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  خربنامه   ١٣٨٠صفر، آذر   ، شماره اول  سال /    ايران  رساني و اطالع  كتابداري  انجمن  خبرنامه 
  آتابداري  اجنمن   

مجدد   فعاليت  با آغاز به 
و   آتابداري  انجمن
  پس  ايران  رساني اطالع
،  ساله  بيست  وقفه  از يك
  آه  محملي  نياز به
  و سريعي  نزديك  ارتباط
و   آتابداران  جامعه  ميان

آشور   ـ رسانان طالعا
  وضوح  برقرار آند به

  .شد مي  احساس

  يكي  رو، انجمن  از اين 
خود   وظايف  از نخستين
و انتشار   را تهيه
  ديد آه مي  اي خبرنامه

  سو ارتباط  بتواند از يك

را با   آتابداران  گسترده
  يكديگر و از سوي

  ميان  ديگر ارتباط
را   و آتابداران  انجمن
  چند ماهي. بخشد  تعيني
  مجوز اين  آسب  براي
شد و   سپري  نشريه
  انتشار آن  مقدمات
  اآنون. آمد  فراهم

  پيش  آن  شماره  نخستين
  به.  شما است  ديدگان
  به  اشاره  مناسبت  همين

  ضروري  چند نكته
  : است

  همان  نشريه  اين  هدف 
شد   اشاره  آه  گونه

  هگسترد  ارتباط  برقراري
  و انجمن  آتابداران  ميان
خاطر و   همين  به.  است
  ارتباط  اين  آنكه  براي
و تنها از   سويه  يك

نباشد،   انجمن  جانب
حاضر نيازمند   نشريه
و   شما آتابداران  آمك
ارجمند از   رسانان اطالع

عزيز   سرتاسر ميهن
  . است

و   با انجمن  ارتباط 
ها و  ديدگاه  ارائه

  آه  ويدادهايير  انعكاس
  از آنها را براي  آگاهي

سودمند   ساير آتابداران



شما   دانيد از وظايف مي
  فرهيخته  خوانندگان

  موجب  ارتباط  اين.  است
  سوي  به  حرآت

هر   وتقويت  خردجمعي
  جامعه  بيشتر ارآان  چه

و   آتابداري
آشور   رساني اطالع

  .خواهد شد

  تالش  ديگر اينكه  نكته 
  است  آن  خبرنامه  ناي
اخبار و رويدادها را   آه
آند   منعكس  اي گونه  به
ها و  بتواند بر آگاهي  آه

  آتابداران  جامعه  دانش
. بيفزايد  رسانان و اطالع
و   رو، در تهيه  از همين
اخبار، رويدادها   ارسال

مورد   هاي و گزارش
  آنيد به  نظر خود سعي

  طور مختصر و مفيد به
و   پرداخته  اصلي  نكات

  از ذآر جزئيات
و يا احيانًا   غيرضروري

  .آنيد  خودداري  تكراري

  آتابداري  انجمن  تالش 
  ايران  ـ رساني و اطالع

از   حرفه  پيشبرد اين
  ايجاد فضاي  طريق
  ارتباط  براي  مناسب
قشر دانشورز   اين  ميان
،  دليل  همين  به.  است
از   ديگري  بخش

  به  انجمن  خبرنامه
شما و   هاي نامه

  خالقانه  پيشنهادهاي
در . دارد  شما اختصاص

  نيز، تالش  زمينه  اين
خود   هاي آنيد تا ديدگاه

و   روان  زباني  را به
  شكلي  گويا و به

نمائيد   مختصر منعكس
  از آن  تا ساير آتابداران

ها و پيشنهادها  ديدگاه

  به  انجمن. يابند  آگاهي
  فكري و هم  همكاري
  شما دانشورزان  يكايك

آتابدار   و خردمندان
  انجمن  تقويت. نياز دارد

  جايگاه  تقويت  يعني
و   آتابداري  حرفه
  در جامعه  رساني اطالع
رشد  و روبه  بالنده
  .  ايران

  

اهللا  دآرت رمحت 
  فتاحي

  اجنمن  رئيس 
و   آتابداري

  رساني اطالع
  ايران

  

  

    * 
  هاي نامه
   رسيده

 

 

  مناسبت  به 
  تولد اولني

  اجنمن  نامه
  از بيست  پس
   سال

 

 

  »ديگر  تولدي« 
  
  

  بوديم  دنيا آمد، منتظر آن  به  عاقبت 
با   آه  بوديم  ، منتظر طفلي صبرانه بي

  تمامي  شود براي  چتري  آمدنش
  ، آتابداران

قشر را   اين  تمامي  حمايت  آه  چتري 
  .در برگيرد

را   سبز آن  زد، برگهاي  جوانه  انجمن 
نور اميد در   و با شادماني  ديديم
  .درخشيد  دلمان

  خداوند،  لطف  به  اميدوار باشيم 



  انجمن  بر سر اين  لطفش  سايه  آه 
  پايدار و هميشگي  باشد تا عمر آن

  .باشد

  : دعا آنيم  بياييم 

و   و گرم  باشد مهربان  مكاني  انجمن 
  ، صميمي

  بتوانند درددل  آتابداران  تا تمامي 
  . جويند  حل  گويند و راه

  ...باشد دلسوز و  مكاني  انجمن 

ها را بيشتر  دوستي  در انجمن  بياييم 
  ، آنيم

  . بپرهيزيم  و از دشمني 

  ، بياييم آار آنيم  هم  و براي  و با هم 
  . باشيم  و يكزبان  يكدل

  

  ، اين انجمن  آه  ياد آنيم  قسم  بياييم 
  را آمك  و شكننده  موجود نو و نحيف

  آمك  رشد آن  تا پا بگيرد و به  نماييم
  . آنيم

  حرف  و با صداقت  صادقانه  بياييم 
   بزنيم

رفتار   صادقانه  آتابداران  تا تمامي 
  .آنند

را   آارمان  ها و مشكالت سختي  بياييم 
   بگوييم

  بمصائ  تحمل  آه  آنيم  و آاري 
گردد و شايد   آسان  برايمان

  .بيايد  نظرمان  به  مؤثري  راهكارهاي

  به  پشت  ، نه باشيم  هم  پشت  بياييم 
  . هم

  و هدفمند  با ايمان  بياييم 

   را هموار آنيم  آارهايمان  راه 

   برداريم  قدم  در راه  استوار و محكم 

  

  روز                               اميد آن  به 

                    زاد فتوحي نوش 

       ١٣٨٠  ماه  آبان 



  
  

  

  

    گزارش   
  
  

  كتابداران  همايش  نخستين 
   رضوي  قدس  آستان

  

    اهللا فتاحي دآتر رحمت 

  

  

  قدس  آستان  آتابداران  همايش  نخستين 
  براي  راهكارهايي«:   عنوان  تحت  رضوي

ها،  هدر آتابخان  خدمات  بهبود و توسعه
و  ١٧  در تاريخ» ها و مراآز اسناد موزه
  سازمان  توسط ١٣٨٠  ماه  آبان ١٨

  ها و مراآز اسناد آستان ها، موزه آتابخانه
  آتابداري  گروه  با همكاري  رضوي  قدس

  .مشهد برگزار گرديد  فردوسي  دانشگاه

  برگزاري  اصلي  هدف  به  دستيابي  در پي 
  بود خدماتو به  توسعه  آه  همايش
  و ارتقاء توان  قدس  آستان  هاي آتابخانه

بود،   سازمان  آارآنان  و پژوهشي  علمي
  در اختيار آتابداران  فقط  مقاله  فراخوان
قرار   رضوي  قدس  آستان  هاي آتابخانه
  و نظرخواهي  پرسشنامه  و با ارسال.  گرفت

ها و  ، موضوع قدس  آستان  از آتابداران
  و بر اساس  انتخاب  مورد توجه  محورهاي

  همايش  فراخوان  منتخب  هاي موضوع  آن
  .شد  تنظيم

  آماده  در همايش  ارائه  جهت  مقاله  بيست 
  آتابداري  اعضا گروه  هاي با مقاله  گرديد آه
و دو   مرز بيست  مشهد به  فردوسي  دانشگاه
  .رسيد  مقاله



  صتفر  مقاله ١٧، تنها  همايش  در اين 
  صورت  نيز به  مقاله  را يافتند و سه  ارائه
  شد آه  گذاشته  نمايش  به  پوستري  مقاالت
  ها و اسامي مقاله  عناوين  فهرست
در   ارائه  ترتيب  ها به مقاله  دهندگان ارائه

  :آيد در زير مي  همايش

  خدمات  توسعه  و مديريت  ريزي برنامه«ـ  
  ؛ فتاحي... ا ت، دآتر رحم»ها در آتابخانه

  خدمات  توسعه  در باب  هايي نظريه«ـ  
در   خدمات  ها، با تأآيد بر توسعه آتابخانه
  ، عصمت» رضوي  قدس  آستان  هاي آتابخانه
  ؛ مؤمني

  ها در توسعه آتابخانه  خدمات  نقش«ـ  
  ؛ ، محمود ساالري»پايدار

در عصر   انساني  نيروي  مالحظات«ـ  
تغيير   در مديريت  اصليعناصر :  آوري فن

  رداد؛  ، ايرج» خدمات  توسعة  جهت

و   مراجعان  يابي اطالع  رفتارهاي  بررسي«ـ  
  موجود در توسعه  موانع  شناسايي
، رضا  محمديان  ، محمدحسن» خدمات

  رشيدپور؛

، » ملي  و توسعه  ، آتابخانه اطالعات«ـ  
  ؛ دآتر محمدرضا داورپناه

  وقف  هاي نامه و آيين  مقررات  بررسي«ـ  
   منابع

  

يا   آنها در توسعه  و نقش  اي آتابخانه 
، سيدمحمدرضا » خدمات  محدوديت

  ؛  هاشمي فاضل

  هاي مشي  سياستها و خط  بررسي«ـ  
  ، ابوالفضل»با اسناد  در ارتباط  خدمات
  ؛ ، محمد نظرزاده محبوب  ، الهه آبادي حسن

