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 مقدمه:

ای هدف مهم دیگر همایشهای علمی/ حرفه ارتقاء رشته و ارتقاء حرفه.  ارتقاء مخاطب، انواع دیگر همایشها ارتقاء است، ها و همه هدف کنگره

شود، کنار هم نشاندن اصحاب ای در کنار جامعه دانشگاهی است. این کنگره چنانکه در همه اسناد گذشته آن نیز رویت می انسجام جامعه حرفه

رعت و با فارغ التحصیل شدن در یکی از مقاطع تحصیلی به جمع حرفه و دانشگاهیان یعنی اساتید و دانشجویان است، دانشجویانی که به س

مندان حوزه اطالعات را فرا خواند تا در نشستهای تحلیلی کند همه حرفهپیوندند. کنگره متخصصان علم اطالعات ایران تالش میاصحاب حرفه می

د و نیگر و با اساتید دانشگاهها برای حل مشکالت چاره جویی کنمسایل و مشکالت جاری حرفه را به زبان خود بیان کنند و با هم اندیشی با یکد

نیاز بازار ای بر آن گذاشته شده و تکمیل کننده همایشهای علمی پژوهشی خواهد بود. این فرصتی است برای اساتید تا از از این روی نام حرفه

 های دنیای علم آگاه شوند.ها و پیشرفترای اهل حرفه که از تازهتدریسشان را به سمت نیازها بکشانند و فرصتی است ب آگاه شوند و سمت و سوی

 نشستها:

شکل غالب این همایش همانند نحستین کنگره برگزاری میزگردهای تخصصی است. انتخاب میزگردها توسط کمیته پژوهش انجمن و با بررسی 

اندیشی  اساتید و خبرگانی برای هریک از این ویب نشستهای همهمه ابعاد کنگره نخست، به هیات مدیره پیشنهاد و نهایی شده است. پس از تص

اند، لیکن برخی از این دبیران در میانه راه جای خود را به نشستها پیشنهاد داده شده که با تصویب هیات مدیره حکم گرفته و کار خود را آغاز کرده

 اند.عزیز دیگری داده

شه و تجربه را برای انتخاب موضوع مشخص برای ارائه در دومین کنگره و شناسایی افرادی را که دبیران نشستها مسئولیت گفتگو با صاحبان اندی

خوب این  می توانند در نشست تحلیلی را ارئه کنند برعهده داشته و انتخاب نهایی افراد در پنلها با تالش این بزرگواران انجام شده است. و اتفاق

 همت پنل دبیر مجدد انتخاب به خود مواردی در که بعد از شکل گرفتن کمیته علمی/حرفه ای هر نشست،انتخابها همانطور که گفته شد این بود 

 هانشست چکیده کنار در جزوه همین در پنل هر اعضای و دبیران. است کرده صادر را جدید احکام  مدیره هیات اولیه دبیر توافق با که گماردند

 .بفرمائید مالحظه توانید می که اند شده معرفی

 :هامقاله

 نظر از داوران، وقت گرفتن و داور سه به کم دست مقاله هر ارسال و حوصله پر و گیرانهسخت داوری سال دو تجربه با را علمی های مقاله مساله

 که کسانی عادت ظاهرا که چرا ، کنیم نظر تجدید ها مقاله گرفتن شیوه در سوم کنگره برای داریم تصمیم و نیست کننده راضی علمی کمیته

 خواهیممی سویی از. است کرده روبرو مشکل با را ما سال دو هر در که است پژوهشی علمی هایمقاله شکل و ظاهر حفظ نویسندمی مقاله

 را آن خوب نمونه. برند نمی قلم به دست اند،کرده هم خوبی کارهای که ما ایهای حرفه دیگر سوی از و باشد، ایحرفه کارهای حاصل هامقاله

 مشکالت حل برای راههایی چه و شد عنوان خوبی های تجربه چه.  کردیم تجربه اندیشی هم نشستهای در و کنگره تاالرهای در پیش سال

 آگاه ناخود بطور و ظاهرا ایرانی ملی سنت ولی ، بود مقاله یک پایه کنگره رظن از همان که آمد می زبان به آنجا در و بود شده طی کتابخانه یک

. نویسند نمی ولی گویند می شفاها و آن انتهای تا ابتدا از را تجربه یک و گیرند می باال را دستشان همه و کند می میل بودن شفاهی سمت به

 پیشنهاد نیز عزیزان همه از. کند می پیدا مشکل پژوهشی علم های مقاله رد یا تایید با هربار علمی کمیته آن از پس و داوران کمیته نتیجه در

