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Abstract 
 

Background and purpose: Libraries have a specific place in universities and have also an 

important role in students' education and research. The aim of this study was to evaluate the situation of 

academic libraries in Mazandaran, Babul and Golestan Universities of Medical Sciences. 

Materials and methods: This study is a descriptive survey in 25 academic libraries in Mazandaran, 

Golestan and Babul medical Universities. The tool of the survey was a standard questionnaire (ACRL), 

and the libraries were assessed using of checklist and interview. 

Results: Thirteen librarians (53%) hold a BSc degree, one (4%) with an MSc degree and two 

(8%) had an A.A degree. Regarding to prediction and design of the libraries structure, only 40%  

(10 libraries) had prior programs. Related to budget, 40% relied on resources from the deputy for 

research, 12% on faculty current budget and 8% on hospital current budget, (40%) of others libraries did 

not have a planned budget). 12 libraries (45%) were open 6 days a week, 10 libraries (40%) 5 days a 

week and 3 libraries (12%) provided services every day. 39665 references were held at central library of 

Babul Medical Sciences University and less than 1016 at 5 Azar Hospital in Golestan Medical Sciences 

University. Fifteen libraries (60%) had access to Medline and Elsevier databases and 10 Libraries (40%) 

did not have any access. 

Conclusion: University libraries must be standardized to meet the need of the students and staff. 
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  گزارش کوتاه        

  
  
  ازنــــــدرانـکــــــی مــــــــوم پـزشـلـشـــــگاه عـــه دانـلــــمج

  )85-89   (1388سال    بهمن و اسفند   74شماره    نوزدهمدوره 
 

85  1388 بهمن و اسفند ، 74 ، شماره نوزدهم دوره                                                          مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

ارزیابی وضعیت کتابخانه های دانشکده ها و مراکز آموزشی و درمانی 
در سال های علوم پزشکی مازندران، بابل و گلستان  وابسته به دانشگاه

  های کتابخانه های دانشگاهی ایرانو مقایسه آن با استاندارد 87-86
 

 3پروانه مهدیان         2حسن صیامیان          1زهره ترقی        1احترام السادات ایاللی 

 6خدیجه مظاهری         5رضاعلی محمدپور        4ید عباسی رادمجعبدال

 
  چکیده

آوری  رغـم گـسترش روزافـزون فـن        یکی از ابزارهای اساسی پژوهش، کتاب و کتابخانه است و علی           :سابقه و هدف    
موزش و پژوهش دانشجویان نقش بسیار ارزشـمندی        ای در دانشگاه دارد و در امر آ        اطالعات هنوز هم کتابخانه جایگاه ویژه     

هـای علـوم پزشـکی       های مراکز آموزشی و درمـانی وابـسته بـه دانـشگاه            هدف از این تحقیق ارزیابی وضعیت کتابخانه      . دارد
  .بودمازندران، بابل و گلستان و مقایسه آن با استاندارد 

های علوم پزشـکی     به مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه      کتابخانه وابسته    25در یک مطالعه توصیفی      : روش ها  و مواد
هـا، پرسـشنامه اسـتاندارد       ابـزار گـردآوری داده    . مازندران، بابل و گلستان به صورت سرشماری مـورد بررسـی قـرار گرفـت              

»ACRL «های مورد نظر مورد بررسی قرار گرفتند بوده و با استفاده از مصاحبه و چک لیست، کتابخانه.  
 نفرکارشـناس ارشـد     1کتابـداران کارشـناس کتابـداری،       ) درصـد 53( نفـر    13 کتابخانه مـورد بررسـی       25ز  ا : یافته ها 

ها،  بینی و طراحی قبلی فضای ساختمانی کتابخانه       ازنظر پیش . کاردان کتابداری بودند  ) درصد 8( نفر 2و  ) درصد4(کتابداری  
هـا از معاونـت پژوهـشی،         موارد بودجه کتابخانه    درصد 40. ندریزی قبلی داشت   برنامه) کتابخانه 10(ها   درصد کتابخانه 40فقط  

 دیگـر بودجـۀ مشخـصی       درصـد 40  و هـا بـوده اسـت       بودجه جاری بیمارستان    درصد 8ها و    درصد بودجه جاری دانشکده   12
درصـد   12)  کتابخانـه  3(درصـد پـنج روز در هفتـه و          40)  کتابخانه 10(شش روز در هفته،     ) درصد48(کتابخانه  12. نداشتند

