و  نهافزار كتابخا در اين بررسي موجوديت صفحات وب، نوع نرم. بررسي و ارزيابي قرار گرفت

هاي حاصل  تحليل موضوعي پيوندهاي فراسازماني با استفاده از چك ليست محقق ساخته، مورد سنجش واقع شد و در نهايت، داده

  . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتSPSSافزار  توسط نرم

جويي از صفحات وب در سيستم وب جهاني داشت، ولي   پزشكي به بهرههاي علوم ها و كتابخانه نتايج نشان از توجه دانشگاه :ها يافته

 درصد داراي وبگاه كتابخانه 5/62 دانشگاه معادل 25در مجموع . شد ها مشاهده مي نياز به استفاده از همگوني و وحدت رويه در اين يافته

هر (افزارهاي سيمرغ و پيام داراي كمترين استفاده  و نرم ) خانه وبگاه كتاب16(افزار افق داراي بيشترين استفاده  بودند و در اين ميان نرم 

  .بودند) كدام يك وبگاه كتابخانه

شود، ضمن  صفحات وب در كشورهاي جهان سوم حاكي از استفاده مديران مياني از تجربيات جهاني موجود قلمداد مي :گيري نتيجه

هاي استاندارد شدن اين صفحات امري واقعي در آينده  فزايش يافته، زمينه گونه از خدمات الكترونيكي به مرور ا آن كه توجه به اين

  . شود قلمداد مي

  .ها هاي بهداشتي؛ دانشگاه هاي حرفه هاي پزشكي؛ اينترنت؛ دانشكده كتابخانه :هاي كليدي واژه

  تحقيقي :نوع مقاله

  19/1/88 :پذيرش مقاله    3/11/87 :اصالح نهايي    25/3/87:  مقالهدريافت
هاي علوم پزشكي ايران و موجوديت پيوندهاي  هاي دانشگاه چگونگي صفحات وب كتابخانه. شعباني احمد، سعادت رسول :ارجاع

  .199-205 ):2 (7؛ 1389 اطالعات سالمت تيريمد. ها فراسازماني آن
  

  مقدمه

  سازي آوري اطالعات و مديريت آن با تبيين و پياده توسعه فن

هاي دولتي و خصوصي  ن در سازماننوي و تجهيزات  خدمات 

همراه بوده است، به نحوي كه تغييرات شگرفي را در ارايه 

كارهاي خدماتي و ارتقاي رضايت اعضاي سازمان و  راه

  تأسيس ابزارهاي نخستين دولت . مراجعين به همراه آورده است

تحقيق مستقلي است كه بدون حمايت مالي سازماني انجام  اين مقاله حاصل* 
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الكترونيك در نهادهاي آموزشي كشور موجب شد تا فرايند 

