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چکيده
هدف :کتابخانه بیمارستانی جهت اشاعه اطالعات بالینی برای حرفهمندان پزشکی مانند پزشکان ،پرستاران ،تکنسینهای آزمایشگاهی ،پیراپزشکان و
مدیران بیمارستان تاسیس میشود .هدف پژوهش حاضر بررسی نقش کتابخانههای بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در تأمین اطالعات
تخصصی برای پزشکان متخصص بود.
روشها :پژوهش حاضر به روش پیمایشی -تحلیلی در سال  1394انجام شد .حجم نمونه  84نفر از پزشکان متخصص و کتابداران شاغل در 10
بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز براساس فرمول کوکران با استفاده از نمونهگیری تصادفی بود .دو پرسشنامه محققساخته مجزا برای
پزشکان متخصص و کتابداران طراحی شد و دادههای مورد نظر گردآوری گردید .جهت آنالیز دادهها از نرمافزار  SPSSو آمار توصیفی و استنباطی
(آزمون تی تکنمونه و آزمون فریدمن) استفاده گردید.
نتایج :نتایج نشان داد که پزشکان متخصص برای حل مسائل درمانی ،پژوهشی و آموزشی از خدمات امانت منابع و نشریات کتابخانههای بیمارستانی
استفاده مینمایند .همچنین خدمات اشاعه گزینشی اطالعات فقط در  50درصد کتابخانهها ارائه میشود .محدودیت ساعات کار کتابخانه و نبود منابع
اطالعاتی از عمدهترین مشکالت پزشکان و محدودیت بودجه ،کمبود کتابدار متخصص و نبود منابع و تجهیزات از مهمترین مشکالت کتابخانههای
بیمارستانی بود.
نتيجهگيری :با توجه به اهمیت اطالعات در حوزه پزشکی ،الزم است کتابخانههای بیمارستانی برای دسترسی بهتر پزشکان متخصص به اطالعات
و استفاده از خدمات کتابخانههای بیمارستانی به استفاده از شیوههای نوین اطالعرسانی و نوع و نحوه ارائه خدمات مجهز باشند.
کليدواژهها :کتابخانه ،بیمارستان ،پزشکان ،اطالعات ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله97/2/2 :

اصالح نهایی97/5/14 :

پذیرش مقاله97/5/20 :

ارجاع :زکیانی شعله ،غفاری سعید .نقش کتابخانههای بیمارستانی در تأمین اطالعات :مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی تبریز .مجله اطالعرسانی پزشکی نوین1397 .؛ (.29-23 :4)1

اطالعات تاثیر بسزایی در تشخیص ،پیشگیری و تصمیمگیری در

مقدمه:
حوزه پزشکی به طور مداوم شاهد انتشار روزافزون منابع علمی است

روشهای درمانی خواهد داشت .از این رو رسالت کتابخانههای

و با توجه به اهمیت اطالعات مربوط به آخرین دستاوردهای علمی که با

بیمارستانی تامین اطالعات مبتنی بر دانش مورد نیاز متخصصان علوم

حیات انسآنها سر و کار دارد ،الزم است پژوهشگران و متخصصان برای

پزشکی میباشد [.]1

روزآمدسازی از آخرین پیشرفتها و تحوالت در زمینه تخصصی خود

در زمینه اهداف این کتابخانهها جنبههای نظری متفاوتی بیان شده ،از این

اطالع یابند و خود را با پیشرفتهای جهانی همگام سازند .دستیابی به

منظر که کتابخانه بیمارستانی عهدهدار ارایه خدمات اطالعرسانی

اطالعات روزامد در حرفه پزشکی بسیار حائز اهمیت است و استفاده از

دانشمدار در زمینه علوم پزشکی و بهداشتی است .در حقیقت این گونه

نویسنده مسئول:
سعید غفاری
گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه پیام نور ،واحد قم ،قم ،ایران.
تلفن+989123253384 :

پست الکترونیکیghaffari130@yahoo.com :

