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رسانیایرانکتابداریواطالععلمیاعطایجوایزملیانجمننامهنظام

 هایخالقیت و هانوآوری یا و دانشگاهی  و علمی هایپژوهش طریق از  که تالشگرانی ترغیب و تشویق:مقدمه -1

 و فرهنگی ی،اجتماع مرتبه  و افزایند می کشور در حرفه یک هایسرمایه به جدیدی هایآورددست کاربردی و ایحرفه

 پیشرو، و علمی نهادهای عنوان به نیز علمی هایانجمن. است جامعه وظایف مهمترین از بخشند، می ارتقا را مردم اقتصادی

 را ها آن ،خود حوزه دانشگاهی و ایحرفه جامعه اعضای به علمی جوایز یاعطا جمله از و گوناگون های راه از کوشند می

 نیز رانای رسانیاطالع و کتابداری علمی انجمن .نمایند ترغیب ،نوآورانه  و خالقانه کارهای و اصیل های پژوهش انجام برای

 و داد قرار کار دستور در را خالقانه و نو آثار به ملی جوایز اعطای ،خود ایحرفه کنگره نخستین از رویکرد، همین اتخاذ با

 .کند می عملی و اعالم رسماً را انجمن ملی یزجوا اعطای فرایند نامه، نظام این تصویب و تدوین با اینک

 و کتابداری حرفه و رشته کیفی و کمی حوسط به بخشیدن ارتقا ،انجمن توسط ملی جوایز اعطای از هدف:هدف -2

 از گیری بهره و انجمن علمی مرجعیت نقش تقویت حوزه، فعاالن و اندرکاران دست ترغیب و تشویق ،ایران در رسانی اطالع

 .است فناوری و تحقیقات علوم، وزارت علمی هایانجمن کمیسیون بهبود های توصیه

 :تعاریف -3

متخصصان پژوهان و  دانشای است که به  جایزه: رسانی ایران انجمن علمی کتابداری و اطالع جایزه ملی .1

جوایز . شود میطا اعای  کاربردی یا تولید یک ابزار حرفهعلمی و  حوزه علوم اطالعات برای تولید یک اثر پژوهشیایرانی 

شود و ممکن است هر سال یک یا چند جایزه ملی  می اعطاهای مختلف مرتبط با حوزه  ها و گرایش ملی انجمن در زمینه

، ساالنه و با تصویب هیات انجمن ملی جوایز. شوند های این جوایز در پیوست یک معرفی می نمونه. اعالم و برگزار شود

 .شوند میو اعالم  تعیینمدیره 

 نامه  نظامهای اعالم شده در این نوآورانه و خالقانه در قالب  خدماتی/ فیزیکی/ شامل هرگونه تولید فکری: اثر .2

 .استعلوم اطالعات  های مختلف در حوزه

به شرح زیر  های مرتبط با حوزه علوم اطالعات در هر یک از موضوع توانند یم یارسال آثار: آثار قالبموضوع و  .3

 .باشند یا حرفه محصوالت و ابزارها ای و یاجرائ طرح ،یپژوهش طرح مقاله، نامه، انیپا کتاب، قالب درو 

 مراکز اسنادموزه ها ، آرشیوها، ها شناسی، کتابخانه دانش  رسانی، اطالع  کتابداری، شامل : علوم اطالعات ، 

 .و مراکز تولید و فراوری داده ها است رسانی تخصصی مراکز اطالع

 رسانی اطالعات علمی و مدیریت مراکز اطالعات و اطالع تیریمدآثار مرتبط با : مدیریت اطالعات 

 علمی و  رسانی مراکز اطالع ،ها، آرشیوها، مراکز اسناد  کتابخانهفناوری در با  مرتبطآثار : فناوری اطالعات

 و مراکز تولید و فراوری داده ها تخصصی
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 سنجی، سواد اطالعاتی و  ، علممدیریت دانشای شامل  رشته آثار مرتبط میان: ای رشته های میان فعالیت

 . انجام شده باشدرسانی  ها، آرشیوها، مراکز اسناد و مراکز اطالع کتابخانهکه در نظایر آن 

:هاآنوظایفوجوایزارکان -4

هیات مدیره نفر عضو اصلی  7جوایز ملی انجمن متشکل از  سیاستگذاریی شورا :سیاستگذاری شورای .1