 روند سنتي به ديجيتالي تكامل يابد و ارتباطات سازماني از

هاي توسعه پنج ساله چهارم و  تغييرات مزبور در چارچوب برنامه

.  ساله كشور مورد توجه قرار گيرد انداز سند بيست چشم 

 مباحثه از  ترين هاي متنوع نشان داد كه مهم بررسي

 فعلي  گذاري دولت الكترونيك و نگراني مديران سياست

ريزي  وري نبوده است، بلكه مديريت و برنامهآ  فن محدوديت

  ). 1 (باشد راهبردي متجلي در تشكيالت مي

هاي مزبور موجب توسعه زير  بر اين قرار، ضرورت دگرگوني

هاي علوم پزشكي شد كه خط  هاي نوين در دانشگاه ساخت

آوري و ديجيتالي  ريزي مزبور را از طريق بنياد فن مشي برنامه

  . نمايد زشي و پژوهشي در هر دانشگاه توجيه ميابزار و لوازم آمو

هاي تكنولوژي و  با توجه به توسعه اين شيوه از برنامه

هاي نويني از آرا و  آوري در طول دهه هشتاد شمسي، جنبه فن

فرايند  عقايد در خصوص شيوه اطالع رساني و انعكاس 

هاي وابسته فراهم آمد،  هاي دولت الكترونيك و سازمان بگاه و

ه هر چند از بعد درون سازماني از موارد مورد توجه مديران ك

هاي مستمر به  بوده، ولي از نظر تبيين علمي نياز به بررسي

بر اين اساس . منظور ارتقاي سطح ارتباطات عملي داشت

هاي ارتباطي و ارتبــاطات صفحات وب توسط  نگرش به گونه

بي از آرا و هاي مؤسسات آموزش عالي به منزله بازتا كتابخانه

نظريات مديران سازماني تلقي شده، مبين توجه به فرايند شيوه 

  .باشد هاي كوتاه مدت مديران مي گذاري برنامه ارتباطي و سياست

در عصر كنوني با توجه به گسترش آموزش و پژوهش با 

جويي از وب و صفحات آن، يكي از  آوري و بهره استفاده از فن

ها  وزش عالي به ويژه دانشگاهموضوعات مديريتي مؤسسات آم

با گسترش امكانات صفحات وب و جذب مخاطبان به سوي 

اي كه هر سازمان  اين شيوه از اطالع رساني است؛ به گونه

 .سعي دارد، روندي را به منظور رفع نيازهاي مزبور فراهم آورد
  چارچوب با توجه به اين ويژگي، پژوهش حاضر سعي دارد تا

