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  مقدمه
 گسترش به رو آورى شگفت سرعت با علم، جهان امروزه
 و نوشته فنى و علمى ي مقاله دو ميليون قريب ساله هر. است
 به با توجه. شود مي چاپ معتبر ي مجله هزار 170 از بيش در

 و رشد و آورى فن و علم پيشرفت در علمى اطالعات نقش
 گران، پژوهش دستيابى كشور، اهميت يك ي توسعه

اطالعات  به دانشجويان و مدرسين مؤلفين، متخصصان،
ي علوم  و اين امر به ويژه در حوزه) 1(شود  مي بيشتر روزامد

ي آن كمتر است، نمود سالمت كه نيمه عمر منابع اطالعات
 الكترونيكى هاي رسانه ظهور با راستا، اين در. يابد بيشتري مي

 منابع ها اطالعات، كتابخانه توزيع و گرداورى در پيشرفته
 در را آن و كنند مي ذخيره ها رايانه روى بر را خود اي كتابخانه
 به اتصال با آن، بر عالوه و گذارند مي مراجعان دسترس
 ي گسترده ي شبكه يا وب و اينترنت مانند ديگرهاي  شبكه
بنابراين . ارايه كنند وسيعي خدمات توانند مي نيز جهانى

توانند  جويندگان اطالعات با ارتقاي سواد اطالعاتي خود مي
وجود . در هر زمان و مكان از اين اطالعات استفاده نمايند

ي  منبعي جهت ارتقاي سواد اطالعاتي متخصصان حوزه
ها  رسانان اين حوزه كه بتواند آن و كتابداران و اطالع پزشكي

 را از حضور منابع مرجع الكترونيكي پزشكي آگاه سازد،
  .رسد ضروري به نظر مي

آشنايي با منابع مرجع پزشكي در « كتاب مؤلفين تالش
 اطالعاتى سواد ارتقاي است كه در بوده اين بر» اينترنت
 هاى داشته باشند و آموزشدرمانى نقشي  - ي بهداشتى جامعه
 در را تحت وب الكترونيكي مرجع منابع كاربردى فوايد و الزم
 صورت به پزشكى علوم ويژه به بشرى دانش مختلف هاي حوزه

  .مندان قرار دهند در دسترس عالقه مفيد ولي فشرده رايگان،
  
  ي نويسندگان درباره
ي پژوهشي، مقاالت منتشر شده  ي نويسندگان اثر، سابقه پيشينه

ها در اين حوزه، امتيازهايي است كه  ي تدريس آن و سابقه
گفت را به عنوان متخصص در اين زمينه براي  نويسندگان پيش

آشنايي با منابع «كتاب . شمارد نوشتن چنين اثري مجاز مي
ي و با همكاري توسط عليرضا رحيم» مرجع پزشكي در اينترنت

  .مينا افشار و فاطمه زرمهر تدوين شده است
  
  

  
    

كتابداري و ي تحقيقات دانشجويي،  كميته ارشد، كارشناسي دانشجوي-1
 رساني پزشكي، دانشگاه ي مديريت و اطالع رساني پزشكي، دانشكده اطالع
 )ي مسؤول نويسنده( اصفهان، اصفهان، ايران پزشكي علوم

Email: soleimanzade.n@gmail.com 
كتابداري ي تحقيقات دانشجويي،  كميتهدانشجوي كارشناسي ارشد،  -2

رساني پزشكي،  ي مديريت و اطالع رساني پزشكي، دانشكده و اطالع
  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
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رساني  عليرضا رحيمي كارشناسي ارشد كتابداري و اطالع
از دانشگاه شهيد چمران اهواز اخذ  1380 خود را در سال

نموده است و از اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي 
باشد كه در حال حاضر دانشجوي دكتري  اصفهان مي

 New«رساني در دانشگاه  تخصصي كتابداري و اطالع

South Wales« هاي مختلف  وي در زمينه. باشد استراليا مي
كي فعاليت تحقيقاتي داشته است رساني پزش كتابداري و اطالع