 تجربه اطالعات علوم مختلف های حوزه در خبره و گرامی همکاران که کنیم پیدا حلی راه بتوانیم تا کنند کمک ها مقاله مورد در که خواهیم می

 .کنند ارائه و بنویسیند را خود های

 



  :هاجایزه

 کنگره نخستین در که داد خواهد ای حرفه برگزیده اثر به سلطانی پوری افتخار پر نام با ای جایزه پس این از انجمن که شد اعالم گذشته سال

 کنگره در را جایزه چند یا یک سال هر که شد طراحی متعددی جوایز مدیره هیات در و جاری سال در و نشد اجرایی تصمیم این در تاخیر علت به

 آثار برای سلطانی پوری جایزه از عبارتند که شد گرفته نظر در جایزه سه کنگره دومین برای. کنیم ای حرفه خبرگان و اندیشمند پیشروان تقدیم

 اجرایی نامه آئین در که همانطور. آرشیوی مطالعات و آثار برای مرادی نوراهلل جایزه و نظری مطالعات و آثار برای حری عباس جایزه ای، حرفه

  جوایز

صاحب تجربه و صاحب اثر تعلق می  این جایزه به صاحب فکر،باشد، 300نمره از  270و شیوه نامه اجرای آن آمده اگر مجموع نمرات سه داور 

داور ارسال شده و نمرات دریافتی تعیین کننده گیرد و در غیر اینصورت به بهترین اثر رسیده تقدیر نامه تقدیم خواهد شد. آثار رسیده همه برای سه 

 آبان در تاالر حکمت تقدیم بزرگواران خواهد شد. 16روز  16جوایز خواهد بود. جوایز یا  تقدیر نامه ها  در اختتامیه کنگره در ساعت 

 

کیفیتها بوده اند سپاسگزاری می کنیم و آرزو در پایان از کمیته علمی / داوری که همه بار علمی این کنگره را بردوش داشته و بانگرانی مراقب 

علمی داریم  همه مخاطبان ما با دستی پر از کنگره بروند و در سازمان دادن کنگره سوم از هم اکنون انجمن را کمک کنند. بهترین کمک شما نقد 

می دهد که در همه مسایل دیگر از منافع همه انجمن را منسجم تر می کند و به انجمن این امکان را و جدی کنگره است. مشارکت فعال شما، 

 پیوستگان و وابستگان به انجمن اعم از دانشگاهیان و خبرگان و حرفه مندان گرامی و فرهیخته پاسداری کند.

                                                                     

 دبیراجرایی                                                                                                                                          

  



 : دکتر فریبرز خسرویدبیر                     و  داوران کمیته علمی
 نرگس نشاطدکتر  زادهمریم صرافدکتر  زادهمحمد حسندکتر  شعله ارسطوپوردکتر 

 مریم نظريدکتر  میترا صمیعیدکتر  سید مهدي حسینیدکتر  مریم اسديدکتر 

 علیرضا نوروزيدکتر  ثریا ضیایی گیتی حیدري سعید اسديدکتر 

 یعقوب نوروزيدکتر  منشعرفان امیندکتر  فریبز خسرويدکتر  علیرضا اسفندیاري مقدمدکتر 

 االسالمیثقهدکتر علیرضا  دکتر مهدي علیپور حافظی دکتر عبدالرسول خسروي ریزيدکتر حسن اشرفی

 مهموئیدکتر حمیدرضا جمالی قاسمیعلیدکتر حسین  دکتر فریبز درودي دکتر امیررضا اصنافی

 کاظم حافظیان دکتر داریوش علیمحمدي ايمحمد دکامه سوسن اصیلی

 نجال حریري سیدابراهیم عمرانی دکتر حمیدرضا رادفر دکتر محمد اعظمی

 مژده سالجقه اله فتاحیدکتر رحمت دکتر رضا رجبعلی بگلو دکتر ابراهیم افشار

 هادي شریف مقدم پهلودکتر حسین فرج آباديدکتر سعید رضایی شریف فریبا افکاري

 مهدي شقاقی رضا قانعدکتر محمد دکتر رهادوست داریاندکتر سعیده اکبري 

 کریم صابري دکتر حسن کیانی امیر ریسمانباف مهندس مصطفی امینی

 العابدینیمحسن زین دکتر محمدرضا کیانی سازدکتر محمد زره زویا آبامدکتر 

 شهرام صدقی دکتر سیامک محبوب فاطمه زندیان السادات آخشیکدکتر سمیه

 عصمت مومنی پروانه مدیرامانی دکتر رسول زوارقی مهتا باصفا

  فردفاطمه مرتضایی العابدینیدکتر محسن زین پاپیاحمد 

  دکتر داریوش مطلبی دکتر محمود ساالري فاطمه پازوکی

  کامران معصومه هاجر ستوده دکتر مهري پریرخ

  السادات معینمتینه یزدان منصوریان دکتر رویا پورنقی

  فردلیال مکتبی افشین موسوي زادهدکتر توکلی

 



