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  رانيا يرسان اطالع و يكتابدار انجمنپيشنهادي براي  يراهبرد برنامه متن .3
، مـتن  و پرسشنامه ها ها مصاحبه ،هاي مشابه هاي انجام گرفته بر روي متون، برنامه هاي راهبردي انجمن برآيند تحليل

در از آنجائيكه هر برنامه راهبردي بايد مبتني بر چشم انداز، رسـالت، ارزشـهاي محـوري باشـد     . زير است برنامه راهبردي
بيـان مـي    آنسپس، چشم انداز، رسـالت و ارزشـهاي محـوري    . حوزه ارائه مي شود پنجهدف انجمن در  ابتدا، بخشاين 
  . طرح مي گردددر نهايت برنامه راهبردي انجمن بر اساس پنج حوزه هدف . شود

  

  حوزه هاي هدف .3-1
  :پنج حوزه هدف در نظر گرفته شده براي برنامه راهبردي انجمن عبارتند از

 رهبري، حمايت و تأثيرگذاري؛ .1

 ؛آموزش .2

 پژوهش؛ .3

 ؛آگاهي رساني .4

  .ارتباط و تعامل  .5

 

  چشم انداز  .3-2
   :پذيرش انجمن به منزله

نهاد برگزيده، نماينده رسمي، نقطه كانوني، راهبـر، منسـجم و هماهنـگ كننـده فعاليـت هـاي علمـي،         •
  پژوهشي و خدماتي كتابداري واطالع رساني ايران؛

 اجتماعي كتابداران و اطالع رسانان؛ ونهادي اثربخش در ارتقاء شأن، منزلت و كارايي  •

رسـاني و كـاربران آن هـا در     هـا، مراكـز اطـالع    نهادي اثربخش در ارتقاء سطح كيفي و كمي كتابخانه •
 ايران

  

  رسالت   .3-3
  :انجمن كتابداري و اطالع رساني ايران بر سه محور بنا شده است رسالتچارچوب 

و تقويـت    –له كتابخانه ها و مراكز اطالع رساني از جم –توسعه و بهبود زيرساخت هاي الزم : جامعه •
خدمات اطالعاتي در مسير حركت به سوي جامعه اطالعاتي، ارتقاء سطح سواد، آگاهي و بينش افـراد  
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جامعه و توانمندسازي آنان در جهت مشاركت فعال در پيشبرد اهـداف فـردي و اجتمـاعي، و تحكـيم     
  . دموكراسي و آزادي انديشه

و حفظ همبستگي و انسجام بخشيدن به جامعه كتابداري و اطـالع رسـاني ايـران، تقويـت     ايجاد : حرفه  •
مندان كتابداري و اطالع رسـاني   هويت حرفه اي و گسترش، پيشبرد، ارتقاء و پشتيباني از حرفه و حرفه

  . ايران به لحاظ علمي و عملي در سطح ملي و بين المللي

به منظور بهبـود كـارايي   آنها ارتقاء سطح دانش و مهارت انجمن و  اعضاءتعداد  دهرشد گستر:  اعضاء •
  .و همچنين رشد فرهنگ حرفه اي اجتماعي و دستيابي به منزلت اجتماعي مورد انتظار و مطلوب

  

   ارزش هاي محوري  .3-4
اي  شـه در اينجا گو. رساني است هاي حاكم بر رشته كتابداري و اطالع هاي حاكم بر انجمن، تحت تأثير ارزش ارزش

 .از ارزش هاي محوري بيان خواهد شد

  ؛اعضاء انجمن، هويت محتوايي و پايه هاي قدرت آن محسوب مي شوند .1

  ؛انجمن است اعضاء سطوح مختلف قوام و استحكام انجمن در گرو مشاركت آگاهانه و هدفمند .2

بيشـتر اركـان   ارتباط دوسويه ميان اعضاء و انجمن موجب حركت به سوي خرد جمعي و تقويـت هـر چـه     .3
 ؛جامعه كتابداري و اطالع رساني كشور است

  ؛انجمن است جدي ارتقاء سطح دانش و مهارت جامعه حرفه اي اعم از عضو و غيرعضو مورد توجه .4

  ؛را محترم مي شمارد هاو آن آنها توجه دارد اعتقاد و نيازهاي اعضاء ،ها انجمن به تنوع نگرش .5

 ؛اعتقاد داردانجمن بر گسترش دموكراسي اطالعاتي در سطح جامعه  .6

مـورد تأكيـد   در راستاي نيازهاي افـراد و سـازمانها   انجمن، ارتقاء سطح كمي و كيفي خدمات اطالعاتي را  .7
 .قرار مي دهد

هـر   هاي مربـوط بـه   در هر رابطه مقصد و شاخص. در اين قسمت راهبردها بر اساس هر حوزه هدف آورده مي شود
  . مقصد ارائه مي گردد

