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 الف( معرفی دانشگاه علوم پزشکی گناباد:

رشته پرستاری   4دانشجو در   24با پذیرش   5631این دانشگاه در سال     

و مامایی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد فعالیت خوود را غاواز                

با منفک شدن از دانشگاه علوم پزشکی مشهود            5632نمود و از سال     

دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی مستقل کشوور           24به عنوان یکی از     

فعالیت خود را در حوزه بهداشت  درمان و غموزش پزشکی ادامه داد.             

های این دانشکده و  ارتقاء سطح علموی   به تدریج با افزوده شدن رشته    

هوا و مووسوسوا           شورای عالی گسترش دانشگاه     5633غن  در سال    

دانشکده   2غموزش عالی کشور با ارتقاء دانشکده به دانشگاه و تاسیس           

مستقل پیراپزشکی  بهداشت  پرستاری مامایی و دانشکده پوزشوکوی            

 موافقت نمود.

 در حال حاضر این دانشگاه دارای: 

مرکز جوامو     53تخت فعال   633بیمارستان با     4مرکز تحقیقاتی      6

عضو هیا  عولوموی و        513دانشجو    5311خدما   سالمت  حدود  

 ای و شهری و یک  پایگاه اورژانس جاده 51نفر پرسنل   5311حدود 

C:�Graduates�of�this�field�will�be�able�to:� 

-Teaching in universities and educational centers,  

- Compilation and translation of the book in the relevant 

field and knowledge translation,  

- Monitoring in the evaluation of software applications 

for related libraries,  

- Design databanks and databases in the relevant field 

and data mining of medical and related information,  

- Managing of central libraries of Medical Sciences Uni-

versities and related hospitals, 

- To carry out specialized, technical and service affairs of 

relevant medical sciences libraries,  

- Monitoring activities and fix the technical and special-

ized bugs in information systems and data mining,  

- The implementation of research affairs in the field of 

library sciences and information sciences in librarianship 

with using knowledge management.  

 

Therefore, anyone with a broader range of studies has 

the ability to further develop in this field, a person who 

learns from everyone and everything and learns and 

practices in his career and is an expert in this field, is 

called medical librarian and an Information sciences ex-

pert in medical field. 

 

قبول الطالب غیر االیرانیین )الطلبة الخارریایاةی فاع فار   
علم المکتبرت و المعلومرت الصحیة مرحلة البکرلوریس فا  

 یرمعة گنربرد للعلوم الطبیة 
 

                               

A:� Introduction� of� Gonabad� University� of� Medical�

Sciences:� 

     The university was established in 1986 with the 

admission of 42 students in 2 nursing and midwifery 

disciplines and gradually increased its fields of study 

and improvement of its scientific level, in 2008. It up-

graded to the university and now has 4 independent 

Paramedical, Health, Nursing and Midwifery and 

Medicine faculties. Currently, the university has: 3 

research centers, 2 hospitals with 387 active beds, 18 

comprehensive health centers, about 1800 students, 

107 faculty members and about 1700 personnel and 

15 road and city emergency stations and an emergen-

cy air base that has the country's first-ranking based 

on population. 

B:� Introduction� of�Medical� Librarianship� and� Infor-

mation�Sciences: 

 The BSc in Medical Librarianship and Information 

Science is an interdisciplinary discipline in which the 

graduates, using information technology and 

knowledge management, not only to organize and do 

data mining in medical information but also can man-

age the libraries of centers such as Medical Sciences 

Universities, Colleges and Hospitals for scientific par-

ticipation. The students who study in the field of 

Medical Librarianship and Information Sciences, col-

lect, organize and disseminate information in medical 

and paramedical fields and related subjects, and pro-

vide basic information in the fields of anatomy, phar-

macology, pathology, laboratory sciences, biochemis-

try, biophysics and medical terminology.  