   : سید ابراهیم عمرانیدبیراجرایی                      کمیته 

  زادهفرانک عباس همکاران اجرایی: کمیته اجرایی:

  زادهسعیده سلماس هانیه خانی فریبا پورایمن

  سارا منصفی رضوانه رحیمی رضا رجبعلی بگلودکتر 

  سارا عاشوري صفت فرزانه میان دربندي نسا رضایی

  نجمه جوانبخت سحر حبیبی سازمحمد زرهدکتر 

  نیلوفر سالک سلطانی نگین شکرزاده مهدي علیپور حافظیدکتر

  سعیده خورشیدي بهاره عباسی آزاد فرامرز مسعودي

  پورخیرالنساء اسیري نیلوفر صادقی سعیده یوسفی

  فاطمه نعمتی نیا تنهازهرا حسین 

  نگار زرگر باالي جمع فاطمه خسروي 

  نجمه حسینی فرآیسان پژوهان 

  ژیال کاظمی المیرا ویسی 

  سیده کبري پاشازاده صندید سادات زینب 

  سمیه فرزادي فاطمه نعمتی 

  ملیکا خرم شکوه نگار زرگر باالي جمع 

  سمیه خوانین مقدم نجمه حسینی 

   ژیال کاظمی 

   سیده کبري پاشازاده 

   فرزانه بهارلو 

      



 افتتاحیهنشست 

 دسترسی آزاد به اطالعات: از شعار تا واقعیت

 
 دکتر فریبرز خسروی عضو هیئت علمی مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران دبیر:

 اعضا:
o  دکتر حسین افخمی رئیس گروه روابط عمومی دانشکده ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی 
o  دکتر محمد رضا  قانع عضو هیات علمی پایگاه استنادی جهان اسالم 
o  دکتر محمد زره ساز عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی 
o غالمرضا عزیزی رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 

 

 چکیده:

قانون انتشار و دسترسی آزاد به »المی ایران، قانونی با عنوان گونه اهمیت یافته که در مجلس شورای اسمفهوم دسترسی آزاد به اطالعات بدان

به تصویب رسیده است. بر اساس این قانون، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطالعات عمومی را دارد مگر اینکه قانون ممانعتی « اطالعات

یا « جنبش دسترسی آزاد به اطالعات»عات بیشتر با عبارت ایجاد کرده باشد. از سوی دیگر و در جوامع علمی جهان، مفهوم دسترسی آزاد به اطال

شود. این جنبش دارای طرفداران زیادی در جامعۀ علمی است و هدف آن توسعۀ دسترسی مردم و به ویژه محققان به شناخته می« اپن اکسس»

ها و مراکز ثبت و ضبط اطالعات دارای نوان گنجینهها و آرشیوها به عاطالعات علمی و از بین بردن موانع موجود در این زمینه است. کتابخانه

نقش مهمی در تحقق هر دو کاربرد مفهوم دسترسی آزاد به اطالعات )یعنی دسترسی مردم به اطالعات عمومی و اطالعات علمی( هستند. با این 

ی مواجه هستند و نیاز است که این موارد به صورت هائها و حتی غفلتها، دشواریحال، این مراکز برای انجام رسالت خود در این زمینه با چالش

نشست دسترسی »هایی برای رفع آنها پیشنهاد گردد تا بتوان حق مردم را در این زمینه به صورت کامل اداء کرد. در حلتحلیلی موشکافی شده و راه

ر رابطه با مفاهیم مرتبط با دسترسی آزاد به اطالعات ارائه گیری از نظرات صاحبنظران، تحلیل جامعی دشود تا با بهرهتالش می« آزاد به اطالعات

 ها و آرشیوها مطرح گردد.و پیشنهادهای کاربردی نیز به منظور ترویج دسترسی آزاد مردم به اطالعات از طریق کتابخانه

  



 کتابخانه های دانشگاهی 2نشست 

 