بهبود   راهدر   اسناد، گامي  ارزشيابي«ـ  
  ، سالم» رساني و اطالع  آرشيوي  خدمات
  ؛ سورشجاني  زاده حسين

  بر توسعه  اطالعات  آوري تأثير فن«ـ  
هوشيار   ، مهدي»ها در آتابخانه  خدمات
  ؛ يزديان

:  رضوي  قدس  سيار آستان  آتابخانه«ـ  
، » در جامعه  خدمات  گسترش  براي  راهكاري

  ؛ نيك قيصري  ، مهدي يدطوسي رضا خوش

و   باز و بسته  قفسه  نظامهاي  بررسي«ـ  
  آتاب  گردش  بخش  خدمات  در ارائه  آن  نقش

، » رضوي قدس  آستان  مرآزي  در آتابخانه
  ؛ رفوگران  ، زري احمد رفيق

مؤثر بر   روانشناختي  مالحظات  برخي«ـ  
  ؛ پيرزاده  ، حسن» بهبود خدمات

در   اجعانمر  آموزش  نقش  بررسي«ـ  
از   گزارشي: ها بيشتر از آتابخانه  وري بهره
  ، عليرضا پورمند، زهره» آوچك  تجربه  يك

  آمارلو؛

و بهبود   توسعه  براي  عملي  راهكارهاي«ـ  
  ، حشمت» قدس  آستان  هاي در موزه  خدمات
  ؛ آفيلي

آرشيو   بخش  خدمات  بررسي«ـ  
  ؛» مطبوعات

  



ها و مرآز  موزه ها، آتابخانه  سازمان«ـ  
از نظر   رضوي  قدس  اسناد آستان

، جعفر  مهاجرزداه  ، طاهره» آنندگان استفاده
  . ، زهرا بختياري عنبران  در باغ

  

  : پوستري  مقاالت 

  هاي در موزه  خدمات  ارائه  راهكارهاي«ـ  
  ؛ حبيبي  ، مريم» رضوي  قدس  آستان

  ارتباطات(جديد   آوري از فن  استفاده«ـ  
  خدمات  توسعه  در جهت)  اي ماهواره
و مرآز   مرآزي  آتابخانة  ـ شنيداري  ديداري

  ؛ خارايي  ، علي رضوي  قدس  اسناد آستان

  بين  مشترك  همكاري  هاي زمينه  بررسي«ـ  
و ساير   قدس  آستان  هاي آتابخانه
  خدمات  توسعه  مشهد در جهت  هاي آتابخانه
، اصغر » اي آتابخانه  بين  امانت

  . پورانتظاري

  از گزيده  ، نمايشگاهي با همايش  همزمان 
،  آتابداري  در موضوع  آتابخانه  هاي تازه

و   آتابخانه  نوشتاري  و توليدات  انتشارات
  مجله  بود آه  شده  تشكيل  آتابداري  هاي مجله

  آتابخانه  رساني و اطالع  آتابداري
  اشتراك نيز  رضوي  قدس  آستان مرآزي

  .  پذيرفت مي

  ميزگردهاي  برگزاري  همايش  پاياني  فعاليت 
  :زير بود  با مشخصات  تخصصي

  

  با مسئوليت  ادواري  ميزگرد نشريات. ١ 
  طاهره  و خانم  فتاحي... ا دآتررحمت
  ؛ مهاجرزاده

با   الكترونيكي  و منابع  ميزگرد اينترنت. ٢ 
  و آقاي  دآتر محمدرضا داورپناه  مسئوليت

  رداد؛  ايرج

  خدمات  به  ميزگرد ارتقاء نگرش. ٣ 
دآتر اسداهللا آزاد و   با مسئوليت  اي آتابخانه

  سيدمحمدرضا رضاپور؛  آقاي

با   و شنيداري  ديداري  ميزگرد منابع. ٤ 
  و خانم  پريرخ  دآتر مهري  مسئوليت
  ؛ مؤمني  عصمت

  نسخ  در حوزه  ميزگرد ارتقاء خدمات. ٥ 
و   چي استاد مديرشانه  با مسئوليت  يخط
  محمد  آقاي



  

  وفادار؛  

با   اي موزه  خدمات  ميزگرد ارتقاء ارائه. ٦ 
   راد و خانم  خلوصي... ا ذبيح  آقاي  مسئوليت

  . آفيلي  حشمت 

  ، خاص همايش  هرچند فراخوان  در مجموع 
  رضوي  قدس  آستان  هاي آتابخانه  آتابداران

  ها بيشتر به در مقاله  آاربردي  بود و گرايش
  مباحث  طرح  جهت  آمد، اما به مي  چشم
و   ديگر آتابداران  استفاده  و احتمال  نظري

  صورت  فراگير و عام  دعوت  فرهيختگان
  در همايش  توجهي  قابل  با استقبال  آه  گرفت

از   از بسياري  آه  طوري  روبرو گرديد، به
و   ، آموزشگاهي هيدانشگا  هاي آتابخانه
  .داشتند  شرآت  همايش  در اين  مؤسسات

  

  

  

  

  

  

  

  

   ايران  كتابداري  انجمن 
  

  فرد  آمالي  مژده 

  

   جهاني  پيشينه 

  امريكا نخستين  آتابداران  انجمن 
در   آه  دنياست  آتابداري  ملي  انجمن
  اعالم. شد  تشكيل.  م ١٨٧٦  سال

  سال  ندر هما  انجمن  اين  موجوديت
در فيالدلفيا   آتابداران  در آنفرانس

از   حاضر يكي  شد و در حال  اعالم
  آتابداري  ملي  هاي انجمن  بزرگترين
  آه  انگليس  آتابداران  انجمن.  دنياست
  در نخستين.  م ١٨٧٧  در سال
  در لندن  آتابداران  المللي بين  آنفرانس

  دومين  شد، از نظر قدمت  ريزي پايه

از   پس.  است  ملي  آتابداري  انجمن
  آتابداران  هاي ، انجمن دو انجمن  اين

، ايرلند،  ، بلژيك ، فرانسه آلمان
استراليا، زالندنو، آانادا، هند، 

  ديگر تشكيل  و آشورهاي  پاآستان
  هاي انجمن  اهداف  مهمترين. شدند
  خالصه  اصل ٩در   آتابداري  ملي
  :شود مي

  اجراي  به  ابدارانآت  تشويق) ١ 
   آتابداري  علمي  اصول



ها و  و پيشبرد آتابخانه  توسعه) ٢ 
  آنها  طرز اداره  از اصالح  حمايت

   آتابداري  حرفه  اهميت  شناساندن) ٣ 

و احقِا حقِو   موقعيت  شناساندن) ٤ 
   آتابداران

  آن  و خدمات  آتابخانه  شناساندن) ٥ 
  ساتها و مؤس و سازمان  مردم  به

  ديگر

و   آتابداران  آوردن  گردهم) ٦ 
منظور باال   ها به آتابخانه  آارآنان
  افكار و آراء آنها  تبادل  ميزان  بردن

  هاي پژوهش  و تشويق  توسعه) ٧ 
   و آتابشناسي  آتابداري

   آتابداري  آموزش  ترويج) ٨ 

  آتابداري  با مؤسسات  همكاري) ٩ 
  المللي نبي  و مؤسسات  و خارج  داخل

و   اصول  بر اين  عالوه  آتابداري
هر   آتابداري  هاي ، انجمن آلي  اهداف
. نيز دارند  اختصاصي  اهدافي  آشوري
   تا پايان

  

  هاي تعداد انجمن ١٩٧٣  سال 
شد  مي  مورد بالغ ٣١٩  به  آتابداري

  المللي بين  در سطح  انجمن ٣٣  آه
در   انجمن ٢٨٦آردند و  مي  فعاليت
 ١٩٦. داشتند  فعاليت  ملي  سطح
  يا نشريه  انتشار مجله  به  انجمن
  .پرداختند مي

  

در   آتابداري  انجمن  تاريخچه 
   ايران

  اولين  براي  ايران  آتابداران  انجمن 
  اين. شد  تشكيل ١٣٤٠  در سال  مرتبه
خود را   عضو فعاليت ٢١با   انجمن
  به  و نيم  سال  آرد و تا يك  شروع
  . داد  خود ادامه  غيررسمي  فعاليت

  مرتبه  دومين  براي ١٣٤٤  در سال 
  انجمن  تشكيل  در زمينه  هايي فعاليت

در . شد  شروع  ايران  آتابداران
  در باشگاه  سال  همان  مهرماه
از افراد   اي جلسه  تهران  دانشگاه

  اندرآار آتابداري عالقمند و دست
  يك  آنندگان تشرآ  شد و از بين  تشكيل
  مؤسس  هيأت  عنوان  به  نفره ٨  هيأت
. شدند  انتخاب  ايران  آتابداران  انجمن
  اساسنامه  تدوين  مسؤوليت  عده  اين

  را بر عهده  ايران  آتابداران  انجمن
  بهمن ٢٨در   اساسنامه. گرفتند
  مؤسس  هيأت  تصويب  به ١٣٤٤

  انجمن  تأسيس  دو هفته  رسيد و ظرف
  موقت  مديره  ، هيأت رسيده  ثبت  به

  عمومي  مجمع  اولين. شدند  انتخاب
  شد آه  تشكيل ١٣٤٥در مهر   انجمن
صريحًا   انجمن  رسميت  مجمع  در آن
  هيأت  اعضاي  تاريخ  از آن. شد  اعالم
و از   ساليانه  عمومي  در مجمع  مديره
  حاضر انتخاب  اعضاي  رأي  طريق
  . شدند مي

  ، اعضاي انجمن  اساسنامه  طابقم 
  : شدند  تشكيل  گروه ٤از   انجمن

  به  آه  آساني :  اصلي  اعضاي) ١ 
   آار آتابداري

  



