
 

 

 به نام خدا

 صورتجلسه اولین جلسه کمیته آموزش دوره پنجم انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران

 :حاضران در جلسه

 مریم اسدی، مهسا پور حقانی، ملیحه درخوش، فاطمه فریدوش و آقای عباس رجبی: خانمها

 33-33:11، 3131خرداد  31: زمان

 بخش فهرستنویسی -تهرانکتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه : مکان

به منظور تصمیم گیری در مورد رویکرد کمیته آموزش که تابع رویکرد نوین هیات مدیره انجمن در  -

دوره پنجم است، برنامه ریزی این کمیته بر مبنای برنامه راهبردی انجمن، برنامه وزارت علوم و 

 .بخشهای مختلف موضوعی کتابداری و اطالع رسانی در نظر گرفته شد

مبنای اصلی تصمیم گیری و برنامه ریزی کمیته آموزش بر سه محور اصلی کمیته آموزش در برنامه  -

برنامه ریزی جهت ارائه آموزشهای غیررسمی "راهبردی انجمن گذاشته شد و اولین محور موضوعی، 

امتیازات عالوه بر آن سعی خواهد شد تا ) .، در اولویت این کمیته قرار گرفت"به افراد عضو و غیرعضو

 (مورد نظر وزارت علوم نیز در نظر گرفته شود

یاری در جهت ارتقاء سطح کیفی آموزشهای  "همچنین دو محور دیگر برنامه راهبردی کمیته آموزش،  -

و توجه به اموزش همگانی و  "رسمی کتابداری و اطالع رسانی در موسسات آموزش عالی کشور

، در "العات در زندگی فردی و اجتماعی افراد جامعهارتقاء سطح آگاهی عمومی پیرامون ارزش اط

 .قالب جلسات و کارگروههای آتی بررسی گردد

برای شروع کار در زمینه اولین محور، مطالعه بر روی محورهای موضوعی که به نظر می آید جامعه  -

گاهی موضوعات با توجه به تخصص و آ. هدف انجمن به آنها نیازمند است، در دستور کار قرار گرفت

تیر  31ارائه محورها و سطوح آموزشی در آن زمینه تا تاریخ سپرده شد تا به مطالعات و  یشان، به ااعضا

 .بپردازند



 

 

پس از بررسی محورهای موضوعی، با تبلیغات گسترده، این محورها به نظرسنجی گذاشته شده و   -

 .خواهد شد اولویتهای آموزشی به همراه نیازهای آموزشی دیگر از مخاطبان دریافت

به منظور نظرسنجی و نیز امکان تبلیغات گسترده، باید کارگروه روابط عمومی در کمیته آموزش  -

 .اعضای این کارگروه پس از انجام بررسیهای موضوعی تعیین می شوند. ایجادگردد

 . ، از مهر ماه آغاز خواهد شد3131کارگاههای آموزشی سال  -

به اتمام خواهد تا پایان تابستان، بررسی و اولویت بندی موضوعی برای کارگاههای پاییز و زمستان  -

 .رسید

بر اساس اولویتهای آموزشی که در نظر سنجی و نیازسنجی ها به دست آمده به وجود  کارگروههایی -

در زمینه  اعضای این کارگروهها باید شامل افرادی باشد که دارای تخصص و تجربه. خواهد آمد

 .کارگروه مورد نظر باشند

کارگروهها و اعضای کمیته آموزش، عالوه بر جلسات منظم دارای تعامالت مجازی از جمله ایمیل و  -

 .شبکه مجازی انجمن خواهند بود

عد عملی آن رویکرد کارگاههای مورد نظر بر ارائه کارگاه به صورت تئوری و عملی، با تاکید بیشتر بر بُ -

 .ن در جذب و رضایتمندی مخاطبان به دلیل کاربردی بودن کارگاهها اطمینان حاصل کرداست تا بتوا

موضوعات در نظر گرفته شده برای بررسی و اعالم محورهای موضوعی به تفکیک افراد به صورت زیر  -

 :است

 :مهسا پورحقانی -

o آمار 

o زبانهای برنامه نویسی 

o نقد علمی 

 :مریم اسدی -

o مطالعات کیفی 

o روش تحقیق 

o  افزار مدیریت اطالعات علمینرم 



 

 

o  نرم افزارهایWORD PROCESSING 

o SYSTEMATIC REVIEW 

 فاطمه فریدوش -

o مدیریت دانش 

o مجموعه سازی 

o سیستمهای اطالعاتی نمایه سازی و چکیده نویسی 

 :عباس رجبی -

o  1و  1وب 

o رفتار اطالع یابی 

o مرجع مجازی 

o طراحی وب سایت 

o پایگاه اطالعاتی 

 معصومه نیک نیا -

o نرم افزارهای کتابخانه دیجیتال 

 ملیحه درخوش -

o  اطالعاتسازماندهی 