 منبع مربوط به کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشـکی بابـل و کمتـرین مـورد        39665. ندادد تمام روز هفته خدمات ارائه می     
هـای مراکـز      کتابخانـه  )درصـد  60(کتابخانـه   15. بـود  آذر دانشگاه علوم پزشـکی گلـستان         5 منبع مربوط به بیمارستان      1016

  . دسترسی نداشتند)درصد40( کتابخانه 10داشتند و دسترسی  Medline و Elsevierهایی نظیر  آموزشی و درمانی به پایگاه
هـا    ها از نظر نیروی انسانی متخصص و تعداد منابع موجود زیر استاندارد هستند و هیچیک از کتابخانه                  همه کتابخانه  : استنتاج

  .ای نزدیک شوند ه استانداردهای کتابخانههای دانشگاهی بایستی شرایطی فراهم کننده تا ب بودجه مستقلی ندارند و کتابخانه
  

  ، ایرانهای مراکز آموزشی و درمانی، استاندارد های دانشکده، کتابخانه کتابخانه :های کلیدی هواژ
  

  مقدمه
کتاب و کتابخانه یکی از ابزارهای اساسی پـژوهش         

  آوری اطالعـات،    علی رغم گسترش روزافزون فن    . است

  

  .)1(ای در دانشگاه دارد ژههنوز هم کتابخانه جایگاه وی
 انه یک مکان مقدس و دارای ارزش علمی و ـکتابخ

  

  
  .  در شورای پژوهشی دانشگاه ثبت شده و با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شده است86 -4 این تحقیق طی شماره  

  E-mail: ztaraghi@mazums.ac.ir                        شیرازی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مازندرانبلوار امیرمازندرانی، خیابان وصال : ساری -زهره ترقی :مولف مسئول
  دانشگاه علوم پزشکی بابل. 4  دانشگاه علوم پزشکی مازندرانگروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی،  .1
   دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشکده بهداشت،حیاتی آمارگروه . 5   پزشکی مازندراندانشگاه علوم ، دانشکده پیراپزشکی،مدارک پزشکیگروه . 2
  دانشگاه علوم پزشکی مازندراندانشکده پرستاری و مامایی، . 6       دانشگاه علوم پزشکی گلستان. 3

  23/10/88:  یب            تاریخ تصو26/5/88: تاریخ ارجاع جهت اصالحات           12/5/88: ریافت تاریخ د
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  ه های دانشگاه های علوم پزشکی و مقایسه آن با استاندارد وضعیت کتابخان
 

86  1388 بهمن و اسفند ، 74 ، شماره نوزدهم دوره                                                          مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

  
باشد و همواره از احتـرام و قداسـت خاصـی            میفرهنگی  

بـر انتقـال    نظـام ارتبـاط علمـی       . )2(برخوردار بـوده اسـت    
تـرین مجراهـای     مبتنی است و یکـی از شایـسته       اطالعات  

هـای مرکـزی    ها و بـه ویـژه کتابخانـه    این انتقال، کتابخانه  
آوری  هـای مجهـز بـه فـن        کتابخانـه . )3(ها هستند  دانشگاه

هــای  اطالعــات و تکنولــوژی روز خــصوصاً در دانــشگاه
هـای پـشتیبانی و      ترین اهـرم   علوم پزشکی یکی از اساسی    

هـای آمـوزش پزشـکی در سـطح          اجرای مطلـوب برنامـه    
های  روست که رشد برنامه    آیند و از این    عالی به شمار می   

ــه مــوازات رشــد کتابخانــه  آموزشــی دانــشگاه هــای  هــا ب
  .)4(شود ذیر میدانشگاهی امکان پ

ها راه مطمئنـی     مراعات کردن استانداردهای کتابخانه   
برای جلوگیری از اتالف نیروی انسانی و مهمتـر از همـه            

ــه  ــدمات کتابخانـ ــای خـ ــت  ارتقـ ــاربران اسـ ــه کـ . ای بـ
ای ضوابطی است که با استفاده از        استانداردهای کتابخانه 

 .توان خدمات کتابخانه را سنجش و ارزیابی کـرد         آن می 
تـوان بـه عنـوان الگـوی         ای را مـی    استانداردهای کتابخانه 

