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 شیوه نامه ی اجرایی کتابدار بالینی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 مقدمه:

 پزشکی، تحقیقات و اطالعاتی منابع به دستیابی و ذخیره منظور به بیمارستانی و پزشکی هایکتابخانه اندازی راه

 تعریف ارایه با 1971 سال در مفهوم این .می کند مطرح را بالینی مسایل به آشنا و پزشکی کتابداران وجود به نیاز

 شد. نامیده  «بالینی کتابدار» درمان، تیم اعضای از یکی عنوان به پزشکیی کتابدار از جدیدی

 نندکمی نقش ایفای پزشکان اطالعاتی نیاز و پزشکی منابع بین رابط عنوان به درمان های تیم در بالینی کتابداران

 تیماز  را اطالعاتی نیازهای بیمار، بالین بر حضور و صبحگاهی هایگزارش ،هابحث و هاکنفرانس در حضور با و

 تنوع منابعان با مشکالتی همچون کمبود زمان ودرم تیم. از آنجا که مایندنجستجو می به اقدام و دریافت درمان

 اطالعاتی نیازهای تأمین در مهمی نقش تواند می کتابدار بالینی حضور. برای بازیابی اطالعات پزشکی مواجه هستند

 به درمان، تیم در بالینی کتابدار حضوردرواقع  .باشد داشته درمانی کیفیت خدمات ارتقای نتیجه، در و پزشکان

 درمان را یاری تیم شواهد بر مبتنی پزشکی اطالعات موقع به آوری فراهم با بلکه نیست، درمان در عنوان مداخله

ی کتابدار بالینی را در اجرای مفاد این شیوه نامه برنامه، با کرمانشاه در نظر دارد . دانشگاه علوم پزشکیساندرمی

 . داجرا نمایفرایند ژورنال کالب و گراندراند  2گروه های بالینی در  با همکاری درمانی و -سطح مراکز آموزشی

 عاریف ت )1ماده 

 Clinical Librarian تعریف کتابدار بالینی: -1

بیمارستان به طور مستقیم  یها بخش در حضور با که است یکتابدار یمارستانیب کتابدار ای ینیبال کتابدار

نیازهای اطالعاتی پزشکان را دریافت نموده و از طریق انجام جستجوی دقیق، اطالعات مناسب را در اسرع وقت 

  در اختیار ایشان قرار می دهد.

 Journal Clubs ژورنال کالب:2-

ی آن به بررسی و نقد گردد و در طید و دانشجویان برگزار میجلسه آموزشی است که با حضور اساتژورنال کالب 

 شود.قاله  از مجالت معتبر پرداخته میشناسی یک یا چند ممحتوا و روش

 

   Round راند:3-  



2 
 

ا، تمرین معاینات هآشنایی با عالئم بیماری درمان که با هدف آموزش، اخذ شرح حال، تیمحضور تیمی از اعضای 

بر بالین ریزی درمانی  تشخیصی و برنامهبالینی، استداللهای بیماری، تفسیر اطالعات نشانه یفیزیکی، مشاهده

 راند گفته می شود.بیمار 

 Grand Roundگراند راند: 4-

به  های مرتبط ها و بخشست که در طی آن اساتید، دستیاران، گروههای آموزشی اای از راند در بخششکل ویژه

 .پردازندمیبررسی وضعیت بیماران چالش برانگیز، نادر و استدالل بالینی در مورد آنان 

 چشم انداز و اهداف )2ماده 

 چشم انداز:  -1 

-ی کمی و کیفی آموزشتوسعهکمک به و ی کتابدار بالینی را به منظور ارتقا شگاه علوم پزشکی کرمانشاه برنامهدان

شناخته  کشوراجرا خواهد نمود و به عنوان قطب کتابدار بالینی در  سطح مراکز آموزشی درمانی،در های بالینی 

 خواهد شد.

 اهداف: - 2

 درمان به منابع روزآمد و مبتنی بر شواهد  تیمدستیابی  -1

 درمان تیمرفع نیاز های اطالعاتی  -2

 درمان تیمهبود رفتار اطالع یابی ب -3

 بالینی اطالعات پایگاه های با تاکید بر تخصصی پایگاه های اطالعاتیآموزش استفاده از  -4

 

 کتابدار بالینی  شرح  وظایف ( 3ماده ی 

   درمان جهت تشخیص موضوع تیمی حضوری با اعضای مصاحبه -1

 درمان تیماعضای ها به همراه استخراج کلید واژه -2
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 درمان تیمهای اطالعاتی به همراه اعضای جست و جو در پایگاه -3

 بازیابی و ارائه بهترین نتایج اطالعاتی ) مقاالت، کتب، راهنما ها و......( -4

یدرمانتیم  همراه به بخش یراندها در حضور -5  

ینیبال یتخصص یها کنفرانس و ها ییگردهما در حضور -6  

آموزش پایگاه های اطالعاتی -7  

ینیبال طبابت یراهکارها ای ها نیدالیگا هیته در یمکاره -8  

 فرآیند های اجرایی ( 4ماده ی 

فرایند ژورنال  2قبل از اجرای برنامه ی کتابدار بالینی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه شامل 

 کالب و گراند راند می باشد.

 Journal Clubs ژورنال کالبی برنامه 

قبل از اجرا توسط مدیران گروه های آموزشی تنظیم و به کتابدار بالینی ی ژورنال کالب ها هماه 3 تا1برنامه  -1

  مرکز اعالم می گردد.