 4یا  2تواند  می سیاستگذاریشورای . رئیس انجمن ریاست شورای سیاستگذاری را به عهده دارد. انجمن است

نظر و متخصص را نیز متناسب با نوع جوایز با اکثریت آرا برای مدت یکسال به عضویت  نفر از افراد صاحب

ها  ، شاخصنامه نظامتصویب ، های مربوط سیاستگذاری، جوایزانواع تعیین : وظایف شورا عبارتند از. شورا درآورد

پذیرش و تصویب حامیان کمیته علمی، حقیقی تصویب عضویت اعضای های مرتبط با آن،  و دستورالعمل

  .مالی و نظارت بر حسن اجرای فرایندهای اعطای جوایز

های پژوهش، آموزش، ارزیابی و  کمیتهن مسئوال، متشکل از رئیس هیئت مدیرهاین کمیته:علمی کمیتۀ .2

نفر اعضای  3عضو حقوقی و  4به عنوان  (مسئول دبیرخانه کنگره)های انجمن  همایشبود مستمر و به

ریاست این کمیته بر عهده رئیس شورای . است جوایز ملی سیاستگذاریحقیقی به انتخاب شورای 

آمدسازی و روزتعیین این کمیته وظایف . دبیر کمیته علمی است است و مسئول دبیرخانه کنگره، سیاستگذاری

ارزیابی اولیۀ ها و راهنماهای مرتبط با آن،  نامه و تدوین دستورالعمل های ارزیابی آثار، ویرایش نظام شاخص

، نظارت بر اجرای فرایند اعطای جوایز، حل و فصل مسائل داوری، تعیین داور برای هر یک از آثار، آثار

 .استبندی نظرهای داوران  و جمع رسیدگی به شکایات

 نظرافراد شناخته شده و صاحب میان از داور،  3تعداد جوایز و به ازاء هر جایزه به ساالنه داوران :اوراند تاهی .3

علمی تعیین و عضو کمیته داوران کمیته با اکثریت آرای صورت جداگانه مرتبط، به  ای در حوزه علمی و حرفه

ها  و امتیازدهی به آن از جوایز ملی مسئول بررسی آثار رسیده برای هر یکهیات داوران  .شوند جوایز می

  .هستند

ها داشته  نباید از میان افرادی انتخاب شوند که اشتراک یا تضاد منافع با آثار یا صاحبان آنداوران  :تبصره

 .شود نیز میآثار نامزد دریافت جوایز و اجرای تدوین ، هدایت، تهیهدارا بودن هر گونه نقشی در این تبصره شامل . باشند

انتخاب  سیاستگذاریشورای و تائید مسئول دبیرخانه کنگره با پیشنهاد کمیتۀ اجرائی  مسئول : اجرائی کمیته .4

اری به عنوان عضو کمیته پیشنهاد و با تایید شورای سیاستگذسایر اعضا توسط مسئول کمیته . شوند می

طای جوایز در مراسمی باشکوه و وظیفه اعضای این کمیته فراهم کردن زمینۀ اجرائی اع. فعالیت خواهند کرد

 .در کنگره ساالنه انجمن است

و از نشان  شوند تأیید می سیاستگذاریشورای حامیان مالی هر کدام از جوائز ملی انجمن توسط  :مالی حامیان .5

 .شود میها در طراحی تندیس و هنگام اعطای جوائز استفاده  و نام آن
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و میزان آن با توجه به حامیان مالی و منابع ..( تندیس، سکه لوح، ) نوع جایزهدر هر سال،  :جایزهقدارونوعم -5

نامه، اصل بر اعطای لوح و  طبق این نظام. شود مالی انجمن توسط شورای سیاستگذاری جوایز ملی مشخص و اعالم می

 .تندیس است و ممکن است حمایت مالی در کنار جایزه وجود نداشته باشد

 :مراحلانجامکار -6

در تیر ماه هر سال با نظر کمیته علمی و تائید شورای سیاستگذاری  آثار دریافت فراخوان: آثار ریافتد خوانافر .1

 . بود خواهد سال هر شهریورماه پایان آثار ارسال مهلت. شود به اطالع عموم رسانده می

ال کامل شمسی از نامزد دریافت جوایز شوند که تا زمان اعالم فراخوان، مدت سه ستوانند  آثاری می :1 تبصره