0000-0002-1776-3229 :ORCID

Downloaded from jmis.hums.ac.ir at 4:07 +0430 on Saturday March 23rd 2019

شعله زکیانی

1

سعید غفاری

*2

زکیانی و غفاری

نقش کتابخانههای بیمارستانی در تأمین اطالعات

کتابخانهها وظیفه دارند تا اطالعاتی را که متخصصان علوم پزشکی در

علوم پزشکی تبریز و کتابداران کتابخانههای این بیمارستانها تشکیل

طبابت بالینی هر روزه به آن نیاز داشته ،فراهم آورند و پاسخگوی سؤاالت

دادند .مجموع پزشکان در این پژوهش  96نفر و مجموع کتابداران نیز 10

آنها در زمینه اطالعات بهداشتی باشند [.]2

نفر بود .با توجه به محدود بودن تعداد کتابداران از روش سرشماری برای

منبع اصلی تامین میشود ،نخست مدارک و اسناد پزشکی مربوط به

کوکران استفاده و حجم نمونه پزشکان  84نفر تعیین گردید که با استفاده

بیماران و دوم اطالعات موجود در کتابها ،نشریات ادواری ،گزارشهای

از نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند.

تحقیقاتی ،مجموعه مقاالت کنفرانسها و سایر منابع [ .]3در چنین

ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته بود .بدین منظور دو

شرایطی است که کتابداران و متخصصان اطالعرسانی میتوانند با مطالعه

پرسشنامه مجزا برای پزشکان متخصص و کتابداران شاغل در

و بررسی دقیق و اصولی نیازهای اطالعاتی پزشکان ،شناسایی منابع

کتابخانههای بیمارستانها طراحی شد .جهت سنجش پایایی ابزار پژوهش

اطالعاتی مفید و ارائه آنها به متخصصان پزشکی ،آنها را در دستیابی به

از ضریب آلفایکرونباخ استفاده گردید که ضریب آلفایکرونباخ محاسبه

اطالعات یاری رسانند [.]4

شده برای پرسشنامه پزشکان متخصص  0/841و پرسشنامه کتابدارن

کتابخانههای بیمارستانی با ارائه خدمات مختلف سعی دارند امکان

 0/712بوده است .روایی محتوایی پرسشنامهها با استفاده از نظرات افراد

دسترسی پزشکان و پیراپزشکان را به منابع اطالعاتی مورد نیاز خود را

صاحبنظر در این حوزهها مورد سنجش قرار گرفت .برای تجزیه و تحلیل

افزایش دهند .از آن جا که عمدهترین فعالیت پزشکان در بیمارستان

دادهها از آمار توصیفی و استنباطی (میانگین دادهها ،آماره آزمون تی

درمان بیماران میباشد ،این امر تنها با اطالعات و دانش قبلی میسر نیست

تکنمونه و آزمون فریدمن) و نرمافزار  SPSSنسخه  24استفاده گردید.

و مستلزم مراجعه به متون و آگاهی از آخرین یافتههای پزشکی و
روشهای درمان است .بنابراین کتابداران کتابخانه بیمارستان با کمک و

یافتهها:

یاری رساندن به گروههای محقق در حل مشکالت کلینیکی نقش مهمی

نتایج بررسی جامعه پژوهش از نظر جنسیت و سطح تحصیالت

در جنبش پزشکی داشته اند [ .]5وظایف کتابداران تهیه ،تولید و اشاعه

نشان داد که بیشتر متخصصین بیمارستانهای مورد مطالعه را مردان با

اطالعات و همچنین فراهمسازی و آسانسازی اطالعات میباشد و با

 58/3درصد تشکیل دادهاند .همچنین در میان کتابداران بیمارستانی زنان

توجه به اهمیت نقش کتابخانههای بیمارستانی در تامین اطالعات مورد

 80درصد و مردان  20درصد را تشکیل دادند .بیش از نیمی از پزشکان

نیاز پزشکان ،مشخص نیست پزشکان متخصص جهت دسترسی به

بیمارستانهای مورد مطالعه رزیدنت بوده و تنها  21/4درصد آنان را

اطالعات تخصصی مورد نیاز خود چگونه از کتابخانههای بیمارستانی و

پزشکان متخصص تشکیل میدهند و پزشکان متخصص زن کمتر از

کتابداران شاغل در آن بهره می جویند [ .]6کتابخانههای بیمارستانی باید

پزشکان متخصص مرد میباشد .پزشکان متخصص در مقاطع تحصیلی

به جنبه کنترل اطالعات از جمله دسترسپذیر کردن آسان اطالعات

رزیدنت به تعداد  47نفر با  56درصد ،متخصص  18نفر با  21/4درصد،

برای استفاده پزشکان توجه ویژهای داشته و شرایط دسترسپذیری به

فلوشیپ  9نفر با  10/7درصد ،فوقتخصص  9نفر با  10/7درصد ،و  1نفر

منابع ،به ویژه منابع الکترونیکی را ،حتی بر بالین بیمار برای پزشکان

با تخصص نامعلوم با  1/2درصد بودند .سطح تحصیالت پزشکان

امکانپذیر نمایند.