  اهداف و راهبردها  .3-5
  ثيرگذاري أرهبري، حمايت و ت حوزه هدف .3-5-1

انجمن، بـه منزلـه نماينـده رسـمي جامعـه كتابـداري و اطـالع رسـاني ايـران در نظـر دارد           : بيانيه هدف •
هدايت، رهبري و حمايت از كليه فعاليت هاي ملي مرتبط بـا حـوزه كتابـداري و اطـالع رسـاني را بـر       

 . ثيرگذار باشدأعهده گيرد و در اين زمينه نهادي ت
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 مقصد 

تقويت اعتماد و اعتقاد به اثرگذاري انجمن در جامعه كتابداري و اطالع رساني ايران و حتي فراتر  .1
 از آن در سطح اجتماع  

  راهبردها
   ؛انجمن اركان انواع كتابخانه ها در كتابدارانايجاد و تقويت احساس حضور متخصصان و  .1-1

در  مـديريتي هـاي شخصـيتي، علمـي و     گيري از افراد با تجربه، شناخته شده و شاخص به لحاظ ويژگـي  بهره .1-2
 هاي استاني؛ در تهران و شاخه هاي تخصصي انجمن ها و گروه و نيز در تركيب كميته تركيب هيأت مديره

 ها؛ يتهاي انجمن و به خصوص كميتهاستفاده از افراد با تجربه، شاخص و عالقمند از سراسر ايران در فعال .1-3

از  اعـم  رسـانان  تقسيم عادالنه توجه به مسائل و دغدغه هاي كتابـداران و اطـالع   و قويت نگاه برون انجمنيت .1-4
 ؛عضو و غيرعضو

 تقويت و پشتيباني از فعاليتهاي شاخه هاي استاني انجمن؛ .1-5

 ي در استان مربوطه؛هاي استاني به ايفاي نقش رهبري در فعاليتهاي حرفه ا تشويق شاخه .1-6

 ؛كتابداران و اطالع رسانان از سويي و كاربران از سوي ديگر معنوي مايت از حقوقح .1-7

 ؛تقويت، توسعه و اشاعه فرهنگ مطالعهارائه راهبردهايي براي  .1-8

 مندان؛ تقويت همگرايي و همبستگي بين حرفه .1-9

  

  

 مقصد

ـ    متخصصـان حـوزه كتابـداري و اطـالع رسـاني در      آشكار ساختن ارزش .2  ي،توسـعه علمـي، فرهنگ
 آن ارتقاء  تالش در جهت كشور و و سياسي اقتصادي

  
   راهبردها

  جامعه كتابداري و اطالع رساني ايران؛در  تقويت آنو  خودباوري ايجاد .2-1
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  انجمن؛ اعضاءكتابداران و اطالع رسانان به ويژه  حمايت از منافع و حقوق معنوي .2-2

گـزاري   نهادهـاي سياسـت   از طريـق طـرح موضـوع در   برنامه ريزي جهت بهبود وضـعيت شـغلي كتابـداران     .2-3
سـازمان امـور   مجلس شوراي اسالمي، هيئت دولت، وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيـربط از جملـه   همچون 

 ؛اداري واستخدامي كشور

اطالعاتي در كنار حمايت از توسـعه   ارتقاء خدماتتالش براي تشويق كتابخانه ها و مراكز اطالع رساني در  .2-4
 ؛افراد جامعه در سطحمهارتهاي سواد اطالعاتي 

تفهيم نقش كتابداران در مديريت اطالعات، دانش، نظامهاي اطالعـاتي و اطـالع رسـاني سـازمانها از طريـق       .2-5
 انتشار منابع مناسب، برگزاري نمايشگاه، نمايش اطالعات و همايش؛

هـاي انجمـن، همايشـها و مسـابقات ملـي و       و دسـتاوردهاي نوآورانـه در برنامـه    هـا  تشويق انديشه هـا، برنامـه   .2-6
 المللي؛ بين

كمك به توليد و اشاعه دانش حرفه اي، از طريق برگزاري همايشـها، كارگـاه هـا، توصـيه در توليـد آثـار و        .2-7
 .تدوين معيارهاي ارزيابي و سنجش منابع توليد شده

  
  مقصد

يافته فعاليت هاي حوزه كتابـداري و اطـالع رسـاني در سـطح     هدايت و رهبري روش مند و نظام  .3
    اي حوزه اطالعات و اطالع رسانيكشور و مشاركت فعال در تصميم گيري ها و سياست گزاري ه

 راهبردها

 ؛تقويت مديريت مشاركتي و سهيم كردن اعضاء در مسئوليت ها با توجه به توانمنديهاي آنان .3-1

هاي نظري در حرفه كه در تهيه  كاركردها و ديدگاهها،  موضوعانواع  تهاي تخصصي به مناسب تشكيل كميته .3-2
 ؛دستورالعملها و ساير امور تخصصي فعال باشنداستانداردها، رهنمودها و و تدوين 