و   بودند و محصلين  مشغول 
،  آتابداري  رشته  التحصيالن فارغ

. دادند مي  را تشكيل  اصلي  اعضاي
  اول  اعضا در سال  تعداد اين

  سال نفر بود و در ١٤٥) ١٣٤٥(
  .نفر رسيد ١٢٣٨  به) ١٣٥٤(  دهم

ها،  آتابخانه :  مؤسسات) ٢ 
  و ساير مؤسسات  آتابداري  مدارس

  نظير اهداف  اهدافي  آه  غيرانتفاعي
  توانستند به را دارا باشند، مي  انجمن

  . درآيند  آتابداران  انجمن  عضويت

افراد  :  عادي  اعضاي) ٣ 
  انجمن  ايه فعاليت  به  غيرآتابدار آه

و   معنوي  هاي عالقمند بودند و با آمك
  امور انجمن  خود در پيشرفت  مادي

  توانستند به آردند، نيز مي مي  آوشش
  عضويت  به  عادي  اعضاي  عنوان
  . درآيند  ايران  آتابداران  انجمن

  اين :  افتخاري  اعضاي) ٤ 
  از طرف  بود آه  امتيازي  عضويت
  داده  اشخاصي  به  عمومي  مجمع
  آتابداري  علم  در پيشرفت  شد آه مي

  اي مالحظه  قابل  خدمات  در ايران
  افتخاري  عضويت. بودند  داده  انجام
در   ـ گيري  بود و تصميم  دائم  امري
دو   حداقل  تصويب  بايد به  باره  اين
حاضر   اصلي  اعضاي) ٢٣(  سوم
  .رسيد مي

  ايران  دارانآتاب  انجمن  هاي فعاليت 
  مختلفي  هاي آميته. بود  بسيار متنوع

  داشتند آه  فعاليت  انجمن  در اين
،  اساسنامه  آميته: بودند از  عبارت
و   بندي طبقه  ، آميته آموزش  آميته

  فرعي  ، آميته فهرستنويسي
  فرعي  ، آميته اصطالحات
  ، آميته موضوعي  هاي سرعنوان
  آتابخانه  هاي فعاليت  ، آميته عضويت
  ، آميته و نوجوانان  آودآان  براي

  ، آميته انتشارات  ، آميته قانونگذاري
   بعدًا به(  و برنامه  پذيرايي

  

و ) داد  تغييرنام  عمومي  روابط  آميته 
  به  عضويت  آميته.  حقوقي  آميته

در   عضويت  تقاضاهاي  بررسي
  عضويت  ، صدور برگه انجمن

،  عضويت  حق  اعضاء، وصول
و   انجمن  افتخاري  پيشنهاد اعضاي

  روابط  آميته.  پرداخت مي  غيره
و   بحث  جلسات  برگزاري  به  عمومي
  اموري  و به  پرداخت ها مي آنفرانس

  بود رسيدگي  با جلسات  مرتبط  آه
خود را   فعاليت  آموزش  آميته. آرد مي

  آغاز آرد و مهمترين ١٣٥٢  از سال
  و تشكيل  ريزي برنامه  آن  وظايف
  براي  آتابداري  مدت آوتاه  هاي دوره

  دوره  بود آه  هايي آتابخانه  آارمندان
  تدريس  براي. بودند  نديده  آتابداري
و   تأليف  هايي ها، آتاب دوره  در اين
  آوچك  نامه واژه  شد چون  تدوين

  آوچك  ، فهرست آتابداري
و   خيص، تل موضوعي  هاي سرعنوان
و   ديويي  دهدهي  بندي طبقه  ترجمه
از   ، توليد و نشر آتاب نويسي فهرست
و   چاپي  تا نسخه  مؤلف  نوشته دست

،  از ويرايش  پس.  خواندني  صد آتاب
  به  انتشارات  آميته  ها توسط آتاب  اين
  انتشارات  آميته  هدف. رسيدند  چاپ
آار آرد،   آغاز به ١٣٤٦از مهر   آه
  آتابداران  انجمن  تشار خبرنامهان

انتشار  ١٣٤٩  تا سال. بود  ايران
  داشت  ادامه  شكل  همين  به  خبرنامه

  اين  آارهاي  آه ١٣٤٩  از سال  ولي
  انجمن  ، خبرنامه يافت  توسعه  آميته
  :ديگر درآمد  دو نشريه  شكل  به

،  ايران  آتابداران  انجمن  اخبار ماهانه 
  آتابداران  انجمن)  امهن(  خبرنامه
  و تدوين  ترجمه ١٣٥٣  از سال  ايران



بر   هم  فارسي  زبان  به  آتابداري  متون
  . شد  افزوده  آميته  اين  وظايف

  خود را از سال  فعاليت  حقوقي  آميته 
١٣٤٩  

  

  رهبري  آن  وظيفه. آرد  شروع 
و   قوانين  در زمينه  انجمن  هاي فعاليت
،  با آتابداران  مرتبط  ريادا  مقررات
  ها و مراآز اسناد و اطالعات آتابخانه
  انجمن  منافع  در حفظ  و آوشش  علمي

  بندي طبقه  طرح. بود  آن  و اعضاي
  با سازمان  و ارتباط  آتابداري  مشاغل

از   و استخدامي  امور اداري
  .بود  آميته  اين  مهم  هاي فعاليت

و   سازمان  اجمالي  بررسي»  گزارش 
  در سال»  ايران  هاي آتابخانه  خدمات
  بندي طبقه  طرح  در تدوين ١٣٥٣
  .آرد  بسياري  آمك  مشاغل

بر   عالوه  ايران  آتابداران  انجمن 
امور   به  ملي  در سطح  فعاليت
  در سال.  داشت  نيز توجه  المللي بين

  عضويت  به  انجمن  اين ١٣٤٧
  هاي انجمن  المللي بين  فدراسيون
  ساله  درآمد و همه) ايفال(  آتابداري

ايفال   انجمن  از اعضاي  تعداد زيادي
بر حضور در   عالوه. آردند مي  شرآت
نيز   ايراد سخنراني  ، به جلسات

را   توجهي  قابل  پرداختند و مطالب مي
در   انجمن  بودجه. آردند مي  مطرح

  عضويت  حق  دريافت  ابتدا از راه
  اعضاء تأمين  اهدايي  و مبالغ اعضا
  مقدار تكافوي  اين  چون  شد ولي مي

 ١٣٥٠  آرد از سال ها را نمي هزينه
  آمك  انجمن  به  هم  ديگري  مؤسسات

  مؤسسه  آردند، از جمله  مالي
و   علمي  ريزي و برنامه  تحقيقات
  ، انجمن١٣٥١  از سال.   آموزشي
  دولت  عمومي  شد از بودجه  موفق

  خود اختصاص  را به  مبلغي  ساليانه
خود   امكانات  هم  مؤسساتي  البته. دهد

  گذاشتند چون مي  را در اختيار انجمن
  پرورش  ، آانون تربيتي  علوم  دانشكده
  .  و غيره  فكري

  

و   آتابداران  هاي انجمن« 
  در جهان  آتابداري  پيشرفت
  » سوم

  هاي نمتعدد وجود انجم  داليل  بنا به 
  تخصصي  در هر حرفه  فعال  رسمي

   اين.  است  ضروري

  ها و تداوم برنامه  ها توسعه انجمن 
  براي  آند آه مي  را تسهيل  هايي طرح

  و حقوقي  رفاهي  بهبود وضع
آنها .  است  شده  طراحي  اعضايشان

ها و  ها و فعاليت پيشبرد طرح  موجب
  نهادها از حوزه  حمايت  جلب

  هاي انجمن. شوند مي  انجمن  تخصصي
  حرفه  و موجوديت  ، فلسفه تخصصي

  بخشند و براي مي  خود را تحكم
  رفتاري  و نظام  خود مقررات  اعضاي
در   متحدي  آنها جبهه. آنند مي  وضع
سازند و  مي  گسترده  جهان  مقابل
خود را از   حرفه  رشد و توسعه  تداوم
  عضايا  و جذب  منظم  آموزش  طريق

  بااليي  از مهارت  جديد آه
  .آنند مي  برخوردارند تضمين

  نيز اين  آتابداري  در مورد حرفه 
  آند و موقعيت صِد مي  مسأله
  آشورهاي  آتابداري  هاي انجمن

از .  مدعاست  بر اين  دليلي  پيشرفته
آمريكا   آتابداران  انجمن  تأسيس  زمان

از   شپي  انگليس  آتابداران  و انجمن
ها در  آن  گذرد و نقش مي  صد سال
در   آتابداري  علم  پيشرفت



.  است  رسيده  اثبات  به  آشورهايشان
  آتابداري  هاي انجمن  هاي تأثير فعاليت

  نيز روشن  صنعتي  ساير آشورهاي
ها در  انجمن  اين  نقش  ولي  است

  شده  رشد شناخته  در حال  آشورهاي
رشد   ر حالد  در آشورهاي.  نيست
  اقتصادي  توسعه  صرف  مساعي  آليه

  آيفي  سطح  منظور ارتقاي  تنها به
  .شود مي  زندگي

  خود را به  ها توجه دولت  بنابراين 
   تأمين

  

،  و غذايي  آشاورزي  هاي فرآورده 
و   و آموزش  ، ارتباطات آب  تأمين

  و تهيه  بهداشتي  ، خدمات پرورش
  و غالبًا توجه آنند مي  معطوف  مسكن

  اقتصادي  در توسعه  اطالعات  نقش  به
توليد   اهميت  چنين و هم  ـ اجتماعي
از   آن  گذاردن  و در دسترس  اطالعات
و   ها مورد غفلت آتابخانه  طريق

  رابطه.  است  قرار گرفته  مسامحه
  پيشرفت  ميزان  بين  مسلمي
و   رساني اطالع  ها و خدمات آتابخانه

در   آتابداري  ملي  هاي انجمنوجود 
. رشد وجود دارد  در حال  آشورهاي
  انجمن  هر آجا آه  داشت  بايد اذعان
اگر   باشد حتي  شده  تأسيس  آتابداري
  نداشته  مؤثري  فعاليت  زمان  در همان
تأثير   بيشترين  تواند در آينده باشد مي

آشور   آن  آتابداران  را بر پيشرفت
  .بگذارد

  

  » آتابداري  هاي انجمن  قشن« 

در   المللي و بين  اي منطقه  هاي انجمن 
  و تأسيس  آتابداري  پيشرفت
در   آشورهاي  آتابداري  هاي انجمن