ا با بررسي چگونگي صفحات وب كتابخانه هاي مزبور ر فعاليت

هاي  هاي علوم پزشكي كشور و موجوديت پيوند دانشگاه

  . ها را مورد ارزيابي قرار دهد فراسازماني آن

اهميت اين پژوهش، مبتني بر چگونگي عملكرد مـــديران

هاي درون سازماني است، يعني با  آوري سازماني در تبيين فن

هاي جامعه تحقيق و چگونگي  نهشناسايي صفحات وب كتابخا

توان به آگاهي و  جويي مسؤولين از ايـــن ابزارها مي بهره

از سوي ديگر با توجه به . شناخت موجود اطالع حاصل كرد

به جايگاه توان  ها و مؤسسات مزبور مي نتايج پژوهش سازمان

هاي كشور پي برده، سعي در ارتقاي  خود در بين دانشگاه

  . هاي مزبور شود صفحات وب در سازمانوضعيت و امكانات 

 يا Online Public Access Cataloging(اپك 

OPAC :( فهرست همگاني پيوسته، فهرستي كه اطالعات آن

تواند از  اي ذخيره شده است و مي هاي رايانه داده در پايگاه 

طريق پايانه راه دور به طور مستقيم مورد استفاده كاربران قرار 

  ). 2(گيرد 

پيوندي : )Organization Metalink(ند فراسازماني پيو

هاي علوم  كه از وب سايت سازمان مادر و كتابخانه دانشگاه

ها  ها، همايش گزاري ها، مؤسسات، خبر پزشكي كشور به سازمان

  . نمايد ها برقرار شده، امكان بازيابي را ارايه مي و سمينار

 39جموع نتايج پژوهش مختارپور و كريمي نشان داد از م

دانشگاه علوم پزشكي تابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

اي موجود و قابل دسترس  پزشكي، يازده وب سايت كتابخانه

» تماس با مسؤوالن«در اين خصوص، ويژگي پيوند . بوده است

 64با » آدرس پست الكترونيكي كتابخانه« درصد فراواني، 82با 

امكان «و » ايتيموتور جستجوي درون س«درصد فراواني، 

 درصد از 55با » اي هاي دانشكده پيوند با وب سايت كتابخانه

  ).3(هاي مزبور قلمداد شد  خصوصيات وب سايت كتابخانه

 سايت از 49نتايج بررسي كوالئيان نشان داد كه از مجموع 

 36 درصد يعني 73ها،  سايت نظر مكان استقرار مؤسسات حامي 

 درصد از 51قر هستند و مورد از مؤسسات در تهران مست

  ). 4(د نباش ها داراي اپك مي سايت

Koganuramathبه اين نتيجه دست يافت كه هر صفحه    

ترين زمان به كاربران نهايي،  وب سايت بايد در كوتاه مدت

  ). 5(اطالعات را ارايه نمايد 

Olsinaاستانفورد، هاي  و همكاران دريافتند كه دانشگاه 

يا، شيلي و سنگاپور بر اساس ارايه يك سيدني، كبك، كاتالون

www.mui.ac.ir

http://www.mui.ac.ir


 و همكار احمد شعباني

  201  89تابستان  /  دوم  ي شماره /  هفتم  ي  دوره/  اطالعات سالمت تيريمد 

 روش كيفي توسط مؤلفين مزبور، با استفاده از استانداردهاي

9621 ISO-اند دانشگاه و  افزار كيفي مناسب توانسته  و نرم

مند از صفحات وب مناسبي گردانند  هاي آن را بهره كتابخانه

)6 .(  

Bao صفحه خانگي 143 در پژوهشي كيفي، كه بر روي 

ها انجام داد، به اين نتيجه دست يافت  گاه و كتابخانه آندانش

كه كتابداران بايد از قرار گرفتن يك اتصال به صفحه خانگي 

كتابخانه دانشگاه بر روي وب سايت دانشگاه حمايت كرده، 

هاي اطالعاتي پيوسته و منابع  امكان دسترسي به پايگاه

  ).7(اينترنتي رايگان را از طريق آن فراهم آورند 

Liu وب سايت 111 نيز در تحقيق خود به ارزيابي كيفي 

هاي تحقيقاتي  كتابخانه دانشگاهي، كه عضو انجمن كتابخانه

هاي خود، عناصري را در تمام وب  او در بررسي. بود، پرداخت

هاي دانشگاهي مشاهده نمود كه عبارت از  هاي كتابخانه سايت

 راهنماي جستجوي منابع از طريق شكل منابع، منابع با

توانم به شما كمك كنم؟،  چطور مي/موضوعي، دستيار پژوهشي

اطالعاتي درباره كتابخانه، خدمات كتابخانه، جستجوي سايت و 

ها،  نمايه الفبايي سايت، خدمات از كتابدار بپرس، اخبار، اعالميه

همچنين عناصري مانند . باشد وقايع و پيشنهادها مي

هاي تحت وب را در برخي از  هاي ديجيتال و نمايشگاه مجموعه

در پايان تحقيق خود پيشنهاد  Liu. ها مشاهده نمود وب سايت

هاي دانشگاهي بايد داراي  هاي كتابخانه دهد كه وب سايت مي

رابط كاربر قوي، انعطاف پذير و كاربر مدار باشد و چنان فضاي 

مجازي در اين وب سايت ايجاد شود كه تجارب كاربر را در 

  ). 8(تلف غنا بخشد موضوعات مخ

Shemberg وب سايت كتابخانه 125 با ارزيابي 

دانشگاهي با هدف بررسي وجود اطالعاتي درباره اين 

ها بر روي وب سايتشان به اين نكته دست يافت كه  كتابخانه

هنگام جستجوي اطالعات درباره خود كتابخانه بر روي سايت، 

نين اطالعاتي مشكالت و ابهاماتي وجود دارد، در حالي كه چ

اي منطقي و سازمان يافته، با قابليت جستجوي  بايد با شيوه

  ).9(آسان و نيز عناويني راهنما بر روي سايت فراهم شود 

هدف پژوهش حاضر، ارزيابي صفحات وب كتابخانه 

هاي علوم پزشكي كشور و موجوديت پيوندهاي  دانشگاه

  . ها بود فراسازماني آن

  

  روش بررسي

هاي  عه توصيفي، مجموع صفحات وب دانشگاهدر اين مطال

علوم پزشكي كشور از طريق پورتال خدمات دولت الكترونيك 

جمهوري اسالمي ايران و در وبگاه وزارت بهداشت، درمان و 

 مورد 1387آموزش پزشكي در فروردين و ارديبهشت ماه سال 

بر اين مبنا، با مراجعه به صفحات . بررسي و ارزيابي واقع شد

ها، مواد  هاي هر دانشگاه و ذخيره كردن آن  كتابخانهسايت

اطالعاتي مزبور با متغيرهاي پژوهش مورد محاسبه و ارزيابي 

ها از چك  ژوهش حاضر جهت گردآوري داده  در پ. قرار گرفت

جويي از  ليست محقق ساخته، استفاده شد كه روايي آن با بهره

. د قرار شدنظران و اصالح مجدد سنجش و تأيي ديدگاه صاحب

 مورد تجزيه و تحليل SPSSافزار  ها توسط نرم  همچنين داده

قرار گرفت و با استفاده از فراواني، درصد، ميانگين و در قالب 

 40در مجموع . هاي پژوهشي اقدام گرديد نمودار به شرح يافته

وبگاه دانشگاه علوم پزشكي در اين تحقيق مورد بازبيني واقع 

  . شد

  

