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): (مقدمه -۷
و آشنایی آنها با مهارتهایی است که بتوانند به بهترین شکل با یکدیگر ارتباط برقرار ي آنه هر کشور، رشد و تعالی انسانهاعمحور اصلی پیشرفت و توس

توسعه هر کشور مستلزم پرورش شهروندانی است که از سواد مفید و کافی برخوردار . کنند و خود را براي ایفاي نقشی سازنده و اصیل در جامعه آماده سازند
.باشند

(ما نوع سواد مفید و مدرن شده اند که سواد به معناي مصطلح در نظام آموزشی34فق به کشف و معرفی بیش از طی دهه هاي اخیر، پژوهشگران مو
.دتنها یکی از آنها محسوب می شو)توانایی خواندن و نوشتن و محاسبه کردن

. که بتواند از میان حجم زیاد اطالعات موجود، نیازهاي اطالعاتی خود را شناسایی، تجزیه و ترکیب کنددر جامعه اطالعاتی، فردي با سواد تلقی می شود
به عبارت دیگر در عصر . و از آنها براي حل مشکالت روزمره خود استفاده نمایدموارد ناخواسته را کنار بگذارد و نهایتاً به آنچه نیازمند است دست یابد

عات، توانایی دستیابی، بازیابی و ارزیابی اطالعات، عامل تشخیص سواد به شمار می رود که داشتن این توانایی به سواد اطالعاتی انفجار و آلودگی اطال
. تعبیر می شود

ژه در مقاطع توسعه آموزش عالی بوی، گسترش روز افزون فناوري هاي اطالعاتی و ارتباطی و پیوند مستمر آنها با زندگی روزمره افرادعواملی از قبیل 
تخصصی ، تغییر در شیوه ها و رویکردهاي آموزشی و توجه به جایگاه تفکر انتقادي در آموزش، تحصیالت تکمیلی و تنوع دانشجویان و دوره هاي آموزشی

گسترش ، مناسب و معتبرانفجار اطالعات، آلودگی اطالعات و ضرورت استخراج منابع، تر شدن زمینه هاي مطالعاتی و تحقیقاتی در همه رشته هاي علمی
آشفتگی ، افزایش تنوع در موضوع ها و شکل منابع اطالعاتی، دوره هاي آموزش از راه دور و محبوبیت آن در میان طبقات جامعه از جمله افراد شاغل

نیاز به همگامی با ، آموزش مادام العمرتوجه بیشتر به ضرورت آموزش همگانی و، موجود در سازماندهی و اعتبار منابع الکترونیکی دسترس پذیر از اینترنت
.بر ضرورت آموزش و ارتقاي سواد اطالعاتی را نمایان می سازند پیشرفت هاي برق آساي فناوري

سواد اطالعاتی جزء اصلی و پایه و اساس یادگیري مادام و از آنجایی که اصلی موسسات آموزش عالی استایجاد پیشرفت مداوم در یادگیرندگان، وظیفه 
مهارتهاي سواد اطالعاتی، یادگیري را از مکانهاي رسمی کالسهاي درس فراتر برده و موجب می شود تا فراگیران جستجوگریهاي خود را ،العمر است

.توسعه بخشیده و به یادگیري خودکار دست یابند
طح جامعه، کتابداران، اساتید و مربیان، متخصصان فناوري و برخی سیاستگذاران، نیاز به تدریس و آموزش مهارتهاي براي گسترش این توانمندیها در س

با هدف بسیاري از کشورها. اطالعاتی در کلیه سطوح و مقاطع آموزشی را مطرح و بر ضرورت مهیا نمودن افراد براي یادگیري تمام عمر تاکید کرده اند
آموزش سواد اطالعاتی به دانش آموزان ، دانشجویان و دانش از طریق گنجاندنش آموختگان براي بقا در محیط متغیر اطالعات،توانمند ساختن دان

.اقدام نموده انددر نظام آموزشی خود پژوهان
این تاثیر چنان بود که در سال . نده اندعلوم پزشکی و و شاغلین این حیطه نیز از تحوالت و تاثیرات شگرف فناوریهاي اطالعات و ارتباطات بی نصیب نما

یکی از این توصیه ها عبارت بود از اذغام . توصیه هایی را براي اصالح آموزش پزشکی منتشر نمود) AAMC(انجمن دانشکده هاي پزشکی آمریکا1984
در بازیابی اطالعات پایگاههاي منتشر شده باشند و علوم اطالع رسانی در برنامه درسی پزشکی به طوري که دانش آموختگان داراي حداقل مهارتهاي الزم

