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 G    آغازين  سخن  

 

  ؟ يا التزام  ابانتخ 

  

  

   ايران  رساني و اطالع  آتابداري  انجمن  خبرنامه ١٣٨١  ، تير ماه سه  ، شماره اول  سال  

  فراخوان  نخستين 
  با انجمن  همكاري
و   آتابداري
و   ايران  رساني اطالع

نسبتًا   ، واآنش خبرنامه
  را از سوي  توجهي  قابل

و   رشته  اين  دانشجويان
  دنبال  به  انآتابدار
  واقع  اما به.  داشت

  دردست  هايي هنوز داده
  دقيقًا مشخص  آه  نيست

  اين  و انگيزة  آند علل
  بوده  چه  نسبي  اقبال
  دربارة  و تصورات  است
تا   و عوامل  علل  اين

  پژوهش  به  آه  زماني
در   نينجامد همچنان

  باقي  فرضيه  مقام
  اما آنچه. ماند مي
از   با اطمينان  توان مي
  و به  گفت  سخن  آن

فشرد،   پاي  آن  تبيين
از فرآيند   حرآت  اهميت
  به  آغازين  انتخاب

  ضرورت  فرآيند احساس
  در اين  آگاهانه  و التزام
  عبارت  به.  است  زمينه
  دو نگرش  تر بين ساده

  تفاوت  و التزام  انتخاب
  خوب  آه  است  ظريفي
و   ا بشناسيمر  آن  است

  به  آه  سازيم  مشخص
دو   از اين  آداميك
؟ آيا  تريم نزديك  نگرش
  به  گيري تصميم  هنگام

  قائل  با انجمن  همكاري
  و هستيم  بوديم  اين  به
  همكاري  توان مي  آه

  هيچ  نكرد و يا بدون
  بر اين  سلبي  وجه

  همكاري  آه  باوريم
و ما   است  ضرورت

  در اين  همكاري  به  ملزم
  ؟ تا آنجا آه ايم زمينه
  آتابداري  حرفة  دانيم مي

از دو فرآيند   متشكل
  يكي.  است  عمده



  نظامي  در قالب  يادگيري
  به  شده  و طراحي  معين
و ديگر   آموزش  نام

  واقعي  در محيط  تجربه
  و همكاري  تعامل  يعني

از نظر . آار  در محيط
ابدار و آت  به  پايه  متون
هر   اين  آه  رساني اطالع

  نكرده  دو مسير را طي
  اي باشند، حرفه

  اين  گاه  البته. گويند نمي
و   آموزش  يعني  دو آفه
همترازند   تجربه

  آتابداران  چنانكه(
  و مجرب  متخصص

دارند و   وضعيتي  چنين
برقرار   تعادل  اين  گاه

  آتابداران  مثل(  نيست
  تدا آفةاب  آه)  تجربي
آنها بر   تجربة

  است  غالب  آموزششان
  و در درازمدت

  به  تعادلي  توانند به مي
آارسازتر از   مراتب
  آتابداران  در توان  آنچه

  دست  است  متخصص
  هيچ  در هر حال. يابند

و   نظري  چه  آموزشي
  تجربه  ، بدون عملي  چه

بار   به  واقعي  در محيط
  يننشيند و بنابرا نمي

  ضرورت  يك  تجربه
و   انتخاب  يك  ، نه است
  تجربة  اساس  بر اين

نهاد   با يك  همكاري
و   انجمن  مثل  تخصصي

آتابدار   آه  آن  هاي آميته
  با جامعة  را در تعامل
  و جامعة  آتابداري
دهد،  قرار مي  آاربران

  و يك  فرصت  تنها يك  نه
  آسب  براي  موقعيت
،  است  يا تجربه  چنين
  فراهم  اي زمينه  بلكه
  به  آورد تا آتابداران مي
،  دانشجويان  ويژه
و   با آموزشگران  همگام
، عميقًا و  مجربان
ها را  ضرورت  آگاهانه
آنند و با احراز   درك
  آه  التزام  شرط

  اي حرفه  شرط  مهمترين
  ، در ارتقاي است  شدن
  نقش  حرفه  سطح
  .ايفا آنند  مؤثري

  

        فريبرز خسروي 



  

  

  

  

  معرفي 
  هاي انجمن

و مراكز   كتابداري
     رساني اطالع

  

  انجمن. ٤ 
  سنگاپور    كتابداري

     آرزو تجلي:  مترجم 

  

   تارخيچه 

سنگاپور   آتابداري  انجمن  پيشينة 
سنگاپور . گردد استعمار بازمي  زمان  به

استعمار   سيطرة  ها تحت سال  و مالزي
  ساية  همچنان  آه ١٩٥٠ در دهة. ندبود

،  آشور وجود داشت  استعمار بر اين
  انگشت  ها و آتابداران تعداد آتابخانه

  به  نسبت  آوچك  جمع  شمار بود، اما اين
  و ارتقاء سطح  آتابداري  خدمات  توسعة

مند  خود بسيار مشتِا و عالقه  اطالعات
  د آهبودن  دريافته  خوبي  به  آنان. بودند
  بهترين  اهداف  اين  به  يافتن  دست  براي
  با يكديگر و تبادل  مستقيم  ارتباط  راه

  . است  اطالعات

  از آتابداران  جمعي ١٩٥٥  در سال 
  مندان آتابدار و عالقه  ، معلمان وقت  تمام
 ٤٧  تعداد آنها به  ، آه آتابداري  حرفة  به

  و گروهي  آمده  رسيد گرد هم نفر مي
  »   مااليي  آتابداران»  گروه  به  موسوم

  در تاريخ  عطفي  نقطة  دادند آه  را تشكيل
  محسوب  سنگاپور و مالزي  آتابداري

  .شود مي

  به  گروه  اين ١٩٥٨  در سال 
» و سنگاپور  مالزي  آتابداري  انجمن«

دو   انجمن ١٩٦٠در . داد  تغيير نام
  آتابداري  انجمن«شد و   شاخه

. آرد  مجزا فعاليت  صورت  به» نگاپورس
بار  يك  دو شاخه  اين ١٩٦٥  اما در سال

شدند،   ادغام  آوتاه  مدتي  ديگر و براي
.  داشت  آوتاه  اتحاد زماني  اين  اگرچه

از دو   هر يك ١٩٦٦  در سال  سرانجام
خود را   فعاليت  مستقل  صورت  به  انجمن

  .از سر گرفتند

و  ١٩٧٢  مارس ٢٥در   سرانجام 
  سنگاپور، انجمن  از استقالل  پس

   اختصاري  سنگاپور با نام  آتابداري
LAS  خود را آغاز آرد  رسمًا فعاليت.  

  

    اساسنامه 

  سنگاپور طبق  آتابداري  انجمن 
  :آند مي  زير را دنبال  اهداف  اساسنامه

و   عاليق  سازي ارتقا و همسان -١ 
با مراآز   آه  افرادي  همة  هاي گرايش

  در ارتباط  رساني و اطالع  آتابداري
امور   اين  به  نحوي  هستند و يا به

  مندند؛ عالقه

  مديريت  هاي بهبود روش -٢ 
  ؛  رساني ها و مراآز اطالع آتابخانه

  ها به افراد و سازمان  تشويق -٣ 
بيشتر از   و استفادة  ، توسعه تأسيس
  ؛ سانير ها و مراآز اطالع آتابخانه

  

  اطالعات  سطح  افزايش -٤ 
  در امور ارائة  افراد شاغل  تخصصي
  ؛ و آتابداري  رساني اطالع  خدمات

و ارتقا   آسب  اعضا به  تشويق -٥ 
  از طريق  تخصصي  ها و دانش مهارت
  و انتشار منابع  آموزشي  هاي برنامه

  مورد نياز؛



  جديد به  اطالعات  انتشار و ارائة -٦ 
  ؛اعضا

  به  ها و همايش نشست  برگزاري -٧ 
  .مذآور  اهداف  به  منظور دستيابي

  

 ها  گــروه 

  سنگاپور داراي  آتابداري  انجمن 
  متعددي  و آاري  تخصصي  هاي گروه
  :عبارتند از  آه  است

  :  انتشارات  گروه -١ 

  :  از  است  عبارت  گروه  اين  وظايف 

  ريقاز ط  انجمن  اهداف  ـ توسعه 
  اعضاي  در ميان  و نشر اطالعات  اشاعه
  ها؛  و ديگر انجمن  ، متقاضيان انجمن

  چاپ  هاي و بهبود سياست  ـ توسعه 
  و نشر؛ 

با   انجمن  انتشارات  سطح  ـ حفظ 
  ؛  المللي بين  استانداردهاي

  و فروش  ، بازاريابي ـ توليد، توزيع 
  ؛  انجمن  انتشارات

از   درآمد حاصل و  بودجه  ـ بررسي 
  ؛ انتشارات

  ؛ مطالب  محتوايي  و ويرايش  ـ آنترل 

نشر   هاي روش  ـ جستجو و گزينش 
  ؛ مانند نشر الكترونيكي  مناسب

  هيأت  اعضاي  به  مشاوره  ـ ارائة 
  .  انجمن  مديرة

  و مسائل  ريزي برنامه  گروه -٢ 
  :  اجتماعي

  :عبارتند از  گروه  اين  وظايف 

  دهي و سازمان  ريزي امهـ برن 
   هاي فعاليت

  ؛ اجتماعي 

  در طول  تخصصي  هاي و برنامه 
  اعضا؛   براي  سال

  و ايجاد آگاهي  انجمن  ـ معرفي 
  و تشويق  منظور جذب  به  آن  به  نسبت

  ؛  در انجمن  عضو شدن  به  متخصصان

در   آتابداري  حرفة  جايگاه  ـ ارتقاي 
با   ارتباط  از طريق  جامعه  سطح

  دهي ديگر و سازمان  مؤسسات
  ؛ مناسب  هاي برنامه

نظر   و تبادل  بحث  جلسات  ـ برگزاري 
  و مشكالت  مسائل  اعضا، پيرامون  ميان
  . آتابداري  حرفة

  و ارتقاي  آموزش  گروه -٣ 
  :    آتابداري  سطح

زير   شرح  به  گروه  اين  وظايف 
  : است

  آموزشي  زهاينيا  مداوم  ـ بررسي 
  ؛  آموزشي  هاي برنامه  و توسعة  آتابداري

  نسبت  در آتابداران  ـ ايجاد انگيزه 
و   مطالعاتي  خاص  هاي حوزه  به

  ؛  پژوهشي



و   توسعه  هاي برنامه  ـ معرفي 
  و برون  محلي  در سطوح  آموزش
  ؛  مرزي

ابعاد   در آلية  اطالعات  ـ ارائة 
  ؛  و متخصصان  مردم  عموم  به  آتابداري

  تعيين  از طريق  ـ حضور فعال 
  آه  هايي و سازمان  در موسسات  نماينده

و   اي و حرفه  تخصصي  با امر آموزش
  .هستند  مرتبط  آتابداري  توسعه

  

  آنيد بهترين  از هر چيز سعي  قبل 
شما   است  ممكن  ها را بخوانيد، وگرنه آتاب

  . آنها پيدا نكنيد  خواندن  براي  هرگز فرصتي

  »ديويد تورو  هنري« 

 آمريكايي  نويسنده 



  

 website   رساني اطالع  پايگاه - ٤ 
 :  

  :عبارتند از  گروه  اين  وظايف 

  پايگاه  و ساخت  ـ طراحي 
  آتابداري  انجمن  و سايت  رساني اطالع

  سنگاپور؛ 

و   انجمن  اطالعاتي  نيازهاي  ـ رفع 
  . آن  اعضاي

  

   ويتعضـ 

  آتابداري  در انجمن  عضويت 
  : زير است  هاي شيوه  سنگاپور به

  براي :    تخصصي  عضويت -١ 
  تخصصي  درجات  داراي  آه  آساني  همه

و يا   رساني و اطالع  در آتابداري
  هستند؛  مرتبط  هاي تخصص

  براي :    وابسته  عضويت -٢ 
  هب  وقت  تمام  صورت  به  آه  افرادي  همه

  آتابداري  خدمات  به  غيرانتفاعي  صورت
پردازند و بعضًا فاقد  مي  رساني و اطالع
  هستند و نيز معلمان  آآادميك  تحصيالت

  صورت  به  آه  آتابدار و دانشجويان
  دارند؛   امر اشتغال  اين  به  وقت نيمه

 :    معادل  تخصصي  عضويت -٣ 
  قيدر مناط  ساآن  متخصصان  آلية  براي

  غير از سنگاپور؛

 :    دائمي  تخصصي  عضويت -٤ 
  درپي پي  سال  پنج  آه  متخصصاني  براي
  اند؛  آرده  پرداخت  عضويت  حق



 :    دائمي  افتخاري  عضويت -٥ 
  توسعة  به  آه  افرادي  همه  براي

در   آتابداري  دانش  ها و ارتقاي آتابخانه
  د؛ان داده  انجام  سنگاپور اقداماتي

  براي :    پيوسته  عضويت -٦ 
و   انجمن  اهداف  مند به افراد عالقه  آلية

با امور   انتفاعي  صورت  به  آه  آساني
مرتبطند و در   رساني و اطالع  آتابداري

  آآادميك  فاقد تحصيالت  حال  عين
  باشند؛ مي

  

  براي :  مؤسسات  عضويت -٧ 
  ، مؤسسات تجاري  ها، مؤسسات آتابخانه

  هاي و سازمان  ، مؤسسات غيرانتفاعي
  .از سنگاپور  خارج

  

 ها فعاليت 

  سنگاپور براي  آتابداري  انجمن 
  هاي خود در زمينه  اهداف  به  رسيدن

و   ، همايش آموزشي  هاي دوره  برگزاري
  و منابع  و انتشار آتاب  سمينار، چاپ
انتشار   چنين هم. آند مي  جديد، فعاليت

  را نيز بايد به  خبرنامهو   نشريه
  .افزود  انجمن  اين  هاي فعاليت

  

     ) ٢٠/٢/٢٠٠٢:(  منبع 
http://www.las.org.sg  /  

 **********  

  

    



     اينترنتي  كتابداري  انجمن 

  نيكو   قادري  نسرين 

  

  غيرانتفاعي  سازمان  يك  انجمن  اين 
 ٢٠در   آه  است  رايگان  با عضويت

  ١٩٩٦  سال  ژوئن

و   از آتابداران  منظور حمايت  به 
و   ، آگاهي آموزش  با هدف  غيرآتابداران

و   آتابداري  متخصصان  پيوستن  هم  به
  ، در اينترنت سراسر جهان  رساني اطالع

  سازمان  اعضاي.  است  ايجاد شده
  خود را در موضوع  توانند مقاالت مي

،  آتابداري  و رويدادهاي  تكنولوژي
  مرتبط  هاي و ساير موضوع  نترنتاي

و   اهداف. آنند  ارسال  سازمان  براي
  چنين  اينترنتي  آتابداري  مقاصد انجمن

  : است

و   آتابداران  آموزش -١ 
و   اينترنت  در موضوع  غيرآتابداران

  ها؛  آوري ساير فن

سراسر   آتابداران  پيوستن  هم  به -٢ 
  ؛  جهان

ها و  آوري فن  دربارة  آگاهي -٣ 
  ؛ در اينترنت  عمومي  رساني اطالع  منابع

  منابع  توسعة  به  تشويق -٤ 
  ؛  جديد در اينترنت  اطالعاتي

  ؛ با سانسور در اينترنت  مبارزه -٥ 

  و قابل  رايگان  اطالعات  تهية -٦ 
  ؛ در اينترنت  اطمينان

در   اينترنت  به  دسترسي  امكان -٧ 
  ها؛ آتابخانه  انواع

و   پژوهشي  مواد و منابع  تهيه -٨ 
  ؛ عموم  براي  رايگان  پيوستة  آتابخانة

  سنتي  هاي با قالب  رويارويي -٩ 
  ؛ آتابداري

منظور   به  جوانان  ترغيب -١٠ 
و   آتابداري  علوم  بيشتر به  توجه
  .  آوري با تأآيد بر فن  رساني اطالع