هاي اطالعاتي پزشكي را در  ي تدريس در درس بانك و تجربه
  . ي خود دارد كارنامه

رساني پزشكي  مينا افشار كارشناس ارشد كتابداري و اطالع
از دانشگاه علوم پزشكي ايران و در حال حاضر از اعضاي هيأت 

ي  باشد كه تجربه علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مي
  . شناسي پزشكي را دارد ها تدريس درس مرجع سال

رساني دانشگاه  فاطمه زرمهر كارشناس كتابداري و اطالع
علوم پزشكي اصفهان و دانشجوي كارشناسي ارشد كتابداري 

  .در دانشگاه اصفهان است
  

  محورهاي اصلي اثر
مفاهيم . اين اثر از يك مقدمه و پنج فصل تشكيل شده است

و تعاريف منابع مرجع الكترونيك، انواع منابع مرجع عمومي 
اينترنتي، انواع منابع مرجع پزشكي اينترنتي، برخي منابع 

رسانان پزشكي و آشنايي با  تخصصي كتابداران و اطالع مرجع
هاي اين پنج فصل  موتورهاي جستجوگر اينترنتي عنوان

دهند كه حجم اصلي اثر به معرفي  عناوين نشان مي. باشند مي
  .مراجع پزشكي اينترنتي اختصاص يافته است

 و الكترونيك مرجع منابع تعاريف و مفاهيم با اول فصل
 تفاوت منابع، به اين ي دسترسى شيوه ونپيرام توضيحاتى

 و نيز شود مي آغاز ها آن ارزيابى ي نحوه و چاپى منابع با ها آن
 ادامه مرجع الكترونيكى هاى قالب پيرامون توضيحاتى با

 كار در اينترنت و رسانى هاى اطالع شبكه كاربرد. يابد مي
. شده است بررسى فصل اين در كه است ديگرى بحث مرجع

نهايت  در و منابع نوع اين در وجو جست فنون همچنين
  .است شده بيان الكترونيك مرجع منابع از استفاده مشكالت
 عمومى مرجع منابع انواع با آشنايى به مربوط دوم فصل

 صورت به را كه عمومى مرجع مختلف منابع و است اينترنتى
 در بشرى دانش مختلف موضوعى هاى در پوشش و رايگان

به  ابتدا بخش، اين بنابراين در. كند معرفي مي دارند، قرار وب
دسته منابع پرداخته  همان التين منابع سپس و منابع فارسى
 شود و مي آغاز ها نامه واژه با مباحث بخش، هر در. شده است

 موضوعى، راهنماهاى سپس و يابد مي ها ادامه دايرةالمعارف با
 رايگان هاى مجله و ها سالنامه لزوم صورت در و ها اطلس
 .شوند ارايه مي موجود

 مرجع منابع انواع تخصصى، صورت به سوم فصل
 آن به وابسته علوم و ساير پزشكى علوم ي حوزه در اينترنتى

 ها و دايرةالمعارف ها، نامه واژه ها، كتابشناسى راهنماها، چون هم
 چند معرفى به ادامه در و داده قرار مطالعه مورد را ها فرهنگ
پزشكى پرداخته  علوم ي حوزه در جامع پايگاه اطالعاتى نمونه
 الكترونيكى هاى اطالعاتى مجله هاى پايگاه نهايت، در و است

 رايگان صورت به را ها آن به دسترسى چگونگى و پزشكى
 .اند معرفى شده
 رايگان الكترونيك منابع انواع معرفى به چهارم فصل
 و كتابداران ي استفاده كه مورد راهنمايى و مرجع تخصصى

 باشد، كتابداران پزشكي مي ويژه به كشور رسانان اطالع
  .پرداخته است

 وجوگر جست موتورهاى انواع معرفى به پنجم فصل
 از يكى عنوان به پزشكى اختصاصى عمومى و از اعم اينترنتى

 دنياى اينترنت در اطالعات به دسترسى ابزارهاي ترين مهم
تحوالت  آخرين سير و وجو جست چگونگى و دارد اختصاص