 ، توسط مدیران گروه های آموزشی انتخاب و معرفی می گردد.هاژورنال کالب ینمسئول – 2

  به عهده ی مسئولین ژورنال کالب ها می باشد. ارتباط بین ارائه دهنده و کتابدار بالینی -3

 توسط کتابدار بالینی و ارائه دهنده صورت می گیرد. ی حضوری مصاحبهجهت  زم های الهماهنگی -4

 پردازند.میهای اطالعاتی در پایگاه و بازیابی بهترین مقاالت به جستجو ،ارائه دهندههمراه  به کتابدار بالینی-5

 فراهمژورنال کالب را  تسهیالت الزم جهت حضور کتابدار بالینی در روز برگزاری های آموزشی،مدیران گروه -6

 نمایند.  می

فرایند جستجو وبازیابی توسط ارائه دهنده و کتابدار بالینی پس از اجرای هر ژورنال کالب ارزشیابی می گردد،  -7

رنال کالب شناسایی شده و در برنامه سپس نقاط قوت و قابل اصالح فرایند اجرای کتابدار بالینی در برنامه ژو

 . ژورنال کالب بعدی اعمال می گردد
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ها از عوامل مرتبط شامل مدیران گروههای در پایان هر نیمسال عالوه بر جمع بندی ارزشیابی ژورنال کالب -8

های نیمسال بعدی ای در برنامه ریزی ژورنال کالبآموزشی، دستیاران و...... ارزشیابی پایانی انجام و به شکل دوره

 اعمال می شود.

 Grand Round گراند راندی برنامه

های آموزشی تنظیم و به کتابدار بالینی مرکز ی گراند راندها قبل از اجرا توسط مدیران گروهماهه 3تا1ی برنامه -1

 گردد.اعالم می

 گردد.های آموزشی انتخاب و معرفی میمسئول گراند راند، توسط مدیران گروه -2

روز قبل از گراند راند به منظور  2ها و سواالت بالینی مرتبط با بیمار را حداقل  caseمسئول گراند راند،  -3

 دهد.های اطالعاتی در اختیار کتابداربالینی قرار میمصاحبه حضوری و جستجو در پایگاه

 های اطالعاتی می پردازند.در پایگاهکتابدار بالینی به همراه دستیار، به جستجو و بازیابی بهترین مقاالت -4

 دستیار و کتابدار بالینی، بهترین شواهد بالینی را ارائه می نمایند. -5

های آموزشی، تسهیالت الزم جهت حضور کتابداربالینی در روز برگزاری گراند راند را فراهم می مدیران گروه  -6 

 نمایند.

و کتابدار بالینی پس از اجرای هر گراند راند ارزشیابی می گردد، فرایند جستجو وبازیابی توسط ارائه دهنده  -7

سپس نقاط قوت و قابل اصالح فرایند اجرای کتابدار بالینی در برنامه گراند راند شناسایی شده و در برنامه گراند 

 . راند بعدی اعمال می گردد

های آموزشی، عوامل مرتبط شامل مدیران گروهگراند راند در پایان هر نیمسال عالوه بر جمع بندی ارزشیابی -8

های نیمسال بعدی اعمال می گراند راندای در برنامه ریزیدستیاران و...... ارزشیابی پایانی انجام و به شکل دوره

 شود.

 

 فلوچارت برنامه ی کتابدار بالینی (5ماده ی 
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 : Journal Clubs ژورنال کالب

          

   

 

  

   

  

Journal Clubs 

 ژورنال کالب آغاز

کالب  توسط ی ژورنال اعالم برنامه

های آموزشیمدیران گروه  

توسط   کالب ژورنال مسئول معرفی

 مدیر گروه به کتابدار بالینی
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 : Grand Round گراند راند

 

 

 

 

 

Grand Round 

 گراند راندآغاز

 

 

ارائه موضوع ژورنال کالب 

ارائه دهنده توسط   

کتابدار بالینی   حضوری مصاحبه

ئه دهندهابا ار  

های مناسب انتخاب کلید واژه

 به همراه ارائه دهنده

های در پایگاه وجستج

بالینی  اطالعاتی توسط کتابدار

 به همراه ارائه دهنده

بازیابی بهترین مقاالت با همکاری 

 کتابدار و ارائه دهنده 

ژورنال کالب با  برگزاری

 حضور کتابدار بالینی

ی گراند راند توسط اعالم  برنامه

 های آموزشیگروه

 از سوپروایزر آموزشی

ارتباط معرفی دستیار جهت 

 با کتابدار بالینی

ارزیابی و اصالح 

فرایند ژورنال 

 کالب
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 حمایت ها (6اده م

فضای مناسب جهت مصاحبه  توانند برای اجرایی شدن کتابدار بالینی امکاناتی از جمله مسئولین و مدیران ارشد می

 جهت اینترنت با پهنای باند باال  دسترسی بهکامپیوتر وارائه دهنده(،  حضوری کتابدار بالینی با کاربر)دستیار/

 ینی) گراند راند و ژورنال کالب(را فراهم نمایند.جستجو و بازیابی مطالب بال

 

 

 

دستیار به و مراجعه ی ها  case معرفی 

 کتابدار بالینی

استخراج کلیدواژه ها توسط 

 دستیار همراه با کتابدار بالینی

های تخصصی بالینی جستجو در پایگاه

 کتابدار بالینی به همراه دستیارتوسط 

 بازیابی نتایج جستجو

کمک به پاسخگویی سوال بالینی 

درمان  در قالب بازیابی  تیم

 بهترین مقاالت و شواهد پزشکی  

گراند راند با  برگزاری

 حضور کتابدار بالینی 

ارزیابی و اصالح 

 فرایند گراند راند 
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