  :عبارتند از  سايت  مختلف  هاي بخش 

  آتابداري  انجمن  دربارة. ١ 
  ؛ اينترنتي

  ؛ اخبار اينترنت. ٢ 

  ؛ اينترنتي  آتابداري  اخبار انجمن. ٣ 

  : ديگر شامل  با منابع  اتصال. ٤ 

   :  مرجع  منابع  معرفي)  الف 

  آه  در اينترنت  هايي سايت  معرفي 
  و مراجع  تحقيقاتي  هاي پروژه

  .دهند مي  پذير را ارائه دسترس

   :  آاوش  موتورهاي ) ب 

در   اطالعات  جستجوي  راه  بهترين 
  آاوش  از موتورهاي  استفاده  اينترنت
  .  است  وب  روي

   : سازمانها)  ج 

با   مرتبط  هاي از سازمان  فهرستي 
  منبع  در اين  و آتابداري  تكنولوژي
  .وجود دارد
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 L%   ١      گزارش      

  

  

  انجمن  هاي ها و گروه آميته  معرفي 
    ايران  رساني و اطالع  آتابداري

  

     الملل و بين  عمومي  روابط  كميته 

  

  

     هدف 

،  علمي  هاي و فعاليت  انجمن  معرفي 
  در سطح  آن  و اجرايي  ، پژوهشي آموزشي
  گسترش، و  المللي و بين  اي ، منطقه ، ملي محلي

  انجمن  اعضاي  بين  الزم  هاي همكاري
ها و ساير مراآز  ، آتابخانه آتابداري
  .از آشور  و خارج  در داخل  رساني اطالع

    وظايف 

و   گروهي  هاي با رسانه  ارتباط  ـ برقراري١ 
منظور   آشور به  و خارج  داخل  هاي خبرگزاري

  ؛ انجمن  جاري  هاي فعاليت  و تشريح  معرفي

از   گزارش  و تدوين  ، تهيه ـ گردآوري٢ 
  از طريق  انعكاس  براي  انجمن  هاي فعاليت
  ؛ گروهي  هاي رسانه

  اخبار و مطالب  و بررسي  ـ مطالعه٣ 
با   در ارتباط  گروهي  هاي در رسانه  مندرج
ها،  ، آتابخانه آتاب  به  و يا اخبار مربوط  انجمن

،  رسانان و اطالع  ن، آتابدارا رساني مراآز اطالع
در موارد   الزم  هاي پاسخ  و ارسال  تهيه

  ؛ ضروري

در   تخصصي  مقاالت  و مطالعة  ـ بررسي٤ 
و   داخلي  گروهي  هاي و ساير رسانه  مجالت
  هاي در زمينه  اطالعات  آخرين  و آسب  خارجي
  ؛ انجمن  و وظايف  با اهداف  مرتبط

  هاي نامهبر  و اجراي  ، تدوين ـ طراحي٥ 
عملكرد   و انعكاس  انجمن  معرفي  براي  تبليغاتي



  در سطح  يادشده  ريزي برنامه  و اجراي  آن
  از آشور؛  و خارج  داخل

  هاي ها و گروه با ساير آميته  ـ همكاري٦ 
  ؛ انجمن

  آلية  درآوردن  عضويت  به  در راه  ـ تالش٧ 
آشور و  از  و خارج  داخل  مقيم  ايراني  آتابداران

، مراآز  ها در انجمن آتابخانه  چنين هم
  و ديگر نهادها و مؤسسات  رساني اطالع
  ؛ مرتبط

  ، پيشنهادها و انتقادات نظرات  ـ دريافت٨ 
  رسانان و اطالع  ، ساير آتابداران انجمن  اعضاي

و   با انجمن  در ارتباط  و اقشار جامعه
  هيأت  اياعض  آنها به  و انعكاس  آن  هاي فعاليت
  ؛ الزم  هاي پاسخ  و تهيه  مديره

  هاي ها و آميته با ديگر گروه  ـ همكاري٩ 
،  رساني ها و ساير مراآز اطالع ، آتابخانه انجمن
در   رساني و اطالع  آتابداري  آموزشي  هاي گروه

  ؛ و تخصصي  علمي  هاي همايش  برگزاري

نهادها،   و معرفي  ، بررسي ـ شناسايي١٠ 
   و خارجي  داخلي  تخصصي  ها و مجامع نسازما

  

  انجمن  هاي با فعاليت  مرتبط  هاي در زمينه 
  مستمر با آنها؛  ارتباط  و برقراري

  مجامع  و شناخت  ، بررسي ـ مطالعه١١ 
  المللي و بين  اي ، منطقه ملي  در سطح  تخصصي
آنها   درآوردن  عضويت  به  براي  الزم  و اقدامات
  ؛ و بالعكس

  عضويت  به  جهت  الزم  اقدامات  ـ انجام١٢ 
و ساير افراد   رسانان ، اطالع آتابداران  درآوردن

  اساسنامه  طبق  آه  و نهادها و مؤسساتي
  درآيند؛  انجمن  عضويت  توانند به مي

در   رساني و اطالع  ، شناسايي ـ بررسي١٣ 
  و خارجي  داخلي  تخصصي  هاي همايش  زمينة

در   انجمن  اعضاي  فعال  شرآت  به  آمك و  مرتبط
  آنها؛

  انجمن  نمايندگان  و انتخاب  ـ شناسايي١٤ 
  ها و معرفي در شهرستان  فعال  اعضاي  از بين
  تأييد و برقراري  جهت  مديره  هيأت  آنها به
  مستمر با آنها؛  ارتباط

و   حقيقي  هاي شخصيت  ـ شناسايي١٥ 
  و مادي  معنوي  يها آمك  آسب  براي  حقوقي
  ؛ انجمن  پيشبرد اهداف  براي

  ساالنة  آارنامة  و تدوين  ـ تهيه١٦ 
  اعضاي  بين  آن  و توزيع  انجمن  هاي فعاليت
از   برخي  چنين و هم  و ساير مؤسسات  انجمن

  . مديره  از تأييد هيأت  پس  مسئوالن

    آميته  اعضاي 

  يك  براي  مديره  هيأت  توسط  آميته  ـ رئيس 
  . شود مي  انتخاب  ساله  يك  دورة

  فعاليت  آميته  در اين  نفر عضو ثابت ٧ـ  
  رئيس  انتخاب  به  نفر از ايشان  يك  آنند آه مي

  .خواهد آرد  وظيفه  دبير انجام  عنوان  به  آميته

  تأييد هيأت  بايد به  آميته  اعضاي    آليه 
  .برسند  انجمن  مديرة

  ضرورت  نياز و برحسب  ـ در صورت 
  ديگر به  متخصصان  تواند از همكاري مي  آميته

   صورت

  .آند  استفاده  موقت 

 **********  

  

     انجمن  آموزش  گروه 



  

    هدف 

  آتابداري  هاي و مهارت  دانش  سطح  ارتقاي 
  افزايش  در آشور از طريق  رساني و اطالع
  . رساني عو اطال  آتابداري  هاي آموزش  آيفيت

    وظايف 

  هاي دوره  و اجراي  ريزي ـ برنامه 
در   رساني و اطالع  آتابداري  آموزش  مدت آوتاه
  و همكاري  ها با مشارآت و شهرستان  تهران

  ؛ مراآز آموزشي

  آموزش  هاي دوره  و اجراي  ريزي ـ برنامه 
  ؛ اي دور و مكاتبه  از راه

  آموزشي  عو مناب  متون  در تهيه  ـ مشارآت 
و   عمومي  مختلف  در سطوح  و آاربردي
  و آميته  پژوهش  گروه  با هماهنگي  تخصصي
  ؛ انتشارات

ها در  دانشگاه  درسي  هاي برنامه  ـ بررسي 
و   آموزشي  هاي گروه  با همكاري  مختلف  مقاطع
  ؛ الزم  پيشنهادهاي  ارائه

و   با مراآز دانشگاهي  ـ ارتباط 
و   آتابداري  آموزش  غيردانشگاهي

از   آگاهي  با آنها براي  و همكاري  رساني اطالع
  رفع  براي  ريزي و برنامه  جامعه  نيازهاي
  نيازها؛

   ها و مراآز آموزش با سازمان  ـ ارتباط 

  و آسب  جهان  رساني و اطالع  آتابداري 
  ؛ رشته  جديد در اين  اطالعات

  آالن  ياستدر مورد س  پيشنهادهايي  ـ ارائة 
در آشور، با   رساني و اطالع  آتابداري  آموزش
و   در جهان  رشته  اين  پيشرفت  به  توجه

  .ها آتابخانه  موجود و آيندة  نيازهاي

    گـروه  اعضاي 

  توسط  گروه  محمود شمسُبد رئيس  ـ آقاي 
  انتخاب  ساله  يك  دورة  يك  براي  مديره  هيأت
  .  است  شده

  آه  است  عضو ثابت ٧  داراي  گروه  ـ اين 
  عنوان  ، به گروه  رئيس  انتخاب  از اعضا به  يكي

  .آند مي  وظيفه  دبير انجام

  :  گروه  مختلف  بخشهاي 

  ؛ آموزشي  ريزي برنامه  ـ بخش 

  

  ؛  آموزشي  و ارزيابي  بررسي  ـ بخش 

  . ارتباطات  ـ بخش 

نياز،  با  فِو متناسب  هاي از بخش  هر آدام 
  .خود هستند  خاص  هاي زيرمجموعه  داراي

  :ها برنامه 

  تخصصي  آموزشي  هاي دوره  ـ تشكيل 
  نياز؛  بر حسب  آارگاهي

  و ارائة  آموزشي  عمدة  مباحث  ـ شناسايي 
  ؛  مختلف  هاي همايش  تشكيل  پيشنهاد براي

و   دانشگاهي  هاي آموزش  آيفي  ـ بررسي 
و   آتابداري  ةدر حوز  غيردانشگاهي

  نظر و پيشنهاد؛   و ارائة  رساني اطالع

  هاي آموزش  لزوم  در صورت  گروه  ـ اين 
  پژوهش  گروه  هاي پژوهش  نتيجه  را آه  خاصي

  .و اجرا خواهد آرد  ريزي خواهد بود، برنامه



 **********  

  

  ٢      

  

  نشست  و نخستين  انتخابات  گزارش 
   رساني العو اط  كتابداري  انجمن

    خراسان  شاخة  ايران 

  

و   آتابداري  انجمن  جلسه  اولين 
  در ساعت  خراسان  شاخه  ايران  رساني اطالع
  در محل ٢٩/٢/١٣٨١  روز يكشنبه ١٤

  و مرآز اسناد دانشگاه  مرآزي  آتابخانة
  رئيس  دآتر فتاحي  با حضور آقاي  فردوسي
و   ايران  رساني و اطالع  آتابداري  انجمن
و   آتابداري  انجمن  مديرة  هيأت  اعضاي
در   آه(  خراسان  شاخه  ايران  رساني اطالع
  برگزيده  خراسان  آتابداران  گردهمايي  اولين
  ، محمدعلي جواد يغمايي  ، آقايان)بودند  شده

  اعضاي  مقدم شريف  ، دآتر هادي خاآساري
  نماستاد، خا عابدي  عباسعلي  و آقاي  اصلي
  فر اعضاي دري  نفيسه  و خانم  فرجامي  فرزانه
  فرزانه  خانم  شد، البته  ، تشكيل البدل علي

ابتدا با .  حضور نداشت  البدل عضو علي  فرجامي
عضو   جواد يغمايي  آقاي  جلسه  اعضاي  توافق
  فردوسي  دانشگاه  آتابداري  گروه  علمي  هيأت

  انجمن  رهمدي  دبير هيأت  عنوان  مشهد به
  انتخاب  خراسان  شاخه  رساني و اطالع  آتابداري

   اعضاي  چنين هم. شد

  هراتيان  فاطمه  آردند، خانم  موافقت  جلسه 
  از آارشناسان  منصور ميرزايي  و آقاي
  و مرآز اسناد دانشگاه  مرآزي  آتابخانه
  روابط  و مسئول  منشي  عنوان  به  فردوسي
  آقاي  در ادامه. آنند  همكاري  با انجمن  عمومي

  شاخه  آه  هايي فعاليت  در خصوص  دآتر فتاحي
  و وظايف  اهداف  در چهارچوب  انجمن  استاني
  .آرد  ارائه  ، توضيحاتي خواهد داشت  بر عهده

  با تعيين  انجمن  استاني  مقرر شد شاخة 
  مدوني  برنامه  ، طي مربوطه  و وظايف  اهداف
زير را در دستور آار خود قرار   هاي فعاليت
آنها   ها و مسئوالن فعاليت  از اين  برخي. دهد

  :عبارتند از

  با مسئوليت  تخصصي  هاي آميته  تشكيل. ١ 
  :  شامل  مقدم شريف  دآتر هادي

  ؛)فر دري  نفيسه(  آموزشي  آميتة.  ١-١   

  هاي ها و گردهمايي سخنراني  آميتة.  ٢-١   
استاد، منصور  عابدي  عباسعلي(  علمي

  ؛) ميرزايي

  ؛ دانشجويي  آميتة.  ٣-١   

  محمدعلي(  انتشارات  آميتة.  ٤-١   
  ؛) خاآساري

  : آتابداري  خدمات  آميتة.  ٥-١   

  ، مرجع  ـ آميته     

  ، ادواري  ـ نشريات     

  ، فني  ـ خدمات     

  ؛ دانشگاهي  هاي آتابخانه  آميتة.  ٦-١   

  مشهد،  فردوسي  ـ دانشگاه     

  ، مشهد و بيمارستاني  پزشكي  ـ علوم     

  ، نور ـ خراسان  پيام  ـ دانشگاه     

  ، آزاد ـ خراسان  ـ دانشگاه     



  ، غيرانتفاعي  ـ دانشگاه     

  : عمومي  هاي آتابخانه  آميتة.  ٧-١   

  

