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 زانيبه م يي. سنجش سطح داناروديهر جامعه به شمار م يو تعال شرفتيپ ياصل يهاها و شاخصاز محور يكي ييدانا
 ديتول يموثق وابسته است. منبع اصل يو آسان به منابع علم عيسر يبه دسترس ييو مصرف اطالعات و گسترش دانا ديتول

. پژوهش در هر موضوع، به هر گونه رديگياست كه انجام م يشپژوه يهاتيدر واقع حاصل فعال دياطالعات و دانش جد
گوناگون  يهاتوسعه دانش موجود درباره موضوع يمند در راستامنسجم و نظام يكه انجام شود، تالش يو در هر سطح

به عنوان  ين. امروزه مخازن سازمااست وردارخبر يفراوان تياز اهم هاپژوهش جيساختن نتا ريپذدسترس نياست، بنابرا
باز كرده و  يو پژوهش يهاي علمو سازمان هاخود را در دانشگاه گاهيجا ،ينشر علم نيي نوهااز ابزارها و محمل يكي

. با افتيتوان در آنها مي ها راي مختلف در سازمانهاو قالب هاشده در شكل ديتول ياز انواع منابع و مدارك علم ارييبس
شدن محتواي آنها در موتورهاي  هيو نما نترنتيا يشبكه جهان قيمنابع و عرضه آنها از طر نيا يهگسترش و توسع
امر سبب  نيو هم ابديمي شيافزا يو استفاده شدن مدارك و محتواي مخازن سازمان يابيشدن، باز دهيجستجو، امكان د

 يگردد. مخازن سازمانمي يانخارج سازم طيباالتر رفتن اعتبار سازمان در مح نيو همچن رينفوذ و تأث بيضر شيافزا
 يعلم اتقيتا بتوانند انواع تحقاند ارائه شده يقاتيات تحقمؤسسو  هاهستند كه توسط دانشگاه نيآنال ويآرش يهاستميس

شده مخازن  رهيذخ ي. محتوانديانتشار و حفظ نما ره،يرا ذخ انيپژوهشگران، از جمله پژوهشگران، استادان و دانشجو
 ياست. مخازن سازمان يمقاالت علم ري، مقاالت مجالت، مقاالت كنفرانس و ساهانامهانيشامل پا يعالآموزش  يسازمان

 يهانهبه عنوان كتابخا نيهمچن ي). مخازن سازمان1كنند(مي جاديا يآزاد منابع دانشگاه يدسترس جاديا يكانال مهم برا كي
). با توجه 2كند(مي در توسعه دانش خود عمل يجامعه علم هكمك ب يمنابع برا يمحققان در جستجو ازيمورد ن يتاليجيد

 هايكي از ضرورت هااطالعات و دانش در دانشگاه نيانتشار و حفظ دانش است. مديريت ا ج،يها كه ترودانشگاه هيبه هدف اول
 لميعهيأت ياعضا توسطيي كه هاتواند نسبت به پژوهشنميخود  بنا به مأموريت هادانشگاه .مديران دانشگاهي است يبرا

و دانش توليد شده توسط  هاد. از اين رو، ضروري است كه پژوهشنتوجه باشگيرد، بيمي صورت و پژوهشگران
مخازن  يريكارگهتوانند با بها مياساس، دانشگاه نيشوند. بر اپذير پژوهشگران دانشگاه مديريت، اشاعه و دسترس

دانش از طريق پژوهش، تحقق بخشند و با مديريت اطالعات منابع توليد شده در  يدسازماني، به مأموريت خود، يعني تول
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ها در دانشگاه ين سازمانزاستفاده از مخا نيساختن اطالعات گردآوري شده بپردازند. همچنپذير دانشگاه، به دسترس
باعث  نيشود و همچن نيآنال وامعو ج گريد يهابا دانشگاه يهمكار ،يعلم قاتيآزاد، تحق يدسترس يارتقاتواند باعث مي

به  ي). مخازن سازمان5تا3گردد(مي آن يسنجوب يالمللنيرتبه ب شيها در سطح وب و افزادانشگاه تيرؤ زانيم يارتقا
دانش استفاده شده است. مخازن  نيارتباط و حفظ ا يبرقرار يبرا يات دانشگاهمؤسساز  ياريتوسط بس ياطور گسترده

 وزارت بهداشت بر ياتيعمل يهابرنامه ديكأبا توجه به ت رانياند. در امورد توجه بوده اريسال گذشته بس ددر چن يسازمان
و جهت باز اند كردهسمت حركت  نيبه ا زين رانيا يعلوم پزشك يهااستاندارد، دانشگاه يلزوم استفاده از مخازن سازمان

 يمخازن سازمان يبندنسخه رتبه نيدتريكنند، اما با اعالم جدمي همخازن استفاد نيخود از ا يهاپژوهش يانتشار و معرف
 نيلوؤمورد مس نيقرار نگرفته است، در ا ستيل نيدر ا رانيا يعلوم پزشك يو دانشگاه يكدام از مخازن سازمان چيه ،يجهان
الزم را به خرج دهند تا بتوانند به نحو  تيآن جد يو ارتقا يسازنهينسبت به به ستيباها ميدانشگاه يآورو فن قاتيتحق

  دانشگاه خود را ارتقا بخشند. يعلم يهاخود آگاه سازند و به طبع رتبه يهارا از انتشار پژوهش يمطلوب جامعه جهان
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