 دانشگاهینقش اعضای هیئت علمی در رونق کتابخانه های  

 
 های دانشگاه شهید بهشتیدکتر محسن حاجی زین العابدینی عضو هیئت علمی و رئیس کتابخانهدبیر: 

 اعضا:
o دکتر لیال نعمتی انارکی عضو هیئت علمی و رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران 
o  کردستاندکتر سید مهدی حسینی عضو هیئت علمی و رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه 
o علی لفطه رئیس کتابخانه پردیس علوم دانشگاه تهران 
o پرستو نقدی معاون کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه شهید بهشتی 
o نسترن زمانی راد معاون کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس 

o یسید محمد سید علوی رئیس کتابخانه واحد علوم تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسالم 

 

 چکیده:
مهمترین رسالت کتابخانه های دانشگاهی ارائه خدمات به اعضای هیئت علمی و دانشجویان است. برای این منظور همه منابع و فناوری 

های الزم به خدمت گرفته شده و تالش می شود به طور دائمی روزآمد شده و در راستای پشتیبانی از نیازهای اطالعاتی اعضای هیئت علمی و 

 جویان به کار گرفته شود. شناخت، مراجعه و استفاده اعضای هیئت علمی از کتابخانه مرکزی دانشگاه و کتابخانه های دانشگاهی به طور کلی،دانش

ه موجبات رونق و زنده بودن کتابخانه های دانشگاهی را فراهم می کند. چرا که اعضای هیئت علمی با اشراف بر نیازهای اطالعاتی گروه مربوط

و دانشجویان دانشگاه، می توانند کاستیهای کتابخانه های دانشگاهی را تشخیص داده و برای رفع آنها پیشنهاد ارائه نمایند. تهیه منابع  خود

 وط بهاطالعاتی روزآمد، سرعت عمل در ارائه خدمات، تقویت بنیه علمی و خدماتی کتابخانه ها، نیازسنجی و ارائه خدمات نیازمحور و غیره همه من

ه از حضور و استفاده دائمی اعضای هیئت علمی از کتابخانه ها است. از سوی دیگر، بدون مراجعه به کتابخانه، درسهای ارائه شده در سطح دانشگا

کیفیت الزم برخوردار نبوده و زیرساخت علمی و روزآمد مناسب را به همراه نخواهد داشت. حضور اعضای هیئت علمی در کتابخانه ها، عالوه 

اده می رآوردن نیازهای اطالعاتی ایشان، نقشی نمادین و تشویقی در مراجعه و حضور دانشجویان نیز دارند. چرا که اساتید وقتی از کتابخانه استفب

اجعه کنند به مقدار بیشتری منابع کتابخانه ای را برای مطالعه و پژوهش به دانشجویان معرفی می کنند. از دیگر سو، دانشجویان با مشاهده مر

ید. به اساتید به کتابخانه ها، به صورت عملی از آنها می آموزند که مراجعه به کتابخانه جزئی از زندگی علمی و دانشگاهی هر فرد به شمار می آ

د. اما شوربختانه عبارت دیگر، تجربه زیسته بسیار اثرگذاری را از حضور اساتید خود به دست می آورند که از هر گونه تبلیغ و معرفی بهتر عمل می کن

ت، در سالهای اخیر شاهد کم اقبالی اعضای هیئت علمی به کتابخانه ها هستیم و برخی از این اساتید به اشتباه تصور می کنند با حضور اینترن

تابخانه قابل برآوردن نیازی به مراجعه به کتابخانه ها نیست. در حالی که بسیاری از نیازهای اطالعاتی به هیچ روی از مجراهای دیگری غیر از ک

نیست. به همین خاطر در این نشست به آسیب شناسی استفاده اعضای هیئت علمی از کتابخانه های دانشگاهی خواهیم پرداخت و راهکارهایی 

 برای حضور مستمر و فعال اعضای هیئت علمی و به دنبال آن دانشجویان در کتابخانه های دانشگاهی ارائه خواهیم کرد.