  ،  ـ عمومي     

  ـ مساجد،      

  ،  روستايي  هاي آتابخانه  ـ آميتة     

  پرورش  آانون  هاي بخانهآتا  آميتة.  ٨-١   
  ؛ خراسان  فكري

  ؛   پژوهش  آميتة.  ٩-١   

  ؛  تخصصي  هاي آتابخانه  آميتة.  ١٠-١   

  ؛ آموزشگاهي  هاي آتابخانه  آميتة.  ١١-١   

  ؛ آارآفريني  آميتة.  ١٢-١   

  . الكترونيكي  فناوري  آميتة.  ١٣-١   

و   آتابداري  با انجمن  ارتباط. ٢ 
  ؛ استاني  هاي و ساير شاخه  ايران  رساني اطالع

و   سخنراني  جلسات  برگزاري. ٣ 
  ، قابل و ملي  ، استان شهري  هاي گردهمايي

  در تاريخ  استاني  گردهمايي  دومين  آه  آن  توجه
  علوم  تئاتر دانشكده آمفي  در محل ٢٢/٣/٨١

  .برگزار شد  تربيتي

  اناست  آتابدار سطح  از همكاران  دعوت. ٤ 
، ارشاد،  ، عمومي دانشگاهي  از آتابداران  اعم

  نظر، انتقال  تبادل  جهت... و  قدس  آستان
و در   آمك  ، دريافت مشكالت  ، رفع تجربيات
  ؛ رساني نياز آمك  صورت

  آتابداري  از انجمن  مالي  آمك  تقاضاي. ٥ 
  تنخواه  فعًال در قالب(  ايران  رساني و اطالع
  مالي  مسائل  به  امور مربوط  نجامو ا)  گردان
  ؛ انجمن

  ارشاد اسالمي  از مديرآل  دعوت. ٦ 
دآتر   و آقاي  نيشابوري  محقق  آقاي  خراسان
  به  قدس  آستان  مرآزي  آتابخانه  رئيس  برادران

و   انجمن  هاي و برنامه  اهداف  منظور معرفي
و   خصوص  در اين  آنان  همراهي  تقاضاي
  ها؛ آتابخانه  به  در امور مربوط  مساعي  تشريك

  

و   آتابداري  انجمن  انتشار خبرنامه. ٧ 
  .  خراسان  شاخة  رساني اطالع

  

  

 **********  

  

  ٣      

  

  اطالعاتي  اتحادية  همايش  نخستين 
  تربيت  كشور ـ دانشگاه  هاي دانشگاه
   مدرس

 ١/٣/١٣٨١   

  اطالعاتي  منابع  هتية 
  آموزش  تمؤسسا  براي
   عايل

    حميد مهديقلي 



  

  توان را مي  علمي  اطالعات  منابع  امروزه 
  و منابع  چاپي  منابع: آرد  تقسيم  دو گروه  به

  موازات  دو به  حاضر اين  در حال.  الكترونيكي
ها و مراآز  آتابخانه  نياز اعضاي  هم

  مزاياي  آنند و هر يك مي  را تأمين  رساني اطالع
  چاپي  منابع  آه  در حالي.  ود را داراستخ

  تر هستند، منابع ماندگارتر و ملموس
بيشتر   و سرعت  خاطر دقت  به  هم  الكترونيكي
  محدوديت  و نيز نداشتن  اطالعات  در بازيابي

  خاصي  از اهميت  آار آتابخانه  و ساعت  محل
  . برخوردارند

  گاهموجود، هر دانش  استانداردهاي  مطابق 
درصد  ٥  بايستي  عالي  آموزش  يا مؤسسه

. آند  اطالعاتي  منابع  تهيه  خود را صرف  بودجة
تر  آشور ما پايين  درصد در اآثر مؤسسات  اين
  به. طلبد را مي  بيشتري  توجه  نكته  اين  آه  است
  در دانشگاه ١٣٨٠  در سال  نمونه  عنوان
  صرف  دانشگاه  درصد بودجة ٣  شريف  صنعتي

  گرديده  اطالعاتي  و منابع  و نشريات  خريد آتب
خريد   بودجه  آه  است  اين  سئوال  حال.  است
  مختلف  منابع  بين  ميزان  چه  به  و نشريات  آتب
  بودجة  توزيع  شود آه شود؟ پيشنهاد مي  تقسيم

  :باشد  ذيل  صورت  به  خريد منابع

  درصد ٦٠):  چاپي(  ادواري  نشريات   

 ١٠:  متن  تمام  اطالعاتي  هاي پايگاه   
  درصد

  ):ها نامه چكيده(  اطالعاتي  هاي بانك   
  درصد ٥ 

  درصد ٥:  الكترونيكي  مجالت   

  درصد ٢٠:  آتاب   

  است  ممكن  آينده  هاي در سال  است  بديهي 
و   آاهش  چاپي  نشريات  براي  شده  درصد تعيين

  .يابد  افزايش  متن  تمام  هاي پايگاه  براي

  هاي بانك  بين  ، وجود ارتباط مؤسسه  در يك 
  و نشريات  موجود چاپي  و منابع  اطالعاتي

  آارآيي  آه  است  مهمي  ويژگي  الكترونيكي
. را بسيار باال خواهد برد  رساني اطالع  سيستم
  و امكانات  ها منابع دانشگاه  در اغلب
  ، منابع چاپي  منابع: عبارتند از  رساني اطالع

   محلي  در شبكة  الكترونيكي

  ، منابع) CD   و بانك  OPAC   شامل( 
  . و اينترانت  در اينترنت  الكترونيكي

  

  صورت  به  منابع  هتية 
 : و يا انفرادي  مشرتك

از آشورها   اخير در بسياري  هاي در سال 
  مطرح  اطالعاتي  منابع  خريد مشترك  مسأله
.  است  نيز بوجود آمده  هايي آنسرسيوم و  شده

  از موارد ذيل  توان مي  خريد مشترك  از مزاياي
  :برد  نام

  ) تر ارزان(تر  ـ اقتصادي     

  تر تر و مطمئن ـ قرارداد محكم     

تأخير در   احتمال:   سيستم  اين  عيب 
  زمان  جمعي  گيري ، زيرا تصميم خريد است
طلبد  را مي  خواهيو نظر  بررسي  جهت  بيشتري
تر  فرآيند طوالني  اين  خطر وجود دارد آه  و اين

  .شود  الزم  از زمان

  

  در چند سال  وضعيت 
 اخري

دفتر   آه  اخير با اقداماتي  در چند سال 
  خدمات  و پشتيباني  سابق  و توزيع  تهيه

از   استفاده  ، فرهنگ داده  انجام  فعلي  پژوهشي
در   خوبي  با سرعت  الكترونيكي  منابع

   پايگاه  ها آغاز شد و با اشتراك دانشگاه
Elsevier  خود رسيد  اوج  به  گذشته  در سال .
ها  دانشگاه  نمايندگان  مجمع  تشكيل  به  اقدام



  شوراي  تشكيل  و پيرو آن)  اتحاديه(
  تشكلي  چون. بود  مناسبي  فعاليت  سياستگذاري
  مشترك  خريدهاي  هوجود دارد آ  از نمايندگان

  ها از مزاياي تا دانشگاه  نموده  را سازماندهي
  .مند شوند بهره  آن

  

  

  در تعيني  مهم  عوامل 
  اطالعاتي  منابع

 :  الكرتونيكي

  :  تداوم - ١ 

  نشريات  براي  اشتراك  تداوم  آه  همانگونه 
  از تغييرات  االمكان و حتي  است  مهم  ادواري

  هاي يد، در مورد پايگاهگز  بايد دوري
  در هر مؤسسة.  نيز همينطور است  الكترونيكي
  آشد آه مي  ها طول مدت  عالي  آموزش
و   رساني ، اطالع شده  داده  الزم  هاي آموزش
اعضا با   شود تا اآثريت  ها انجام پايگاه  معرفي
. آشنا شوند  از آن  استفاده  و چگونگي  امكانات
و خريد زياد   گذاري سياست تغيير در  چنانچه

:  از جمله  خواهد داشت  در پي  باشد مشكالتي
  ، مأنوس رساني اطالع  بخش  اعتماد به  عدم

از   الزم  استفادة  عدم  و در نهايت  با منابع  نبودن
  . شده  خريداري  هاي پايگاه

  به  و سياستگذاري  ريزي برنامه -٢ 
  ):  قبل  سال يك(  موقع

  ميالدي  سال  ها معموًال بر اساس اشتراك 
  بايد براي  ثابتي  موارد مبلغ  و در اغلب  است

در   اشتراك  براي  اقدام. شود  پرداخت  هر سال
  معموًال به  سال  همان  براي  سال  اواسط
  علت  شود، زيرا به آمتر منجر مي  برداري بهره
  آه  از پايگاهي  ، استفاده موقع  به  اقدام  عدم

  سپري  هاي شود در ماه مي  پرداخت  آن  هزينة
  . است  رفته  از دست  شده

  بر اساس  مشترك  خريدهاي -٣ 
دانشگاهها   پرداختي  تقاضاها و سهميه

  : گيرد  صورت

ها  دانشگاه  همة  چيز براي  همه  نظرية 
را   مراآز پايگاهي:  شود آه مي  اين  منجر به
اصًال   اند و نه بوده  ضيمتقا  نه  شوند آه  مشترك
  رو احتمال  اند، از اين داده  پولي  آن  براي

  از سوي.  بعيد است  هم  از آن  مناسب  استفادة
  تعداد  ديگر باال بردن



  ، باعث در معامالت  مشترآان  ظاهري 
را نيز   خواهد شد و مذاآرات  قيمت  افزايش
  .تر خواهد آرد طوالني

  

  هادام  پيشنهاد براي 
 :آار

  گذاري سياست  شوراي  ريزي برنامه -١ 
هر   از شروع  قبل  الكترونيكي  منابع  تهية  براي
مورد نظر   هاي پايگاه  تعيين  آه  ميالدي  سال

  دانشگاه  ارزي/   ريالي  شورا و برآورد سهم
  . را نيز در بر خواهد داشت  متقاضي

ا ه دانشگاه  استقالل  شناختن  رسميت  به -٢ 
  بايد به  ؛ عملكرد اتحاديه منابع  در تعيين

  خريد اشتراك  براي  دانشگاه  باشد آه  اي گونه
   داشته  رغبت

  

  نام  به. مند شود بهره  آن  باشد تا از مزاياي 
  منابع  تهيه  در سر راه  نبايد موانعي  اتحاديه
شود  پيشنهاد مي. ها ايجاد شود دانشگاه  براي

  برنامه  شهريورماه  ا پايانت  شورا هر سال
  نمايد آه  بعد خود را اعالم  ميالدي  سال  اجرايي

  متقاضي  هر دانشگاه  سهم  ها و ميزان بانك  نام
  اين  شدن  با مشخص. خواهد بود  نيز جزء آن

ها مجاز خواهند بود  ، دانشگاه اجرايي  برنامة
  خود منابع  از بودجة  مانده باقي  ماه  در سه

  اجرايي  در برنامه  هر دليل  به  ورد نياز را آهم
  .آنند  ، تهيه قرار نگرفته  آنسرسيوم

  مستقل)  وب  صفحه(  سايت  ايجاد يك -٣ 
  ارائة  جهت  دفتر يا آنسرسيوم  مخصوص
  .اعضا  براي  شده  انجام  و اقدامات  اطالعات

 **********  

  

  ٤      

  

:  آموزشي  تجربة  از يك  گزارشي 
  آموزشي  هاي كارگاه  دورة  اولين

در   پزشكي  رساني و اطالع  كتابداري
  مشهد   پزشكي  علوم  دانشگاه

    مديراماني  پروانه 

  

  از صنعت  ها بخشي آتابخانه  امروزه 
پويا   ابزاري  منزلة  هستند و به  رساني اطالع
  ، آارآردهاي و اطالعات  دانش  انتقال  براي
در   سازي مجموعه  در گذشته. رنددا  اي ويژه

  برخوردار بود ولي  زيادي  ها از اهميت آتابخانه
  ، قابليت نوين  در عصر فناوري  امروزه
  بيشتري  از اولويت  اطالعات  به  دسترسي

  آتابخانة  يك  آنكه  براي.  برخوردار است
و   اطالعات  عرضة  پايگاه  منزلة  به  دانشگاهي

  و پژوهشي  آموزشي  اهداف  ة، بر پاي دانش
دهد بايد   ارائه  رساني اطالع  ، خدمات دانشگاه

  و همراه  موجود هماهنگ  خود را با تغييرات
و   استادان  اطالعاتي  آند و قادر باشد نيازهاي

راستا،   در اين. برآورد  خوبي  را به  دانشجويان
  انساني  نيروي  ها و آگاهي مهارت  افزايش
  رساني ها و مراآز اطالع در آتابخانه  شاغل

  الزم  هاي توانمندي  منظور آسب  ها به دانشگاه
  خدمت  براي  نوين  هاي از فناوري  استفاده  براي
  ، آننده  مراجعه  به

  اين  از عناصر تأثيرگذار بر روند ارائة 
فِو و   اهداف  بر پايه.  هاست در آتابخانه  خدمات
  تحت  واحدهاي  آتابداران  نشدا  ارتقاي  در جهت
مشهد و با   پزشكي  علوم  دانشگاه  پوشش
  پژوهشي  معاونت  حوزه  صميمانه  هاي حمايت
  آموزشي  هاي آارگاه  دوره  ، اولين دانشگاه
  از تاريخ  پزشكي  رساني و اطالع  آتابداري

و   دانشگاه  در مرآز آموزشي ١٤/٧/١٣٨٠
آغاز   ماهانه  صورت  هب  مرآزي  نيز در آتابخانه

  .  يافت  ادامه ١٣٨٠  تا اسفند ماه  شد آه

  

  آلي  اهداف 



و   ها، دانش مهارت  و افزايش  آسب. ١ 
  علوم  دانشگاه  آتابداران  اي حرفه  توانمندي
  مشهد؛  پزشكي

در   نفس  و اعتماد به  ايجاد اطمينان. ٢ 
  خدمات  بهينة  ارائة  به  نسبت  آتابداران

و   دانشگاه  اهداف  در راستاي  رساني العاط
  ؛ و دانشجويان  استادان  اطالعاتي  نيازهاي

  موجود براي  از آتابداران  بهينه  استفادة. ٣ 
  . وري بهره  تحقق

  

  اختصاصي  اهداف 

  اطالعاتي  منابع  انواع  شناساندن. ١ 
  ؛ هر يك  هاي و ويژگي  موجود در آتابخانه

با   آننده  افراد شرآت  آشنا ساختن. ٢ 
  بندي و رده  فهرستنويسي  هاي و روش  اصول
  ؛ پزشكي

  ها؛ در آتابخانه  با آاربرد رايانه  آشنايي. ٣ 

  هاي پايگاه  معتبرترين  شناساندن. ٤ 
  جستجو و بازيابي  براي  پزشكي  اطالعاتي
  ؛ پزشكي  علوم  در حوزة  علمي  مقاالت

  

با آاربرد   آننده افراد شرآت  آشنايي. ٥ 
  . پزشكي  رساني و اطالع  در آتابداري  اينترنت

  

   آموزشي  مباحث 

  :  مطالب  رئوس 

   پزشكي  بندي و رده  نويسي فهرست 

موجود   اطالعاتي  منابع  با انواع  آشنايي *  
  آنها؛  هاي و ذآر ويژگي  پزشكي  آتابخانه  در يك