ای  مطلوب راهکارهای نمونه، مـالک ارزشـیابی، انگیـزه        
برای توسـعه و پیـشرفت آتـی و نیـز بـه عنـوان ابزارهـای                 

گیری وعمل، نه تنها برای      کمک به تصمیم   ضروری برای 
کتابداران بلکه برای عموم افراد غیر کتابدار که بـه طـور            

هـا و    ریـزی و مـدیریت کتابخانـه       ا مقولـه برنامـه    مستقیم ب 
. )5،6(ای سروکار دارند، توصـیف کـرد       خدمات کتابخانه 

مراعــات کــردن اســتانداردها دو اصــل مهــم ســازگاری   
ها و اشتراک منابع را که زیر بنـای خـدمات نـوین        سیستم

شـوند، تحقـق     کتابخانه ای با کیفیـت بـاال محـسوب مـی          
ژوهـشگران را بـر آن داشـت        لذا این امر مهم پ    . بخشد می

هـای مراکـز     که پژوهشی در ارتباط با وضـعیت کتابخانـه        
هـای علـوم پزشـکی        آموزشی وابسته به دانشگاه    -درمانی

ــدمات      ــا خ ــد و ب ــام دهن ــستان انج ــل، گل ــدران، باب مازن
کتابداری و اطالع رسانی مناسب در حـد اسـتانداردهای           
تدوین شـده از سـوی کتابخانـه ملـی جمهـوری اسـالمی          
ایـران مقایـسه کننـد تــا شـاید گـامی در جهـت رضــایت       

  .اساتید و دانشجویان برداشته شود

  مواد و روش ها
ــی     ــوع مقطع ــه روش توصــیفی و از ن ــه ب ــن مطالع ای

 کتابخانـه وابـسته بـه       25جامعـه مـورد پـژوهش       . باشد می
هـای علـوم پزشـکی     مراکز آموزشـی و درمـانی دانـشگاه       

 صـورت سرشـماری      که بـه    بوده مازندران، بابل، گلستان  
ــزار. مــورد بررســی قــرار گرفتنــد هــا،  گــردآوری داده اب

ــا اســتفاده از  ACRL«1«پرســشنانه اســتاندارد   بــوده کــه ب
 مصاحبه و چک لیست، وضعیت پرسنل، کیفیت خـدمات،   
 بودجه، تجهیزات و امکانات، وضعیت کاربرد تکنولـوژی،       

کتاب، ژورنال براساس تعداد دانـشجو، رزیـدنت،        (منابع  
ایـن پرسـشنامه قـبالً      . )7(مورد بررسی قرار گرفـت    ) داستا

در دانشگاه علوم پزشـکی ایـران       ) 1373(توسط صیامیان   
اسـتفاده از    بـا  هـا  داده .)r ()8=76/0 (بـود اعتبار یابی شده    

  . پردازش شدندSPSSافزار آماری  نرم
  

   و بحثیافته ها
هـای    کتابخانـه دانـشگاه    25نتایج حاصل از پـژوهش      

مازندران، بابـل، گلـستان نـشان داد کـه در           علوم پزشکی   
ها  کتابخانه درصد سرپرستان  60ارتباط با وضعیت پرسنل،   

 درصد کارشناس 12درصد دکتری تخصصی،  16کارشناس،
 53(نفر13.دیپلم بودند  درصد 4درصد کاردان و   8 ارشد،
) درصـد 4( نفـر    1کتابداران کارشناس کتابداری،    )درصد

کــاردان ) درصــد 8( نفــر 2کارشــناس ارشــد کتابــداری، 
التحـصیل   بقیه کارکنان یا دیپلم یا فـارغ      . کتابداری بودند 

  .بودندهای غیرمرتبط با کتابداری  رشته
در ارزیــــابی مجموعــــه ) 1372(پــــژوهش حقیقــــی 

در ) 1373(های شهر تهران و نیـز مطالعـه صـیامیان            کتابخانه
با مطالعه  های مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کشور        کتابخانه
های دانشگاهی شهر تهران     همخوانی دارد و کتابخانه    حاضر

. )9،8(از نظر نیروی متخصص زیر حـد اسـتاندارد بودنـد          نیز  
هـا   همچنین با توجه به فرمول استانداردهای پرسنلی کتابخانه   