  .نمايد بررسى مي را ها آن در
  

  ي اثر با آثار مشابه مقايسه
ي منابع مرجع پزشكي اينترنتي، اثر منسجمي به  در زمينه

شكل اين كتاب وجود نداشته است؛ اگر چه آثاري مثل 
تأليف و گردآوري امير » آوري اطالعات در علوم پزشكي فن«

اني مطابق با سرفصل شوراي عالي طباطبايي و احسان سبح
آوري اطالعات در  ريزي موجود است كه جهت درس فن برنامه

. رساني پزشكي ارايه شده است هاي اطالع پرستاري و سيستم
هاي اطالعاتي پزشكي تنها  اين كتاب در قسمت معرفي بانك
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و ) CINAHL(و سينال ) Medline( به معرفي مدالين
علوم پزشكي خارجي و برخي از  ترين كارگزاران مجالت مهم
هاي مفيد و كاربردي علوم پزشكي داخلي بسنده كرده  لينك
خودآموز اينترنت در علوم «در آثار ديگري نظير ). 2(است 
» اينترنت براي پزشكان«، )3(پور  نوشته فرزانه امين» پزشكي

، )4(نژاد  ترجمه دكتر ليال افشار و مهندس علي تركمن
ترجمه و تأليف رامين » پزشكياينترنت در علوم «

ي  ، ضمن معرفي شبكه)5(خان و حسن تأميني  قلي مهدي
وجو در آن، به صورت پراكنده به  هاي جست اينترنت و شيوه

ها، مجالت و موتورهاي  ها، بانك سايت معرفي برخي از وب
  .وجوي پزشكي بر روي اينترنت نيز پرداخته شده است جست

  
  اثربررسي محتوايي و ساختاري 

در اين بخش به نقد محتوايي، ساختاري و نگارشي اثر اشاره 
  :شود مي
  

  هاي مهم اثر ويژگي
  :باشند مزاياي اثر حاضر به شرح زير مي

ي پژوهشي، مقاالت  ي نويسندگان اثر، سابقه پيشينه -
منتشر شده و تدريس در اين حوزه، امتيازهايي است كه ايشان 

براي نوشتن چنين كتابي  را به عنوان متخصص در اين زمينه
  .شمارد مجاز مي

آوري دانشگاه علوم پزشكي  معاونت تحقيقات و فن -
ي چاپ كتاب در  اصفهان، ناشري دانشگاهي و معتبر در زمينه

  .باشد ي پزشكي و پيراپزشكي مي حوزه
عنوان مناسب و گويايي براي كتاب انتخاب شده است  -

  .و با هدف اثر هماهنگي دارد
و پشت جلد آن اطالعاتي شامل عنوان،  CD روي جلد -

آوري دانشگاه علوم  معاونت تحقيقات و فن(لگوي ناشر 
اي  ، اسامي نويسندگان، نام گروه دانشكده)پزشكي اصفهان

ي قالب الكترونيكي  ي اثر و نام شركت ارايه كننده توليد كننده
ي تلفن شركت موجود است كه  كتاب به همراه شماره

  .كند و سفارش آن را تسهيل مي دسترسي به اثر

ي آغاز، پيوندها، راهنمايي و  گزينه 4ي اول  در صفحه -
در قسمت راهنمايي، با توجه به ضرورت . خروج وجود دارد

جهت مشاهده و استفاده از  Acrobat Readerافزار  نصب نرم
افزار براي  اين نرم 10كتاب الكترونيكي، امكان نصب ويرايش 

قسمت پيوندها نشاني الكترونيكي . باشد ر ميپذي كاربر امكان
هاي  نامه ي عمومي، واژه هاي دو زبانه و چند زبانه نامه واژه

پزشكي، اطالعات پزشكي و دارويي به فارسي و انگليسي، 
ي جهان  نامه هاي عمومي و پزشكي، دانش دايرةالمعارف

