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 مقدمه

امروزه متخصصان بالینی از یک سو باا مبواوو و،ااف ایا ایم   ا       

های اطالعاتی سالما و از سوی ویگارف   تعدو و تنوع پایگاه اطالعاتف

باشاند  باه    ای خوو مواجاه مای   ل وم بازیابی و واماوی اطالعات  ریه

یاا   Clinical informationistوستیار اطالعات بالینی )  ضورهبین ولیلف 

CI بارای  ملی های پ شکی ضروری و مؤثر خواهد بوو  منطق ( ور تی 

های متخصصان بالینی ور وسترسای باه    بالینیف چالم اطالعات وستیار

 اطالعات بالینی مستند و معتور اسا 

متابادار و  وستیار اطالعات بالینیف اصطالح جدیدتری برای بیاان  

هاای واوین متا ثر از     ور محای  متابدار بالینی  یا رسان پ شکی و اطالع

ایان متخصصاان جدیاد ور     های اطالعاتی و ارتوااطی اساا    آوری ین

اود و  ی علوم اوفورماتیکف اطالعات و بالینی آموزش الزم را ویده زمینه

مفاهی  پ شکیف اوفورماتیک پ شاکیف آماار    ی باید واوم الزم ور زمینه

ساالما را  زیستیف اپیدمیولوژیف ارزیابی اوتقاوی و مدیریا اطالعات 

هاای   یچیاده وقام  پ یاطالعاات  هاای  ی ور محا  اماروزهف   (1)واشته باشاند  

تاوان باه    هاا مای   ی این وقم مه از جبلهشده اسا  یینتو CIی برامتعدوی 

  (2-4وی ور تی  ورمان اشاره مرو ) بالینیو  پژوهشی های آموزشیف وقم

تاوان از وو ویادهاه آماوزش ساواو      را مای  CIهای آموزشی  وقم

اطالعات باالینی و آماوزش ساواو ساالما باه بیباار بررسای وباوو          

هیاری   آموزش سواو اطالعات بالینی به پ شکان و پرستاران برای بهاره 

 (فEBPیاا   Evidence based practiceاز عبلکرو موتنی بر شواهد )