کتابــــدار کمــــک  2 بــــه ازای هرکتابــــدار متخــــصص
) کارشناس وکاردان کتابـداری و اطـالع رسـانی        (متخصص

                                                 
1. Association of Collage and Research Libraries 
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   و همکاراناحترام السادات ایاللی                             کوتاه    گزارش  
  

87  1388 بهمن و اسفند ، 74 ، شماره نوزدهمدوره                                                           مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

هـای علـوم      که در دانـشگاه    )5(ه کار کنند  بایستی در کتابخان  
پزشکی مازندران، بابل و گلستان با کمبود نیروی متخصص         

های غیرمرتبط با کتابداری      و کارکنان در رشته    بودندمواجه  
پژوهش حاضر با پژوهشی کـه حکیمـی و         . بودندو یا دیپلم    

ــه انجــام ) 1382(هــای دانــشگاه زاهــدان  طبــسی در کتابخان
ها  نی دارد و موید غیراستاندارد بودن کتابخانهاند همخوا داده

همچنـین پژوهـشی کـه توسـط        . )10(باشـد  از نظر پرسنل می   
ــدری  ــه) 1381(ص ــوم    در روی کتابخان ــشگاه عل ــای دان ه

بـا مطالعـه حاضـر    پزشکی مازندران و بابل انجام داده اسـت     
) 1387( در پـــــژوهش ابراهیمـــــی. )11(همخـــــوانی دارد

وم پزشـکی تبریـز از نظـر نیـروی          های دانـشگاه علـ     کتابخانه
های دانشگاهی ایران را     درصد استاندارد کتابخانه   89انسانی  
بینـی و طراحـی قبلـی فـضای          ازنظر پیش . )12(کردند رعایت

هــا   درصــد کتابخانــه 40هــا، فقــط   ســاختمانی کتابخانــه 
از . از قبل برای این منظور طراحی شده بودنـد        ) کتابخانه10(

از قبل  ) کتابخانه3(درصد  12 فقط   نظر طراحی ویژه معلولین   
از نظـر سـالن     . نیازهای ویژه معلولین را در نظر گرفته بودنـد        

دارای ) کتابخانـه 10(هـا  درصد کتابخانه 40قرائت مجزا فقط    
سالن قرائت بودند کـه بزرگتـرین سـالن قرائـت مربـوط بـه             

 متـر   168دانشکده پرشکی دانشگاه علـوم پزشـکی بابـل بـا            
ین ســالن قرائــت مربــوط بــه تــر مربــع مــساحت وکوچــک

دانـشگاه علـوم پزشـکی      (ساری  ) س(بیمارستان فاطمه زهرا  
  .بود متر مربع مساحت 20با ) مازندران

در ) 1382(ای که رسول آبـادی و احمـدی          در مطالعه 
های دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام دادنـد،         کتابخانه

درصــد کمتــر از حــد اســتاندارد 40هــا  مــساحت کتابخانــه
جهـت ارزیـابی    ) 1382( و در پـژوهش هاشـمیان        )13(بوده

هـای بیمارسـتانی دانــشگاه علـوم پزشـکی ایــران،      کتابخانـه 
هــا دارای  درصــد از کتابخانــه8/25تهــران، شــهید بهــشتی، 

ساختمانی بودند که از قبـل بـرای کتابخانـه طراحـی شـده              
در خصوص فضای   ) 1377(در گزارش بنی اقبال     . )14(بود

 11 کتابخانـه،    20ته به دانشگاه تهران، از      های وابس  کتابخانه
  .)15(کتابخانه از فضای استانداردی برخوردار بودند

 از وضـعیت  ) 1379(همچنین دربررسی اعظمی ساردوئی   
های دانشگاه علوم پزشکی کرمـان و مقایـسه بـا            کتابخانه

 کتابخانه مورد بررسی،  15 استانداردهای معتبر دانشگاهی، از   
  .)16( کمبودجا مواجه بودند کتابخانه با مشکل14

درصـد مـوارد    40در ارتباط با وضعیت تـامین بودجـه         
درصـد بودجـه    12ها از معاونت پژوهـشی،       بودجه کتابخانه 
هـا   درصد بودجه جـاری بیمارسـتان      8ها و    جاری دانشکده 

 هـا  بودجه مشخص شده برای کتابخانه     درصد 60.بوده است 
 مـشخص    درصد دیگر بودجه   40. بودجه جاری بوده است   