 . باشد سپری شده ها زمان تالیف، تدوین، تولید، عرضه یا شروع به اجرای آن

و در صورت ارسال مجدد از فرایند داوری حذف شود  میهر اثر تنها یک نوبت در کنگره داوری . 2تبصره 

 .خواهد شد

ای که اثر  جایزهشرایط نامه و  نظامی کلی معیارهاانطباق اثر ارسالی با ، در این مرحله: آثاراولیه  مرحله انتخاب  .2

برای دریافت در این مرحله شده انتخاب آثار . شود بررسی و تعیین میبرای دریافت آن نامزد شده است، توسط کمیته علمی 

  .شوند ، برای داوری ارسال میدر این مرحله هر یک از جوایز، پس از کسب اکثریت آرا

نامه اجرایی داوری هر جایزه در اختیارداوران  های داوری و شیوه شاخص، داوری برای اجرای فرایند: داوری آثار .3

برای سه داور متفاوت ارسال ( کننده بدون نام و مشخصات تهیه)هر اثر تا حد امکان به صورت ناشناخته . شود گذاشته می

. شود محاسبه می 100تا  0 فرم از هرامتیازهای ع  مجمو. شود ارسال مینیز به ضمیمه هر اثر، یک فرم داوری . شود می

چنانچه چند اثر دارای . شود میباشد، اثر واجد برگزیده شدن شناخته  270سه فرم داوری بیش از امتیازهای چنانچه میانگین 

 .شود به عنوان اثر برگزیده معرفی میامتیاز باشند، اثر دارای باالترین میانگین  270بیش از امتیازهای میانگین 

های داوری، نحوه امتیازدهی هر یک از آثار توسط کمیته  پس از تکمیل فرم :امتیازهاو کنترل ی بند جمع .4

شود و امتیازهای نهایی و جوایز مربوط توسط کمیته علمی اعالم  علمی کنترل و چنانچه مشکلی وجود داشته باشد رفع می

  .  شود می

محصول /، در آن سال اثرکسب نکنندز الزم را چنانچه در مجموعه آثار ارسال شده، هیچیک امتیا :تبصره

 .شود نمیعطا شود و جایزه ا برگزیده معرفی نمی

در فصل پائیز هر سال و در مراسم اختتامیه کنگره ساالنه متخصصان علوم تعیین شده جوایز : اعطای جوایز .5

 .شود می اطالعات اعطا

های بهبود  دهای دریافت شده بررسی و اقدامپس از برگزاری مراسم و اعطای جوایز، بازخور: تحلیل فرایند .6

 .نامه و مستندات آن بشود ها ممکن است شامل بازنگری نظام این اقدام. شود ریزی می برای سال بعد طرح
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رسانی ایران به  کتابداری و اطالععلمی ت مدیره انجمن ادر هی 72/4/5931تبصره در تاریخ  4بند و  6 در نامه نظاماین 

 .دیتصویب رس
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پیوستیک

 کتابداریواطالعرسانیایرانعلمیملیانجمنهایهیزانمونهج



جایزهپوریسلطانی*

در حوزه کتابداری و  ای های حرفه این جایزه به اثر پژوهشی و یا یک ابزار طراحی شده برگزیده برای فعالیت

 .شود میها و مختصات قابل توجهی باشد اعطا  که دارای ویژگی رسانی اطالع

 

جایزهعباسحری *

ها و مختصات قابل توجهی  که دارای ویژگی در حوزه مطالعات نظری علوم اطالعاتاین جایزه به اثر پژوهشی برگزیده 

 .شود می باشد اعطا

 

جایزهنوراهللمرادی*

که دارای  شیودر حوزه آر ای های حرفه این جایزه به اثر پژوهشی و یا یک ابزار طراحی شده برگزیده برای فعالیت

 .شود می ها و مختصات قابل توجهی باشد اعطا ویژگی

 

آفرینانصاریجایزهنوش*

های پژوهشی انجمن کتابداری و  در راستای اولویتاین جایزه به اثر پژوهشی و یا یک ابزار طراحی شده برگزیده 

  .شود میاعطا  رسانی ایران اطالع