  ها يافته

ج نشان داد كه از مجموع جامعه آماري پژوهش حاضر، نتاي

بگاه كتابخانه بود كه   درصد داراي و5/62 كتابخانه معادل 25

هاي  و دانشگاه در خارج از مراكز استان از اين دسته، تعداد د

كشور قرار داشتند، در حالي كه تعداد  قابل توجهي از 

 بزرگ هاي هاي مستقر در تهران و مراكز استان دانشگاه

  . باشند بهره از وبگاه كتابخانه مي بي

ها از نظر  در بررسي پراكندگي صفحات كتابخانه

اي مشخص  افزارهاي كتابخانه برخورداري از اپك و نوع نرم 

قابل نصب بر » افق« كتابخانه از نرم افزار 16شد كه تعداد 

باشد، استفاده  مي» پارس آذرخش«وب كه ويرايش ارتقا يافته 

افزار  يند، در ديگر سو، يك كتابخانه دانشگاهي از نرم نما مي

. مند بودند بهره» پيام«افزار  و ديگري از نرم » سيمرغ«
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همچنين شش كتابخانه دانشگاهي، كه عناوين برخي از اين 

مؤسسات جايگاه وااليي در ميان مراكز پژوهشي كشور داشت، 

ي وبگاه و در زمينه تجزيه و تحليل محتواي. باشد فاقد اپك مي

نامه  جايگاه صفحات راهنماي فارسي، برخورداري از آيين

 كتابخانه 16داخلي و اخبار مربوط به كتابخانه وب سايت،  

 كتابخانه 10 درصد داراي صفحه راهنماي جستجو، 64معادل 

 10نامه داخلي كتابخانه و   درصد به نصب آيين40معادل 

مربوط به كتابخانه  درصد به گزارش اخبار 40كتابخانه معادل 

  . در وب سايت مبادرت نمودند

در ارتباط با تكوين و تكامل نگرش مديران سازمان 

نسبت به پوشش مسايل برون سازماني، تجزيه و تحليل 

هاي فراسازماني در رابطه با جايگاه آن در نقشه سايت،  پيوند

 وبگاه سازماني از 36زبان و موضوعات و به طور كلي تعداد 

مند از پيوند فراسازماني  هاي علوم پزشكي كشور بهره دانشگاه

بود كه در صفحات اول و دوم وبگاه، پيوندهاي مزبور نصب 

 درصد به 5/55 وبگاه معادل 20از نظر زبان پيوندها تعداد . شد

 درصد به پيوندهاي 1/36 وبگاه معادل 13پيوندهاي فارسي، 

ه پيوندهاي  درصد ب7/2فارسي و انگليسي و يك وبگاه معادل 

  . انگليسي ارتباط داشتند

در زمينه بررسي موضوعي پيوندهاي فراسازماني مذكور 

هاي مديريتي سازمان، فهرستي از  به منظور سنجش ديدگاه

موضوعات تخصصي و عمومي تهيه شد كه نشان داد پيوند به 

هاي دولتي و خصوصي تخصصي پزشكي داخل كشور  سازمان

 درصد، 100م پزشكي كشور معادل  دانشگاه علو36در وبگاه 

 32هاي دولتي و خصوصي غير پزشكي در وبگاه  سازمان

 درصد، مؤسسات 8/88دانشگاه علوم پزشكي كشور معادل 

 دانشگاه 27دولتي و خصوصي با اهداف عمومي در وبگاه 

 درصد، مؤسسات دولتي و 75علوم پزشكي كشور معادل 

 14اه خصوصي تخصصي پزشكي خارج از كشور در وبگ

 درصد، مؤسسات 8/38دانشگاه علوم پزشكي كشور معادل 

دولتي و خصوصي تخصصي غير پزشكي در خارج از كشور در 

 درصد، 7/27 دانشگاه علوم پزشكي كشور معادل 10وبگاه

 10هاي داخلي و خارجي در وبگاه  ها و سمينار كنفرانس

 درصد و 7/27دانشگاه علوم پزشكي كشور معادل 

 دانشگاه علوم پزشكي كشور معادل 7در وبگاه ها  خبرگزاري

  .)1نمودار (باشند   درصد داراي ارتباط مي4/19
  

  
  هاي پزشكي كشور هاي دانشگاه بررسي موضوعي پيوندهاي فراسازماني وب سايت: 1نمودار 
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  بحث