و  و انـواع كتابخانـه هـا    بـراي انـواع فعاليتهـاي حرفـه اي     يتدوين و ارائه رهنمودها و استانداردهاي عملكرد .3-3
 مله استانداردهاي سواد اطالعاتي؛خدمات اطالعاتي، از ج

 ارائـه رهنمـود و مشـاوره جهـت كمـك بـه بـازنگري در كاركردهـاي        هـا و   همكاري بـا انـواع كتابخانـه    .3-4
رساني ايران به منظور همخوان كردن فراينـد امـور بـا شـرايط جديـد جامعـه و        ها و مراكز اطالع كتابخانه
  ؛حرفه

آموختگــان و  معيارهــاي ســنجش اعتبــار دانــش و مهــارت دانــشتــدوين و ارائــه رهنمودهــا، اســتانداردها و  .3-5
 ؛مندان كتابداري و اطالع رساني حرفه
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جهت  از سوي انجمن يا اعتبارنامه  معتبر نامه زيابي فراگيران و صدور گواهيتدوين چارچوبي جهت ار .3-6
 ؛استخدامي و دوره هاي تحصيالت تكميلي ،بهره گيري از آن در نظام اداري

ل در تدوين و ارائه معيارهايي براي ارزيابي و اعتباربخشي گروه هـاي آموزشـي كتابـداري و    ايفاي نقش فعا .3-7
 اطالع رساني در همكاري با نهادهاي مرتبط؛

سـازي آنهـا بـا     ايفاي نقش فعال در بازنگري در برنامـه هـاي آموزشـي و ارائـه رهنمودهـايي بـراي همخـوان        .3-8
 تحوالت و نيازهاي جامعه؛

كتـاب، مجلـه، ابزارهـاي پـژوهش،     (انواع منـابع اطالعـاتي   و ارزيابي  دهايي براي توليدتدوين و ارائه رهنمو .3-9
 ؛... )ها، فهرستهاي رايانه اي، وب سايتها، منابع مرجع و  پايگاه

رسـاني   ريزي امور مـرتبط بـا حـوزه اطالعـات و اطـالع      حضور و مشاركت فعال در سياستگزاري و برنامه .3-10
 ؛كشور

اطالعـات و   به سازمان ها و نهادهاي كشوري در مورد مسـائل مـرتبط بـا حـوزه    ارائه خدمات مشاوره اي  .3-11
  دانش؛

هـاي مـرتبط بـا حـوزه      و سياسـتگزاري  هـا  تصـميم  هاي هوشمندانه و اثرگذار در مورد نشان دادن واكنش .3-12
 ؛در سطح كشوراطالعات و اطالع رساني 

حـوزه  مسـائل مـرتبط بـا     پيگيري مصوبات دولت، مجلس شوراي اسـالمي و سـاير نهادهـا در خصـوص     .3-13
   .اطالعات و اطالع رساني

 

  آموزش  حوزه هدف .3-5-2
آمـوزش   هاي بلند مدت و كوتـاه مـدت،   با تطبيق بين نيازهاي متغير جامعه و برنامهانجمن  :بيانيه هدف •

بپردازد به گونـه اي   دانش آموختگاندانش و مهارت دانشجويان و به ارتقاء سطح  رسمي و غيررسمي
هـاي سـواد    افـزايش توانمنـدي  راسـتا   در ايـن  .و تغييرات هم سويي داشـته باشـد  نيازهاي جامعه كه با  

جامعه كتابداري و اطـالع رسـاني    مندان هدف قرار دهد و در حرفه يادگيري مادام العمر رااطالعاتي و 
 .را به لحاظ اطالعاتي و عملكردي توانمند سازد

 

 مقصد

غيررسـمي بـه افـراد عضـو و غيـر عضـو بـه منظـور ارتقـاء و          برنامه ريزي جهت ارائه آموزش هاي  .1
 روزآمدسازي دانش و مهارت هاي مورد نياز كتابداران و اطالع رسانان 

 راهبردها
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و شـاخه هـاي    ميتـه هـاي انجمـن   تمـامي ك و اولويت هاي آموزشي بـا همكـاري    هانيازسنجي و تعيين موضوع.  1-1
  استاني؛

 ؛هاي آموزشي ها و محتواي دوره روش در  استانداردسازيايجاد هماهنگي و .  1-2

سازي آن با تنوع سـطح و نيـاز    هاي آموزشي و متناسب در برنامه -به لحاظ محتوا و ساختار ارائه  -ايجاد تنوع .  1-3
 ؛و نيازهاي جامعهمخاطبان 

جهـت جلـب مشـاركت آنـان در     گيري از متخصصان بومي استان ها و تالش در  توزيع توجه، شناسايي و بهره.  1-4
  اجراي برنامه هاي آموزشي در سراسر ايران

  تشويق استفاده از متخصصان بومي و غير بومي براي ارائه آموزشها در مركز و استانها؛.  1-5