نداشتند و هر مرکز آموزشی و یا درمـانی خـود بودجـه را              
ــل کــرده اســت و لتق ــرات،   ی ــرای تعمی ــه ضــرورت ب ــا ب بن

در . شد ای در نظر گرفته می     تجهیزات و خرید منابع بودجه    
هـا مربـوط     های انجام شده بیشترین بودجه کتابخانـه       بررسی

یـون   میل 130آذر استان گلـستان بـا        5به کتابخانه بیمارستان    
ریال و کمترین بودجه مربوط به بیمارسـتان شـهید بهـشتی            

ــا   ــل ب ــال  10باب ــون ری ــود میلی ــه  . ب ــزان بودج ــشترین می بی
نـشریات  هزینـه   شـد و     ها صرف خرید کتـاب مـی       کتابخانه

  .شد معموالً از طریق معاونت پژوهشی تامین می
ــه   ــر اســاس اســتانداردهای کتابخان ای،  در حــالی کــه ب

اید ازبودجه کافی، مستقل و مناسب بـا        کتابخانه دانشگاهی ب  
اهداف و وظایف مدون و مطلوب خود برخوردار باشـد تـا            

راحتـی   بتواند نیازهای اطالعاتی جامعه استفاده کننـده را بـه         
در ) 1380(کـــه وطنخـــواه  پژوهـــشی. )5(بـــرآورده ســـازد

. ای مجتمع بیمارستان امام خمینی تهـران انجـام داد          کتابخانه
اقبـال   همچنین در پژوهش بنـی  . )17(باشد یمؤید این مسئله م   

 ،هـــای وابـــسته بـــه دانـــشگاه تهـــران در کتابخانـــه) 1377(
کتابخانه دانشگاه تهـران از چگـونگی بودجـه تخـصیص          20

  .)15(یافته اطالعی نداشتند یا سهم آنان نامشخص بود
درصـد  48هـا    از نظر وضعیت سـاعت کـار کتابخانـه        

درصـد پـنج روز در       40 ،هـا شـش روز در هفتـه        کتابخانه
. نـد داد درصد تمام روز هفته خدمات ارائه مـی       12هفته و   

باالترین ساعت کار کتابخانه مربوط به مرکز آموزشـی و   
 ساعت ارائه خدمات در روز      17درمانی رازی قائشمهر با     

وکمترین ساعت کاری مربوط به مرکز آموزشی درمانی        
رائه  ساعت در روز ا    30/6بیمارستان زارع ساری است که    

دهد که هر دو مرکز وابسته به دانشگاه علـوم           خدمات می 
 ای، ازنظراستانداردهای کتابخانه . باشند پزشکی مازندران می  
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کـم شـش روز در هفتـه و          کتابخانۀ دانشگاهی باید دست   
  .)5( ساعت به روی کابران باز باشد12هر روز 

هــا اعــم از  از نظــر تعــداد منــابع موجــود در کتابخانــه
رچــاپی بیــشترین مــورد مربــوط بــه کتابخانــه  چــاپی و غی

 منبـع و    39640مرکزی دانـشگاه علـوم پزشـکی بابـل بـا            
آذر دانـشگاه علـوم     5کمترین مورد مربوط به بیمارسـتان       

البته الزم به ذکر است     . بود منبع   1016پزشکی گلستان با    
هـــای علـــوم  کـــه اســـتاندارد مجموعـــه پایـــه دانـــشکده

 وعه مرجع استاندارد  باشد و مجم    مدرک می  40000پزشکی
باشـد کـه هـیچ یـک از       مدرک مـی  1500مراکز درمانی   

هـای علـوم پزشـکی     مراکز آموزشـی و درمـانی دانـشگاه       
 باشـند  مازندران، بابـل و گلـستان در حـد اسـتاندارد نمـی          

  .)1جدول شماره (
  

توزیع فراوانی تعداد منابع موجود در کتابخانه هـای         :1جدول شماره   
های علـوم پزشـکی       آموزشی درمانی دانشگاه   دانشکده ها، و مراکز   