متخصص بیش از نیمی از پزشکان رزیدنت هستند و  21/4درصد آنان را

از این رو این پژوهش با هدف نقش کتابخانههای بیمارستانی دانشگاه

پزشکان متخصص تشکیل می دهند .کتابداران بیمارستانی به لحاظ

علوم پزشکی تبریز در تامین اطالعات انجام شد تا از این طریق بتوان نقاط

سطح تحصیالت کاردانی و کارشناسی از درصد برابر  50درصد برخوردار

ضعف و قوت این کتابخانههارا شناسایی کرد.

بودند .در خصوص میزان تحصیالت  50درصد کتابداران کتابخانههای
بیمارستانی دارای مدرک کارشناسی کتابداری بودند.

مواد و روشها:
پژوهش حاضر از نوع پیمایشی -تحلیلی است .جامعه آماری پژوهش
را پزشکان متخصص شاغل در  10بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه

24

نتایج بررسی و اولویتبندی نیازهای اطالعاتی پزشکان در جدول 1
نشان داد که حل مسائل درمانی با  63/1درصد در اولویت اول و عالقه
فردی ،بدون اولویت میباشد.
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نیازهای پژوهشی و آموزشی متخصصان رشتههای پزشکی از دو

جمعآوری اطالعات استفاده شد و برای تعیین حجم نمونه از فرمول

زکیانی و غفاری

نقش کتابخانههای بیمارستانی در تأمین اطالعات
جدول -1درصد فراوانی اولویتهای نيازهای اطالعاتی پزشکان بيمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز

اول

اولویت

% 10/7
% 26/2
% 22/6
%6
% 53/6
% 10/7
% 27/4
%0

% 7/1
% 1/2
% 2/4
% 13/1
%6
%0
% 7/1
% 4/8

همچنین نتایج جدول  2نیز نشان میدهد میزان کایدو بدست
جدول  -2آزمون فریدمن برای اولویتهای نيازهای اطالعاتی

آمده در سطح معنیداری  0/05از لحاظ آماری معنیدار است ،بنابراین

تعداد

گزینههای انتخاب شده دارای اولویتهای متفاوتی هستند که با توجه به

84

کایدو
درجه آزادی
سطح معنیداری

رتبهبندی آزمون فریدمن متغیر نیازهای اطالعاتی برای حل مسائل
درمانی به عنوان اولویت اول و آموزش و انجام کارهای پژوهشی در

158/81
7
0/000

اولویتهای بعدی قرار داشتند.
بررسی و رتبهبندی هدف از مراجعه پزشکان متخصص به کتابخانه،
از  5بعد امانت ،آگاهی از تازههای کتابخانه ،استفاده از اینترنت و نشریات و
مطالعه شخصی به صورت استنباطی از آزمون فریدمن انجام شد .نتایج
جدول  3و  4نشان داد که امانت گرفتن و مطالعه شخصی درصد باالیی از
اولویتهای این گروه را در بر میگیرد .اما آگاهی از تازههای کتابخانه از
کمترین درصد علل مراجعه محسوب شد .استفاده از نشریات و اینترنت
در اولویتهای بعدی قرار داشتهاند.