  موفقيت  اند ولي رشد مؤثر بوده  حال
  هاي وجود انجمن  به  آنها تا حد زيادي

  دارد، چرا آه  بستگي  آتابداري  ملي
  درند اجرايها قا انجمن  تنها اين
را   المللي و بين  اي منطقه  هاي برنامه
  ملي  هاي انجمن. آنند  تضمين
  اهداف  اين  به  رسيدن  براي  آتابداري

  :آوشند مي

؛  قانوني  لوايح  رساندن  تصويب  به 
  براي  آموزشي  هاي ايجاد موقعيت
  اعضاء؛ بهبود

  حقِو و به  ؛ افزايش خدمات  وضعيت 
  پيشرفت  به  كآم  طور آلي
از   در بسياري. آشور  هاي آتابخانه
  آتابداري  ملي  هاي انجمن  مواقع
  المللي بين  هاي سازمان  هاي برنامه
  مانند

  

. آورند اجرا درمي  يونسكو را به 
  ملي  هاي سياست  تعيين  اآنون
  ملي  هاي انجمن  عهده  به  رساني اطالع

  .  است  آتابداري

رشد   در حال  در آشورهاي 
را   مردم  آتابداري  ملي  هاي انجمن
  وجود آتابخانه  ضرورت  به  نسبت
  آتابداري  آنند و در پيشرفت مي  آگاه

  هاي ايفال بايد ايجاد انجمن. مؤثرند
از   يكي  عنوان  را به  آتابداري  ملي

خود بپذيرد زيرا   اصلي  هاي استراتژي
  پيشرفت  دهد آه مي  شواهد نشان

در   رساني اطالع  ها و خدمات آتابخانه
تأثير  تحت  سوم  جهان  آشورهاي

  ملي  هاي انجمن  و چراي  چون بي
  آه  مشكالتي  اهم. قرار دارد  آتابداري
  آتابداري  هاي انجمن  بر سر راه
  قرار دارد به  سوم  جهان  آشورهاي

  : است  شرح  اين



  هاي انجمن  يا وجود صوري  ـ فقدان 
  ؛ تابداريآ

  خدمات  بخش  بودن  ـ در حاشيه 
  هاي ساير فعاليت  به  نسبت  اطالعاتي
  ؛ دولتي

  خدمات  بخش  بودن  ـ در حاشيه 
  آل  آموزشي  هاي از برنامه  اطالعاتي
  آشور؛

  اي ، منطقه ملي  ضعيف  ـ همبستگي 
  ؛ المللي وبين

و   تحقيقاتي  آارهاي  ـ آمبود يا فقدان 
  نشر؛

  آه  با ساير متخصصاني  يگانگيـ ب 
  اطالعاتي  خدمات  بخش  به  تازگي  به

  شوند؛ وارد مي

و   اي حرفه  در توسعه  ـ نارسايي 
  و شرايط  اقتصادي  بهبود وضعيت

در   مشاغل  انساني  نيروي  آاري
  ؛ اطالعاتي  خدمات  بخش

  اهميت  در تفهيم  موفقيت  ـ عدم 
  به  ، عادت در فرآيند توسعه  اطالعات
،  اسناد ملي  و حفظ  ، گردآوري مطالعه
و آاربرد   خدمات  و ارائه  نوآوري

  . اطالعات  تكنولوژي

  

  مجدد انجمن  تشكيل  براي  تالش 
   آتابداري

  ، انجمن١٣٥٧  از سال  پس 
  تشكيل  جلسه  چندين  ايران  آتابداران
  چند تن  نبودن  دليل  عمًال به  دارد ولي

و   در ايران  انجمن  اصلي  ضاياز اع
  رسمي  اعالم  بدون  مالي  امكانات  عدم

  اي پراآنده  اقدامات. شد  تعطيل  انجمن
  بعد در جهت  به ١٣٥٨  از سال
  صورت  انجمن  مجدد اين  تشكيل
  اي نتيجه  به  آدام هيچ  ولي  گرفت
  .نرسيد

  در جهت  تالش  اقدامات  از اين  يكي 
. بود  آتابداران  اسالمي  منانج  تشكيل
طور   به  مرتبه ٣  الي ٢  انجمن  اين

  پس  داد ولي  جلسه  تشكيل  غيررسمي
  . ماند  مسكوت  از آن

  خالء انجمن  گذشته  سالهاي  در طي 
  آامًال احساس  در ايران  آتابداري

  چنين  تشكيل  شد و ضرورت مي
. شد نياز مي  از گذشته  بيش  انجمني
  شد، چنين  قبًال مطرح  طور آههمان

  آنها در بسياري  قدمت  آه  هايي انجمن
 ١٢٠از   بيش  به  جهان  از آشورهاي

را بر   مهمي  رسد، وظايف مي  سال
  تأييديه  اند از جمله گرفته  عهده
  بسياري  در باره  گيري ، تصميم مدارك

و موارد   و قواعد آتابداري  از اصول
از   سياريدر ب. متعدد ديگر
در   آه  و فرهنگي  علمي  سمينارهاي
،  است  اخير برگزار شده  چند سال
مورد   انجمن  اين  تشكيل  ضرورت

  . است  تأآيد قرار گرفته

بر   خاتمي  آقاي  رياست  در زمان 
  انجمن  تشكيل  ، ضرورت ملي  آتابخانه
و   جدي  اقدامات  شد ولي  مطرح
 ١٣٧٧  مستمر از سال  پيگيري
از   در يكي  سال  در اين. شد  شروع
  آتابخانه  معاونان  شوراي  جلسات
مورد   آتابداري  انجمن  تشكيل  ملي

  در  و باالخره.  تأييد قرار گرفت



  

  با تالشهاي ١٢/٩/١٣٧٩  تاريخ 
  فني  خدمات  پيگير و مستمر معاونت

و   ملي  آتابخانه  آتابداري  و عمومي
  ملي  آتابخانه  يعموم  ، روابط سايرين

  در جرايد، خبر تأسيس  اي نامه  طي
  ، به رساني و اطالع  آتابداري  انجمن
  و در تاريخ. شد  رسانده  عموم  اطالع
  اولين  تشكيل ١٣٧٩اسفند   اول

  هاي در روزنامه  عمومي  مجمع
  نو به  و حيات  ، همشهري اطالعات
شد و از   رسانده  عموم  اطالع

  در اولين  شرآت  براي  آتابداران
و . آمد  عمل  به  دعوت  عمومي  مجمع

  روز دوشنبه  عمومي  مجمع  نخستين
 ٢  ساعت ١٣٧٩اسفند   اول

  نياوران  بعدازظهر در فرهنگسراي
با   خوشبختانه  آه. گرديد  تشكيل
روبرو گرديد و در   فراوان  استقبال
و   مديره  هيأت  اعضاي  جلسه  همان

  .گرديدند  تعيين  بازرسان

بيشتر و   هر چه  موفقيت  با آرزوي 
و   آتابداري  انجمن  پوياتر شدن

  . ايران  رساني اطالع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  

  

  

  هاي اجنمن  معريف 
و   آتابداري

  رساني اطالع

 

 

  كانادا   كتابداري  انجمن - ١ 

  ترآاشوند  فتانه:  مترجم 

  

  

در )  CLA(نادا  آا  آتابداري  انجمن 
 ١٩٤٦  ، اونتاريو در سال هاميلتون
 ١٩٤٧نوامبر  ٢٦شد و در   تأسيس

  ثبت  به  شرآت  عنوان  رسمًا تحت
  مؤسسه  يك  CLA.  رسيد

  بوسيله  آه  است  اختياري  غيرانتفاعي
  اداره  منتخب  اجرايي  شوراي  يك
 ٣٠از   شورا متشكل  اين. شود مي

  بخش ٥و از   است  و آميته  گروه
  : است  شده  تشكيل

ها و  دانشگاه  هاي آتابخانه  انجمن) ١ 
با )  CACUL(آانادا    هاي دانشكده
  عضو  ٦٠٠

  انجمن  عمومي  هاي آتابخانه) ٢ 
  انجمن  شامل)  CAPL(آانادا 

 ٦٠٠آانادا با   آودآان  آتابدارهاي
  عضو



  با خدمات  تخصصي  هاي آتابخانه) ٣ 
آانادا    انجمن  رساني اطالع

)CASLIS  ( عضو ٩٠٠با  

  هاي امناء آتابخانه  هيئت  انجمن) ٤ 
  عضو ٢٥٠آانادا با 

آانادا   مدارس  آتابخانه  انجمن) ٥ 
   مدارس  هاي آتابخانه  مديريت  شامل

)SLAS (عضو ٢٥٠با  

  

  

   اعضاء انجمن 

افراد و   CLAاعضاء   
درگير امور   هستند آه  هايي سازمان
هستند   رساني اطالع  يا علوم  انهآتابخ
از   وسيعي  حجم. مندند عالقه  آن  يا به

ها،  در دانشكده  CLAاعضاء  
،  مدارس  هاي ها، آتابخانه دانشگاه
   و خصوصي  عمومي

)  و دولتي  ، غيرانتفاعي شرآتي( 
ديگر   اعضاي. آار هستند  به  مشغول

آار   مشغول  عمومي  هاي در آتابخانه
  اجناس  باشند آه مي  شرآتهايي  براي

و   آرده  ها را تهيه مورد نياز آتابخانه
ها  آتابخانه  به  دهي سرويس  مشغول

آخر و   ترم  باشند و يا دانشجويان مي
  عالي  مدرسه  هاي يا درگير برنامه

  در انجمن  عضويت  مقوله. هستند
  : زير است  شرح  آانادا به  آتابداري

و   ، شرآتي اي ، مؤسسه شخصي 
  آوريل ٣٠امنا اعضا در   هيأت

: عضو ٢٦٨٦مجموعًا  ٢٠٠١

،  اي مؤسسه ٥٢٣  شخصي ١٩٦٥
   شرآتي ١٩٨

  

   انجمن  اهداف 

از   و حمايت  ، گسترش بسط 
و   رساني اطالع  هاي سرويس
  آساني  با تمام  ، همكاري اي آتابخانه