 .برنامه ريزي براي ارائه برنامه هاي آموزشي انجمن و نيز شاخه هاي استاني در شهرستانها و يا نقاط محروم.  1-6

  

  

  

  
 

 مقصد

ارتقاء سطح كيفي آموزش هـاي رسـمي كتابـداري و اطـالع رسـاني در مؤسسـات        ياري در جهت .2
 آموزش عالي كشور 

 راهبردها

جهت بررسي و ارزيابي برنامه هاي آموزش رسمي حـوزه كتابـداري و   ريزي  و نيز كمك به برنامهريزي  برنامه.  2-1
 ؛اطالع رساني كشور به صورت دوره اي و منظم

ها و نيز افزايش كيفيـت آمـوزش    در جهت پژوهش محور و كاربردي كردن درس ييتدوين و ارائه رهنمودها.  2-2
  و مهارتهاي پژوهشي فراگيران؛

بـازنگري و نوسـازي برنامـه    كمك به هيأت علمي جهت  اعضاءبرنامه ريزي جهت تشكيل گروهي منتخب از .  2-3
شـوراي  و پيشنهاد آن به  پاسخ به نيازهاي جديد جامعه اطالعاتيهاي آموزشي كتابداري و اطالع رساني در راستاي 

 .عالي انقالب فرهنگي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت تصويب

  

  مقصد
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توجه به آموزش همگاني و ارتقاء سطح آگاهي عمومي پيرامون ارزش اطالعات در زندگي فردي و  .3
  اجتماعي افراد جامعه

  راهبردها
هاي آموزشي با نهادهـاي مـرتبط بـا آمـوزش همگـاني در سـطح        ريزي و اجراي برنامه برنامهمشاركت در  .4-1

 كشور؛

در  ترويجـي بـه چـاپ مقالـه هـاي     انجمـن   اعضـاء متخصصان كتابداري و اطالع رسـاني بـه ويـژه     تشويق .4-2
  ؛مطبوعات ملي و محلي

انجمن به حضور در رسانه هاي گروهي ملي و  اعضاءبه ويژه  تشويق متخصصان كتابداري و اطالع رساني .4-3
 محلي جهت به اشتراك گذاري دانش و مهارت آنان در حوزه اطالعات و اطالع رساني كشور؛

تعيين معيارهايي براي سنجش سطح سواد و درك جامعه در سـطوح مختلـف و ارائـه رهنمودهـايي بـراي       .4-4
 افزايش آن

نوآوريهايي در جهت ترويج مطالعـه و سـواد اطالعـاتي و     تدوين برنامه هاي تشويقي براي كتابداراني كه .4-5
 يادگيري مادام العمر در سطوح مختلف جامعه ارائه مي كنند؛

هاي مرتبط با انواع كتابخانه ها، از جمله كتابخانه هاي كودكان، روستايي  حمايت و كنترل عملكرد كميته .4-6
ن نقش كتابخانـه هـا در رشـد ملـي تـأثير      كه به قشرهاي مختلف جامعه كمك مي كنند و به شناسانيد...و 

 .دارند

 

  حوزه هدف پژوهش  .3-5-3
، سـطح دانـش و مهـارت حرفـه     يپژوهشـ  و عملكرد انجمن در نظر دارد با تقويت روحيه: بيانيه هدف •

و آنهـا را مبنـاي    را تبيـين  نظـري  رويكردهـاي  .مندان كتابداري و اطالع رساني ايران را ارتقـاء بخشـد  
 .قرار دهد عملكرد پژوهشي خويش

 مقصد

 بستر سازي و توسعه زيرساختهاي الزم جهت انجام پژوهش در حوزه كتابداري و اطالع رساني  .1

 راهبردها

هاي پژوهشي كتابداري و اطالع رساني ايران با تأكيد بر مباحث زيربنايي نظري و  نيازسنجي و شناسايي اولويت .1-1
 ؛عملي نوين در رشته و انتشار رسمي آن از سوي انجمن

 ؛تقويت مهارتهاي پژوهشي اعضاء و به طور كلي جامعه كتابداري و اطالع رساني ايران .1-2
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هاي گروهي، منسجم و هدفمند در جامعه كتابداري و اطالع رساني  تقويت روحيه پژوهشگري به ويژه پژوهش .1-3
 ؛ايران

دانشـجويان  بـه پژوهشـگران،   بـر اسـاس نظريـه هـاي موجـود در كتابـداري و اطـالع رسـاني         پيشنهاد موضـوع   .1-4
 ؛اي مشاوره و ارائه خدمات تحصيالت تكميلي و مجريان طرح هاي پژوهشي

ريزي جهت شناسايي، مديريت و معرفي متخصصان و پژوهشگران به نهادها و سازمان هاي مرتبط جهـت   برنامه .1-5
 ؛ارائه مشاوره، نظارت و اجراي طرح هاي پژوهشي

  ؛تلف در زمينه هاي مرتبط با حرفه و معرفي آن به اعضاءشناسايي الويتهاي پژوهشي سازمانها و نهادهاي مخ .1-6