  1386 -1387مازندران، گلستان، بابل سال 
  

  درصد  تعداد منابع  

ران
زند

ما
  

  دانشکده پزشکی
  دانشکده پرستاری ومامایی

  دانشکده داروسازی
  دانشکده بهداشت

  دانشکده پیراپزشکی
   بیمارستان زارع ساری

  بیمارستان رازی قائمشهر
  ی ساریبیمارستان امام خمین

  بیمارستان بوعلی سینا ساری
  بیمارستان فاطمه زهرا ساری

13649  
4848  
6434  
6086  
3283  
6075  
2165  
5839  
3731  
2045  

3/9  
3/3  
4/4  
2/4  

25/2  
1/4  
5/1  

4  
5/2  
4/1  

تان
گلس

  

  دانشکده پزشکی
  دانشکده پرستاری بویه

  دانشکده پیراپزشکی و بهداشت
  بیمارستان طالقانی گرگان

  امی گرگانبیمارستان دزی
   آذر گرگان5بیمارستان 

3244  
4841  
2580  
1537  
1327  
1016  

2/2  
3/3  
9/1  

1  
9/0  
7/0  

ابل
ب

  

  دانشکده پزشکی
  دانشکده دندانپزشکی
  دانشکده پیراپزشکی

  دانشکده پرستاری بابل
  دانشکده پرستاری آمل 

  کتابخانه مرکزی
   بیمارستان یحیی نژاد بابل

  بیمارستان شهید بهشتی بابل
  تان کودکان امیر کالبیمارس

2504  
4264  
7472  
3716  
5183  

39640  
4525  
5710  
4672  

7/1  
9/2  
1/5  
5/2  

54/3  
1/27  

1/3  
9/3  
2/3  

  100  146386  جمع
  

ــابی  )1381(در پژوهــشی کــه هاشــمیان  جهــت ارزی
هــای علــوم پزشــکی  هــای بیمارســتانی دانــشگاه کتابخانــه

 زنیـزهیچ یـک ا   .تهران و شـهید بهـشتی انجـام داد        ایران،
. )14(نبودند استاندارد ها نظر مجموعه کتاب   ها از  کتابخانه

درکویـت هـم نـشان    ) Al Ansari) 2001همچنین پژوهش 
هــای کویــت زیــر حــد  کــه مجموعــه منــابع دانــشگاهداد 

همچنــین در پــژوهش حکیمــی . )18(باشــد اســتاندارد مــی
های دانشگاهی شهر زاهـدان از نظـر          نیز کتابخانه ) 1382(

  .)10(تر از حد استاندارد بودند مجموعه پایین
ــاه  ــاط باپایگـ ــاتی  در ارتبـ ــای اطالعـ ــد 60هـ  درصـ

هــای  مراکــز درمــانی دسترســی بــه پایگــاه و هــا دانــشکده
 و داشــتند...  و Medline و Elsevierاطالعــاتی از قبیــل 

در پــژوهش هاشــمیان  . درصــد دسترســی نداشــتند   40
ین و ها از مدال  درصد از کتابخانه   7/80در تهران   ) 1382(
  .)14(کردند درصد از اینترنت استفاده می 9/83

در نهایــت نتــایج ایــن پــژوهش مبــین آن اســت کــه  
ای پزشــکی بــا مــشکالت مختلفــی دســت بــه هــ کتابخانــه

مشکالتی از قبیـل عـدم وجـود کارکنـان          . گریبان هستند 
 متخصص، عدم وجود بودجه مدون و مشخص و همچنـین  

هـای دانـشگاهی     خانهکه کتاب  آنجا از. تعداد منابع محدود  
 آموزشـی و    -های اطـالع رسـانی علمـی       ترین پایگاه  مهم

شــوند، مراعــات کــردن  پژوهــشی کــشور محــسوب مــی
هـا راه مطمئنـی بـرای کاسـتن          استانداردهای این کتابخانه  

ها، جلوگیری از اتالف نیـروی انـسانی و مهمتـر از             هزینه
  .ای به کاربران است همه ارتقای خدمات کتابخانه

  

  گزاریسپاس
هــای علــوم  ایــن تحقیــق بــا پــشتیبانی مــالی دانــشگاه 

پزشکی مازندران، بابل، گلـستان انجـام شـده اسـت و از             
ــه      ــانی و کلی ــی و درم ــز آموزش ــدارن و مراک ــۀ کتاب هم

انـد   همکارانی که در انجام این پژوهش ما را یاری نموده         
  .کمال تشکر و قدردانی را داریم
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