ي فارسي مقاالت  نامه ي ملي پزشكي، نمايه اسالم، كتابخانه
كي، مقاالت پزشكي رايگان غير فارسي و اطلس آناتومي پزش

در قسمت آغاز، اطالعات كتابشناختي . نمايد بدن را ارايه مي
  .كامل اثر قيد شده است

ي اثر در قالب كتاب الكترونيكي باعث افزايش  ارايه -
قابليت كاربر پسندي آن شده است و امكان پيگيري 

  .ل مدارك در آن وجود داردو اتصال به اينترنت و اص فراپيوندها
انتخاب نوع، اندازه و رنگ قلم مناسب و استفاده از  -

ي ساده موجبات سهولت خواندن متن را فراهم  پيش زمينه
  .آورده است

ها در جهت  فهرست مطالب با رعايت نظم منطقي فصل -
هاي فرعي دقيق در زير  تفهيم موضوع و با آوردن سرفصل

د اعداد و حروف از نقاط قوت هاي اصلي با كاربر سرفصل
شود و خواننده براي يافتن سرفصل اصلي  كتاب محسوب مي

ي مربوط ارجاع  يا فرعي مورد نظر خود به راحتي به صفحه
با توجه به قابليت نمايش فهرست مندرجات در . شود داده مي

  ي سمت چپ صفحه به صورت بوك مارك  كناره
)Book mark (اصلي يا فرعي، هاي  و امكان انتخاب فصل

  .ي مربوط ارجاع داده شود تواند به راحتي به صفحه كاربر مي
  درج تصاوير و نمودارها به تفهيم بيشتر موضوع به  -

كند؛  خواننده، كه هدف اصلي نويسندگان بوده است، كمك مي
  . 60-59مانند صفحات 

ي نويسنده ضمن  اثر فاقد پيشگفتار است، اما در مقدمه -
هاي الكترونيكي پيشرفته در  به ظهور رسانه تأكيد و توجه

ها و  اي كتابخانه گرداوري و توزيع اطالعات، خدمات رايانه
تسهيالتي كه بدين ترتيب به كاربران ارايه شده است، بر 
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اهميت دسترسي به اطالعات مناسب و معتبر در پيشبرد 
ي  پژوهش تأكيد شده و ارتقاي سواد اطالعاتي جامعه

ني به عنوان هدف غايي اثر معرفي گرديده درما -بهداشتي
ي كتاب و  در انتهاي مقدمه نيز فصول پنج گانه. است

  .اند مندرجات هر فصل به اختصار توضيح داده شده
باشند كه  ها در پايان داراي تعدادي تمرين مي ي فصل همه - 

  .اين ويژگي با توجه به هدف آموزشي كتاب، بسيار مفيد است
   APA اثر استناددهيي  شيوه -

)American Psychological Association (تاريخ. است 
 و 2008 تا 1991 هايسال بين شده استفاده التين منابع نشر
 1366هاي  نشر منابع فارسي مورد استفاده نيز بين سال تاريخ

باشند كه از اين نظر منابع هم از قدمت و هم از  مي 1386تا 
ي زماني مناسبي مورد  بودند و بازهتازگي مناسبي برخوردار 
  .بررسي قرار گرفته است

هاي  دستي الزم در برقراري ارتباط ميان فصل يك -
 .مختلف كتاب رعايت شده است

با توجه به تغييرات سريع  CDانتشار اين اثر به صورت  -
در محيط اينترنت و موضوع اين كتاب، سهولت ويرايش آن را 

  .به همراه دارد و براي اين موضوع، قالب مناسبي است
  

  هاي اثر ها و كاستي نارسايي
  :باشند هاي اثر حاضر موارد زير مي كاستي
وجوي محتواي متني و غير  كتاب فاقد امكان جست -

كشي در  گذاري يا خط متني است و كاربر امكان يادداشت
را ) سازي ظاهري و محتوايي امكان شخصي(مطالب كتاب 

  اي، تصاوير پويا،  هاي چند رسانه كتاب فاقد قابليت. ندارد
  .باشد افكت، فيلم و صوت مي

