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 سيبخش فهرستنوي -كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران: مكان
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 دستور جلسه

 برنامه ريزي به منظور بررسي دروس و سرفصلهاي آموزشي كتابداري .1

 ارائه محورهاي مشخص شده توسط اعضاء و ارائه گزارش .2

 برنامه ريزي براي نظرنسجي در مورد كارگاههاي پيشنهادي .3

 سند راهبردي انجمن كتابداريكميته آموزش در منظور تامين راهبرد سوم ها و موسسات مرتبط به  NGOبرنامه ريزي تعامل با  .4

 تعيين كارگروهها بر اساس اولويتهاي كميته آموزش .5

 اقدام كننده  جديدجلسه و مصوبات  موارد 

 . با توجه به اولين مورد دستور جلسه، دو محور اصلي در نظر گرفته مي شود .1

آوري در اين زمينهه بهر اسهاس تقسهيم كهار و در مرحلهه او  گهرد       . بررسي سرفصلهاي آموزشي -

مرداد ماه نتايج پيگيري ها به مسئو  كميته ارسا   7و حداكثر تا تاريخ  اطالعات انجام خواهد شد

همچنين بايد دقت شود كه اين گردآوري ها بايد تداوم داشته باشند تها ههر گونهه ترييهري      .گردد

 .مشخص شود

 ات دانشگاه آزاددانشگاه خوارزمي و واحد علوم تحقيق: آقاي رجبي -

 دانشگاه الزهرا: آقاي عمراني -

 دانشگاه پيام نور و غيرانتفاعي: خانم فريدوش -

 دانشگاههاي علوم پرشكي: خانم پورحقاني -

 دانشگاه سمنان: درخوش -

 واحد تهران شما  دانشگاه آزاد: خانم فتاحي -

نيز عالوه بر آقاي عليمحمدي ديگر اعضا نيهز بهه جسهتجو     رج از ايراندر بررسي سرفصلهاي خا -

 .مرداد به مسئو  كميته ارسا  خواهند كرد 7مي پردازند و همگي اعضاء، نتايج اين جستجو را تا 

 . محور دوم اين بخش، بررسي گروههاي آموزشي كتابداري در ايران است -

ا همپوشهاني در عملكهرد وجهود    مشورت كنند ته در اين بخش، خانم پورحقاني با كميته ارزيابي  -

 . نداشته باشد و دوباره كاري انجام نگردد

 .در اين قسمت مي تواند راهگشا باشد ACRL 2011و  ALAجستجوي استانداردهاي  -

با توجه به دو استاندارد ذكر شده، شاخصهاي مورد نظهر در جلسهات كميتهه آمهوزش بهه بحه         -

اين تعامل بايد بها كميتهه ههاي ديگهر نيهز       .د تا به يك ليست نهايي دست يابيمگذاشته خواهد ش
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 .انجام شود

پس از گردآوري اين دو استاندارد، يك يا دو گروه آموزشي به عنوان مبنهاي كهار مهورد ارزيهابي      -

تا بقيه گروهها در اين ارزيابي شركت كرده و در انتههاي   دقرار مي گيرد و نتايج آن اعالم مي شو

گروه آموزشي به عنوان گروه آموزشي برتر با توجه به شاخصهاي انجمهن و كميتهه   هر سا ، يك 

 .آموزش اعالم شد

ه ايهن  به  .دومين محور كميته آموزش در سند راهبردي كارگاههاي آموزشي براي كتابداران اسهت  -

منظور متني توسط كميته آموزش تنظيم مي شود كه در آن در مورد رويكرد جديد كميته آمهوزش  

نيز، به برخي . اي مورنيازشان صحبت خواهد شدمبني بر نيازسنجي از مخاطبان در مورد كارگاهه

ضاي هيات علمي، نامه اي براي نظر سنجي و نيهاز سهنجي موعهوعهاي كارگاههها     از اساتيد و اع

ماحصل اين دو فعاليت، موعوعاتي خواهد بود كه داراي درخواست بيشهتري  . ارسا  خواهد شد

آغاز خواهنهد   22و در صدر برنامه ريزي آموزشي اين كميته براي كارگاههايي كه از پاييز  هستند

 .رندشد، قرار مي گي

كارگاههاي آموزشي با توجه بهه ماهيهت موعوعشهان داراي سهموخ مشخصهي خواهنهد بهود و         -

كارگاههاي يك روزه ممكن است به دوره هاي آموزشي ميهان مهدت تبهديل شهوند تها آمهوزش       

 .مستمر در موعوعاتي كه احتياج به زمان بيشتر دارند، وجود داشته باشد

دكتر جمالي در مورد موعوعات آموزشي مورد نيهاز   خانم پورحقاني از آقاي عليمحمدي و آقاي -

 .در حوزه رايانه پيگيري نمايند

مدرسين كارگاهها از ميان افرادي كه كامال در آن حوزه كار كرده اند انتخها  شهوند كهه ممكهن      -

 .است بسياري از آنها از جامعه كتابداري نباشند

 بود بحثهايي صورت گرفتجلسه  در مورد سومين محور سند راهبردي كه چهارمين مورد دستور -

ايجاد بسته ههاي آموزشهي بهراي سهازمانهايي مثهل شههرداريها و        كه اعضا پيشنهاداتي را مبني بر

به بح  نهادها و نيازهاي مخاطبان از سازمانهاي مرتبط و غيره شكتابخانه هاي عمومي، دريافت پي

در اين مورد تصميمي گرفته نشد و بنا شد تها در بحثهي الكترونيكهي، نظهرات اعضهاي      . گذاشتند

 .كميته دريافت شده و در جلسه آتي در اين مورد تصميم گيري شود

يه   كارگروههاي كميته آموزش در اين مرحله انتخا  نشده و پس از گردآوري اطالعهات و تعر  -

 .مراحل بعدي كار، بر اساس اولويتها كارگروهها تعيين خواهند شد

 .برگزار خواهد شد 11مرداد ماه ساعت  21جلسه بعدي در روز دوشنبه  - -
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