 
With special offer 50% 
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Guideline of Medical Librarianship  and Information Sciences راهنمای رشته کتابداری و اطالع رسانی پزشکی 

پایگاه اورژانس هوایی که به نسبت جمعیت رتوبوه اول کشوور را                  

بونودی جوزء         همچنین این دانشگاه از نظور رده       باشد.     داراست  می 

 گردد. های تیپ دو کشور محسوب می دانشگاه

شایان ذکر است که این دانشگاه بواسطه موقعیت جغرافیایی ممتاز            

که شبکه بهداشت و درمان شهرستان بجستوان را            خود  عالوه بر غن   

کیلوموتوری از      511تواند با شعاع      نیز تحت پوشش رسمی دارد  می     

نفر را از خدما  خوود     5111111مرکز شهرستان  جمعیتی حدود     

 مند ساخته و تحت پوشش قرار دهد. بهره

 ب( معرفی رشته کتابداری و اطالع رسانی پزشکی:

ای با ماهیت     رشته کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی دوره       

میان رشته ایست که در غن فارغ التحصیالن با استفاده از فونواوری               

اطالعا  و مدیریت دانش  نه تنها اطالعوا  عولووم پوزشوکوی را                   

هوای     توانند در مدیریت کوتوابوخوانوه           کنند بلکه می    سازماندهی می 

های علوم پزشکی و بیمارستانوی         ها و دانشکده    مراکزی نظیر دانشگاه  

 مشارکت علمی داشته باشند. 

افرادی که در رشته کتابداری و اطالع زسانی پزشوکوی توحوصویول              

سازی  سازماندهی و نیز  اشاعه اطوالعوا  در              کنند  به مجموعه    می

های پزشکی و پیراپزشکی و موضوعا  وابسته به غن مطالوعوه              حیطه

داروشونواسوی        هوای غنواتووموی         کنند و اطالعا  پایه در زمینه       می

شناسی  علوم غزمایشگاهی  بیوشویوموی  بویووفویوزیوک و                  بیماری

 کنند. شناسی پزشکی را کسب می واژه

های زیر توانمند خواهندد       ( فارغ التحصیالن این رشته در  زمینه        ج�

 :بود

 ها و مراکز غموزشی تدریس در دانشگاه -

 تالیف و ترجمه کتاب در حوزه مربوطه  ترجمان دانش -

سوازی و       ها  مجموعه   های نرم افزاری کتابخانه     نظار  در ارزیابی برنامه     -

 سازماندهی دانش

های اطالعاتی در حوزه مربووطوه و          های اطالعاتی و پایگاه     طراحی بانک   -

 کاوی اطالعا  پزشکی و علوم وابسته داده

هوای عولووم پوزشوکوی و                های مرکوزی دانشوگواه        مدیریت کتابخانه   -

 های وابسته بیمارستان

 انجام امور تخصصی  فنی و خدماتی کتابخانه هوای عولووم پوزشوکوی                   -

های      ها و رف  اشکاال  فنی و تخصصی الزم در سیستم           نظار  بر فعالیت    -

 کاوی. اطالعاتی و داده

 اجرای امور پژوهشی مربوط به علوم کتابداری و اطالع رسانی پزشکی.   - 

بنابراین هر فردی که دامنه مطالعا  او گسترده تر بواشود  قوابولویوت                     

پیشرفت بیشتری در این رشته را دارد  فردی که از همه کس و همه چیز               

ها را در کار و حرفه خود به کار برده و عملیاتی نموایود                  بیاموزد و غموخته  

 یک کارشناس این رشته محسوب خواهد شد.
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 تاریخ پذیرش و ثبت نام

 

خ مهلت ثبت نام:   /415سپتامبر  54برابر با  56/3913945تا تاری

 /415سپتامبر  53برابر با  56/3913943تاریخ مصاحبه: 

 /415سپتامبر  45برابر با  56/3913961شروع دوره: 

     توانید با شماره تلفن هدای        جهت کسب اطالعات بیشتر می

 زیر تماس حاصل نمایید:

 115-13446143و  13441131-115

) دکتر مصطفی امیری  دبیر کمیته پذیرش دانشجویان           664داخلی:    

) غقای علی پورفاطمی  کارشناس ثوبوت نوام            544خارجی( یا داخلی     

 دانشجویان خارجی(

 

 

Deadline�for�registration: Until September 12, 2019 

Date�of�Interview: September 17, 2019 

Registration: September 21, 2019 

Start�of�the�course: September 23, 2019 

For� more� information,� you� can� call� the� following�

phone�numbers: 

051-7225080� and� 051-57223028,� extension:� 332�����

(Dr.� Mostafa� Amiri,� Secretary� of� the� Foreign� Stu-

dents)� 

Admissions�Committee�or�extension:�122 

�(Mr.� Ali� Pourfatemi,� Foreign� Students� Registering�

Expert) 

% تخفیف ویژه05با   