  صداي  يك  و ارائه  هاي در ارزش  آه
  با موضوعات  مسائلي  واحد در زمينه

  .با شريكند  دوسويه

  

    انجمن  هاي ارزش 

  ها و قوانين آتابخانه  آه  معتقديم 
  و دسترسي  روشنفكرانه  آزادي
، آليد  رساني اطالع  آزاد به  جهاني
و   دموآراتيك  موضوع  يك  سازنده
  انجمن  قوت  نقطه  تنوع.  است  علني
   نقطه  و مطلع  عضو آگاه  يك.  ماست

  و سياستهاي  تمرآز اهداف 
. باشد مي  اي و آتابخانه  رساني اطالع
  متون  درك  مؤثر براساس  حمايت
و   ، فرهنگي ، سياسي تاريخي
ها  آتابخانه  وظيفه  آه  است  اجتماعي

  .  است  رساني اطالع  هاي و سرويس

  

   اجرايي  قوانين 

  براي  و فعال  وسيع  ـ عضويت 
  . است  و اساسي  مهم  نجمنا  موفقيت



  است  اداري  بخش  يك  داراي  ـ انجمن 
  بخشهاي  فعاليت  مرتبًا مراقب  آه

  . است  مختلف

آند، از  مؤثر آار مي  شكل  به  ـ انجمن 
اما در برابر   است  مستقل  نظر مالي
  .باشد مي  مسئول  بودجه

از   اهدافمان  به  رسيدن  ـ براي 
  تكنولوژيكي  آارايي مؤثر و  هاي راه
  .  گيريم مي  بهره

از اعضاء   هر يك  براي  ـ انجمن 
  .  است  در نظر گرفته  مناسب  محلي

  

دهد  مي  شما اطمينان  به  ـ انجمن 
  تمام  اتان آاري  پيشرفت  براي

را در   الزم  ها و وسايل آموزش
  .دهد قرار مي  اختيارتان

مًا ، دائ انجمن  استراتژيكي  ـ طرح 
  .شود تجديد و روزآمد مي

  

  ها آميسيون 

  آميته  سيستم  و اساسي  مهم  هدف 
  به  آه  است  آانادا اين  آتابداري  انجمن
  در بخش  آه  هايي و آرمان  اهداف
اند،  شده  آورده  استراتژيكي  طرح
اعضاء   بپوشاند و به  عمل  جامه

  .نمايند  فعاليت  دهد در انجمن  فرصت

  و به  نوع ٤،  CLA   هاي آميته 
  :زير هستند  شرح

  اهداف  داراي  آه  دائمي  آميته -١ 
ها و  با برنامه  آه  است  بلند مدتي
  شده  عجين  انجمن  گسترش  سياست
زير   هاي گروه  و خود شامل  است
  : است

  

    جوايز مخصوص  آميته -  -١ 

  هاي جوايز بورس  آميته -  -١ 
   آموزشي

   جوايز بازاريابي  ميتهآ -  -١ 

  رساني جوايز اطالع  آميته -  -١ 
  روزآمد

  ها  آميسيون  آميته -  -١ 

  مشاور در امور آزادي  آميته -  -١ 
   خردمندانه

  ها و مشاورين مناسبت  آميته -  -١ 
  )  Website(   در امور شبكه

   امور مالي  آميته -  -١ 

مشاور در امور   آميته -  -١ 
  ها رسانه

  بازرگاني  آلي  توافقات  آميته -  -١ 
   در زمينه

   دهي سرويس 



  

  CLA   مصوبات  دائمي  آميته -  -١ 

  تحقيق  در زمينه  دائمي  آميته -  -١ 
   و گسترش

   تأليف  حق  آميته -  -١ 

.  سي. جايزويليام  آميته -  -١ 
   واتكينسون

  OCLC/CLAجوايز    آميته -  -١ 
در   تكنولوژي  پيشرفت  براي

  ها آتابخانه

از   حمايت  زمان  اآنون»  آميته -  -١ 
  » است  آتابخانه

در مورد   دائمي  آميته -  -١ 
  CLA   انتصابات

  

  اش وظيفه  آارگزار آه  آميته -٢ 
  يا بررسي  معين  پروژه  يك  انجام
،  سياست  از يك  مخصوصي  هاي جنبه

  ورةد  در يك  يا امور اجرايي  طراحي
  آار اين).  مالي  سال(محدود   زماني
ها  و بررسي  پروژه  بعد از اتمام  آميته
  . يابد مي  پايان

در   آه  تقسيماتي  هاي آميسيون -٣ 
  . مسئولند  آتابخانه  مورد هر بخش

  هاي برنامه  آه  وابسته  آميته  يك -٤ 
  و تبادل  دوسويه  عاليق  به  مربوط

  و مسائل  ادهد  را بسط  اطالعات
از    خارج  هاي سازمان  به  مربوط
CLA  دهد  قرار مي  را مورد بررسي
  در  وابسته  آميته:  مثل

    رساني اطالع  سياست 

 CLA  در   ژوئن  در اواسط  هر ساله
  برپايي  به  آانادا اقدام  شهر بزرگ  يك

  . آند مي  گردهمايي

  

  موفقيتها 

  خانهآتاب  مؤثر در تأسيس  ـ نقش 
  ؛ ملي

  آانادا؛  پيايندهاي  فهرست  ـ مؤسس 

  در نشر قوانين  ـ اشتراك 
  آنگلو ـ  نويسي فهرست

  ؛ امريكن 

  

  ؛ رساني حقِو اطالع  هفته  ـ باني 

  نوين  ها در موضوعات ـ ناشر رسانه 
  و علوم  در امر آتابخانه

  ؛ رساني اطالع

با ديگر   المللي بين  ـ ارتباط 
و   ACA   مثل  تابداريآ  هاي انجمن
  ايفال؛



  دانشجويان  به  تحصيلي  ـ بورس 
  ؛ آتابداري

و   تحقيق  در زمينه  ـ اعطاء آمك 
و   رساني اطالع  در علوم  آموزش
  بهترين  ، اعطاء جوايز به آتابداري
  در زمينه  ابتكارات  ها و برترين نوشته

  به  رساني اطالع  و علوم  آتابداري
  ؛ و بزرگساالن  انان، جو آودآان

  توسعه  براي  هاي برنامه  ـ برپايي 
،  ساالنه  هاي آنفرانس  برتر شامل
  ها؛ آنفرانس  و تله  محلي  سمينارهاي

  و ساخت  در طراحي  هادي  ـ نقش 
  در سياست ١٩٩٢  ملي  سران
  ؛  رساني اطالع

در   روشنفكرانه  از آزادي  ـ حمايت 
  ؛ تحقيق  زمينه

آانادا در   آثار جوانان  تـ مديري 
  استخدام  براي  هريتيج  مؤسسه
  ؛ در تابستان  آموزان دانش

در   آتابداري  هاي از گروه  ـ حمايت 
  سياست  مثل  ملي  قانونگذاري  مسائل
در   GST،   تأليف  ، حق رساني اطالع

  ، خريد هدايا و اجناس مواد خواندني
  .  آافي  ميزان  به  پستي

  

  

  

  

    اخبار انجمن      



  
  : انجمن  فعاليتهاي    

  رساني و اطالع  آتابداري  انجمن 
) ١٣٧٩اسفند (  از بدو تأسيس  ايران

  متشكل  انجمن  مديره  هيأت  با آوشش
  ، رئيس اهللا فتاحي از دآتر رحمت

  اسدي  ؛ دآتر فاطمه مديره  هيأت
  سيدآاظم  ؛ آقاي رئيس  ، نايب گرآاني
  دار؛ آقاي ، خزانه رضوي  حافظيان

دآتر   ، دبير و آقايان مهرداد نيكنام
  ، دآتر عبدالحسين فريبرز خسروي

پهلو، محمود شمسبد اعضاء  فرج
و رضا   و دآتر احمد شعباني  انجمن
و دآتر سعيد   بازرسان  اردالن
  گيلوري  و عباس  آبادي شريف رضايي

  ضمن  ، تاآنون البدل اعضاء علي
و   محكم  هاي ايجاد زمينه  ايبر  تالش

در   اساسي  هاي فعاليت  براي  زيربنايي
در   انجمن  و اهداف  وظايف  راستاي

  : است  آرده  موارد زير اقدام

و   اجرايي  هاي نامه آئين  ـ تدوين 
و   فرعي  هاي ساختار آميته  تعيين

  ؛  مربوطه  گروههاي

  هاي ها و گروه آميته  ـ تشكيل 
ها با  گردهمايي  آميته:  تخصصي
  ؛ آميته دآتر فتاحي  آقاي  رياست

دآتر   آقاي  با رياست  انتشارات
  با رياست  پژوهشي  ؛ گروه خسروي

با   آموزش  پهلو؛ گروه دآتر فرج  آقاي
  روابط  شمسبد و آميته  آقاي  رياست
  با رياست  الملل بين  و روابط  عمومي
  . آبادي شريف  دآتر رضايي  آقاي

  براي  ريزي و برنامه  ـ طرح 
و ساير   ، انتشار خبرنامه عضوگيري
  در انجمن  آه  ديگري  طرحهاي

  ؛ است  رسيده  تصويب  پيشنهاد و به

  با وزير محترم  ـ پيشنهاد مالقات 
  و  آموزش

  در زمينه  شدن  فعال  براي  پرورش 
  .آموزشگاهها  هاي آتابخانه

  هاي حو اظهارنظر طر  ـ بازبيني 
  ؛ آتابداران  توسط  پيشنهادي  بندي رده

  دروس  تدريس  روش  ـ بررسي 
برخورد سازمانها   و نحوه  آتابداري
و پيشنهاد   آتابداري  با مسأله

  . مناسب  هاي حل راه

  

  

    اخبار عمومي      

  
  همايش  ششمين    
و   مديريت  سازمان  آتابداران
  آشور   ريزي برنامه

  سازمان  آتابداران  همايش  ششمين 
 ١٦آشور از   ريزي و برنامه  مديريت

در شهر يزد  ١٣٨٠  بهمن ١٨تا 
،  نظران  از صاحب. گردد برگزار مي
و ديگر   ، پژوهشگران استادان