  فهرستنويسي  با شيوة  آشنايي *  
و   منابع  با معرفي  همراه)  و تحليلي  وصيفيت(

  پزشكي  آتابخانه  يك  آار در حيطة  ابزارهاي
  طرح: مانند  اي و رايانه  دستي  بصورت

  موضوعي  هاي ، سرعنوان پزشكي  بندي رده
  ؛ و جز آن  پزشكي

  جستجو و بازيابي  با شيوة  آشنايي *  
  بندي دهو ر) ها( ، موضوع آتابشناختي  اطالعات

معتبر   هاي آتابخانه  پيوسته  هاي در فهرست
 Locatorplus   لوآيتر پالس: مانند.  در وب  جهان

  پيوسته  ، فهرست)آمريكا  پزشكي  ملي  آتابخانه(
  ؛ آمريكا و نظاير آن  آنگرة  آتابخانه

    آتابداران  براي  اينترنت 

  و تكامل  گيري مختصر شكل  پيشينه *  
  ؛ اينترنت

  و مفاهيم  اصطالحات  با برخي  آشنايي*   
  ؛ اينترنت  در محيط  رايج

  ؛ اينترنت  هاي سرويس  مهمترين *  

  و انواع  وب  با مرورگرهاي  آشنايي *  
  جستجو؛  موتورهاي

  پزشكي  جستجوي  با موتورهاي  آشنايي *  
  ؛ متن  تمام  الكترونيكي  مجالت  هاي و بانك

  انتخاب  براي  ابزاري  عنوان  به  اينترنت *  
  .ديگر  اطالعاتي  و منابع  آتب  و سفارش

  

  Medline   از مدالين  استفاده  آموزش 



  اطالعاتي  آار با پايگاه  نحوة  آموزش *  
  ، فشرده  ديسك  بر روي  مدالين  پزشكي  زيست

  فرآيند جستجو و بازيابي  آموزش *  
  . در وب  در مدالين  مقاالت

  راهنماي  از ديسك  استفاده  موزشآ 
  Ulrich   اولريخ  نشريات  المللي بين

  جستجوي  براي  نياز آتابداران  به  با توجه 
موجود در   التين  نشريات  آتابشناختي  اطالعات
  اطالعات  ، و تكميل دانشگاه  تابعة  هاي آتابخانه
  با آلية  آشنايي  جهت  ، آالسي نشريات  موجودي

در مرآز آامپيوتر   اولريخ  راهنماي  اناتامك
  . برگزار شد  مرآزي  آتابخانة

  ويندوز و برنامة  آليات  آموزش 
   WORDپرداز  واژه

  آارگيري به  نياز روزافزون  به  با توجه 
  در محيط  متعدد آن  افزارهاي و نرم  رايانه

  سطح  ارتقاي  و براي  دانشگاهي  هاي آتابخانه
  مقدماتي  آموزشي  دورة  ، يك بدارانآتا  دانش
  عامل  سيستم  با امكانات  گروه  اين  آشنايي  براي

پرداز  واژه  هاي برنامه  از بهترين  ويندوز و يكي
  .برگزار شد  Word   يعني  آن

   آنندگان شرآت  مشخصات 

در   شاغل  ، آتابداران آنندگان شرآت  آليه 
  علوم  گاهدانش  پوشش  تحت  هاي آتابخانه
نفر در  ٤٥  مشهد بودند و در مجموع  پزشكي
افراد   تحصيلي  مقاطع. آردند  ها شرآت آالس
بود و   متفاوت  تا ليسانس  از ديپلم  آننده شرآت
در   شاغل  آتابداران  آنندگان شرآت  اآثريت
  .بودند  دانشگاه  مرآزي  آتابخانة

  

  آالسها  ارزيابي 

،  شده  عرضه  مطالب ، آالس  ارزيابي  براي 
  طور آلي ، و به مدرسان  و تسلط  تدريس  شيوة
  هاي آارگاه  دورة  اولين  و منفي  مثبت  نكات

  بين  نام بي  اي ، پرسشنامه آموزشي
  استخراج  آن  شد و نتايج  توزيع  آنندگان شرآت
  نكات  عنوان به  موارد ذيل  طور خالصه به. شد

  :بود  قيد شدهها  در پرسشنامه  مثبت

روز   و دانش  اطالعات  روزآمد شدن *  
  شده  عرضه  محتوا و مطالب  ؛ ارتباط آتابداران

؛  پزشكي  علوم  هاي با نياز امروز آتابخانه
  براي  اينترنت  با آاربرد و مزاياي  آشنايي

  براي  عملي  راهكارهاي  برخي  ؛ ارائه آتابداران
  هاي بخش  يهدر آل  بهبود روندآار تخصصي

  منابع  به  دسترسي  با نحوة  ؛ آشنايي آتابخانه
  هاي و نيز سايت  در اينترنت  الكترونيك
با ديگر   ؛ آشنايي جهان  مختلف  هاي آتابخانه
  ارتباط  برقراري  و امكان  دانشگاه  آتابداران

  .با يكديگر  اي حرفه

   پاياني  سخن 

ها و نيز  گاهآار  اين  برپايي  نتايج  بر پاية 
  آيد آه برمي  ، چنين شده  مطرح  مثبت  نكات
از   يكي  آموزشي  هاي دوره  چنين  برپايي
  با تغيير و تحوالت  همگامي  عمدة  هاي حل راه

  دانشگاهي  آتابداران  توانمندي  جديد و افزايش
  در عصر اطالعات  امروزه  آه  است  در چالشي
اگر باور . دارد قرار  آنان  فراروي  و دانش
مستمر در   تحوالت  امروزه  آه  باشيم  داشته
  منابع  در شكل  ، تأثير زيادي نوين  فناوري
  هاي ها، شيوه آتابخانه  ، محيط اطالعاتي
،  است  گذاشته  مراجعان  و نيازهاي  رساني اطالع
  به  گذشته  شرايط  تعميم  تدريج به  آه  طوري به

  و حضور  ساخته  را غيرعملي  آينده

  آارآمد و ضروري  ابزاري  منزله  به  رايانه 
  ، برداشتن است  آرده  مسلم  در هر آتابخانه

  و بازآموزي  آموزش  ها براي گام  نخستين
  نحوة  براي  بستر الزم  آردن  و فراهم  آتابداران

ناپذير  اجتناب  ضرورتي  فناوري  اين  آارگيري به
از   تواند يكي مي  هايي دوره  چنين  و برپايي  است
  ارائة  به  آن  شمار آيد و نتايج ها به گام  اين



  طرح  تدوين  جهت  مناسب  و الگويي  چارچوب
. منجر شود  آنوني  با تحوالت  متناسب  درسي
  رسان آتابدار و اطالع  ، جامعة است  مسلم  آنچه

   آنچه  بايست مي  دانشگاه
  

  چنين  ر اندازد و متوليآا  ، به است  آموخته 
   ولي  جدي  و تالشي  باشد؛ با همت  هايي دوره

و   و مسئوالن  مديران  به  تعصب  بدون 
  مدت  دهد آه  نشان  آموزشي  ريزان برنامه
  در جامعه  جديدي  اطالعاتي  نيازهاي  هاست

  به  توجهي بي  آه  شده  آشور مطرح  دانشگاهي
و   آموزشي  هاي فعاليت  به  جدي  هاي آنها لطمه
و   و دانشجويان  علمي  هيأت  اعضاي  پژوهشي
  رساني ها و مراآز اطالع مهمتر آتابخانه  از همه
  .آند وارد مي

 **********  

  

  ٥      

  

،  اينترنتي  منابع  نويسي فهرست 
    گذشته  هاي دستي از چيره  گيري بهره

   آينده  هاي در محيط 

  ايآق  سخنراني  خالصه 
در   العابديين زين  حمسن
   ماهانه  مهايش

  آتابداري  اجنمن 
  ايران  رساني واطالع

تاالر ) ٢٥/٢/١٣٨١(
  اجتماعات

  تربييت  علوم  دانشكده 
   هتران  دانشگاه

 

در   تأثير شگرفي  اينترنت  ايجاد و گسترش 
و   علمي  در زندگي  ويژه  ها به انسان  زندگي

  عليرغم  پديده  اين.  است  هآنها داشت  فرهنگي
  همراه  نيز با خود به  ، مشكالتي فراوان  مزاياي
  هاي دشواري  پژوهش  در اين.  است  داشته

مورد   در اينترنت  اطالعات  جستجو و بازيابي
  و جستجوي  يابي ريشه  و به  قرار گرفته  بررسي
.  است  شده  آنها پرداخته  وجود آمدن  به  داليل
  تحليلي  بررسي  به  از تحقيق  اي عمده  بخش

  انواع  آن  طي  دارد آه  اختصاص  موضوع
  اينترنتي  منابع  اطالعات  سازماندهي  هاي روش

و   نظير ابرداده  با آن  جديد مرتبط  و رويكردهاي
  قرار گرفته  ، مورد تحليل آن  متفاوت  هاي قالب

دو .  تاس  شده  بيان  هريك  و مزايا و معايب
  يعني  اينترنت  اطالعات  سازماندهي  عمدة  روش
  منابع  نويسي و فهرست  اي ابرداده  روش

  تناسب  و عدم  اند و تناسب شده  معرفي  اينترنتي
  فارسي  اينترنتي  منابع  سازماندهي  آنها براي

  نتايج.  است  قرار گرفته  مورد ارزيابي
  آالسيك  روش  بودن  از مناسب  ها حاآي ارزيابي

  هاي ايجاد پيشينه  يعني  اطالعات  سازماندهي
  از طريق  منابع  اين  براي  آتابشناختي

  انتخاب  اين  دليل  ترين عمده.  است  فهرستنويسي
   آارگيري  به  عدم

  اينترنتي  در منابع  اي عناصر ابرداده 
  فارسي  زبان  و نبود موتور جستجو به  فارسي

  .  است  در اينترنت

،  اينترنتي  منابع  نويسي منظور فهرست  به 
  قواعد و اصول  حاوي  اي دستنامه
  فارسي  زبان  براي  منابع  اين  نويسي فهرست
از قواعد   دستنامه  در تهيه.  است  شده  تهيه

  هاي در طرح  ، آه انگلوآمريكن  نويسي فهرست
  و الكترونيكي  اينترنتي  منابع  نويسي فهرست

  نويسي و قواعد فهرست  ، اصول شده  آار گرفته
  اينترنتي  منابع  هاي و نمونه  فارسي  منابع

.  است  شده  ، استفاده شده  نويسي فهرست
  منابع  اطالعات  ورود آامپيوتري  براي  چنين هم

.  است  شده  طراحي  اي آاربرگه  فارسي  اينترنتي
  طالعاتيا  فيلدهاي  بر اساس  آاربرگه  اين

  هاي ، دستورالعمل اينترنتي  موجود در منابع
در   مورد استفاده  هاي ، نمونه دستنامه
  ، اينترآت  چون  هايي طرح

  

  و فيلدهاي  ايجاد مارك  رهنمودهاي 
  تنظيم  ايت افزار مارك نرم  در راهنماي  اطالعاتي

  اينترنتي  منبع  نيز چندين  در پايان.  است  شده



ها،  نمونه  انتخاب  معيارهاي  ر اساسب  فارسي
  اين  هاي يافته. اند شده  نويسي و فهرست  انتخاب
در   اطالعات  بازيابي  دهد آه مي  نشان  پژوهش
  معلول  آه  روبروست  با مشكالتي  اينترنت
  در اينترنت  اطالعات  سازماندهي  هاي روش
  به  فارسي  در مورد منابع  مشكالت  اين.  است
  منابع  اين  زيرا در طراحي  بيشتر است  مراتب

  و از سوي  نشده  توجه  اي ابرداده  معيارهاي  به
  موجود نيز قادر به  جستجوي  ديگر موتورهاي

  الخط با رسم  منابع  و بازيابي  آردن  نمايه
  با وضعيت  متناسب  بنابراين. نيستند  فارسي
پذير  ترسو دس  سازماندهي  روش  بهترين  فعلي

  نويسي ، فهرست فارسي  اينترنتي  منابع   ساختن
  .  است  منابع  اين

 **********  

  

  ٦      

  

  :  اينترنتي  منابع  بندي رده 

با   اطالعات  بازيابي  راهكارهاي 
    بندي رده  از طرحهاي  استفاده

 )٢٥/٢/١٣٨١( 

  افشني  سخنراني  خالصة 
    چلك موسوي

  

  شكل  شد آه  باعث  العاتاط  رشد فناوري 
نيز   اينترنتي  منابع. تغيير يابد  اطالعاتي  منابع

وجود آمدند و  به  رشد فناوري  اين  در راستاي
ها  وجود ميليون  امروزه. پيدا آردند  گسترش
و   رشد فزاينده  دهندة نشان  اينترنتي  صفحه
  عالوه  ، اما آنچه است  منابع  نوع  اين  به  گرايش

  بازيابي  دارد، امكان  اهميت  ر توليد اطالعاتب
  ، آنها است

دو راهكار   اينترنتي  منابع  بازيابي  براي 
از   استفاده  آن  اولين:  است  شده  انديشيده

از   استفاده  روش  جستجو و دومين  موتورهاي
  . است  دايرآتوري  راهنماي

از   آه  جستجويي  از موتورهاي  بازيابي 
  آنند داراي مي  خودآار استفاده  سازي نمايه

  ، پايين واژگان  آنترل  عدم  از قبيل  مشكالتي
، اما  است  فراوان  آاذب  و ريزش  ، مانعيت بودن

  دانش  بندي طبقه  به  آه  از دايرآتوري  استفاده
  نيروي  پردازد و توسط مي  موجود در اينترنت

را   تريآم  گيرد، مشكالت مي  انجام  انساني
جستجو در بر دارد، اما   موتورهاي  به  نسبت

  آه  است  ها در اين دايرآتوري  اشكال  بزرگترين
و   علمي  مبناي  هيچ  در آن  موضوعي  بندي طبقه

. شود مي  انجام  اي ندارد و سليقه  منطقي
  هاي از روش  يكي  آه  بندي رده  هاي طرح
  كسبرع  است  دانش  موضوعي  بندي طبقه

. دارند  و منطقي  علمي  ها، مبناي دايرآتوري
  آه  مدارآي  آه  است  اين  بندي از رده  هدف

  هستند در آنار هم  خاص  موضوع  يك  داراي
مورد نياز، با   مدارك  به  قرار گيرند و دستيابي

   به  علم
  

  شوند امكان  بندي رده  قسمت  در آدام  اينكه 
  به  طور عام به  بندي رده. باشد  داشته

  تعريف" مند روش  با نظمي  علوم  سازماندهي"
فكر   فعاليت  ترين اساسي  عنوان  و به  است  شده

  به  سخنراني  در اين  آنچه. شود مي  تلقي  انساني
دارد   آيا امكان  آه  است  اين  شده  پرداخته  آن

آرد، آيا   بندي را رده  اينترنتي  منابع  بتوان
از   با استفاده  اينترنتي  منابع بازيابي  امكان
  UDC   ،LC   ،DDC  از قبيل  بندي رده  هاي طرح