جدول -4آزمون فریدمن برای اولویتهای خدمات درخواستی
84

تعداد

25/700
4
0/000

کایدو
درجه آزادی
سطح معنیداری

جدول  -3درصد فراوانی اولویتهای استفاده پزشکان بيمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز از کتابخانههای بيمارستانی

اولویت

اول

اولویت
دوم

اولویت

سوم

اولویت
چهارم

امانت گرفتن منابع
استفاده از اینترنت
آگاهی از تازه های کتابخانه
استفاده از نشریات
مطالعه شخصی

% 35/7
% 9/5
% 1/2
% 15/5
% 35/7

% 21/4
% 21/4
% 8/3
% 17/9
% 25

% 23/8
% 17/9
% 15/5
% 22/6
% 11/9

اولویت
پنجم

منابع اطالعاتی

بدون
اولویت

اولیتهای منابع اطالعاتی

% 8/3
% 14/3
% 34/5
% 20/2
% 7/1

% 4/8
% 21/4
% 21/4
% 7/1
% 3/8

%6
% 15/5
% 19
% 16/7
% 11/9

میانگین
3/32
2/78
2/38
3/7
3/46

بررسی خدمات ارائه شده از کتابخانهها نشان داد خدمات امانت منابع

برای بررسی مشکالت پزشکان متخصص در کسب اطالعات

و تهیه مقاالت بطور  100درصد در تمام کتابخانههای بیمارستانها ارائه

تخصصی 9 ،گزینه معرفی و از پزشکان خواسته شد تا این مشکالت را با

میشود .پاسخگویی به سئواالت و انجام جستجو نیز در  90درصد

توجه به نظرات خود اولویتبندی نمایند .گزینهها متشکل از محدودیت

کتابخانهها و خدمات اشاعه گزینشی اطالعات فقط در  50درصد

وقت و اشتغال زیاد ،محدودیت ساعات کار کتابخانه ،موجود نبودن منبع

کتابخانهها ارائه میشود .فعالیتهایی مانند ارائه تازههای کتاب به میزان

اطالعاتی در کتابخانه ،عدم راهنمایی کتابداران ،قدیمی بودن منابع ،عدم

 60درصد و راهنمایی مراجعین  80درصد در کتابخانهها انجام میشود.

مهارت در استفاده از منابع ،عدم ارتباط با سایر کتابخانهها برای تهیه منابع،
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ميانگين
4/30
5/52
4/25
2/72
5/83
6/8
4/62
2/95
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اولویت
دوم

سوم

اولویت

چهارم

ششم

اولویت

هفتم

هشتم

اولویت

انجام کار پژوهشی
حل مسائل درمانی
شرکت در دورههای تخصصی
عالقه فردی

اولویت
پنجم

برقراری ارتباط علمی با همکاران

اولویت

روزامدکردن اطالعات
آموزش
تهیه مقاالت علمی

% 9/5
% 15/5
% 1/2
%0
% 3/6
% 63/1
% 3/6
% 3/6

% 9/5
% 22/6
% 10/7
% 1/2
% 9/5
% 13/1
% 19
% 13/1

% 22/6
% 17/9
% 10/7
% 7/1
% 9/5
% 8/3
% 8/3
% 9/5

% 8/3
%6
% 14/3
% 20/2
% 7/1
% 1/2
% 7/1
% 22/6

% 17/9
% 2/4
% 13/1
% 25
% 3/6
%0
% 7/1
% 19

% 9/5
% 4/8
% 20/2
% 16/7
% 4/8
% 1/2
% 8/3
% 13/1

% 4/8
% 3/6
% 4/8
% 10/7
% 2/4
% 2/4
% 11/9
% 14/3

اولویت

نيازهای اطالعاتی

بدون
اولویت

اولویتهای نياز اطالعاتی
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نقش کتابخانههای بیمارستانی در تأمین اطالعات

اولویتبندی این مشکالت با توجه به آزمون فریدمن نشان داد که

بودجه با  /15درصد ،کمبود نیروی متخصص کتابدار با  5/09درصد،

محدودیت وقت و اشتغال زیاد ،محدودیت ساعات کار کتابخانه و موجود

کمبود منابع با  4/95درصد ،کمبود تجهیزات با  4/73درصد ،کمبود فضا

نبودن منابع اطالعاتی در کتابخانه به ترتیب  5/38 ،6/02و  5/38درصد

با  4/66درصد ،عدم آموزش کتابداران با  4/53درصد و مناسب نبودن

بودند که از مهمترین مشکالت پزشکان در کسب اطالعات تخصصی

ساعات کار کتابخانهها با  4/37درصد عنوان شد.
نتایج نشان داد میانگین بدست آمده برای میزان قابلیتهای