در برخي موارد  متن كتاب در برخي موارد سليس و -
. مبهم است و در نتيجه متن كتاب يكدست و هماهنگ نيست

، در پاراگراف دوم 19ي  به عنوان مثال در فصل اول صفحه
يوزنت «: چنين آمده است» ساختار يوزنت«با عنوان 

هاي خدمات دهنده است كه  اي به هم پيوسته از رايانه شبكه
سته به اين هاي خبري واب هاي گروه ترافيك تبادل پيام

ها به روش خاصي  اين گروه. كند جا مي ها را جابه رايانه

با اين وجود، در برخي موارد جمالت . »شوند مي گذاري نام
سازد؛ به عنوان مثال، در فصل  مبهم درك متن را دشوار مي

چنين شرايطي نياز به «: چنين آمده است 182ي  ، صفحه4
محيط وب و سازي منابع موجود در  مجتمع و يكپارچه

اي، ضرورت بررسي  اينترنت همراه با انواع سنتي كتابخانه
مجدد ابزارهاي موجود در بازيابي اطالعات و كنترل 

  .»نمايد كتابشناختي را ايجاب مي
 4 بريتانيكا دايرةالعمارف منبع دو به كتاب متن در -
  اطالعاتي بانك و) 45-49 صفحات( صفحه

Engineering Village2 3 83-85 صفحات( صفحه (
 انكارتا دايرةالمعارف به كه حالي در است، شده داده اختصاص

منابع، به طور متوسط تنها يك  ي بقيه و) 48 ي صفحه(
  .پاراگراف اختصاص داده شده است

هاي معرفي شده مشخص نيست؛  اعتبار برخي از سايت -
سايت و باز كردن بخش  به عبارت ديگر با مراجعه به وب

About us سايت معرفي نشده است ولي وبمت.  
است، در  CD-Romبا توجه به اين كه كتاب در قالب  -

شد، خواننده  صورتي كه به صورت رنگي منتشر مي
  .توانست منابع معرفي شده را به شكل واقعي ببيند مي

گذاري شده، فصل اول در  در سلسله مراتب شماره - 
رد و فهرست مندرجات سمت چپ صفحه، اشكاالتي وجود دا

همين طور فهرست . باشد ها صحيح نمي گذاري ترتيب شماره
ي صفحات را  مندرجات سمت چپ، قابليت نمايش شماره

اي كه حاوي بخش  مضاف بر اين كه هر صفحه. ندارد
باشد، به  پاياني يك فصل و بخش آغازين فصل بعدي مي

ي فصل آغازين شناخته شده است و چند سطر  عنوان صفحه
ي چند  دهد؛ براي مشاهده بلي را نمايش نميپاياني فصل ق

اند، بايد  ي جديد شده سطر پاياني يك فصل كه وارد صفحه
فصل بعدي را انتخاب نمود و سطور پاياني فصل قبلي را در 

با انتخاب هر فصل بايد بتوان . ابتداي آن مشاهده نمود
زيربندهاي آن فصل را نيز با اين انتخاب مشاهده نمود؛ در 

با دو (با انتخاب راهنماهاي اينترنتي  4كه در فصل صورتي 
زيربند راهنماهاي فارسي و راهنماهاي رايگان نشريات 

شود و براي  ، تنها راهنماهاي فارسي مشاهده مي)ادواري
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ي راهنماهاي رايگان نشريات ادواري بايد دوباره بر  مطالعه
امكان . روي اين زيربند مشخص جداگانه كليك شود

اي يا عبارتي در متن كتاب يا حتي در يك  كلمهوجوي  جست
  .فصل وجود ندارد

در رابطه با تصاوير و نمودارها بايد خاطر نشان ساخت  -
سايت  كه براي معرفي برخي منابع تنها به ذكر آدرس وب

از تصاوير در . 77-78ها اكتفا شده است، مانند صفحات  آن
باالي هر تصوير در . ابتداي معرفي هر منبع استفاده شده است