باا   CIان اساا   ور تای  ورما   CIهای آموزشی  ترین وقم یکی از مه 

هاای صاوحگاهیف هراواد راوادف ژورواا  ماال  و         ضور ور ه ارش

وباید و متناسا  باا    هاف ویاز اطالعاتی تی  ورمان را مشف می منفراوس

هااای الزم را ور جهااا  بایااا از تشااخی ف ورمااان و  آنف آمااوزش

وهد  آماوزش ساواو اطالعاات     مدیریا بیباران به تی  ورمان ارایه می

مندی از عبلکارو موتنای بار شاواهدف شاامل آماوزش        بهره بالینی برای

ور بازیاابیف  وسترسی به متون و منااب  اطالعااتی و آماوزش مهاارت     

باشاد  بناابراینف  ضاور و     مای وهی و تواو  اطالعات  ارزیابیف سازمان

هاای ورمااوی باه معناای مباک باه آواان بارای          ور تای   CIهبکاری 

 هیری بهتر اسا    تصبی 

و ور منار ساایر متخصصاان    CIهای آموزشی  وقمیکی ویگر از 

این  وزه وظیر پرستاران و متخصصان بهداشاف هبکاری و مشاارما  

آواان بارای مسا       ی ور آموزش سواو سالما به بیبااران و خااوواوه  

باشاد    ها می مرا،وتی و شناخا بیباری ی خوو  اطالعات معتور ور زمینه

 CIتواود توس   ی ویف می وواوهی اطالعات سالما به بیبار و خا ارایه

هاای   های بیبارساتاویف شناساایی ویااز    و با استفاوه از امکاوات متابخاوه

ی مناب  اطالعاتی و اب ارهای آموزشی مناس   اطالعاتی بیباران و تهیه

 برای آوان صورت هیرو 

ی ساالماف   به ولیل اهبیا باالی پژوهم ور رشد و پیشاریا  اوزه  

CI هاای بهداشاا و ورماان باه عناوان وساتیار تحقیقااتی         تواود ور تی  می

شرما مند و وقم یعا  و ملیدی ور جست و و بازیابی منااب  اطالعااتی و   

موتنی بر شواهد باالینی باه ویاژه ور مرورهاای سیساتباتیک و متاآوالی هااف       

های اطالعاات باالینیف    ی راهنباهای بالینیف طرا ی و ارزیابی سیست  توسعه

هاای علبای    سان ی وظیار ارزیاابی یعالیاا     ی علا    اوزه ای او محتاوا و  

بندی منااب  اطالعااتی معتوار     ها و وی  تعیین و اولویا وویسندهان و سازمان

جاویی ور   تواود من ر به صریه ی سالما ایفا وباید  این مشارماف می  وزه

 شوو  زمان و ای ایم مارایی تی  تحقیق 

تشخی  و ورمان بیبااران  هبچنینف پ شکان زمان زیاوی را برای 

منناد و ور طاو  روز مبکان اساا باا ساؤاالت مختلفای         سپری مای 

 هاای  ها مواجه شوود  با ایان  اا ف باه ولیال مشا له      ی بیباری ورباره

روزمرهف بسیاری از سؤاالتی مه ور طو  مرا،واا از بیباار باه وجاوو     
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ور محی  باالینی باعا     CIشوو   ضور  آیدف هره  پاسخ واوه وبی می

تواواد ور   مای  CIشوو و  شویق متخصصان بالینی به پرسیدن سؤا  میت

وقشی مه ور تی  بالینی بر عهده واروف باه جسات وف بازیاابیف ارزیاابی     

هاا را باه تای      اوتقاویف اوتخا  و خالصه مرون اطالعات بپروازو و آن

  (5)های مقتضی ارایه وباید  بالینی ور زمان

توجاه باه    هریااف  وتی اه  تاوان  مای  شد مطرح مه مواروی به توجه با

ف  ضور ایان ایاراو را   CIهای متعدو آموزشیف پژوهشی و بالینی  وقم

تواواد از   مای  CIبه عنوان عضوی از تی  بالینی ضروری ساخته اساا   

طریق آموزش سواو اطالعات بالینیف هبکاری و مشارما ور آماوزش  

قم مهبای ور  های پژوهشی و بالینیف و سواو سالما به بیبار و ور تی 

ارتقای خدمات پ شکی و سالما جامعه ایفا وباید  الزم به ذمر اسا 

ی بهداشا و ورمان ایارانف   های مهبی ور عرصه مه واشتن چنین وقم

هاای علاوم    های آموزشی و پژوهشای واوشاگاه   ویازمند تالش معاووا

ماوناد الگاوی    CIهاای   اوادازی ووره  پ شکی مشور جها ای او و راه

باشاد  هبچناینف ور جهاا ارتقاای      وم پ شکی اصفهان میواوشگاه عل

ف بسترسازی الزم ور وظام ساالما مشاور   CIهای  ها و تواوایی مهارت

ور  CIهااف از خادمات    امری  تبی اسا تا بتوان هبچون سایر مشور

  مند شد های بالینی بهره تی 
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Abstract 

Focusing on various educational, research, and clinical roles of Clinical Informationist (CI), it is necessary to 

joint CIs to the clinical team as a member of patient care unit. CI can play an important role in improving 

medical services and community health by teaching clinical information literacy, training health information 

literacy to patient, and helping to search and retrieve information in research and clinical teams. It should be 

recommended that having such significant roles in the health care context requires CIs’ efforts to improve their 

skills and abilities, as well as to develop official and non-official relevant educational infrastructures in the 

health system of each country. 
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