فكر   به  وجود دارد و آيا آتابداران  NLMو  
ابزارها   از اين  با استفاده  پايگاهي  طراحي
  به  شده  سعي  تحقيق  اند يا خير؟ در اين افتاده
شود و   داده  در باال جواب  شده  مطرح  هاي پاسخ
  منابع  بازيابي  امكان  در اينترنت  آه  هايي پايگاه

مهيا   بندي رده  هاي از طرح  را با استفاده
  نمونه  يك  هر طرح  و براي  شده  اند معرفي آرده

  موضوعات  تطبيق  به  در پايان.  است  ذآر شده
  و آنگره  ديويي  بندي رده  هاي موجود با طرح

در   مورد مقايسه  هاي و موضوع  شده  پرداخته
قرار   LOOKSMARTو    YAHOO  راهنماهاي

  .گرفتند

 **********  



  

  ٧      

  

  : از  گزارشي 

  ماهانه  هاي همايش  جلسه  دومين« 
  » ايران  رساني و اطالع  كتابداري  انجمن

  

با   انجمن  ماهانه  هاي همايش  جلسه  دومين 
و   آتابداراننفر از  ١٥٠از   بيش  شرآت
  در تاالر اجتماعات  ايراني  رسانان اطالع

» آوثر»  تهران  دانشگاه  تربيتي  علوم  دانشكده
  .برگزار شد

  آياتي  با تالوت ٣٠:١٦  در ساعت  برنامه 
دآتر   از آن  پس. شد  مجيد شروع  از قرآن
و   آتابداري  انجمن  رئيس  اهللا فتاحي رحمت
با   آه  ، از آساني قدمخيرم  ضمن  رساني اطالع

   هاي ايرادگيري

پردازند  مي  انجمن  روحية  تضعيف  نابجا به 
در   نشر آتاب  وضعيت  انتقاد آرد و نيز به

. آرد  اشاره  رساني و اطالع  آتابداري  حوزة
خود   سخنراني  دآتر نوراهللا مرادي  آقاي  سپس
در   منتشر شده  هاي آتاب»  عنوان  را تحت
  هاي در سال  رساني و اطالع  تابداريآ  حوزة
  آغاز انتشار متون  وي. ايراد آرد»  گذشته

  ، از نيمه عنوان  از دو سه  را گذشته  آتابداري
  انجمن  از تأسيس  و پس  چهل  دهة  دوم

  دانشگاه  آتابداري  و گروه  ايران  آتابداران
  آتابداري  او سير انتشار متون. داند مي  تهران

و   بندي آمار و جدول  ها طبق سال  اين  در طيرا 
  متون  اين  مبرم  نمود و احتياج  ذآر درصد ارائه

  ضوابط  تر و رعايت دقيق  ويراستاري  را به
. متذآر شد...  ، نمايه َاعالم  تهيه  مثل  آتابداري
از   پس  فني  با خدمات  آثار مرتبط  سهم  بيشترين
  وي  در پايان. دارد  علقت  بندي رده  ، به انقالب

  هاي آتاب  با تعداد آل  در مقايسه  اظهار داشت
  مربوط  عنوان ٥٤، ١٣٨٠  در سال  شده  چاپ
تعداد   رود اين انتظار مي  آه  است  آتابداري  به

  اساسي  بايد فكري  و در نهايت. يابد  افزايش
  رشته  اين  آموزشي  در نظام  تحول  براي

  .دشو  انديشيده

،  سلطاني  شيفته  سرآار خانم  دوم  سخنران 
منتشر   ادواري  نشريات»  عنوان  تحت  سخناني

در   رساني و اطالع  آتابداري  در حوزة  شده
  تعريف  ابتدا به  وي. ايراد آرد»  گذشته  هاي سال

  آتابداري  نشر مجالت  وضعيت  ، تشريح نشريه

در   شارشانو روند انت  نشريات  اين  ذآر اسامي
و آاغذ   توزيع.  و اخير پرداخت  گذشته  هاي سال

  ترين از عمده  ضعيف  و مقاالت  نامناسب
  چنين هم. شدند  برشمرده  نشريات  اين  مشكالت

   ديگر از قبيل  هاي در شكل  مطالب  ارائه  عدم

ها،  نامه پايان  ها، چكيده سخنراني  خالصة 
سفر و   رشها، گزا عملكرد آمار آتابخانه

  از ديگر مشكالت  شده  ترجمه  ، مقاالت مأموريت
  در آخر چند پيشنهاد براي. هستند  نشريات  اين

از   تعدادي  به  شد آه  ارائه  نشريات  بهبود آيفيت
  :شود مي  اشاره  آنها در ذيل

  هاي در مورد شاخه  انتشار نشرياتي. ١ 
  هاي و آتابخانه  مراجع  مثل  آتابداري  تخصصي
  ؛ دانشگاهي

  به  نشريه  هر شماره  مطالب  اختصاص. ٢ 
  ؛ خاص  موضوعي

  خوب  نشريات  اشتراك  آه  مرآزي  افتتاح. ٣ 
  باشد؛   را داشته  جهان  آتابداري

  نشريات  و سردبيران  مسئول  مديران. ٤ 
  ...نشر را بگذرانند و  مدت  آوتاه  هاي دوره

و   مسائل»  نعنوا  تحت  سخنراني  سومين 
  آقاي  توسط»  مرجع  هاي نشر آتاب  مشكالت

. معاصر ايراد شد  از نشر فرهنگ  داود موسايي
  تجربيات  به  را با توجه  حرفه  اين  مشكالت  آه

  مسائل»  سخنراني  آرد و سپس  خود مطرح
  ، ديدگاهي ايران  رساني و اطالع  نشر آتابداري

حميد   آقاي  توسط» ناشر ـ آتابدار  از يك
  آنندگان شرآت ١٨  در ساعت. ايراد شد  محسني
از   از آن  داشتند و پس  آوتاهي  استراحت
با حضور   بعد ميزگردي  به ٣٠:١٨  ساعت

و   آتابداري  حوزة  و ناشران  سردبيران
ايراد   شد و آنها به  تشكيل  رساني اطالع



. مذآور پرداختند  خود در حوزة  هاي ديدگاه
  :بودند از  در ميزگرد عبارت  آنندگان شرآت

  سردبير فصلنامة  حّري  دآتر عباس. ١ 
سردبير   فتاحي... ا دآتر رحمت. ٢؛  آتاب
  از طرف  آه  يابي و اطالع  رساني اطالع  هاي تازه
  دآتر

  آتابداري  سردبير مجلة  دياني  محمدحسين 
. ٣نيز جوابگو بودند؛   رضوي  قدس  آستان

  فصلنامة  سردبير فعلي  رز خسرويدآتر فريب
  آتابداري  انجمن  انتشارات  و مدير آميته  آتاب

سردبير   غريبي  دآتر حسين. ٤؛  رساني و اطالع
و   مرآز اطالعات  رساني اطالع  علوم  نشرية
  صافي  دآتر قاسم. ٥؛  ايران  علمي  مدارك

. ٦؛  تهران  دانشگاه  آتابداري  سردبير نشرية
  مدير مسئول  تقوي  سيدمهدي  مهندس

  اسدي  ابراهيم. ٧؛  رساني اطالع  پژوهشنامة
... ا حجت. ٨؛  آتابخانه  پيام  مدير مسئول

و   مرآزي  آتابخانه  سردبير نشرية  سليماني
. ٩؛  تهران  پزشكي  علوم  مرآز اسناد دانشگاه

. ١٠؛  بهارستان  سردبير پيام  آاشاني نادر مطلب
  ابوالفضل. ١١از نشر آتابدار؛   حميد محسني

  مطلبي  داريوش. ١٢؛  ، از نشر دبيزش هاشمي
  و مهرداد نيكنام  فرزانگان  از نشر انديشة

در   و تنها ناشر خصوصي  آرانه  نشرية
  . حوزه  اين  نشريات

  ، ضمن رضوي  حافظيان  ابتدا آقاي 
  مرتبت  ختمي  تولد حضرت  و تبريك  خيرمقدم

از   نمايشگاهي  پيشنهاد برپايي  به)  ص(محمد 
  هايي همايش  در آنار چنين  آتابداري  انتشارات

  پاسخ  ، جلسه آوتاه  سخناني  از بيان  پس. آردند
  . برگزار شد  حاضران  هاي پرسش  به

  و آقاي  آذرنگ  عبدالحسين  در انتها از آقاي 
  حضورشان  عدم  از نشر چاپار، آه  محمدي

  بود، ياد شد و اظهار اميدواري  سبسيار محسو
شاهد حضور   بعدي  هاي همايش  شد آه
  به  آمك  در راه  آتابداران  تمامي  جانبة همه

  رساني و اطالع  آتابداري  انجمن  اهداف  اعتالي
  .باشد

  

 *  

  

  

    اخبار عمومي      

      
شرياز   اخبار آتابداري

   و اصفهان

هشتاد   سال  ماه  دي ٢٦  در تاريخ*  
و   شصت  در سن  رعنا حسيني  ، آرامت شمسي

  .  در شيراز درگذشت  چهارسالگي

اثر   فارسي  هاي آتاب  فهرست  در حوزة  وي 
  ذيل(  فارسي  چاپي  هاي آتاب  فهرست درخور 
  در سلسله ١٣٤٩  را در سال ) مشار  فهرست

  آرد، و از باب  طبع  آتاب  انجمن  انتشارات
  ارجمندي  مقاالت  ياب و تازه  خطي  نسخ  شناخت

   يغما و آينده ،   آتاب  راهنماي   هاي را در مجله
  سردبير مجلة  مدتي. تحرير درآورد  رشته  به

بود و در اواخر  خرد   جاويدانآور   و نام  وزين
  ايرج  و نظارت  را با همكاري   المحبين تحفةعمر 

  .نشر آورد  هب  پژوه دانش  افشار و محمدتقي

، پرفسور ١٤/٢/١٣٨١  در تاريخ*  
  گروه  دانشجويان  در جمع  مارزلف  اولريخ

  تحت  سخناني  اصفهان  دانشگاه  آتابداري
در   فارسي  هاي آتاب  سربي  چاپ  تاريخ»  عنوان
  دانشجويان  با استقبال  ايراد آرد آه»  ايران
  .بود  همراه

   دآتر احمد شعباني 

 **********  

  

  امحد آرام  آتاخبانه     
اهدا   ملي  آتاخبانه  به
 .شد



با  ٧/٣/٨١در روز   آه  در مراسمي 
برگزار   فرهنگي  از فرهيختگان  اي حضور عده
  آتابخانه  به»  احمد آرام»  مرحوم  شد آتابخانة

   ملي

  در طي  فرزانه  شخصيت  اين. اهدا شد 
ا از ر  آتاب ١٧٠از   پربار خود بيش  حيات
آرد و   ترجمه  فارسي  به  گوناگون  هاي زبان
در آشور ايفا   تفكر علمي  در احياي  مهمي  نقش
هر   طور ميانگين  به  دانشمند پرتالش  اين. نمود
  اين  و معناي  است  آرده  ترجمه  آتاب  يك  ماه ٦

عمر گرانقدر   او از لحظات  آه  است  آن  سخن
سفر .  است  را برده  استفاده  بيشترين  خويش
  با مرگ  آمريكا مصادف  او به ١٣٥٩  سال

  آتاب  او اصل. ديار بود  در آن  فرزندش
پسر   را در خانة)  خانواده  پزشكي  راهنماي(

  به  من«:  در آمريكا ديد و گفت  دندانپزشكش
  فرزندم  براي  سودي  هيچ  آه  آردن گريه  جاي

  شادي  او و براي ياد  را به  آتاب  ندارد، اين
  .آرد  و چنين»  آنم مي  او ترجمه  روح

  آه  هايي بايد از نعمت  او معتقد بود آه 
  ، انفِا آرد و علم داشته  ارزاني  انسان  خداوند به
شمرد،  مي  نعمات  را جزو اين  خودش  و دانش
  و حق  تأليف  حق  از آثارش  بسياري  لذا براي
پر رهرو   شاد و راهش  روانش.  نگرفت  ترجمه

  .باد

 **********  

  

و   اينرتنت  مهايش     
در   آاربرد آن
 ها  آتاخبانه

و   آتابداري  سراسري  همايش  سومين 
و آاربرد   اينترنت»  عنوان  تحت  رساني اطالع
و   با حضور استادان» ها در آتابخانه  آن

  آتابخانه  ، آارمندان آتابداري  گروه  دانشجويان
ها  ها و دانشگاه وزارتخانه  هاي و آتابخانه  ملي

در  ٣٠:١٦-٩  از ساعت  ارديبهشت ٢٥روز 
)  س(الزهرا   دانشگاه ١  تئاتر شماره آمفي

  .برگزار شد

 **********  

  

  بانك  اندازي راه     
  هاي آسيب  اطالعاتي
  اجتماعي

  هاي آسيب  ، مدير آل دآتر معتمدي 
  به:  آشور، گفت  بهزيستي  سازمان  اجتماعي

آمار و   آردن  و علمي  منظور ساماندهي
  ، امسال اجتماعي  هاي آسيب  به  مربوط  اطالعات

  اندازي راه  اجتماعي  هاي آسيب  اطالعاتي  بانك
  اطالعاتي  بانك  اين: آرد  تصريح  وي. شود مي
  به  مربوط  آمارهاي  همه  تخصصي  صورت  به

  مجموعه  در يك را  اجتماعي  هاي آسيب
و   صالح ذي  و در اختيار مراجع  آرده  آوري جمع

  .قرار خواهد داد  محققان

 **********  

  

و   ايران  مهكاري     
  تاجيكستان

بر   ايران  و ارشاد اسالمي  فرهنگ  وزارت 
  را براي  ، تاجيكستان نامه تفاهم  يك  اساس

  ييار  و آتابخواني  نشر، آتاب  فرهنگ  گسترش
در   ، همكاري مشترك  هاي انتشار آتاب. دهد مي
  تاريخ  هاي و آتاب  تاجيكستان  المعارف دايرة  چاپ
  پنجم  انجمن  ، انتشار مطالب تاجيكستان  خلق

دو آشور    بين  آتاب  و مبادله  جهان  زبانان فارسي
  ميان  نامة در تفاهم  موارد مورد توافق  از جمله

  . دو آشور است

 **********  

  

  زنان  اطالعات  بانك     
  اندازي راه  فرهنگي

 شود مي



در امور   و پرورش  مشاور وزير آموزش 
  فرهنگي  زنان  اطالعات  بانك«: آرد  اعالم  زنان
  از  ، هدف تندگويان  فاطمه. »شود مي  اندازي راه

  را شناسايي  اطالعاتي  بانك  اين  تشكيل 
و   آموزش  وزارت  توانمند و شايستة  زنان

  مندي ارتقاء و بهره  و ايجاد زمينه  پرورش
با   طرح  اين«: افزود  وي. آرد  عنوان  مناسب
  نهاد رياست  امور زنان  مرآز مشارآت  همكاري
  در دست  صنعتي  مديريت  و سازمان  جمهوري

تأآيد   دفتر امور زنان  مدير آل. » است  انجام
خانوار،   سرپرست  نانز  اطالعات  بانك«: آرد
و   آموزشي  ، مديران ستادي  حوزة  شاغل  زنان
  از جمله  شاهد و ايثارگر فرهنگي  زنان
  .»هستند  اطالعات  بانك  اين  هاي بخش