عنوان شد.
به منظور بررسی مشکالت کتابخانههای بیمارستانی 7 ،گزینه با

تخصصی کتابداران کتابخانههای بیمارستانی تبریز در تامین اطالعات

عناوین محدودیت بودجه ،کمبود نیروی متخصص کتابدار ،کمبود منابع،

تخصصی از دیدگاه پزشکان متخصص  3/19بود .نتایج آزمون تی

کمبود تجهیزات ،کمبود فضا ،عدم آموزش کتابداران و مناسب نبودن

تکنمونه در جدول  5برای سنجش قابلیتهای تخصصی کتابداران ،نشان

ساعات کار کتابخانهها معرفی و از کتابداران خواسته شده بود تا این

میدهد که با توجه به حد باال و پایین و سطح معنیداری ،کتابداران از

مشکالت را با توجه به نظرات خود اولویتبندی نمایند .نتایج حاصل از

قابلیتهای تخصصی مناسبی برخوردارند.

اولویتبندی این مشکالت با توجه به آزمون فریدمن نشان داد که اولویت
جدول  -5ميانگين قابليتهای تخصصی کتابداران با آزمون تی تکنمونه
ارزش مورد بررسی 3/19
قابلیت های تخصصی کتابداران

مقدار t
-0/003

درجه آزادی
83

سطح اطمینان*

0/997

اختالف میانگین
0/000021

حد پایین
-0/013

حد باال
0/013

* 0/95اطمینان برای اختالف میانگین ها

بحث و نتيجهگيری:

از دالیل کم بودن مراجعه پزشکان به کتابخانه ،محدودیت وقت،

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که نیازهای اطالعاتی پزشکان

اشتغال زیاد و محدودیت ساعات کار کتابخانه بود .بنابراین جهت حل این

متخصص به جهت حل مسائل درمانی ،پژوهشی و آموزشی باالترین

مشکالت الزم است کتابخانههای بیمارستانی در صدد طراحی خدمات

اولویت و عالقه فردی بدون هیچ اولویتی بوده و نیاز اطالعاتی با هدف

جدید و متنوعتری به مراجعان خود باشند و با استفاده از فناوریهای

آموزش و پژوهش از اولویت متوسطی برخوردار بوده است .نتایج پژوهش

جدید ارتباطی و اطالعاتی ،استفاده از خدمات خود را به حضور فیزیکی

حاضر با نتایج مطالعه مولویفرد Marshall ،و  Oduwoleهمسو است

افراد محدود نسازند .نتایج تحقیق حاضر با نتایج پژوهش قاسمیSlade ،

[ .]7-9از دالیل مراجعه متخصصین به کتابخانههای بیمارستانی ،امانت

و همکاران و شیخ کانلومیالن که به محدودیت وقت و مشغله باالی کاری

منابع و مطالعه شخصی باالترین اولویت و آگاهی از تازهای کتابخانه

اشاره داشتند ،همسو میباشد [.]14-12

کمترین اولویت را داشت .استفاده از اینترنت و نشریات از اولویتهای

در بررسی مشکالت کتابخانههای بیمارستانی ،مواردی مانند

متوسط بود .در بررسی میزان خدماترسانی کتابخانههای بیمارستانی،

محدودیت بودجه ،منابع اطالعاتی ،فضا و تجهیزات و مهمتر از همه کمبود

خدماتی مانند امانتدهی منابع ،تهیه و ارائه مقاالت علمی بطور 100

مهارت کتابداران بیمارستانها در زمینه روشهای جستجوی منابع در

درصد ،راهنمایی ،پاسخگویی و جستجوی منابع حدود  90درصد در

پایگاههای اطالعاتی به ترتیب اولویت بیان شد.

کتابخانهها ارائه میشود .نتایج تحقیق حاضر با یافتههای تحقیق مدنی که

بنابراین برای ارتقای خدماترسانی ،کتابخانههای مورد مطالعه نیاز به

نشان داد متداولترین شیوه جستجوی اطالعات توسط مجریان ،جستجو

تهیه و بروزرسانی منابع اطالعاتی ،بکارگیری کتابداران متخصص و

در منابع کتابخانهای بوده است که بیش از نیمی از این محققان در

برگزاری دورههای آموزشی تخصصی هم برای کتابداران و هم برای

جستجوی خود از کتابدار کمک گرفته اند وحبیبی و همکاران که ثابت

متخصصان درمانی دارند .نتایج پژوهش حاضر با نتایج مطالعه هاشمیان و

کردند بیشتر پزشکان برای روزامد کردن اطالعات خود و حل مسایل

همکاران Demas ،و  Martinez-Silverra ،Ludwigو Oddone

درمانی به جستجوی اطالعات می پردازند ،همسو است [.]10،11

همسو است [.]17-15
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عدم آگاهی از وجود منابع و نداشتن امکانات جستجوی کامپیوتری بود.