.با فناوریهاي کامپیوتري آشنا باشند



اهمیت با توجه به اهمیت بحث اطالعات و ضرورت استفاده موثر و آگاهانه آن در عصر حاضر و از سوي دیگر پیشرفتهاي سریع و گسترده حوزه پزشکی، 
. آموزش این سواد بیش از پیش نمایان می شود

در که مربوط به نظام اداري و مدیریت می باشدایراناسالمیتوسعه جمهوريپنجمسالهپنجبرنامهمجموعهفصل چهارم از 46از طرف دیگر در ماده 
.و زمینه سازي بستر تاکید شده استاطالعاتیسواداطالعات،فناوريصنعتالکترونیک،دولتخدماتزمینه  بسط
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آموزش و ارتقاء سواد اطالعاتی دانشجویان در جهت رفع نیازهاي اطالعاتی آنان–
نایی دانشجویان با مفهوم جدید سواد در عصر اطالعاتآش–
نوع، دامنه و میزان اطالعات مورد نیاز خود تعیینکمک به دانشجو در جهت–
کارآ موثر و به طور خود به اطالعات مورد نیاز دسترسیکمک به دانشجو در جهت–
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پرستاري در دوترم مهر و بهمن ارائه می شد که در  سرفصـل  واحد فناوري اطالعات در ،در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در رشته پرستاري1383از سال 
رنت، پایگاههاي اطالعاتی و موارد استفاده از هر پایگاه براي رفع نیازهاي اطالعـاتی  تجلسه دانشجویان با اصول جستجو در این8دروس این رشته بیش از 

کتابخانه مرکزي دانشگاه جهت راهنمایی گرفتن در زمینه جستجو و دریافت پاسخ بررسی مراجعان به کتابداران پایگاه عرضه اطالعات . خود آشنا می شدند
تحقیقـات دانشـجویی بـراي دانشـجویان در     پایگاههاي اطالعاتی که توسط کمیتهدرسواالت و لیست شرکت کنندگان در کارگاههاي روشهاي جستجو 

مند به کمک در زمینه یافتن اطالعات مورد نیاز دانشجویان سایر رشته هـا بـه جـز    سطح دانشگاه برگزار می نمود مشخص کرد که  بیشتر دانشجویان نیاز
.پرستاري می باشند

حـث  اینکه تقریبا تمامی رشته هاي دانشگاه داراي واحد درسی کامپیوتر می باشند و از طرف دیگر  اظهار نیاز دانشجویان سایر رشته هـا بـه مبا  با توجه به 
در جلسه مربوط بـه دروس  1389به مدیر گروه دروس عمومی، در شهریور ماه مربوط به رفع نیازهاي اطالعاتی و آشنایی با روشهاي جستجوي اطالعات 

عمومی این موضوع مطرح  گردید و مقرر شد که براي رشته هاي پزشکی، علوم آزمایشگاهی، هوشبري، اتاق عمل، بهداشـت محـیط و حرفـه اي در سـر     
پایگاههـا  فصل دروس تغییراتی ایجاد شده و با حفظ چارچوب اولیه مباحث مربوط به آشنایی دانشجویان با روشهاي رفع نیازهاي اطالعاتی  و جسـتجو در  

.گنجانده شود
نظر به اینکه سواد اطالعاتی جد ا با توجه به اینکه در سر فصل جدید، مباحث مربوط به جستجو و آشنایی با پایگاهها به مباحث کامپیوتر اضافه شده است و 

در ابتدا مدرس مربوط به علوم کامپیوتر سرفصل دروس کامپیوتر را تدریس نموده و سپس مباحث مربوطـه  .از سواد کامپیوتري و سواد اینترنتی نمی باشد 
.به سواد اطالعاتی تدریس می گردید
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آلودگی اطالعات به نظر می رسد که قابلیت اجرایی شدن وقـرار  و بحث و  مشکالت دسترسی به اطالعات با کیفیت اطالعاتی توجه به نیاز کنونی جامعه 
.گرفتن در سرفصل دروس دانشگاهها را دارد

...............................................................................................................................................................
۱۷–)(

.و در حال حاضر هم در حال اجرا می باشدنیمسال تحصیلی انجام گرفته6در شروع گردیده ، 90-89از نیمسال اول سال تحصیلی این فرایند
...............................................................................................................................................................

.باشدEditقابل Wordخالصه فرآیند حداکثر در پنج صفحه در قالب فرمت : نکته 