هاي كاربردي انجام شده توسط انجمن، سـاير نهادهـا و    ريزي و نيز تشويق براي بكارگيري نتايج پژوهش برنامه .1-7
 ، برنامـه ريـزي و عمـل   نهادينه ساختن فرايند تصميم گيري يا به صورت پايان نامه هاي دانشجويي در فعاليتها و

 ؛پژوهش يافته هاي برمبتني 

 ؛انجمن قرار داردژوهشي هاي پ هايي كه در اولويت تقويت ساز و كار حمايت مالي از پژوهش .1-8

شناسايي نهادها و سازمانهايي كه مي توانند از پژوهشها و پايان نامه هـا حمايـت مـالي كننـد و معرفـي آنهـا بـه         .1-9
 پژوهشگران و دانشجويان؛

پيشنهاده مربوطه به كار گروه ها و نيز نظـارت بـر تهيـه طـرح     .ارائه طرحتعريف فعاليتهاي پژوهشي انجمن و  .1-10
 هاي پيشنهاده، براي پژوهشهاي مورد نياز كميته ها و كارگروه ها؛

 .رشته اي به موسسه ها و سازمان ها ارائه مشاوره در پيشبرد پژوهش هاي ميان .1-11

 

  مقصد
فراهم ساختن شرايطي مساعد جهت اشاعه و ارائه گزارش طرح هـاي پژوهشـي انجـام گرفتـه و در      .2

 از طريق انتشارات رسمي انجمن همچنين حال اجرا به صورت شفاهي و 

 راهبردها

و رويكردهـاي نـوين نظـري و     هـا  ريزي جهت ارائه گزارش طرح هاي پژوهشي، تحوالت رشته، موضوع برنامه .2-1
  ؛منظم و سازمان يافته دوره اي، گردهمايي و نشست هاي علمي به صورتعملي در همايش، 

 ؛تقويت ساز و كار چاپ و انتشار يافته هاي علمي و پژوهشي بسترسازي و .2-2

 .برنامه ريزي براي انتشار مجله اي علمي از طرف انجمن به صورت مستقل .2-3
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  آگاهي رساني  حوزه هدف .3-5-4
آگـاهي رسـاني بـه موقـع و      و اطالعات، طـي  مديريت اخبارانجمن در نظر دارد از طريق : بيانيه هدف •

، به انعكاس تصـويري روشـن و مثبـت از كتابـداري و     در مورد رويدادها و فعاليتهاي حرفه اي هدفمند
 .اطالع رساني ايران در جامعه حرفه اي و برون حرفه اي داخل و خارج از كشور بپردازد

 مقصد

در مـورد آخـرين دسـتاوردها،     جامعه كتابـداري و اطـالع رسـاني ايـران     تقويت آگاهي رساني به .1
 و اخبار ملي و بين المللي مرتبط با حوزه اطالعات و اطالع رساني  ها لتحو

 راهبردها

از جمله وب سايت انجمن، خبرنامه و سـاير كانـال    چاپي و الكترونيكي رساني آگاهي يتقويت و بهبود ابزارها .1-1
  ؛هاي ارتباطي

جامعـه  انجمـن بـه منظـور حفـظ ارتبـاط مسـتمر بـا        گزارش عملكـرد  ريزي جهت انتشار منظم خبرنامه و  هبرنام .1-2
  ؛اعضاء و آگاهي رساني منظم و پيوسته به آنهاكتابداري و اطالع رساني به ويژه 

، از جملـه تشـكيل   اعضـاء در خبررسـاني بـه انجمـن    جامعه كتابداري و اطالع رساني به ويژه تقويت مشاركت  .1-3
 شگاه خبرنگاران جوان انجمن؛با

كميسـيون انجمنهـاي   هاي انجمن به  هاي مستمر، منظم و واقعي از فعاليت ريزي جهت تهيه و ارائه گزارش برنامه .1-4
 ؛هاي مالي بيشتر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به منظور جلب حمايتعلمي 

استاني و شاخه هاي استاني با انجمن و تبادل فراهم كردن ساز و كار ارتباط مستمر و منظم انجمن با شاخه هاي  .1-5
 اخبار و اطالعات؛

 .رساني هاي مرتبط با حوزه كتاب و كتابداري و اطالع همكاري با خبرگزاري .1-6

 مقصد

 رساني  مندان كتابداري و اطالع آگاه سازي افراد جامعه در مورد جايگاه، ارزش و سودمندي حرفه .2

 راهبردها

هاي انجمن و  هاي رسمي كشور به منظور پخش اخبار و انعكاس فعاليت ها و كانال برقراري ارتباط با خبرگزاري .2-1
 ؛مندان كتابداري و اطالع رساني ايران حرفه