 **********  

  

  برگزاري     
  آموزشي  هاي آارگاه
  اعضاي  براي  هفتگي
  آارگاه:  علمي  هيأت
از   استفاده  حنوه  آموزش
  جمالت  اطالعاتي  هاي بانك
:   وب  از طريق  علمي

  پزشكي  علوم  دانشگاه
 : مرآزي  مشهد، آتاخبانة

  بزرگي  تحوالت  رساني اطالع  در دانش 
  از فناوري  ترديد استفاده و بي  است  داده  رخ

  اينترنت  جهاني  شبكة  بويژه  اي رايانه  هاي شبكه
  در واقع.  است  گذاشته  بر آن  تأثير زيادي

  نفوذ به  در حال  اي طور گسترده به  اينترنت
  و جامعة  آشور ماست  مراآز دانشگاهي

بستر   عنوان  را به  امروز آن  دانشگاهي
و   علمي  اطالعات  و تبادل  انتقال  براي  مناسبي
  حاضر براي  در حال.  است  شناخته  پژوهشي

  روي  پيش  اساسي  ، دو مسئله پژوهش  انجام
  :آشور قرار دارد  هاي دانشگاه  استادان

  رقم  معنا آه  بدين:  انفجار اطالعات.   الف 
  و منابع  و انتشار انفجارآميز مقاالت  چاپ
   علمي

  هيأت  اعضاي  مطالعاتي  از توان  خارج 
  هاي پژوهش  نتايج  و يافتن  است  شده  علمي

  منابع  لحظة  به  لحظه  نيازمند آاوش  گوناگون
  .  است  اطالعاتي  مختلف

  بيشتر و ارائة  خاطر پژوهش  فشار به.   ب 
  در طول  زمان  در آمترين  پژوهشي  مقاالت
  هر چه  آه  اين  با در نظر گرفتن.  علمي  حيات
بيشتر   جامعه  افراد يك  و دانش  اطالعات  سطح

  آار، توليد و ابداع  آنها براي  هاي شود، توانايي
  منابع  سازي يابد و نيز غني مي  يز افزايشن

  جامعة  اطالعاتي  نيازهاي  و رفع  الكترونيك
  علوم  دانشگاه  پژوهشي  ، معاونت دانشگاهي
  مرآزي  آتابخانه  مشهد با همكاري  پزشكي
  اطالعاتي  هاي بانك  تهية  به  ، مبادرت دانشگاه
  و باليني  پايه  از علوم  اعم  پزشكي  التين  مجالت
  متن  امكانات  داراي  ها آه بانك  اين.  است  آرده
 Full text-Full)  و تصوير  متن(  مقاالت  آامل

Image  هستند، عبارتند از:  

/  Silver Platterسيلورپالتر  /  OVIDاويد   
/  Elsevierالزوير  /  Proquest   پروآويست

  عناوين  داراي  هر يك  آه  HHS  اس اچ اچ
  علوم  حوزة  مجالت  از معتبرترين  متعددي
،  مانند دندانپزشكي  وابسته  هاي و رشته  پزشكي

  و نظاير آن  شناسي ، زيست ، مامايي پرستاري
  .  است

  تنها در مرحله  اطالعات  آه  از آنجايي 
  ريزي يابد، با برنامه مي  معني  آه  است  استفاده

  ماه  از بهمن  دانشگاه  مرآزي  در آتابخانه
  هاي روز آارگاه  يك  ، هر هفته تاآنون ١٣٨٠
  اطالعاتي  هاي بانك  با اين  آشنايي  آموزشي

. شود برگزار مي  علمي  هيأت  اعضاي  براي
در   اند آه ديده  نفر آموزش ٦٠بر   بالغ  تاآنون
  ارائه  آنان  نيز به  گواهينامه  يك  هر دوره  پايان
   در برگزاري  ئز اهميتحا  نكتة. شود مي

مؤثر چهار   علمي  ها، همكاري آارگاه  اين 
  هاي شيوه  در تدريس  دانشگاه  نفر از آتابداران
  اين  آه  است  اطالعاتي  هاي بانك  جستجو در اين

  نفس  و اعتماد به  اطمينان  ايجاد نوعي  امر به
  خود آمك  حرفة  به  نسبت  دانشگاه  در آتابداران

از   ديگر تصوير روشني  آند و از طرف مي
  به  گروه  اين  آموزشي  هاي ها و قابليت مهارت

  ارائه  دانشگاه  علمي  هيئت  و اعضاي  مسئوالن
  اين  ، قرار است فراوان  استقبال  نظر به. دهد مي

  تكميلي  تحصيالت  دانشجويان  ها براي آارگاه
  اطعو مق  تخصصي  مانند دستياران  دانشگاه

  .ارشد و دآترا نيز برگزار گردد  آارشناسي



 **********  

  

از   انتشار يكي     
  تفاسري قرآن  ترين آهن

  ترين از آهن  ، يكي تفسير سورآبادي 
  نيشابوري  مجيد، اثر ابوبكر عتيق  تفاسير قرآن

  اين. جلد منتشر شد  در پنج  پنجم  قرن  به  متعلق
  ، شأن قرآن  هاي ورهس  همة  ترجمة  تفسير شامل

  ، حروف ، عدد آيات آيات  نزول  و محل  نزول
  آه  و تفسير آنها است  آيات  سور، فضيلت
،  عباس بن از عبداهللا  آه  رواياتي  بيشتر براساس
  ، تأليف رسيده  نويسنده  به)  ص(پسرعّم پيغمبر

  . است  شده

ها  از سال  پس  سيرجاني اآبر سعيدي علي 
  از تفسير سورآبادي  انتقادي  حيحيتص  تالش

  آه  آورده  معتبر فراهم  خطي  نسخة  ده  براساس
  اهميت.  است  بازار آمده  نشر نو به  توسط

و   نثر روان  اول  در درجة  تفسير سورآبادي
نثر   هاي نمونه  از بهترين  آه  است  آن  لطيف
   و شيواي  و روشن  ساده

  اين.  است  هجري  پنجم  از قرن  بازمانده 
و   و اصطالحات  بر لغات  تفسير مشتمل

  دامنة  آه  است  از آلمات  خاصي  هاي صورت
  فارسي  زبان  به  را نسبت  خواننده  اطالعات

  اين  جلد پنجم. افزايد مي  پنجم  در قرن  رايج
  . دارد  ها اختصاص نسخه  اختالف  ، به مجموعه

 **********  

  

از   محايت  ةنام آيني     
  حتصيالت  هاي نامه پايان
با   مرتبط  تكميلي
ها و  ها، موزه آتاخبانه

  قدس  مرآز اسناد آستان
  رضوي

ها و  ها، موزه آتابخانه  سازمان  مديريت 
دارد با   سعي  رضوي  قدس  مرآز اسناد آستان

افراد توانمند در امور   از تمامي  گيري بهره
ارتقا و   در جهت  قيقو تح  توسعه  به  پژوهشي

ها و مرآز  ها، موزه بيشتر آتابخانه  وري بهره
  لذا براي. بپردازد  رضوي  قدس  اسناد آستان

  هاي از توانمندي  در نظر است  مهم  اين  تحقق
  تكميلي  تحصيالت  دانشجويان  و فكري  علمي

از   حمايت  نامة آيين. شود  گيري نيز بهره
  در ارتباط  آه  تكميلي  التتحصي  هاي نامه پايان

  ها و مرآز اسناد آستان ها، موزه با آتابخانه
  شده  زير تدوين  شرح  به  است  رضوي  قدس
  : است

از   و پشتيباني  منظور تشويق  به . ١  مادة 
  درباره  آه  تكميلي  تحصيالت  هاي نامه پايان

  قدس  ها و مرآز آستان ها، موزه آتابخانه
  :گيرد مي  صورت  ذيل  ، اقدامات است  رضوي

و   تهيه  هزينه  آمك  عنوان  به  مبلغي .   الف 
  و محتواي  سطح  تناسب  به  نامه پايان  تدوين

  . شود مي  آنها پرداخت

  

  براي  حاضر، حداآثر مبلغ  در حال .   ب 
دو   تا سقف  تكميلي  تحصيالت  هاي نامه پايان

  . خواهد بود  ريال  ميليون

  تشخيص  به  در موارد خاص . ١  تبصرة 
  سازمان  و انتشارات  پژوهش  شوراي
  قدس  ها و مرآز اسناد آستان ها، موزه آتابخانه
  . خواهد شد  فِو اضافه  مبلغ  به  رضوي

  تأييد موضوع  در صورت . ٢  تبصرة 
با دانشجو منعقد   ، قرارداد پژوهشي نامه پايان
  . شود مي

  پس  شده  تعيين  مبلغ  پرداخت . ٣  تبصرة 
  به  نامه از پايان  نسخه  يك  و ارسال  از دفاع
ها و مرآز اسناد  ها، موزه آتابخانه  سازمان
  .خواهد بود  پرداخت  قابل  رضوي  قدس  آستان

  آيفي  بررسي  وظيفه . ٢  مادة 
  شوراي  عهدة  به  پيشنهادي  هاي نامه پايان

  .خواهد بود  ازمانس  و انتشارات  پژوهش



  و اختيارات  شورا وظايف  اين . ٣  مادة 
  :دارد  عهده  زير را به

با   پيشنهادي  هاي موضوع  تطبيق .   الف 
  مذآور؛  شوراي  توسط  شده  اعالم  هاي اولويت

  ها از جهت نامه بر پايان  نظارت.    ب   
  هاي گزارش  براساس)  متدولوژي(  روش
قرارداد و تاييد استاد   طرف  دانشجوي  مكتوب
  ؛ وي  راهنماي

  از نتايج  استفاده  نحوة  بيني پيش .   ج 
  . ها پژوهش

  مورد حمايت  هاي نامه تعداد پايان.  ٤  مادة 
  و انتشارات  پژوهش  شوراي  توسط  در هر سال
  تعيين  شده  بيني اعتبار پيش  و براساس

  . گردد مي

  سازمان  امن  است  الزم . ٥  مادة 
  قدس  ها و مرآز اسناد آستان ها، موزه آتابخانه
  در  رضوي

  مورد حمايت  هاي نامه پايان  عنوان  صفحه 
  . شود  درج

  و سه  ماده  در شش  نامه آيين  اين.  ٦  مادة 
  تأييد هيأت  به ١٠/٢/١٣٨١  در تاريخ  تبصره
ها و مرآز  ها، موزه آتابخانه  سازمان  مديرة
  و از تاريخ  رسيده  رضوي  قدس  د آستاناسنا
  .  اجرا است  قابل  ابالغ

 **********  

  

استاد   درگذشت     
  چي مديرشانه  آاظم

  هاي از شخصيت  چي مديرشانه  استاد آاظم 
در   قلبي  بر اثر سكته  و دانشگاه  حوزه  برجسته

  مرحوم. آرد  را وداع  دارفاني  سالگي ٧٥  سن
در مشهد  ١٣٠٦  در سال  چي انهاستاد مديرش

  در حوزه  از تحصيل  گشود و پس  جهان  به  ديده
  و معارف  الهيات  در دانشكده  و دانشگاه
  تدريس  مشهد به  فردوسي  دانشگاه  اسالمي
  ، رياست هيات'ال  دانشكده  رياست. شد  مشغول
   آستان  مرآزي  آتابخانه

بنياد   يرهمد  در هيأت  و عضويت  رضوي  قدس 
از   رضوي  قدس  آستان  اسالمي  هاي پژوهش
. بود  علمي  شخصيت  اين  هاي سمت  جمله

خود   زندگاني  در دورة  چي مديرشانه  مرحوم
  و اجتماعي  مذهبي  هاي در زمينه  آثار بسياري

  پيكر اين  تشييع  مراسم. تحرير درآورد  رشته  به
  چهارشنبه  در تاريخ  استاد فرزانه

  . در مشهد برگزار شد ٢٥/٢/١٣٨١

 **********  

  

 *  





  

  آتاخبانة  تأسيس     
   ـ شنيداري  ديداري

در   ـ شنيداري  ديداري  آتابخانه  نخستين 
  به  مندان عالقه  آسان  دسترسي  آشور با هدف
در   تيرماه  ، از اول ـ شنيداري  مواد ديداري

  گشايش  هنماي  رساني و اطالع  فرهنگي  مؤسسه
  عمومي  روابط  گزارش  به.  خواهد يافت
  عمومي  هاي آتابخانه  امناي  هيأت  دبيرخانه

ـ   ديداري  حاضر آتابخانة  آشور، در حال
  لوح  عنوان ٢٠٠٠از   با بيش  نمايه  شنيداري
  علوم  هاي در زمينه  و نوار ويدئويي  فشرده
و   ي، آموزش ، فرهنگي ، علمي ، اسالمي قرآني
  اين.  است  آار آرده  آغاز به  سينمايي  فيلم

  سازي در مجموعه  الگويي  عنوان  به  آتابخانه
از   پس  آه  است  شده  مواد در نظر گرفته  اين
  هاي آتابخانه  در سطح  هايي مجموعه  چنين  اين

سراسر آشور ايجاد خواهند   مرآزي  عمومي
  .شد

 **********  

  

  شوراي  يشمها  خنستني     
و     گذاري سياست
  تأمني  ريزي برنامه
  دانشگاه  علمي  اطالعات

مورد نياز   اطالعات  به  دسترسي  امروزه 
  امري  و پيشبرد تدريس  تحقيق  انجام  براي
  شرايط  آردن  فراهم.  است  و پر هزينه  پيچيده
و   پژوهشگران  آليه  دسترسي  براي  الزم

در   خصوص  ، به ايران در سراسر  استادان
  و برداشتن  علمي  اطالعات  ها به دانشگاه
  ، نبود نيروي آمبود بودجه  از قبيل  موانعي

  هاي ها و فاصله در آتابخانه  متخصص
  گذاري سياست  شوراي  تشكيل  سبب  جغرافيايي
  علمي  اطالعات  تأمين  ريزي و برنامه
  ر تاريخشورا د  همايش  اولين. ها شد دانشگاه

١/٣/١٣٨١  

  در حقيقت  آه  اآثر سخنرانان. برگزار شد 
  ريزي و برنامه  گذاري سياست  شوراي  اعضاي

ها هستند، از روند  دانشگاه  علمي  منابع  تأمين
  پذير آردن و دسترس  ، تهيه آند انتخاب

  به  الزم. مند بودند گله  علمي  مقاالت  هاي پايگاه
نيز   ، پيشنهادهايي يشهما  در اين  ذآر است

  . شد  موجود ارائه  و موانع  مشكالت  رفع  براي

 **********  

  

  

  

در   كتاب  براي  اي بودجه  گنجانيدن...  
  ، حتي كاركنان  غيرنقدي  مزاياي  ميان

مزايا را   رقم  از كل  كوچكي  اگر بخش
  اعتالي  دهد، در جهت  خود اختصاص  به

مفيد خواهد   بس  كشور گامي  فرهنگ
  .بود

، با  مبلغ  اين  به  سبدي  هر كارفرمايي 
و   شغلي  وضعيت  مدنظر قرار دادن

  كند كه  خود، تعريف  كاركنان  فردي
و   مانند مواد غذايي  اقالمي  شامل
  .باشد  پوشاكي

