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چكيده
مقدمه
اساسنامه فرهنگستان علوم پزشکی صیانت از میررا فرهنگری و تمردنی اسرالم و ا رران را در عرصره علروم
سالمت از جمله وظا ف ا ن فرهنگستان می داند .از د گر سو ،در محل فضرا فرهنگسرتان فضرا یاصری
برا کتابخانه در نظر گرفته شده که سیاست ها جمع آور کتاب و منرابع در آن وابسرته بره راهکارهرا و
سیاست ها تدو ن شده از سو فرهنگسرتان اسرت .در عرین حرا  ،بخ ری از کتابخانره فرهنگسرتان بره
کتابخانه تخصصی تار خ پزشکی ا ران و اسالم ایتصاص دارد که در پی همت گروه حکمت ،طب اسرالمی و
طب سنتی فرهنگستان برا انت ار ک دوره کتاب مرجع با نام «دائره المعارف پزشکی اسالم و ا ران» تهیه
شده و به منزله پ توانه تحقیقاتی ا ن دائره المعارف به حساب می آ د .وجود ا رن کتابخانره مری توانرد بره
عنوان ز رسایتی برا ا جاد ک بخش تخصصی برا ا ن کتابخانه به نام مرکز اسناد تار خ پزشکی ا ران به
حساب آ د.
روششناسي

طرح حاضر برا راه انداز فاز او ا ن مرکز انجام شده است .بررسی ها مقدماتی بره مجرر ا رن طررح
ن ان داد توجه ب ه تنوع منابع کتابخانه ا و اهتمام برا جمع آور متنوع تر ن منرابع مری توانرد راه کرار
مناسبی برا ا جاد ا ن مرکز اسناد به شمار آ د .از ا ن رو ،وجه اصلی و همت کلی در اجرا طرح حاضر به
دست آوردن مجموعه ا کمابیش گلچین شده از چند ن کتابخانه ،آرشیو و محل نگاهدار داده است.
يافتهها

ا ن اسناد شامل انواع اسناد مکتوب درباره نظام بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی؛ انواع جرزوه هرا و دسرت
نامه ها آموزش پزشکی ،عکس ها پزشکی و نیز تصاو ر تهیه شده از مراکز و موسسات و سایتمان هرا
مربوط به بهداشت و درمان؛ مقاله ها تدو ن شده در زمینه تار خ پزشکی؛ مجله ها کهرن پزشرکی (کره
امروز وجه بررسی آن ها جنبه تار خ پزشکی آن هاست)؛ کتاب ها چاپ سنگی؛ مطالعات صورت گرفته در
زمینه تار خ پزشکی در یارج از ک ور؛ کتاب ها مرجع (دائره المعارف)؛ وقف نامه ها مربوط به بهداشرت
و درمان ک ور؛ پا ان نامه ها مرتبط با تار خ پزشکی و نسخه ها یطی کتب پزشکی اسالم و ا ران بروده
اند.
نتيجهگيري

بحثو
به نظر می رسد به سختی می توان منبع کتابخانه ا د گر افت که گز ده ا از آن در فراز انجرام شرده
طرح حاضر برا کتابخانه تخصصی تار خ پزشکی (مراکز اسناد تار خ پزشکی ا ران) گردآور ن ده باشد.
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