 دانشگاه علوم پزشكي كشور 25بر اساس نتايج پژوهش، تعداد 

مند از صفحات وب كتابخانه بود كه بر حسب تحقيق فردين  بهره

 دانشگاه علوم پزشكي مشتمل 3، تعداد 1380كوالئيان در سال 

بر كرمانشاه، زاهدان و اصفهان و بر اساس تحقيق مختارپور و 

كريمي، تعداد يازده دانشگاه علوم پزشكي مشتمل بر ايران، 

، اصفهان، تهران، شهيد مشهد، اروميه، بيرجند، كرمان، اردبيل

مند از صفحات وب كتابخانه  بهشتي، كردستان و شهركرد بهره 

 مبتني بر قدمت و تاريخي Olsinaچنانچه بر باور ). 3(بودند 

ها باشيم،  ها در پي گزينش بررسي و عملكرد آن بودن وب سايت

هاي دانشگاهي كشور  توان دريافت كه وب سايت كتابخانه مي

باشد، ولي رشدي قابل توجه در   ابتداي راه ميهنوز جوان و در

   ).6(طول دو سال اخير داشته است 

ها از اپك و نوع  در زمينه برخورداري صفحات كتابخانه

افزارهاي داخلي بايد اشاره كرد كه بر حسب پژوهش  نرم

افزار   درصد از نرم20افزار سيمرغ،   درصد از نرم25كوالئيان، 

 درصد از 2افزار بيستون و  نرم درصد از 4پارس آذرخش، 

در حالي كه پژوهش حاضر ). 4(اند  مند بوده افزار كاوش بهره   نرم

افزار   از نرم بيانگر توجه مسؤولين و مديران مزبور در استفاده

قابل نصب بر وب كه ويرايش ارتقا يافته پارس  ، »افق «

  . باشد آذرخش است، مي

ات كتابخانه و در خصوص تجزيه و تحليل محتوايي صفح

نامه داخلي و اخبار  جايگاه صفحات راهنما، برخورداري از آيين

 و Olsinaمربوط به كتابخانه، پژوهش حاضر همانند تحقيق 

هاي  همكاران نشان داد كه نياز به صفحات وب كتابخانه

اين . )6(دانشگاهي در جهان سوم بايد توسعه و گسترش يابد

 همخواني دارد Koganuramathموارد همچنين با ديدگاه 

كه ساختار صفحه كتابخانه را مبتني بر اخبار جديد، خدمات، 

هاي اطالعاتي، تماس، پيوند با سازمان  سازي، پايگاه مجموعه 

  ). 5(داند  هاي ديگر مي مادر و پيوند با كتابخانه

در زمينه توجه مديران و مسؤولين سازماني به 

هاي اين پژوهش،  افتهفراپيوندهاي سازماني و دستيابي به ي

 را مورد تأييد Stylainou و Robbins و نيز Stillنگرش 

ها مؤثر  دهد كه عوامل فرهنگي بر محتواي وب سايت قرار مي

چنانچه رويكرد مديران ايراني به ). 10، 11(باشد  مي

هاي دولتي و خصوصي تخصصي پزشكي و غير   سازمان

سبت به خارج از پزشكي يا با اهداف عمومي در داخل كشور ن

كشور غلبه كامل داشته است؛ ضمن آن كه برخي اوقات در 

هاي سياسي و اجتماعي در رابطه با  اين گونه پيوندها جنبه

ها و سمينارهاي داخلي و خارجي در منظر  مسايل كنفرانس

اي، به طور معمول با  چنين رويه. مديران رجحان داشته است

ندارد كه وب سايت  و همكاران همخواني Olsinaديدگاه 

يك سازمان و يا كتابخانه را با ابعاد اشتراك جهاني معرفي 

  .)6(كند  مي

 
  گيري    نتيجه

ها در رابطه با مطالعات صفحات  هاي حاصل و بررسي آن يافته

وب در كشورهاي جهان سوم حاكي از استفاده مديران مياني 

ضمن آن كه توجه . شود از تجربيات جهاني موجود قلمداد مي

به اين گونه از خدمات الكترونيكي به مرور افزايش يافته، 

هاي استاندارد شدن اين صفحات امري اجتناب ناپذير در  زمينه

از طرفي، با توجه به اين كه دسترسي به . شود آينده قلمداد مي

هاي  اطالعات علمي و پژوهشي روزآمد و غني در حوزه

ري حياتي ها ام بهداشت و پزشكي براي محققان اين حوزه

همچنين با توجه به رويكرد جهاني آموزش و . بوده است

آوري اطالعات از جمله  پژوهش مبتني بر توليدات جديد فن

اطالعات ذخيره شده در صفحات وب و نيز امكان دسترسي 

به اطالعات غني از طريق پيوندهاي فرامتني و فراسازماني، 

بيش شايسته است كه مؤسسات آموزش عالي پزشكي كشور 

هاي خود توجه كرده، با تدارك ديدن  از پيش به وضعيت وبگاه