آدرس الكترونيكي مربوط قيد شده است و با كليك روي آن، 
امكان ورود به سايت منبع وجود دارد، منتها تصاوير فاقد 

فهرست «اثر فاقد بخشي تحت عنوان . گذاري هستند شماره
ي يك  ، به ارايه172ي  و صفحه 3در فصل . است» تصاوير

در حالي كه تصويري نمونه از تصاوير اطلس اشاره شده است؛ 
  .زير مندرجات وجود ندارد

اگر چه در مقدمه، سطوح مختلف تحصيالت تكميلي و  -
هاي وزارت  ي دستياري پزشكي حوزه دكتري تخصصي و دوره

رساني پزشكي  هاي اطالع بهداشت جهت آشنايي با سيستم
اند، اما سرفصلي تحت  گروهي از مخاطبان اثر معرفي شده

  .وجود ندارد» رساني اطالعهاي  سيستم«عنوان 
هاي ارايه شده فاقد مقدمه، اهداف آموزشي  فصل -

  .گيري هستند رفتاري، خالصه و نتيجه
هاي ابتدايي به صورت اجمالي و  برخي مطالب در فصل -

به عنوان . اند هاي بعدي به تفصيل توضيح داده شده در فصل
وجو در فصل اول تحت بخش  مثال، بحث موتورهاي جست

دو صفحه به خود » ربرد اينترنت در بخش مرجعكا«
چنين آورده  23ي  اختصاص داده است و در انتها در صفحه

 مورد در كامل صورت به چهارم فصل در«: شده است
 بحث تخصصى پزشكى و عمومى وجوگر جست موتورهاى

به موتورهاي  5؛ در صورتي كه فصل »است شده
  .وجوگر اينترنتي اختصاص دارد جست

مواردي اشكاالت تايپي نظير پاراگراف دوم سطر در  -
به جاي » نويسي- فهرست«، 183ي  اول صفحه

، 209ي  ؛ پاراگراف دوم سطر اول صفحه»نويسي فهرست«
  . نوشته شده است» هاي وب صفحه«به جاي » ها وب صفحه«
  

  گيري  نتيجه
با گسترش منابع مرجع پزشكي در اينترنت و توفيق 

ي پزشكي و پيراپزشكي  يدگاه جامعهها از د روزافزون آن
اي براي  نامه نسبت به منابع مرجع چاپي و عدم وجود دست

معرفي اين منابع، تأليف كتابي در اين زمينه ضروري بوده 
رسانان پزشكي  با توجه به اين كه كتابداران و اطالع. است
ي پزشكي و  رساني به متخصصان حوزه ي اطالع وظيفه

دانشجويان كتابداري و ديگر متخصصان معرفي اين منابع به 
ي سالمت را دارند؛ اين افراد جزء بهترين گروه براي  حوزه

  . باشند تأليف كتابي در اين حوزه مي
با توجه به تغييرات  CD-Romانتشار اين اثر به صورت 

سريع در محيط اينترنت و موضوع اين كتاب، سهولت ويرايش 
آن را به همراه دارد و براي اين موضوع قالب مناسبي 

به طور كلي، با توجه به اين كه تا كنون چنين كتابي . باشد مي
رسد اين اثر با  در اين حوزه منتشر نشده است، به نظر مي

 مناسبي براي دروس ها، كتاب وجود برخي كاستي
 هاي بانك با آشنايي و تخصصي و عمومي شناسي مرجع

رساني  پزشكي دانشجويان كتابداري و اطالع اطالعاتي
 ي مفيدي براي سطوح نامه چنين دست پزشكي باشد و هم

 ي دوره و تخصصي دكتري و تكميلي تحصيالت مختلف
ي اين كتاب براي  بنابراين مطالعه. پزشكي است دستياري

ي منابع مرجع پزشكي  مام افرادي كه بخواهند در زمينهت
اينترنتي اطالعاتي داشته باشند، به عنوان اولين قدم توصيه 

تري  هاي جامع و كامل اميد است در اين زمينه كتاب. شود مي
  .منتشر شود
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