در   است  شده  ، خواسته عالقمندان
  پيشنهادي  مقاله  چكيده  تمايل  صورت

زير تا   هاي از زمينه  خود را در يكي
  همايش  دبيرخانه  به ٢٥/٩/١٣٨٠

  .فرمايند  ارسال



  براي  ايجاد انگيزه  هاي راه. ١ 
  ؛ تخصصي  هاي از آتابخانه  استفاده

  . مجازي  هاي آتابخانه. ٢ 

جديد   هاي آوري با فن  آشنايي. ٣ 
  . رساني اطالع

تا   مقاالت  آامل  متن  ارسال  فرصت 
  نشاني.  است ٢٠/١٠/١٣٨٠

  خيابان:  تهران:  همايش  دبيرخانه
و   مديريت  ـ سازمان  بهارستان
  آشور، مرآز مدارك  ريزي برنامه
  ، آد پستي و انتشارات  علمي

:  همايش  دبيرخانه  ، تلفن١١٤٩٤
  ٣٢٧٤٨٣٩و  ٣٢٧٢٤١١

  

  ٣٢٧٢٤٩٤: دورنگار 

  

  اطالعات  بانك  اندازي راه     
  آشور  جامع

ور آش  جامع  اطالعاتي  بانك  اولين 
  بخش  توسط  iranhoo  عنوان  تحت

  .شد  اندازي راه  خصوصي

  بانك  مجري» شاهيد  محمدهادي« 
  اين  از تأسيس  ، هدف ايران  اطالعات

  ارائه  براي  سازي را زمينه  بانك
،  ، فرهنگي اقتصادي  اطالعات  آخرين
و   ايران  به  جهان  و ورزشي  علمي
ادها و رويد  اخبار و گزارش  انتقال

از آشور   خارج  به  ايران  تحوالت
  بانك  موجود در اين  اطالعات. خواند

  ، آلماني فارسي  زبان  سه  به  اطالعاتي
  . است  دستيابي  قابل  و انگليسي

  بانك  اين  فعاليتهاي:  گفت  وي 
ـ   علمي  دو بخش  به  اطالعاتي
  و بخش  رساني  ـ اطالع  فرهنگي
  به. شود مي  تقسيم  يـ خدمات  تجاري
  حاضر تعداد زيادي  ، در حال وي  گفته
  در ايران  تخصصي  اطالعات  بانك

آنها   به  دسترسي  دارند آه  فعاليت
،  است  مشكل  اينترنت  آاربران  براي

  دليل  به  ايران  اطالعات  جامع  اما بانك
  ، امكانات اطالعات  گسترده  دربرگيري
  آنندگان ختيار مراجعهرا در ا  بيشتري
  .دهد قرار مي

  جامع  اطالعات  در بانك:  گفت  وي 
و اخبار   بر اطالعات  عالوه  ايران
  ، مشخصات و ايران  جهان  مختلف
  و مؤسسه  هزار شرآت ١٣از   بيش
  دستيابي  قابل  و خصوصي  دولتي
  به  رقم  اين  نزديك  در آينده  آه  است
خواهد   سههزار مؤس ٦٠از   بيش
  .رسيد

آذر  ١٢  ابرار، دوشنبه  روزنامه:  منبع 
  .٩  ، ص٣٧٧٦  ، شماره١٣٨٠

  

  ملي  همايش  نخستين     
   شناسي ايران

 ٥ - ٢از   شناسي بنياد ايران 
  نخستين ١٣٨١  ماه  ارديبهشت
را برگزار   شناسي ايران  ملي  همايش

  طرح  به  همايش  در اين. خواهد آرد
از   مختلفي  ضوعاتمو  و بررسي

،  شناسي ، نسخه شناسي آتاب:  جمله
  ، فرهنگ ايران  ، ادبيات عامه  فرهنگ



  و علوم  ، معارف ، دين ايران  و تمدن
  عمومي  ، مسائل اسالمي
  نويسي ، سفر و سفرنامه شناسي ايران

  فرهنگ  متفاوت  هاي جنبه  به  آه... و
دارند،   اختصاص  ايران  سرزمين
  . خواهد شد  تهپرداخ

  هاي برنامه  برخي  شامل  همايش 
نظير   بازديد از مراآزي  از قبيل  جانبي

  ، سازمان ايران  اسناد ملي  سازمان
نيز   ملي  و آتابخانه  فرهنگي  ميراث
توانند با  مي  عالقمندان. شود مي

  : آدرس

 E- mail: irfo @ iranology. or. 
ir  

-٦  تلفن  بگيرند يا از طريق  تماس 
  همايش  با دبيرخانه ٢٤١٧١٢٤

  .برقرار آنند  ارتباط

، ١٣٨٠آذر  ٩  ، جمعه همشهري:  منبع 
  .١٠  ، ص٢٥٧٧  شماره

  

  اطالعات  بانك  تأسيس     
   خطي  هاي نسخه  اي رايانه

  اي رايانه  اطالعات  بانك   نخستين 
  سازمان  از سوي  خطي  هاي نسخه
ساز  نمايه  هو مؤسس  و انتشارات  چاپ

  .شد  تأسيس

  نسخه ٨٧هزار و  ١١٨  اطالعات 
  بر روي  و رساله  آتاب  شامل  خطي
و   چاپ  سازمان  اطالعاتي  بانك

و ارشاد   فرهنگ  وزارت  انتشارات
  . است  شده  قرار داده  اسالمي

  هاي نسخه  اطالعات  تفكيك  روش 
  با  خطي

  روشهاي  آنها بر پايه  توصيف 
  بزرگي  استادان  ـ نويسي  فهرست
،  افشار، احمد منزوي  ايرج  چون

  و مرحوم  حائري  عبدالحسين
  بانك  اين.  است  گرفته  شكل  پژوه دانش

  چون  هايي مؤلفه  بر اساس  اطالعاتي
،  جهاني  در گستره  ، آدرس آتابشناسي

و   ، مؤلف آتاب  ، نام و منابع  آدرس
  . است  هشد  تفكيك  آتابت  تاريخ

  اطالعات  بانك  از خدمات  استفاده 
  سازمان  خطي  هاي نسخه  اي رايانه
و   فرهنگ  وزارت  و انتشارات  چاپ

  رايگان  قرآن  ارشاد در نمايشگاه
  از اين  استفاده  به  و عالقمندان  است
توانند  مي  نمايشگاه  از پايان  پس  بانك
  توزار  و انتشارات  چاپ  سازمان  به

در   واقع  و ارشاد اسالمي  فرهنگ
،  آرج  مخصوص  جاده ٤آيلومتر 

  آزادي  استاديوم  ورودي  اولين  نبش
  .نمايند  مراجعه

، ١٣٨٠آذر  ٢٢  شنبه ، پنج اطالعات:  منبع 
  .٧  ، ص٢٢٣٦٩  شماره

  

    كتاب  معرفي&  

  

ـ .  مددي  علي ، سهل عشق  حديث 
  : تهران



رآز اسناد و م  ، موزه آتابخانه 
،  اول  ، چاپ اسالمي  شوراي  مجلس
١٣٨٠.  

ها،  نوشته  مجموعه  شامل  آتاب  اين 
  وگوها، گفت

  

  استاد عبدالحسين  ديدگاهها و مقاالت 
  علي سهل  توسط  آه  است  حائري
.  است  شده  و تنظيم  گردآوري  مددي

استاد   خدمات  پاس  به  مجلس  آتابخانه
و   خطي  نسخ  اياحي  در راه  حائري
مرز و   اين  فرهنگ  به  طوالني  خدمت
استاد   اين  براي  ، بزرگداشتي بوم

انتشار   آه  است  در نظر گرفته  فرزانه
.  است  راه  در اين  گام  اولين  يادنامه
  تنظيم  فصل  در پنج  عشق  حديث  آتاب
وگوها،  گفت  شامل  اول  فصل  آه  شده
  سوم  فصل،  مقاالت  دوم  فصل
  و فصل  از فهرستنگاري  هايي نمونه
  آخر به  و فصل  سخنراني  چهارم
  .دارد  تبريز اختصاص  سفينه

  

    كتاب  معرفي&  

  

و پيشنهاد   معلوالن  به  رساني اطالع 
  معلوالن  براي  رساني اطالع  شبكه
:  ـ تهران. الملوك ارجمند، تاج. آشور

  هاي انهآتابخ  امناي  هيأت  دبيرخانه
  ، قيمت ص ٢٢٨ـ .١٣٨٠آشور، 
  . ريال ٢٠٠٠٠

  به  تقديم«:  زيباي  با جملة  آتاب 
ايثار را   آه  عزيز آشورمان  جانبازان
  ».بخشيدند  تازه  معنايي

در   از آن  و پس  است  آغاز شده 
  آه  ـ از هر نوع  ازمعلوالن  مقدمه

  نام  شهرونداني  عنوان  باشند ـ به
خود، در   از حقِو اجتماعي  هبرد آ مي
برخوردار   اجتماعي  هاي عرصه  آليه

   نيستند و به

  

  ها به عرصه  از اين  يكي  عنوان 
در .  است  پرداخته  رساني اطالع  حوزه
از   ، اعم رساني اطالع  حوزه
،  ، علمي فرهنگي  رساني اطالع

  از جمله  ، معلوالن ، و جز آن اقتصادي
. هستند  دهش  اقشار فراموش

  هاي ، آتابخانه عمومي  هاي آتابخانه
نيز   معلوالن  ، مراآز اينكه دانشگاهي

  و به  دانسته  ها را طبيعي جريان  اين
  .اند داده  تن  آن

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  نحوة  ، بررسي در ايران  معلوليت 
در   معلوالن  به  اطالعاتي  خدمات  ارائة

،  رساني ها و مراآز اطالع آتابخانه
  براي  الزم  استانداردهاي

  مربوط  در مؤسسات  آه  هايي آتابخانه
آنند و  مي  فعاليت  ذهني  معلوالن  به

  رساني اطالع  و پيشنهاد شبكه  بررسي
  از جمله... آشور و  معلوالن  براي
  . است  در آتاب  مطروحه  مسائل