وبگاهي غني و برخوردار از امكانات مناسب، از اين موقعيت 

  .ممتاز به نحو احسن استفاده نمايند

  

  پيشنهادها

توان  گيري پژوهش، مي ها و نتيجه با توجه به يافته

  : پيشنهادهاي زير را ارايه داد
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آوري و تكنولوژي از لوازم و   فناز آن جا كه توسعه. 1

انداز بيست ساله كشور تلقي شده است،  ابزارهاي سند چشم

آوري مزبور در نظام  مديران مياني موظف به تدابير توسعه فن

اداري، آموزشي، و پژوهشي بوده، بر اين قرار تدابيري به 

هاي علوم پزشكي  منظور طراحي وب سايت كتابخانه دانشگاه

  . ضروري است

افزار اپك  ها از يك نرم جويي اغلب كتابخانه با توجه به بهره. 2

آيد رويكرد مديران مياني  در طول دو سال اخير، به نظر مي

افزار  جويي از يك نرم هاي علوم پزشكي كشور به بهره دانشگاه

گذاري ديگر  مشترك در حال فزوني و افزايش بوده، سياست

  . ايند استقرار يابدمديران نيز بايد در راستاي اين فر

مند از  ها بهره هاي مادر و كتابخانه طراحي وبگاه سازمان. 3

باشد كه نشان از  همگوني و وحدت در سراسر كشور نمي

اي مشترك و اختالف سليقه و عدم توسعه آموزش  فقدان رويه

طراحي سايت در مراكز آموزش عالي پزشكي است؛ چنانچه 

 10هاي داخلي فقط   كنفرانسدر ارتباط با پيوند سمينارها و

. اند مند بوده وبگاه دانشگاهي از اين موضوع مهم حياتي بهره

شود كه در طراحي صفحات اين وب  از اين رو، پيشنهاد مي

هاي مختلف علمي پژوهشي را مورد توجه قرار  ها، جنبه سايت

  .دهند
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A Survey of the Quality of the Iran's Medical Academic Library Web 
Pages and the Existence of their Organizational Metalinks* 

Ahmad Shabani, PhD 1; Rasul Saadat 2 

Abstract 
Introduction:  The current research seeks to evaluate the framework of the mentioned endeavors 
through the survey of the quality of the web pages of Iran's medical universities and the existence 
of their organizational metalinks. 
Methods: In this descriptive study, 40 web pages of the Iran's medical universities were studied. 
The existence of the web pages, the type of the library soft wares, the characteristics of the help 
pages, and the subject of the organizational metalinks were studied by means of a researcher-
made checklist. The data were analyzed by SPSS. 
Results: There was an interest in designing of web pages with the medical universities and their 
libraries in the international network; however there was a need for a homogeneity and unity of 
practice. These findings showed that 25 universities (62.5%) had a library web page, and out of 
them 16 library web pages were equipped with Ofogh software (the most frequency), and 1 
library web page had Simorgh software, and 1 library web page had Payam software (the least 
frequency). These findings also revealed that 36 web pages of the medical universities had 
organizational metalinks, out of which the most (100%) were governmental organizations and 
private non-medical metalinks, and the least (19.4%) were news agencies. 
Conclusion: On the one hand, the middle managers apply international experiences, on the other 
hand, the attention to these types of electronic services has been increased and the standardization 
of the web pages will be occurred in the future. 
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