مشکالت پیشنهادی متفاوت بوده و اولویت مشکالت به ترتیب محدودیت
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نقش کتابخانه های بیمارستانی در تأمین اطالعات

با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میشود تحلیل نیازهای اطالعاتی

نتایج تحقیق از منظر اولویتبندی نیازهای اطالعاتی متخصصین

 تامین بودجه الزم جهت دسترسی به،پزشکان متخصص در بیمارستانها

درمانی حاکی از آن است که کتابخانههای بیمارستانی بایستی خدمات

 بروزرسانی،منابع و پایگاههای اطالعاتی براساس نیازهای متخصصین

 همچنین بررسی مشکالت.خود را با توجه به این اولویتها طراحی نمایند

 استفاده از،منابع اطالعاتی و درمانی موجود در کتابخانههای بیمارستانی

پزشکان متخصص در مراجعه به کتابخانه نشان داد که محدودیت وقت

نیروهای متخصص کتابداری و اطالع رسانی در کتابخانههای بیمارستانی

پزشکان و یا محدود بودن ساعات فعالیت کتابخانههای بیمارستانی از

و برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی دسترسی به پایگاههای اطالعاتی

درصد باالیی برخوردار میباشند بنابراین الزم است کتابخانههای

.برای کتابداران و متخصصین درمانی بیمارستانها در دستور کار قرار گیرد

بیمارستانی در صدد طراحی خدمات جدید و متنوعتری به پزشکان
باشند و با استفاده از فناوریهای جدید ارتباطی و اطالعاتی استفاده از

:تشکر و قدردانی

 از آن جایی که.خدمات خود را به حضور فیزیکی افراد محدود نسازند

 متخصصین و،بدینوسیله نویسندگان بر خود الزم میدانند از اساتید

کتابداران کتابخانههای بیمارستانی در تامین اطالعات تخصصی به

کتابداران بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز که در انجام این پژوهش

پزشکان متخصص نقش قابل توجهی را ایفا میکنند ضروریست

. تشکر و قدردانی نمایند،همکاری نمودند

بیمارستانها در راستای تسهیل دسترسی متخصصین به جدیدترین
اطالعات پزشکی برنامهریزی و با برگزاری کارگاههای آموزشی برای تمامی
کارکنان به خصوص کتابداران شاغل در کتابخانهها در تامین اطالعات
.تخصصی به پزشکان همت گمارند
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Original Article
Abstract
Aim: The hospital library is being established to disseminate clinical information for medical
practitioners such as doctors, nurses, laboratory technicians, paramedics and hospital
managers. The purpose of this study was to investigate the role of hospitals in Tabriz
University of Medical Sciences in providing specialized information for specialized
physicians.
Methods: The present study was carried out through a survey-analytical method in 2015.
Sample size of 84 professional physicians and librarians working in 10 educational hospitals
of Tabriz University of Medical Sciences based on Cochran formula and using random
sampling. Two separate researcher-made questionnaires were designed for specialist doctors
and librarians and the data were collected. SPSS software version 22 and descriptive and
inferential statistics were used to analyze the data.
Results: The results showed that specialist physicians use the first priority to solve medical,
research and educational issues from hospital libraries for personal study, resource lending and
the use of publications. Also, selective dissemination services are provided in only 50% of
libraries. Limiting the hours of the library and the lack of information resources about the
major problems of doctors and budget constraints, the lack of expert librarians and the lack of
resources and equipment are one of the most important problems in hospital libraries.
Conclusion: Considering the importance of information in medical area, the hospital libraries
should transform the type and manner of their services provision and using the information
technologies possibilities for offering new information conveying manners.
Key Words: libraries, Hospital, physicians, Information, Tabriz University of Medical
Sciences.
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