  

  

  

  : مقاله   
  
  

    ايراني  جلدهاي 
  

    نوذري  مريم 

  

  آتاب  تزيين  نيز همچون  لدسازيج 
  حفظ  در عين  بود آه  از هنرهايي  يكي
  مطالعه  رغبت  در خواننده  آتاب  متن

و بعدها   اعراب.  انگيخت را بر مي
  هنرمندترين  از جملة  ايرانيان

  .شوند مي  محسوب  جلدسازان

  جلد قرن  از يك  اي تكه  استثناي  به 
  ر مسجد نائيند  آه  ميالدي  سيزدهم

در   الحيوان  منافع  پيدا شد و جلد آتاب
  ساخت  آه  مورگان  پيرمونت  آتابخانة

  مراغه  ميالدي  سيزدهم  اواخر قرن
  آه  جلد ديگري  ، ظاهرًا در ايران است
  داشته  تعلق  چهاردهم  از قرن  قبل  به

  .  است  نيامده  دست  باشد به

  احتمال  آه  قرآن  از جلد يك  اي تكه 
تا   دوازدهم  قرنهاي  رود در طي مي

  باشد در موزه  شده  ساخته  سيزدهم
  نگهداري  بوستون  زيباي  هنرهاي

  ايران  ساخت  است  ممكن  شود آه مي
با   آه  است  تنها چيزي  اين  باشد ولي
  منسوب  دوره  آن  به  توان مي  احتياط
  . آرد

در   يو اسالم  ترك  هنرهاي  موزة 
آغاز   از جلدهاي  چند نمونه  استانبول

  يكي. را در اختيار دارد  چهاردهم  قرن
  سال  به  مربوط  از آنها جلد قرآني

  تاريخ  آه  و ديگري  است ١٣١٠
  نسخة  يك  به  را دارد، متعلق ١٣٣٤
هر دو جلد با .  تبريز است  خطي



  هشت  اولي  آه  شده  تزيين  مدالهايي
و   است  آشيده  دوميو   ضلعي
  بدين.  است  ربعي  يك  آن  هاي گوشه
آغاز   اعراب  توسط  آه  سبكي  گونه

  شانزدهم  تا در قرن  رفت شد و مي
  پيشتر از آن  شود، خيلي  جهاني
  شده  استفاده  ايراني  جلدسازان  توسط
  واقعيت  امرسازگار با اين  اين. بود
،  چهاردهم  قرن  در طي  آه  است

   عرب  در جهان  صحافي  آه  هنگامي

  

  تحول  اوج  و مخصوصًا در هنر به 
  در ايران  رسيد، نفوذ عرب خود مي

  . بود  نيز متجلي

  آه  ، هنگامي پانزدهم  قرن  با طلوع 
  سمت  به  اسالم  هنر در جهان  رهبري

پيدا آرد و از مصر و   شِر گرايش
  يشد، برخ  منتقل  ايران  به  سوريه
  اسلوبهاي. داد  رخ  اساسي  تغييرات

  ارائه  آتاب  در ساختن  و پيشرفته  تازه
  بزرگي  ،گامهاي تزيين  شد و در زمينة

  .شد  برداشته  در نوآوري

  تزيين  قديمي  روش  مثال  عنوان  به 
  فنون  و سرانجام  يافت  ، آمال ساده

  نمونه  شد آه  آن  جايگزين  ظريفتري
  بود و هرات  درباري  گيبارز زند
، بعد از سمرقند  تيموريان  پايتخت
  .شد  ايراني  مرآز فرهنگي  دومين

ميرزا   بايسنقر ميرزا وزير شاهرخ 
  از بزرگترين  يكي) ١٤٠٤-٤٧(

بود و   اسالمي  در دورة  دوستان آتاب
  اي و آتابخانه  بنيانگذار فرهنگستان

در   اي تازه  سرآغاز مرحلة  شد آه
شمار   به  ايران  سازي آتاب  كاملت

از   بيش  آه  فرهنگستان  اين. آيد مي
در   ، استاداني يافت  دوام  صد سال  يك

  داد آه  پرورش  سازي هنر آتاب  زمينة
را   شان آموخته  و قوائد هنري  اصول

و تبريز   در اصفهان  دربار صفويه  به
هند در   گورآانيان  خاندان  و بعدها به

در   عثمانيان  و به  وستانهند
  .دادند  انتقال  قسطنطنيه

آار   به  زمان  در اين  آه  فنوني 
و   آاري مانند قلم  به  رفت مي

  بود آه  فنوني  همان  ، ادامه ُمهرآوبي
  بود به  رايج  از آن  پيش  در قرن
از   ديگر مانند بسياري  عبارت
  آاري ها قلم ، حاشيه عرب  جلدهاي

ها و يا  گوشه  تزيين  و برايشد  مي
  تر از مهر استفاده متنوع  هاي زمينه
  .آردند مي

  ظريف  موي  قلم  توسط  زراندود آه 
   انجام

بود و ضمنًا   ديگري  ، فن گرفت مي 
  تزيين  آه  نيز از خطوطي  هايي نمونه
  شده  رنگ  با آبي  و سپس  شده  ساده

  .  موجود است

مناظر و   ، ترسيم هرات  مكتب 
را در   اي و افسانه  واقعي  حيوانات
را   آن  آرد آه  معمول  جلد آتاب  تزيين

و يا   سازده  آاري قلم  با شيوة
  . آردند اجرا مي  الگوبري

  سنتي  روش  پانزدهم  در قرن 
  تعدادي  توسط  طرح  ُمهرآوبي

نهاد و   تكامل  رو به  آوچك  هاي نقطه
  فلزي  بزرگ  ايه قالب  از تك  استفاده

  طرحهاي  اندازي نقش  امكان  آه
مناظر را   صحنة  تر از جمله ظريف
شد و بعدها نيز   آن  داد، جانشين مي

  .  يافت  آامل  رواج



  و آغاز سلسلة  شانزدهم  در قرن 
شد و   تحول  ، هنر دستخوش صفويه
  ، دگرگوني جلدسازي  در رشتة
 .بوجود آمد  و سبك  در فن  اساسي

  رخ  فن  در اين  آه  تغييري  بزرگترين
. از ُمهر بود  گسترده  داد، استفادة
  يك  را روي  از طبيعت  غالبًا طرحي

آردند،  مي  حكاآي  ُمهر بزرگ  صفحة
معموًال   آه  قرينه  هاي طرح  در حاليكه
  صفحه  نيم  يك  گلدار بود، روي  نقوش
  طرح  يك  تهية  شدو براي مي  حكاآي

  متداول. شد مي  دو بار ضرب  ملآا
  گونه بدين  طرح  توليد مكانيكي  شدن
  هنر جلدسازي  واقعي  انحطاط  نشانة
  .  است

در هنر   شاهد انحطاطي  هفدهم  قرن 
  بود و در قرن  در ايران  جلدسازي
  شد آه  ساخته  ، جلدهايي بعداز آن
.  داشت  يكنواختي  طراحي  زمينة
در   جلدسازي  طاز انحطا  گذشته
آار،   سرتاسري  از فضاي  استفاده
،  ُمهر شدن  روش  ها غالبًا به طرح
   مراحل  از آخرين  شد يكي مي  نقاشي

  

  برجستة  از دستاوردهاي  يكي 
    نقاشي  فن  ، تكميل ايراني  جلدسازان

  آن  خمير آاغذ و پوشاندن  مقواي  روي 
  .جال بود  با روغن



  

  

  

  

  

  ، حذف ايراني  هنر جلدسازي  انحطاط 
  قاب  معموًال شامل  ها بود آه حاشيه

  و  طوماري

  نوزدهم  شد و آغاز قرن ها مي گوشه 
  احتماًال تحت  بود آه  شاهد جلدهايي

بود   برگردان  تأثير هنر اروپا، فاقد لبه
و   ساده  مدال  حاوي  و جلد رو اغلب

معموًال   بود آه  آوچكي  ُمهر شدة
  . شد مي  گلدار تزيين  قوشبان

جلد   برجستة  از دستاوردهاي  يكي 
  روي  نقاشي  فن  ، تكميل ايراني  سازان
با   آن  خمير آاغذ و پوشاندن  مقواي
  . جال بود  روغن

در   و هفدهم  شانزدهم  در قرن  فن  اين 
  و تبريز بين  اصفهان  چون  مراآزي
  آسب  فراواني  محبوبيت  صفويان

و   آاران تذهيب  آه  است  مسلم. آرد
  اين  در رواج  صفوي  مينياتورسازان

  از سال  قبل  به  آن  ظاهرًا قدمت  آه  فن
از   مهمتري  رسد، نقش نمي ١٥٢٥
  داشتند در حقيقت  جلد سازان  نقش
جلدها   روي  بود آه  هنر نقاشان  اين
  جلدهاي  اولين. شد گر مي جلوه

يا وِر   چرم  زمينة  ، روي روغني
سفيد اندود   با گل  سخت  آه  پوستي
جا   از آن  ولي. شد مي  بود تهيه  شده
بر   ترك  آساني  به  چرم  روي  رنگ  آه
  شد آه  اي دارد، مقوا وسيله مي

آار   جلدها به  گونه  اين  اآثرًابراي
  هنرمند طرح  از آنكه  قبل.  رفت مي

قوا را آند، م  نقاشي  خود را با آبرنگ
پوشاندند  سفيد مي  يا گل  گچ  با سنگ

  از روغن  اي دادند و اليه مي  و صيقل
  از آنكه  آشيدند پس مي  بر آن  رنگ بي

را با   شد، آن  و خشك  تمام  اثر نقاشي
پوشاندند تا  جال مي  روغن  اليه  چندين
،  هفدهم  در قرن. شود  و محفوظ  ثابت
خود   رافتظ  تدريج  ها به طرح  ترآيب

. تر شد خشن  داد و خطوط  را از دست
  و مخصوصًا زمان  عصر قاجاريه

 - ١٨٣٤»  شاه فتحعلي  سلطنت
هنر اروپا و   استيالي  دورة» ١٧٩٧

  . است  نسبتًا خام  آاربرد رنگهاي

  