  ـ هنري  فرهنگي  و ساير كاالهاي  كتاب 
شود،   داده  سبد جاي  نيز بايد در اين

  نظر اين  مطمح  اجتماعي  رفاه  زيرا كه
  همزمان  تواند با ارتقاي بند، تنها مي

  .يابد  خانوار تحقق  فرهنگ  سطح

  

، » خلعتبري  وگو با فريده گفت« 
 ١٨(، ٦٦  ، شماره هفته  آتاب

  .١٢  ، ص)١٣٨١خرداد 





  

  

   رساني اطالع  پايگاه  معرفي   : 

  

  

و   شمال  هاي كتابخانه  سايت  معرفي 
  شِر  مالش

 neulib (North East University Libraries(  

    پريرخ  دآتر مهري 

  

  

،  ريزي ، برنامه گيري در تصيمم  مشارآت 
از   يكي  خدمات  و ارائه  منابع  و تهية  گردآوري
.  است  و ارتباطات  عصر اطالعات  هاي چالش
  اي تواند مقابله مي  و همياري  همكاري  نوع  اين

  آتابدار، افزايش  ، آاهش ود بودجهبا آمب
  نيازهاي  به  و پاسخگويي  آنندگان استفاده
  .باشد  آنان  و پراآنده  متنوع

ها در  دانشگاه  علمي  اطالعات  اتحادية 
  به.  است  وجود آمده  به  نيازي  چنين  راستاي

  ها در تمام دانشگاه  تمام  بودن  منظور سهيم
،  ريزي و برنامه  يريگ آشور در تصميم  نقاط

زير   عنوان  ، به اي منطقه  فرعي  هاي اتحاديه
ها،  دانشگاه  علمي  اطالعات  اتحاديه  مجموعة
  و شمال  شمال  هاي دانشگاه  اتحادية. شد  تشكيل

 ٨  آه  هاست تشكل  از اين  شِر آشور يكي
و   ، سيستان ، گلستان مازندران  دانشگاه

، شاهرود،  هد، سمنانمش  ، فردوسي بلوچستان
  دانشگاه. هستند  آن  بيرجند و سبزوار اعضاي

ها  آتابخانه  اين  رابط  عنوان  مشهد به  فردوسي
  رساني اطالع. شد  مادر تعيين  و اتحادية
  و شوراي  اصلي  اتحادية  هاي فعاليت
  اطالعات  تأمين  ريزي و برنامه  گيري تصميم
،  گرفته  شكل  اصلي  اتحاديه  در درون  ، آه علمي

  آن  اعضا به  و نظرات  اطالعات  و نيز انتقال
  فردوسي  دانشگاه  از ديگر وظايف  اتحاديه

و   گيري روند اطالع  در تسهيل.  مشهد است
  صورت  رساني اطالع  ، از چند طريق دهي اطالع
  :گيرد مي

  گروه  اين :  الكترونيكي  بحث  گروه) ١ 
   با نشاني

  عادي  هاي مكاتبه  زير جانشين  ونيكيالكتر 
اعضا   طريق  از اين.  است  و نمابر شده

. دارند  ارسال  همه  خود را براي  توانند پيام مي
، از  با اتحاديه  ها در رابطه و ديدگاه  نظرات
: شود  تواند مطرح مي  نشاني  اين  طريق

neulib@ferdowsi.um.ac.ir  

  اعضا از امكانات  هنوز همه  آه  از آنجايي 
برخوردار   فعال  الكترونيكي  و پست  شبكه

و نمابر نيز   از مكاتبه  نيستند، تا حدودي
  .شود مي  استفاده

منظور   به :  خانگي  صفحه) ٢ 
  آمترين  با صرف  مستمر و دائمي  رساني اطالع
  اين  الكترونيكي  خانگي  صفحه  و زمان  هزينه
  شرح  به  سايت  اين  انينش. شد  طراحي  اتحاديه

  :  زير است

 http://neulib.um.ac.ir  

   در مورد اتحادية  شده  دريافت  اطالعات 

  آشور و شوراي  علمي  اطالعات 
  اطالعات  تأمين  ريزي و برنامه  گذاري سياست
  هاي دانشگاه  و نيز اتحادية  دانشگاهي  علمي
.  رفتقرار گ  سايت  شِر در اين  و شمال  شمال
  : آند مي  را دنبال  عمده  دو هدف  سايت  اين

  با اتحاديه  در رابطه  رساني اطالع .  الف 
  مربوط  ها و اطالعات ، صورتجلسه هدف  شامل
  اعضا؛  به



  هاي در مورد پايگاه  رساني اطالع .  ب 
، با ايجاد  رابطه  در اين  ها آه مورد نياز دانشگاه

مورد نياز   هاي ها پايگاهتن  نه  الزم  پيوندهاي
  اطالعات  به  دسترسي  شود بلكه مي  معرفي

  نيز  بيشتر در اينترنت
  

  هاي ارزيابي  بر آن  افزون. شود مقدور مي 
  ها، بروشورهاي در مورد پايگاه  شده  انجام

  سايت  اين  نيز از طريق  و آموزشي  اطالعاتي
  بهينه  با استفاده  اميد است.  است  دسترس  قابل

و   سريع  رساني اطالع  به  بتوان  نوين  از فناوري
و   دانش  و گسترش  در زمان  جويي ، صرفه دقيق

و   انتقادي  نظرات.  پرداخت  اي حرفه  مهارت
  طراحي  دربارة  محترم  همكاران  هاي پيشنهادي
  را براي  الزم  ، رهنمودهاي سايت  و محتواي

  . آورد مي  فراهم  آن  مشكالت  رفع

 **********  

  

     ١    آتاب  معرفي   & 

  

     روحانيت 

    آرزو تجلي 

  

 وا  گاليه  ُرزا بردي  توسط   روحانيت   آتاب 
   قزاقستان  جمهوري  ملي  آتابخانة  رئيس

)NLRK (مناسبت  به  آتاب  اين.  است  شده  تأليف  
  قزاقستان  ملي  آتابخانة  سالگرد تأسيس  نودمين

  هاي شبكه  مديريت  مؤسسة  عالي  و با حمايت
در   KEGOC   به  موسوم  قزاقستان  الكترونيكي

  و در برگيرندة  منتشر شده  م ٢٠٠٠  سال
.  است  آتابخانه  اين  مجموعة  دربارة  اطالعاتي

  اي تصاوير ارزنده  آتاب  در اين  توجه  قابل  نكتة
رد موجود در ف منحصر به  هاي از نمونه  آه  است

در   با توضيحاتي  همراه  آتابخانه  مجموعة
  .  است  شده  آثار ارائه  اين  معرفي

  را از غناي  مذآور خواننده  آتاب  مطالعة 
. سازد مي  آگاه  قزاقستان  ملي  آتابخانه  مجموعة
  آتابخانه  از آثار ارزشمند موجود در اين  برخي
  : ند عبارتند ازا شده  مذآور معرفي  در آتاب  آه

  : خطي  هاي نسخه  در بخش 

  به  متعلق  دستنويس  قرآن  ـ دو نسخه 
احمد  شيخ  از آرامگاه  آه.  م ١٨و  ١٢  هاي قرن

و هر دو   شده  منتقل  ملي  آتابخانه  به  يسوعي
  ؛ است  آميزي و رنگ  زيبا، تذهيب  خط  اثر داراي

  علقمت  ترآي  زبان  به  فردوسي  ـ شاهنامة 
    به
  

  ؛ ١٨  قرن 

  به  متعلق  فارسي  زبان  به  نظامي  ـ خمسة 
  ؛ م ١٤٨٨  سال

  سال  به  متعلق  شير نوايي اميرعلي  ـ ديوان 
  ؛ م ١٦٩٩

  ؛ مغول  شاهان  نامة ـ نسب 

  ؛ پارشمن  صورت  به  ـ انجيل 

  ؛ ـ تورات 

  : قزاقستان  انتشارات  در بخش 

  ؛  يجغرافياي  و اطلس  ـ نقشه 

شاعر )  Abai(   اشعار آباي  ـ مجموعه 
   معروف

  

  ؛ قزاقستان 



  سال  به  قزِا متعلق  روزنامه  ـ مجموعة 
  ؛١٩١٧

  در جمهوري  شده  آثار چاپ  ـ نخستين 
  . م ١٨٠٦  از سال  قزاقستان

و ساير   آثار ترآي»  هاي از بخش  چنين هم 
  به و آثار  روسي  آثار زبان«، » شرقي  هاي زبان
و   اسلوانيك  آليساي  به  موسوم(  سيريليك  زبان
  آسياي  و پژوهشگران  آثار جهانگردان»  بخش
  اي ارزنده  هاي ، نيز نمونه» و قزاقستان  ميانه
  . است  شده  معرفي

 **********  

  

  

     ٢    آتاب  معرفي   & 

  

   والمعربه  المصادرالعربية 

     زاده مهدي  احسان 

  

  

  تأليف   والمعربه  المصادرالعربية   آتاب 
انتشار   الرساله  مؤسسه  محمدماهرحماد، توسط

و   فصل ١٠از   در مجموع  آتاب  اين.  است  يافته
طور  و به  است  شده  تشكيل  صفحه ٣٣٥

  ، شناساندن مرجع  منبع  اهميت  به  برجسته
  و استفاده  گيري بهره  و چگونگي  عربي  مراجع

در   اول  در فصل  نگارنده.  است  پرداختهاز آنها 
  مرجع  منابع  توصيف  به  طور عام  ابتدا به

و   مرجع  خدمات  و نقش  پردازد و بعد تعريف مي
  مطرح  دست  از اين  و مواردي  آن  اهميت
  هاي ويژگي  به  فصل  اين  پاياني  بخش. شود مي

و   مرجع  آتب  مطالب  بندي و ترآيب  ظاهري
.  است  پرداخته  مرجع  از آتب  استفاده  گونگيچ

  اختصاص  يا آليات  عمومي  مراجع  به  دوم  فصل
  :   دارد و شامل

  ؛  در دو دسته  عمومي  هاي آتابشناسي. ١ 

  ؛  خطي  عمومي  فهرستگان. ٢ 

و   نگاري روزنامه. ٤؛  عمومي  فرهنگ. ٣ 
و   عمومي  هاي المعارف دائرة. ٥؛  آتابداري

  مرجعي  منابع. شود مي  عمومي  هاي فرهنگنامه
:  از قبيل  است  ذآر شده  آتابداري  در زمينه
   تنظيم

  املصادرالعربية 
طور  به  واملعربه

  منبع  امهيت  به  برجسته
  ، شناساندن مرجع
  و چگونگي  عربي  مراجع

از   و استفاده  گريي هبره
 . است  آا پرداخته



  

ه  يهالمد  المكتب ات رس ي  ، المكتب الم ف ،  االس
و   العربي   العشري   التصنيف :  المدرسيه  المكتبه

  .ديگر  و چند آتاب  الهجائيه  الفهارسه

ل  وم  فص اص  س ه  اختص فه  ب م  فلس   و عل
ه   فصل   اين  به  مربوط  هاي وآتاب. دارد  النفس   ب
  :  است  شده  تقسيم  شاخه  سه

ي. ١  ه  مراجع وط  آ ه  مرب اريخ  ب فه  ت   فلس
  ؛ است

  ؛  و روانشناسي  فلسفه  مراجع. ٢ 

اب. ٣  اي آت ه  فلسفي  ه ه  آ ي  ب ه  عرب   ترجم
  .  است  شده

ارم  فصل  ه  اختصاص  چه الم  ب ه  اس   دارد آ
ع وط  مراج ه  مرب اخه  ب ايي ش ون  ه ن  همچ   دي
الم ديث اس وم  ، ح ديثي  و عل ه ح ريعت  ، فق   و ش
دام  شود   مي  معرفي  اسالمي ه   هم   و هر آ ر    ب زي
ايي  شاخه  ه  شده   تقسيم   ه د ب ال    ان راي  طور مث   ب
د آن   تصوف  به  مربوط  مراجع  بازيابي را در   باي
  . جستجو آرد  اسالمي  و شريعت  فقه  شاخة



  

ه   پنجم  فصل  وم   ب اعي   عل   ششم   ، فصل  اجتم
تم   و فصل   عربي  زبان  به ه   هف وم   ب و   نظري   عل

اربردي اص  آ ل  اختص تم  دارد و فص ه  هش   ب
  طبيعي   ، علوم رياضي  علوم  همچون  هايي شاخه
م   در فصل . پردازد مي  و طب را   ادبي   مراجع   نه

يم مي  مشاهده م  و فصل  آن ه  ده   فصل  آخرين  آ
اب   اين ه   است   آت اريخ   ب ا اختصاص    ت   و جغرافي
ده. دارد ب  نگارن دي ترآي ي  بن ع  معرف را   مراج

اس دي رده  براس دهي  بن وئي  ده ام  دي   داده  انج
ه    آه  است دا ب ات   در ابت ه   و در آخرين   آلي   مرحل
ه اريخ  ب ه  ت ا پرداخت ي.  است  و جغرافي   در معرف
اب   يك داء اطالعات    مرجع   آت را   آتابشناسي   ابت

ه ي  ارائ ورت م د و در ص رورت  ده م  ض   و مه
  از آن  استفاده  و طريقه  توصيف  به  مرجع  بودن
ع اره  منب ي  اش د م ر مبحث. آن ان  در ه ر   زم نش

ار اساس ه  آث رار گرفت ترين.  است  ق ابع  بيش   من
اريخ  ، زبان دين  به  مربوط  شده  معرفي  مرجع   ، ت

  .  است  عربي  و ادبيات

 **********  

  

  

     نشريه  معرفي   ٤ 

  

  فصـلنامه :  رساني و اطالع  كتابداري 
  و مركز اسـناد آسـتان    مركزي  كتابخانه
   رضوي  قدس

    مهاجرزاده  طاهره 

  

  

روزه  ت  ام تة  اهمي داري  رش ش  آتاب   و نق
داران ؤثر آتاب ر اطالع  م ر آسي  رساني در ام   ب

يده ت  پوش ته.  نيس داران  در گذش ايد آتاب را   ش
ا رشد و    مي  آتاب  صرفًا نگهبانان دانستند، اما ب

ال   و به  علوم  گسترش ه    آن  دنب ا،   رشد آتابخان ه
داران ت    آتاب وز ثاب د و دلس ه   متعه د آ در   آردن

اطي   آتابدار پل  واقع ين   ارتب ردم   اطالعات   ب   و م
ه   است ين   و ب د اطالعات     هم خود را    منظور باي

ا  . شود   روزآمد نگهدارد تا سودمند واقع از آنج
ه ل  آ لي  محم ال  اص ات  انتق ه  اطالع ا  آتابخان ه
ههس ر چ ه  تند و ه ي  آتابخان يع غن ر و وس ر  ت ت

ة    آن  آتابداران  وظيفة ر؛ آتابخان   مرآزي   خطيرت
تان دس  آس ه  ق دمت  آ الغ  آن  ق رن    ب د ق ر چن   ب
داران   علمي   سطح   منظور ارتقاي  ، به است   آتاب

