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 راند نقادانه پوستر

  ات در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور وو مديريت اطالع سياستگذاري سواد اطالعاتي

  نقش آن در نهادينه سازي تفكر انتقادي

  
  شفيع حبيبي، عبد اهللا مهدوي، كمال ابراهيمي

   تفكر انتقادي- مديريت اطالعات- سياستگذاري سواد اطالعاتي انتقادي  :كلمات كليدي
  

مكن ساخته است مشكالتي را نيز به همراه داشته  رشد منابع اينترنتي عالوه بر اينكه دسترسي به حجم زياد منابع را م
اين امر مخصوصا در حوزه سالمت به دليل حجم . كه مهمترين آن مربوط به جامعيت و مانعيت منابع بازيابي شده است

سواد اطالعاتي راهكار مناسب براي جلوگيري از مشكالت  .اهميت آنها و تنوع آنها پيچيده تر از بقيه منابع است، منابع
ارزيابي و استفاده ، مكان يابي اطالعات، سواد اطالعاتي توانايي تشخيص نياز اطالعاتي.مربوط به بازيابي اطالعات است

  . از اطالعات است و اين امر نيازمند وهمسوبا آموزش يك تفكر انتقادي كاربردي است
ي مختلف و براي افراد مختلف مي ها سازماندهي و اشاعه اطالعات در حوزه، مديريت اطالعات نيز به مبحث گرداوري

  .باشدو آموزش سواد اطالعاتي كامال وابسته به اين فعاليت مي باشد
كشور مي تواند به بهبود  از اينرو سياستگذاري مناسب در زمينه سواد اطالعاتي ومديريت اطالعات حوزه سالمت

لذا در اين مطالعه راهكارهاي مورد . مك نمايدفعاليتهاي آموزشي و پژوهشي از طريق آموزش سواد اطالعاتي انتقادي ك
ي سواد اطالعاتي دانشگاه علوم پزشكي كشور ها امكانات و نقاط قوت و ضعف برنامه، نياز در اين حوزه با شناسايي نيازها

  .مطرح و توضيح داده شده است در دوبعد زير ساختهاي آموزشي و اجرايي
تدوين برنامه درسي ، ي سالمتها ايگاههاي اطالعاتي تخصصي در تمام حوزهبعد آموزشي به ارائه واحدهاي آشنايي با پ

و از آموزش صرف پايگاههاي اطالعاتي بايد به آموزش انتقادي سواد . و كتابهاي درسي در اين زمينه تاكيد مي نمايد
 علوم پزشكي كشور ي دانشگاهيها  واحد درسي در اين زمينه براي تمام رشته6ارائه حداقل . اطالعاتي گرايش يايد

  .پيشنهاد مي شود
ي ها طرح، ها بعد دوم بعد اجرايي در اين زمينه است كه نيازمند مديريت منابع اطالعاتي حوزه سالمت مانند پايان نامه

آشنايي با ، پژوهشي تمام دانشگاههاي كشور در يك پايگاه ديجيتالي است كه خود موجب دسترسي آسان به اين منابع
 ها وجود اين برنامه. كاهش هزينه تحقيقات و مطالعات تكراري خواهد شد، كاهش زمان تحقيقات ،م گرفتهتحقيقات انجا

 ،ي اجرايي و آموزشي مي تواند به نهادينه سازي نظامند تفكر انتقادي در دانشگاههاي و مراكز پژوهشي منجر شود
اجر است و مشخص است كه نتيجه مطلوب را فعاليتي كه در حال حاضر به صورت جزاير پراكنده و نامنظم در حال 

  .نخواهد داشت