كتابداري و اطالع رساني ايران به مشاركت فعاالنه در امور آموزشي، پژوهشي و خدماتي مـرتبط   تشويق جامعه .2-2
 ؛با تخصص و مهارت ايشان
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ها و دستاوردهاي جامعه كتابداري و اطالع رساني ايران در مجـامع و نشـريات    موفقيت ها، انعكاس اخبار فعاليت .2-3
و   در نشـريات  فعاليـت هـاي علمـي و پژوهشـي    از طريـق   ،بين المللي به منظور تقويت وجهه بين المللي انجمن

 .بين المللي همايش هاي

 

 ارتباط و تعامل حوزه هدف .3-5-5

ميان اعضـاء انجمـن، جامعـه      -انجمن در نظر دارد با  تقويت و مديريت شبكه ارتباطات :  بيانيه هدف •
را  افراد  دهي انسجام، هماهنگي و سامان .دتثبيت نمايهويت و كارايي خويش را  -حرفه اي و اجتماع 

 . كندمحقق سازد و اعتماد و حمايت الزم را جلب 

 مقصد

بـه  هاي انجمـن   فعاليت و گسترش در سطح كشور اطالع رسانيدر جامعه كتابداري و تقويت انسجام  .1
  تمام مناطق ايران

 راهبردها

 ؛آنهاتقويت شاخه هاي استاني و تالش در جهت توسعه و تقويت  .1-1

سازي فعاليت شاخه هاي استاني با يكديگر و با مركز در جهت تحقق اهـداف   برقراري ارتباط مؤثر و هماهنگ .1-2
  ؛اطالع رساني ايران تعيين شده انجمن كتابداري و

 ؛هاي انجمن ها و كميته تقويت هماهنگي و انسجام دروني ميان گروه .1-3

 تقويت همگرايي و همبستگي ميان اعضاء انجمن و بين مركز و شاخه هاي استاني انجمن؛ .1-4

در  ،ترويج تفكر منطقي و نيز جلب توجه اعضاء هيئت مديره به مسئوليتي كه در مقابل اعتمـاد اعضـاء بـه خـود     .1-5
با اعضاي : هيئت مديره هاي مركز و شاخه هاي استاني، و برون انجمن: مناسبات درون انجمن(مديريت انجمن 

 ؛دارند) حرفه در همه سطوح

 رسـاني  اثرگذار بر جامعـه كتابـداري و اطـالع    اي و حرفه نهاديقويت اعتقاد و تعلق خاطر به انجمن، به منزله ت .1-6
 ؛ايران

هاي ، سياست ها و تصـميم ها هدفمشاركت و حمايت فكري و عملي اعضاء از  تقويت انگيزه جهت تشويق و .1-7
 ؛انجمن

فراهم ساختن و تقويت زيرساخت هاي الزم جهت تسهيل برقراري و تداوم ارتباط نزديكتر و فراگيرتـر جامعـه    .1-8
 ؛با انجمن) ت علمي و دانشجويانأكتابداران شاغل، اعضاي هي(رساني ايران  كتابداري و اطالع

 مقصد
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ها و فعاليت هاي انجمن و برقـراري   درون حرفه اي اثرگذار بر سياست سه هايشناسايي افراد و مؤس .2
 ارتباط مؤثر جهت جلب اعتماد، و مشاركت آنان در راستاي ديگر اهداف انجمن 

 راهبردها

 جلب اعتماد، پشتيباني و مشاركت گـروه هـاي آموزشـي كتابـداري و اطـالع رسـاني دانشـگاه هـاي دولتـي و          .2-1
 ؛غيردولتي ايران

 تهيه و تدوين معيارهايي براي شناسايي و ارتباط افراد اثرگذار از جنبه هاي مختلف؛ .2-2

برنامه ريزي براي گردآوري اطالعات مربـوط بـه افـراد و نهادهـاي اثرگـذار و حفـظ و نگهـداري آنهـا بـراي           .2-3
  استفاده هاي بعدي؛

  
 مقصد

ر سياست ها و فعاليـت هـاي انجمـن و برقـراري     شناسايي افراد و مؤسسات برون حرفه اي اثرگذار ب .3
 ارتباط مؤثر جهت جلب اعتماد، پشتيباني، و مشاركت آنان در راستاي ديگر اهداف انجمن 

 راهبردها

مـرتبط بـا حـوزه    شناسايي و تقويت ارتباط مـؤثر و نزديـك بـا وزارتخانـه هـا، مؤسسـات دولتـي و غيردولتـي          .3-1
انعكاس فعاليت ها، توانمنديها و نيازهـاي حرفـه و بهـره گيـري از امكانـات      به منظور اطالعات و اطالع رساني 

 ؛مادي و معنوي آنها

نهادهاي آموزشي و پژوهشي كشور در جريان فعاليت هاي مرتبط با حـوزه   ها و همكاري و مشاركت با سازمان .3-2
 ؛اطالعات و اطالع رساني

