
 استاد عزيز،
 

شهر تاالهاسی در ايالت  در دانشگاه ايالتی فلوريدا در دوره فوق ليسانس علوم کتابداریاينجانب دانشجوی 
 . اياالت متحده ميباشمفلوريدای

 
به هر دانشجو سه کشور محول شده است تا .  طه نظرهای مختلف ميباشيمما مشغول مطالعه کاربرد اطالعات از نق

 . و مالت را به عهده دارمکشورهای توگو، ايران، موردموضوع دربررسی اينجانب .  ی کنددرباره آنها بررس
 

چند دوست نزديک .   هنوز از لذت سفر به ايران برخوردار نشده ام ولیسفرهای بسياری کرده ام،با وجود اينکه 
از آنچه درمورد .  بودمس  پزشک يا پرستارند، چونکه به مدت ده سال پرستار بخش اورژانايرانی دارم که همگی

فارغ التحصيالن بسيار ، به اين نتيجه رسيده ام که  ديده امايرانيانی که ميشناسم و وبسايت های دانشگاههای ايران
 . دانشگاهی بسيار موثر ايران بيرون می آيندسيستم از تدارک ديده ای

 
 

؟  منابع تی در ايران تا چه حد در دسترسندبه نظر می آيد که منابع اطالعابه نظر شما، بعنوان يک کتابدار، 
به فرض اينکه وی ميل يا نياز به يافتن اطالعات —اطالعاتی چقدر برای يک ايرانی متوسط در دسترس ميباشند

 .داشته باشدرا   يا درمورد موضوعات ديگرد ايرانخاص درمور
 
 

  به اطالعات ميشود؟ و يک ايرانی دانشگاهیيزی مانع دسترسی يک ايرانی متوسطچه چ
 
 

  آسان تر کند؟ و برای يک ايرانی دانشگاهیتوسطچه چيزی ميتواند دسترسی به اطالعات را برای يک ايرانی م
 
 

انتشار اطالعات در اين نقش .   برای امداد زلزله زدگان داردهی دارم که ايران سيستم شگفت انگيزیاينجانب آگا
 سيستم بسيار موثر چيست؟

 
 

حده لزوم به کسب   تعليمات کتابداری در اياالت مت.يرلندی هستم ولی فعال در اياالت متحده زندگی ميکنماينجانب ا
 ليسانس چهار ساله در هر رشته ای، کسب  يک دوره که در طی دو سال، پس از تکميلمدرک فوق ليسانس دارد

شور  اينجانب با اين کگر در وطنی ديتا آنجائی که اطالع دارم، تفاوتی که کسب بسياری مدارک حرفه ا.  ميشود
دارد اين است که، برای مثال، دانشجو به مدت چهار سال به مطالعه حقوق يا پزشکی ميپردازد، و سپس کار حرفه 

 الزامات کتابدار بودن در ايران چيست؟.  ای خود را آغاز ميکند
 
 

کاملی از گزارشی که توسط اينجانب و ساير بسيار خوشوقت خواهم شد نسخه .   که وقتتان را به من داديدمتشکرم
 .را برايتان ارسال کنمشد دانشجويان تهيه خواهد 

 
 

 ارادتمند،
 
 
 

Matthew O'Neil 