شاهكارها را بايد در آغاز   ترين نفيس 
بعدها . جستجو آرد  هنري  تكامل  اين

  هاي و صحافي  چاپ  فن  با رواج
  رو به  هنري  جديد، آاربرد جلدهاي

  .نهاد  افول

  

    جلدسازي  استادان 

  ايراني  قديم  از هنرمندان  بسياري 
داشتند   و درويشي  خاآساري  چندان
بودند و   گريزان  و آوازه  از نام  آه
ما ندانند، بگذار تا   گر نام«: گفتند مي

  نامي  آار هنرمندان  البته. »ندانند
  ذآر نام  به  را نيازي  شيوه  صاحب
  آار خود نشانگر اين  چرا آه  نيست
از   حال  با اين.  آار از آيست  آه  است
و   و تواريخ  ترجمه  آتب  برخي  خالل
  توان مي  از مجلدان  ها نامي تذآره



  طور مختصر به  به  آه  يافت
  : آنيم مي  زير اشاره  هنرمندان

از :  مجلد تبريزي  نالدي ـ قوام 
  بود آه  تيموري  دوره  بنام  هنرمندان

هنر او   و آوازة  زيست در تبريز مي
  هرات  به  و صحافي  در جلدسازي

در   آاري منبت(جلد معِر . بود  رسيده
  .  است  تبريزي  الدين قوام  ابداع) جلد

  

و   از صحافان: مجلد  ـ محسن 
  . ماسبطه  شاه  استاد زمان  جلدسازان

  آه:  ميرزا صفوي  ابراهيم  ـ سلطان 
  اسماعيل  ميرزا پسر شاه  فرزند بهرام

  . بود  اول

شيراز بود   از سادات:  ـ ميرشكري 
  در صحافي  عصر صفوي  در اوايل  آه

  . استاد بود  و الجوردشويي

عهد   از هنرمندان:  اصفهاني  ـ ميرك 
  الدين آار قوام  دنبالة  بود آه  صفوي
  جلد ادامه  را در معِرسازي  تبريزي

از . نمود  آار تجددي  داد و در آن
  به  توان قاجار مي  دورة  هنرمندان

،  باشي ميرزا بابا، ميرزا احمد نقاش
  مذهب  ، محمدتقي شيرازي  لطفعلي

  . نمود  اشاره... و

در   جز طهران  در عصر قاجاري 
، مشهد، شيراز و  اصفهان  شهرهاي

  و  صحافان تبريز

  آنان  نامورترين  بودند آه  جلدسازاني 
  در اواخر عهد قاجاري  در اصفهان
   مالمحمدتقي

  

  

  



  

بسيار بود و   هنرهاي  جامع  بود آه 
در جلد   و حكاآي  از خط  گذشته
  و معِر ـ سازي  و سوخت  ضربي
از   همچنين. مانند بود بي  استادي

  به  نتوا مي  خراسان  نامي  جلدسازان
نمود   اشاره  باشي صحاف  مالحسين

  آستان  در آتابخانة  وي  آثار هنري  آه
از   پس.  بسيار است  رضوي  قدس

  روزافزون  رواج  سبب  به  مشروطه
  هنرهاي  ديگر اغلب  و داليل  چاپ
تجليد   شد و شيرازه  متروك  آتابي
اخير   در سالهاي  شد وليكن  گسسته
  ايراني  اصيل  يهنرها  به  گرايش
  پديد آمده  و پيشرفتهايي  گرفته  فزوني

  خط  از مفاخر هنرهاي  آه  و استاداني
  و تجليد هستند امروزه  و تذهيب
  ايراني  زيباي  هنرهاي  اين  حافظان

  .باشند مي

      پيوسته 

     وابسته 



  

  

  

 » خدا  نام  به« 

 

  «   اناير  رساني و اطالع  كتابداري  انجمن«  

    عضويت  درخواست 

  

                     : خانوادگي  نام 
        :پدر  نام                 : نام

    

                       :تولد  سال 
          :تولد  محل

  

: مدرك  آخرين               : تحصيلي  رشته 
  : تحصيل  محل                 

  : شغل               : اخذ مدرك  سال 

  : رساني و اطالع  كتابداري  كار در حوزه  سابقه 

  

                  :كار  محل  آدرس   
  : تلفن                     

                    : منزل  آدرس   
  : تلفن                     

              :  الكترونيكي  پست  آدرس   
  :  فاكس                     

  

  داشته  همكاري  توانيد با انجمن مي  هايي زمينه  در چه - 
  باشيد؟ 

  

  

  

  

  

  تقاضاي  سنامهدر اسا  مندرج  شرايط  به  با توجه  اينجانب 
    عضويت

  . دارم  را در انجمن 

  :                    تاريخ:                            امضاء 



  

  

    كتابداري  در انجمن  عضويت  شرايط 

قرار زير   اعضا به  ساالنه  عضويت  حق . ١ 
  : است

  پيوسته  اعضاي:   الف             
   ريال ٥٠٠٠٠

  وابسته  اعضاي:       ب             
   ريال ٣٠٠٠٠

  شماره  جاري  حساب  بايد به  عضويت  حق . ٢ 
  قابل(اآو   شعبه  تجارت  بانك ٣٠٦٠٤٨٨٨٠

واريز )  تجارت  بانك  شعب  در آليه  پرداخت
  .شود

رسيد   همراه  شده  تكميل  فرم  است  الزم . ٣ 
  انجمن  نشاني  به  عضويت  حق  پرداخت  بانكي
  آد پستي  تهران: ( انجمن  نينشا. شود  ارسال

  آفريقا ـ بعد از تقاطع  ـ خيابان ١٩١٧٦
  ) ١١  ـ شماره  آناهيتا شرقي  ميرداماد ـ آوي

توانيد با  بيشتر مي  اطالعات  آسب  براي . ٤ 
 ilisa(     انجمن  الكترونيكي  پستفِو و يا    نشاني

@nli.ir  (فرماييد  مكاتبه .  

از   قسمتي  گرانمايه  رانهمكا  اطالع  جهت . ٥ 
  چگونگي  درباره  آه  انجمن  اساسنامه ٦  ماده

  :شود مي  ذيًال نقل  است  در انجمن  عضويت

  قرار ذيل  به  در انجمن  عضويت . ٦  ماده 
  :خواهد بود

 : پيوسته  عضويت. ١-٦ 

  حداقل  آه  افرادي  و آليه  انجمن  مؤسسان 
  در رشته ارشد  آارشناسي  درجه  داراي

  وابسته  هاي با گرايش  رساني اطالع  آتابداري
  انجمن  پيوسته  عضويت  توانند به باشند، مي

  .درآيند

 : وابسته  عضويت. ٢-٦ 

زير هستند   شرايط  داراي  آه  افرادي 
  :درآيند  انجمن  وابسته  عضويت  توانند به مي

و   آتابداري  آارشناسي  مدرك  دارندگان -  الف 
   رساني طالعا

و   آتابداري  آارداني  مدرك  دارندگان -    ب 
  آار در حوزه  سابقه  سال ٥با   رساني اطالع

   رساني و اطالع  آتابداري

در ساير   دانشگاهي  مدارك  دارندگان -  ج 
  آتابداري  آار در حوزه  سابقه  سال ٥ها با  رشته

   رساني  و اطالع

  تر با حداقل پايين  يليتحص  با مدارك  افرادي -د  
و   آار در امر آتابداري  سابقه  سال ١٠

  مديره  هيئت  تشخيص  به  آه  رساني اطالع
و   آتابداري  را در حوزه  توجهي  قابل  خدمات
  .اند داده  ارائه  رساني اطالع

  آه  اي وابسته  اعضاي .  تبصره 
  داده  را ارائه  توجهي  قابل  و خدمت  پژوهش

  توانند به مي  مديره  هيئت  تصويب  ند، بهباش
  .درآيند  انجمن  پيوسته  عضويت

  عضويت. ٣-٦ 
 : دانشجويي

  آتابداري  رشته  آارشناسي  دانشجويان  آليه 
  وابسته  عضويت  توانند به مي  رساني و اطالع
  .درآيند  انجمن

 : حقوقي  اعضاي. ٤-٦ 

و   علمي  هاي در زمينه  آه  سازمانهايي 
  توانند به دارند مي  فعاليت  مربوط  پژوهشي
سازمانها و   اين. درآيند  انجمن  عضويت
  .خواهند شد  محسوب  عضو وابسته  مؤسسات



  

  ـ خيابان  تهران:  نشاني 
ميرداماد ـ   آفريقا ـ بعد از پل

   ١١  آناهيتا ـ شماره  آوي

  انجمن  دفتر خبرنامه 
  ـ  رساني و اطالع  آتابداري

     الكترونيكي  پست  
E.mail: ilisa @nli.ir  



  

  

  

 ( = )  

  

  

  كليـة   توجه  قابل«  
ــداران و   كتابـــ

  «  رسانان اطالع

  

ه  ن  خبرنام   انجم
داري  و   آتاب

الع اني اط ران  رس ه  اي   ب
اه ور آگ اختن  منظ   س

ة داري  جامع و   آتاب
الع اني  اط از   رس
والت دادها،  تح ، روي

ه  ار، برنام اي اخب   ه
يع ي لم و   ، آموزش

ي ن  پژوهش   در اي
وزه ه  ح   زودي  ب

  .منتشر خواهد شد

ه  اران  از آلي   همك
ي وت  گرام   دع

  :  شود با ارسال مي

  

       خبر  - ١ 
 - ٣      گزارش - ٢

          مصاحبه
   عكس - ٤

ي - ٥  د و   معرف و نق
ي اب  بررس ه آت ،  ، مقال
 - ٦      نامه و پايان
    آوتاه  مقالة

وزه  داريآت  در ح و   اب
الع اني اط ن  رس   انجم

ن اري   را در اي ر ي   ام
  .آنند

  

                     انتشارات  آميتة 

و   آتابداري  انجمن 
   ايران  رساني اطالع

  

  



  



  