رساني ماننـد زبـان شناسـي، روان شناسـي، تعلـيم و      هاي همجوار و مرتبط با كتابداري و اطالع  شناسايي انجمن .3-3
 ؛و برقراري ارتباط دوسويه، هدفمند و مؤثر با اين انجمن ها... و ، علوم رايانه، تربيت

 تهيه و تدوين معيارها و راه ها و راهبرد آن براي شناسايي و ارتباط نهاد و سازمان هاي برون حرفه اي؛ .3-4

رتبط با نهادها و سازمان هـاي بـرون حرفـه اي اثرگـذار و نگهـداري و      برنامه ريزي براي گردآوري اطالعات م .3-5
  حفاظت از آنها براي استفاده مجدد؛
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 مقصد

بسترسازي الزم جهت تحقق تعامل و ارتباط ميان اعضا جامعه كتابداري و اطالع رساني بـا يكـديگر و    .4
قابليـت هـاي دانشـي و مهـارتي     همچنين با متخصصان ساير حوزه ها به منظور بهره گيـري مـؤثر از   

هاي  كتابداران و اطالع رسانان در داخل حرفه و همچنين در موقعيت هاي ميان رشته اي و همكاري
  در سطح ملي و بين المللي پژوهشي –علمي 

 راهبردها

حرفه مندان كتابداري و اطالع رساني، اتخاذ سياست هاي متخصصان و شناسايي توانمنديهاي دانشي و مهارتي  .4-1
در جامعـه   آنيافتـه   اشـاعه هدفمنـد و سـاخت   ثبت اين اطالعـات و  تسهيل كننده و ايجاد بسترهاي الزم جهت 

 ؛برون حرفه اي و درون حرفه اي

ر تشـكيل  و فراهم ساختن ساز و كا در حرفه شناسايي متخصصان و عالقمندان به حوزه هاي موضوعي مختلف .4-2
  ، كارگروه ها و يا همكاري در امور پژوهشي؛هاي هم عالقه در قالب كميته هاي تخصصي گروه

  ؛هاي شبكه اي و مجازي و فعاليت لتوسعه تعام .4-3

متناسب با گروه هاي علمي، اجتماعي، تجـاري و ارائـه    يتشويق و ارائه رهنمودهاي الزم براي توليد منابع دانش .4-4
 ؛خدمات مشاوره اي براي تشكيل زير ساخت اطالعاتي كشور و نيز تشكيل دولت الكترونيك

جامعه به منظور تقويـت ديـدگاه مثبـت     اركانمندان كتابداري و اطالع رساني با  حرفه بينتقويت ارتباط عميق  .4-5
 ؛اجتماعي اين حرفهجامعه نسبت به اثربخشي و كارايي 

مـرتبط بـا كتابـداري و     –درون مرزي و بـرون مـرزي    -هاي حرفه اي  نهادها و سازمان اعضاء باتقويت روابط  .4-6
 ؛اطالع رساني

گيري از شبكه هاي دانشي در زمينه هـاي گونـاگون مـرتبط بـا انجمـن و بـراي        ريزي براي طراحي و بهره برنامه .4-7
 .فزايش تعاملتشكيل فكر جمعي در هر زمينه و نيز ا

 مقصد

 تسهيل جريان نقد منصفانه و علمي سياست ها، تصميم گيري ها و عملكردها  .5

  راهبردها
 ارزيابي منظم عملكرد اعضاء و انجمن بر مبناي معيارهاي قابل سنجش و ارائه گزارش آن به صـورت دوره اي  .5-1

  ؛اطالع رسانيهاي بحث و وبالگهاي كتابداري و  از طريق وب سايت انجمن و يا ساير گروه

 ي؛ بحث الكترونيكهاي خبرنامه و گروه وب سايت انجمن، تشويق نقدهاي سازنده با انعكاس آنها از طريق  .5-2
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نيـز  و  ايران بر مبناي معيارهـاي علمـي و قابـل سـنجش     هاي آموزشي ها و گروه نقد عملكرد كتابخانه و بررسي .5-3
 ؛اشاعه نتايج آن

 .نيز وبالگها، وب سايتها و گروه هاي بحث الكترونيكي تشويق نقد و بررسي سازنده متون علمي و .5-4

  

 مقصد

بسترسازي جهت شناسايي و تجليل از افراد اثرگذار در حرفه به منظور اعتمادسازي و جلب مشاركت  .6
 بيشتر 

 راهبردها

كـه نقشـي مـؤثر در جهـت ارتقـاء حرفـه ايفـا        و كتابداران بازنشسته تجليل از استادان پيشكسوت شناسايي و  .6-1
 ؛نموده اند

 و مراكز اطالع رساني كشور؛ اع كتابخانه هان نمونه در انواشناسايي و معرفي كتابدار .6-2

ي كه در جهت تحقق اهداف انجمـن اثربخشـي قابـل تـوجهي     ياعضاشناسايي و اهداي جوايز اختصاصي به   .6-3
 ؛داشته اند