  هاي  آوشش  و انعكاس  علمي  هاي يافته  و انتقال
ان دام  آن ه  اق ريه   ب ار نش وان   اي انتش ا عن :  ب

لنامة« ه  فص زي  آتابخان ناد   مرآ ز اس و مرآ
ه  »  رضوي   قدس  آستان ردد آ ،  دوم  از شماره   آ
ر  »  رساني و اطالع  آتابداري»  به  آن  عنوان تغيي
ه .  يافت  ي   ب رايش   طور آل ن   گ ه   اي ـ     ، علمي  مجل

أت   است  و آاربردي  پژوهشي ة   و هي   آن  تحريري
را   از آن  گروهي :  است   دهش  تشكيل  از دو گروه
ه   رساني و اطالع  آتابداري  متخصصان   مفهوم   ب
روزي ي  ام ان   و گروه ر را عالم و   ديگ

  و همدلي  همكاري. اند داده  تشكيل  شناسان نسخه
وع ص  و تن اي تخص ع  ه ده  جم أت  ش   در هي
ه   ، مي  تحريريه د زمين راي   مناسبي   توان   تلفيق   ب

داري ي  آتاب ه  متك ش  ارزش  ب ا و دان ي  ه و   دين
ي  الع  مل اني و اط ي  رس ه  متك ش  ب ا و  دان ه
ن اي آوري ف راهم  ه د ف ن. آورد  جدي ار اي   انتش

اآنون   ١٣٧٦  از پائيز سال  نشريه   آغاز شد و ت
  منتشر شده  از آن) ١٣٨٠  تابستان(  شماره ١٤

مارگان خه ١٥٠٠  آن  و ش ت  نس ة.  اس   مجل
داري الع  آتاب ا و اط راي  نيرس ه  ب ا و  آتابخان ه

ي ز فرهنگ گاه مراآ يت ، دانش ا، شخص اي ه   ه
ي ي  علم داري   و فرهنگ اتيد آتاب ور و اس   آش
  از ناشران  برخي  براي  چنين شود، هم مي  ارسال
رم ريات  محت ه  نش ان  آ ه  خواه ز   مبادل ند ني باش
ال ي  ارس ود م ه. ش دان عالق ه  من تراك  ب   آن  اش

مشهد ـ   :  نشاني  خود را به  توانند درخواست مي
رم ه  ح ر، آتابخان زي  مطه تان  مرآ دس  آس   ق

ه ٩١٧٣٥-١٧٧:  پ.  ـ ص     رضوي ا ب   پست  ي
  :  الكترونيكي

 E-Mail: Libastan@ Imamreza. or. ir  .
ال د  ارس ت. آنن ب  جه ه  آس ات  هرگون   اطالع

ا شماره   مي  ٠٥١١-٢٢١١١٥٤:  تلفن   توانيد ب
  .فرمائيد  حاصل  ماست ٢٢٢٠٨٤٥و يا نمابر 

 **********  

  



  

  

    مقـالـه   ٣  

  

ــزوم«  ــنايي  ل ــجويان  آش ــا   دانش ب
  در دانشگاهها و مراكز آموزش  كتابخانه
  »  عالي

     ريزي اشرفي  حسن 

  

  

ه  اني  آتابخان ه  است  مك وهي  در آن  آ از   انب
ا در   مي   ها نگهداري و دانستني  اطالعات شود ت
قرار   آن  و طالب  تيار خواهاننياز در اخ  صورت
رد ه. گي ايي  آتابخان ت  ج ه  اس ي  آ ا وقت ه  م   ب
ن والت  بست ب ي  مجه يم م رين رس ا را بهت   ، آنج

ان ت  مك تيابي  در جه ه  دس خ  ب ئواالت  پاس   س
ي يم م ونگي.  دان ا چگ تفاده  ام زوم  از آن  اس   و ل
  از حداقل  ، با استفاده و بهينه  مناسب  گيري بهره
ان تلزم زم تن  ، مس ات  داش ه  اطالع در   اي زمين
ه  ونگي    رابط ا چگ ي   ب ه   دسترس ات   ب و   اطالع
ديهي .  است   موجود در آن   منابع   داشتن   است   ب
ك ي   ي ياء قيمت ر از اش ندِو پ راي  ص ي  ب ه  آس   آ

را در دسترس     ارزش  باشد هيچ    نداشته   آليد آن
  اشياي از  و قادر نيست  نخواهد داشت  و اهميتي
راي . را ببرد  الزم  بهرة  آن  قيمتي   هم   شخصي   ب
ه ال   آ د و آان اطي  آلي ابع   ارتب ا من واد   ب و م

ه ترس  آتابخان كل   را در دس يار مش دارد بس و   ن
مورد    اطالعات  بتواند به  آه  است  غيرممكن  گاه

ابع   از طريق   نيازش ه   من دا    دسترسي   آتابخان پي
  . آند

فانه  ه   در  متأس ا ب ور م ت  آش ودن  عل   نب
گ ه  فرهن ادت  مطالع تن  و ع ردم  نداش ه  م   ب
اصًال   مردم  ، عامة از فقر فرهنگي  ناشي  مطالعه

  ناآشنا و  با آتابخانه

ه  وان  غريب د و ج اي ان م   ه ا ه تن   م ا داش   ب
ين ط  عادت  هم ه(  غل ر مطالع   وارد دانشگاه)  فق
و   آموزشي   محيط  اقتضاي  آنها به  اند وقتي شده
ردن    در جهت  از آتابخانه  گيري بهره  لزوم اال ب   ب
طح اهي  س ات  آگ ه   و معلوم ود ب ه  خ   آتابخان
ه ي  مراجع اط  م تجو و ارتب د در جس رار   آنن برق
ام   مورد نظرشان    با منابع  آردن د و   مي   ناآ مانن
  و اطالعات   دستمايه  مورد خود را بدون  در اين
ه   يندر آخر. آنند مي  حس را در   چاره   هم   مرحل

ا از او در جهت    از آتابدار مي   مددجويي د ت   دانن
أمين ته  ت ان خواس ب  هايش ابع  و آس ذ   من و مآخ
ه . بخواهند  آمك ه    نقش   البت دار را ب وان   آتاب   عن

ي ين  پل ه  ب ده مراجع ه  آنن ه  و مجموع   آتابخان
ه   گرفت  ناديده  توان نمي ه    آ ا وظيف   او آمك   همان

ا    آتاب  به  دسترسي  افراد در جهت  و راهنمايي ي
ريه ع   نش ر منب ا ه اتي  و ي ذ اطالع ر   و مأخ ديگ
ت ي اس ا وقت ي  ، ام جو حت ه  دانش اي  ب   الفب

دار را هم    نيز آشنا نيست   آتابخانه   در آمك   آتاب
ه راه   ب ود گم رگردان  خ رد   و س د آ . خواه
ا  خود دانش    اندازة  به  آس  هيچ  الواقع في جو و ي

  نياز و خواستة  به  ديگر نسبت  آنندة هر مراجعه
دارد و اوست    آامل   اشراف  اش اصلي ه   ن د    آ باي
  آتابخانه  با مجموعة  ارتباطي  هاي ها و راه آانال

ان   راحتي  به  آن  را پيدا آند و از طريق   و در زم
  . يابد  دست  مورد نيازش  اطالعات  آمتر به

  

  برخي  حتي  آه  هستيم  شاهد آنما   متأسفانه 
جويان ة  از دانش ارغ  در مرحل يل ف دن  التحص   ش
ي   و علمي  صحيح  استفادة  هنوز نحوة را   و عمل
ه   از مجموعة د  نمي   آتابخان راي  . دانن د ب ن   باي   اي

ئوال خ س ا پاس ب  ه ابيم  مناس ه  بي ك:  آ را ي   چ
جو روش تفاده  دانش ت  اس ه  درس را   دان از برگ

،  ، موضوع  عنوان  دان داند؟ چرا او فِر برگه نمي
ه   نويسنده ه   را و اينك د از    وقت   و چه   چگون باي

دام  ر آ ره   ه ا به ت  از آنه ي گرف را   ؟ نم د چ فهم
ة    دانشجويان ا نماي االت )  Index(  ب   و مجالت   مق
ا    رشتة  مقاالت  موضوعي  و يا فهرست خود و ي
وع وژه  موض ق  و س ژوهش  تحقي ود خ  و پ
ة   ندارد؟ چرا در سطح   آشنايي   دانشجويي   جامع

ده  وز ع ه   اي هن ِر لغتنام رة  ف ارف و دائ را   المع
و   آاري  در زمينه  دانند؟ چرا دانشجو حداقل نمي

اب  اي ، مجموعه اش درسي اي از آت را   مرجع  ه
ه    جواب بي  سئوال  شناسد؟ و چندين نمي   ديگر آ

راي   د ب ًا باي اره   واقع ا چ ت  اي آنه ن .  جس ا اي   ب
يل ت  تفاص د در جه ع  باي ن  رف ه  اي   نقيص

ين       راهكارهايي روز چن ا از ب رد ت دا آ   ضايعة   پي
فناآي ه  اس ته  باعث  آ ة  شدن  بس و   سستي  نطف
ودي ده  خم ود دانشجو ش ر   در وج و او را از ه

الطبع   باز خواهد داشت  آند و آاوي زان   و ب   گري



ه رد،   از آتابخان د آ وگيريخواه يم  جل .  آن
  :شود پيشنهاد مي  ارتباط  در اين  آه  راهكارهايي

ه   است   آن  معقول  روش. ١  دو ورود    آ در ب
ه   و شروع ه     تحصيل   ب ا آتابخان   دانشجو او را ب

يم نا آن ك   آش د ي نايي  و در ح ي  آش ه(  آل   ن
ي ه)  تخصص ن  ب ان  او اي دهيم  امك ه  را ب ا   آ ب

اي روش ت  ه حيح  درس ره  و ص ري به از   گي
د   الزم  و آموزش   آشنا شده   آتابخانه در . را ببين

ورهاي رفتة  آش ان  پيش ي  جه طح  حت   در س
دارس دايي  م ه   ابت ا آتابخان راد ب نا  اف   آش

  

ي  وه م وند و نح تفادة  ش ه  اس   از آن  بهين
  ها نيز چون  دانشگاه  در سطح. بينند مي  آموزش

ري  جو فراگي رفًا در آ   اش دانش و   درس  السص
  و مجبور است   نيست  اش محضر استاد مربوطه

ة يلي  در زمين اط   تحص ود ارتب گ  خ و   تنگاتن
الطبع   داشته  با آتابخانه  نزديكي دا    باشد، ب از ابت
پيدا   خاصي  و ارزش  در نظر او اهميت  آتابخانه

ي ور است م د و مجب   و صحيح  درست  روش  آن
تفاده اموزد  از آن  اس ه. را بي تم  در نتيج   سيس
دابير الزم  آموزشي ز ت ن  ني اط  در اي م  ارتب   را ه

ه ر گرفت رده  در نظ را آ ت  و اج ران.  اس   در اي
نايي»  درس ه    آش ا آتابخان ي »  ب   در بعض

گاه ا در برخي دانش ا و ي ته  ه ه رش ا ب وان  ه   عن
اري د اختي ه  واح ي  ارائ م م وز ه ا هن د و ي   ش

ه   شود، اما الزامًا اين مي وان   واحد بايد ب ك   عن   ي
  درسي   واحدهاي   در مجموعة  درسي  واحد مهم
ده  دانشجويان رم  گنجان ا دوم  اول  شود و در ت   ي

  .گردد  دانشجو ارائه  به

تادان. ٢  ديران  اس رم  و م روه  محت اي گ   ه
د در جهت    آموزشي ه   شناساندن   نيز باي   آتابخان

ه جويان  ب يش  دانش دم  پ ده  ق دن، ب ش   ا گنجان
اعاتي ول  س رم  در ط جويان ت ه  ، دانش   را ب
ه رده  آتابخان ه    ب ا مجموع ا را ب اب  آنه اي آت   ه
و   خودشان  با رشتة  مرتبط  و غير درسي  درسي
وة ق  نح ژوهش  تحقي ه  و پ زارش  و ارائ ا   گ ب

تفاده ابع  اس ف  از من واد مختل ه  و م   آتابخان
  .دهند  آموزش

در دانشجو ارت  اطشهر چق ه  ب ا آتابخان و   ب
ابع ترده  آن  من ري   گس ود، در فراگي ر ش و   ت
  تر خواهد بود و نه خود موفق  معلومات  افزايش

دن ا در گذران دهاي  تنه ي  واح ود را   درس خ
ه  د بلك د دي اتر خواه ه  توان ات  ب و   اطالع

ي  هاي دانستني اره  جنب ز   مختلف  مسائل  درب ني
  پيدا خواهد آرد و در  دست

  

ام  ژوهش  هنگ ق  پ ه  و تحقي ه  و مطالع   ب
ي د توانست  راحت ان  خواه م  در زم   ، اطالعات آ

ه ور توج د و در خ ابع  مفي ه  از من   آتابخان
  : شكلي  در چنين  است  بديهي. نمايد  استخراج

  .شود مي  دانشجو آمتر تلف  وقت. ١ 

مورد    به  نسبت  مفيد و نزديكي  اطالعات. ٢ 
  .  خود خواهد يافت  ليا سئوا  تحقيق

ه    دانشجو و تجمع  تراآم. ٣  ا در آتابخان   آنه
اهش ت  آ د ياف ردرگمي  خواه د   و از س او خواه
  . آاست

ة. ٤  ق  در مرحل ژوهش  تحقي ث  و پ   باع
رتبط  آار منسجم  يك  خواهد شد آه   و اصولي   ، م

  . پذيرد  و پژوهشگر صورت  محقق  از طرف

داران . ٥  ار آتاب ش  آ ت  بخ ع  امان   و مرج
ا وقتشان     تر و راحت سبك د شد ت ر    تر خواه را ب
  .ديگر متمرآز آنند  هاي فعاليت  روي

 **********  

  

  



  

  بـــه  پاســـخ  *  
   رسيده  هاي نامه

 

   قرباني  جالل  آقاي  جناب 

ه   شما و ارسال   مندي با تشكر از عالقه  ،  نام
ن ي  انجم تان م د در شهرس عبه توان ا ش ته  ه   داش

ه  باشد، اما هنوز آيين ين   آن  نام .  است   نشده   تعي
ه  آيين  تهيه  در صورت   از طريق   آن  ، شرايط  نام
  .خواهد رسيد  همگان  اطالع  به  خبرنامه

  

    عمومي  روابط 

  

 **********  

  

   عليم  رساني اطالع  محترم  مؤسسه 

ه    كر از نام ا تش ك   ب ما، ي خه  ش رم  نس   ف
ن  عضويت راي  در انجم ال  ب ما ارس د  ش در . ش
  حاوي  نيز آه  انجمن  ، خبرنامه عضويت  صورت

ات ار و اطالع ئواالت  الزم  اخب ورد س ما   در م ش
د    شما ارسال    براي  منظم  صورت  به  است خواه
  .شد

  

   عمومي  روابط 

  

  

  

  

  

  

  

    خود ما را  لطفًا از تغيير نشاني    .  
  .فرماييد  آگاه     

  

  ها ها، موزه آتابخانه  سازمان  سايت وب  آدرس 
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