 ؛هاي حامي انجمن تجليل و قدرداني از افراد و سازمان  .6-4

رسـاني   ضويت افتخاري انجمن به افراد برجسته و تاثيرگذار در حوزه كتابداري و اطـالع شناسايي و اعطاي ع .6-5
 ؛و حوزه هاي مرتبط

 هاي برتر؛  شناسايي و معرفي پايان نامه و پژوهش .6-6

هاي نوآورانه و تاثيرگذار در ترويج مطالعه و بهره گيـري از اطالعـات و دانـش در     شناسايي و معرفي فعاليت .6-7
 .مه ريزيتصميم گيري و برنا

  
براي اينكه بتوان تصوير كلي از برنامه راهبردي بدست آورد، پـنج حـوزه هـدف، مقصـدهاي مربوطـه و نيـز تعـداد        

  . آورده مي شود 1-5شاخص هاي مرتبط با هر مقصد در جدول 
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  مقصد راهبردها، مقاصد و تعداد شاخصهاي مرتبط با هر   :برنامه راهبردي انجمن كتابداران ايران. 1-5جدول 

  راهبرد مقصد هدف

رهبري، حمايت و 
  تأثيرگذاري

تقويت اعتماد و اعتقاد به اثرگذاري انجمن در جامعه كتابداري و اطالع رساني ايران و حتي فراتر 
  از آن در سطح اجتماع
 ي،توسعه علمي، فرهنگ متخصصان حوزه كتابداري و اطالع رساني در آشكار ساختن ارزش

 آنارتقاء  تالش در جهت كشور و و سياسي اقتصادي
هدايت و رهبري روش مند و نظام يافته فعاليت هاي حوزه كتابداري و اطالع رساني در سطح 

  اي حوزه اطالعات و اطالع رسانيگزاري ه ها و سياست گيري كشور و مشاركت فعال در تصميم
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  مورد 13

  آموزش

يررسمي به افراد عضو و غير عضو به منظور ارتقاء و برنامه ريزي جهت ارائه آموزش هاي غ
 روزآمدسازي دانش و مهارت هاي مورد نياز كتابداران و اطالع رسانان

ارتقاء سطح كيفي آموزش هاي رسمي كتابداري و اطالع رساني در مؤسسات  ياري در جهت
 آموزش عالي كشور

ارزش اطالعات در زندگي  توجه به آموزش همگاني و ارتقاء سطح آگاهي عمومي پيرامون
 فردي و اجتماعي افراد جامعه

  مورد 6
  
  مورد 3
  
  مورد 6

  پژوهش
 هاي الزم جهت انجام پژوهش در حوزه كتابداري و اطالع رساني  بستر سازي و توسعه زيرساخت

فراهم ساختن شرايطي مساعد جهت اشاعه و ارائه گزارش طرح هاي پژوهشي انجام گرفته و در 
  از طريق انتشارات رسمي انجمنهمچنين حال اجرا به صورت شفاهي و 

  مورد 11
  
  مورد 3

  آگاهي رساني

در مورد آخرين دستاوردها،  جامعه كتابداري و اطالع رساني ايران تقويت آگاهي رساني به
 و اخبار ملي و بين المللي مرتبط با حوزه اطالعات و اطالع رساني الهتحو

سازي افراد جامعه در مورد جايگاه، ارزش و سودمندي حرفه مندان كتابداري و اطالع آگاه 
 رساني

  مورد 6
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  ارتباط و تعامل

هاي انجمن  فعاليت و گسترش در سطح كشور در جامعه كتابداري و اطالع رسانيتقويت انسجام 
 به تمام مناطق ايران
هاي انجمن و برقراري  ها و فعاليت حرفه اي اثرگذار بر سياست درون هاي سهشناسايي افراد و مؤس

 ارتباط مؤثر جهت جلب اعتماد، و مشاركت آنان در راستاي ديگر اهداف انجمن
انجمن و برقراري شناسايي افراد و مؤسسات برون حرفه اي اثرگذار بر سياست ها و فعاليت هاي 

 ارتباط مؤثر جهت جلب اعتماد، پشتيباني، و مشاركت آنان در راستاي ديگر اهداف انجمن
رساني با يكديگر  بسترسازي الزم جهت تحقق تعامل و ارتباط ميان اعضا جامعه كتابداري و اطالع

شي و مهارتي و همچنين با متخصصان ساير حوزه ها به منظور بهره گيري مؤثر از قابليت هاي دان
اي و همكاري هاي  رشته هاي ميان كتابداران و اطالع رسانان در داخل حرفه و همچنين در موقعيت

 در سطح ملي و بين المللي پژوهشي –علمي 
 ها و عملكردها گيري ها، تصميم تسهيل جريان نقد منصفانه و علمي سياست

به منظور اعتمادسازي و جلب  بسترسازي جهت شناسايي و تجليل از افراد اثرگذار در حرفه
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  مورد 8
  
  مورد 3
  
  
  مورد 5
  
  
  مورد 7
  
  
  مورد 4
  مورد 7

 