 آموختگانو دانش انیدانشجو لئمسا 3 نشست

  

 آموختگاندانش لئبر مسا دیبا تاک
 

شناسی دانشگاه تهران و کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی نور )گروه دانشآموخته کارشناسی ارشد علم اطالعات و فرحناز سلطانی، دانشدبیر: 

 پژوهیار(

 اعضا: 
o جناب آقای دکتر داریوش علیمحمدی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی  

o  علوم و فناوری اطالعات ایران جناب  آقای دکتر رضا رجبعلی بگلو عضو هیئت علمی پژوهشگاه 

o  جمهوری اسالمی ایران کتابخانه ملی مندکار -خانم پریسا پاسیار  دانشجوی دکترای دانشگاه علوم تحقیقاتسرکار 
o دانشجوی دکترای الزهراء -سرکار خانم صنم ابراهیم زاده دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 

 چکیده:
آموختگی، تا رسیدن به مرز دانش. را باید حفظ کرد و ارتقاء دادسرمایه  ،. به حکم عقلهستند آموختگانشدانشهای انسانی هر رشته سرمایه

در یک چرخه مناسب منتفع  مالیاتمبتنی بر پرداخت گذاری بازده سرمایه انتظار دارد ازجامعه  شود.دانشجو میصرف هنگفتی هزینه و وقت 
شناسی نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ و باید نشان بدهند که ارزش مورد انتظار را دارند. اما آموختگان رشته علم اطالعات و دانشدانش شود.

های دانشگاهی با فضای واقعی ها و مهارتآموختهآموخته این رشته، اگر فرصتی برای اشتغال بیابد، منطبق نبودن نسبی چالش یک دانشنخستین 
های ها ناتوان از توجه به و تمرکز بر آن هستند. این چالش از مهارتها است. آموزش ضمن خدمت ضرورتی است که بسیاری از سازمانکتابخانه

ها به دست مدیران غیر گردد و تا سطوح مدیریت کتابخانهای آغاز میافزارهای کتابخانهسازی و آشنایی با نرمنویسی و مجموعهاساسی فهرست
التحصیالن مقطع کارشناسی است؛ با این آموختگان مقاطع ارشد و دکترا مسائل کم و بیش مشابه فارغکند. در میان دانشمرتبط ادامه پیدا می

و تفاوت که سطح انتظارات باالتر رفته و نیاز فرد نیز گسترش پیدا کرده است، و حتی در جستجوی شغل نیز با مشکالتی چون شأن و منزلت روبر
ساز نویس تخصصی و یا نمایهها وجود ندارد و مشاغلی چون فهرستای در سطوح شغلی در کتابخانهست. اما از آنجا که تفاوت قابل مالحظها

شوند. های بیشتری مواجه میآموختگان تحصیالت تکمیلی با دشواریشود، دانشهای کتابداری در نظر گرفته میردیف با سایر شغلای همحرفه
ای خواهان جذب به عنوان عضو هیئت علمی هستند. این در حالی است که پذیرش این گرو ه به ن رو، برخی از آنها بدون کسب تجربه حرفهاز ای

ای، و همزمان، حفظ ارتباط علمی با دانشگاه زند. حضور فیزیکی و جدی در محیط کار حرفهتر دامن میعنوان مدرس به تکثیر آنها با کیفیت پایین
آموختگان رشته افراد توانمندتری را بسازد. تحقق این خواسته مستلزم برقراری ارتباط ارگانیک میان عناصر دخیل تواند از دانشتحصیل می محل

کنیم در همین های کارآفرینی و اطالعات قانونی مکمل است. ما فکر میدر زنجیره ارتباط صنعت و دانشگاه و نیز تجهیز فراگیران با مهارت
به بحث گذاشت؛ به این امید که از رهگذر تضارب آراء  آموختگانو دانش انیدانشجو لئمساتوان محورهای ذیل را در نشست چوب میچار

 رویکردی عقالنی به مسئله و راهکاری عملیاتی برای این چالش شکل بگیرد. 
 محورهای موضوعی:

 های کاریابیها و دشواری. فرصت1

 زهای بازارها با نیا. تناسب مهارت2
 های کارآفرینی. شناخت روش3
 . آشنایی با مقررات اشتغال4

 آموختگی()پیش و پس از دانش آموختگاندانش . ارتباط صنعت و دانشگاه از طریق انجمن5
 محوری(-. طراحی برنامه درسی )صنعت5-1
 محوری(-. تقویت اجرای برنامه درسی )دانشگاه5-2
 آموختهدانش . انتظارات متقابل دانشگاه و5-3



 کتابداران و کتابخانه های علوم پزشکی   4نشست 
 

 شفاف سازی مفهوم کتابدار بالینی

 
 مدیرامانی آموزشگر و مدیر داخلی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهدپروانه دبیر: 

 اعضا:
o پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ عضو بورد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی کشور کتابداری دکتر مریم اخوتی دانشیار و مدیرگروه آموزشی 

o  علمی ، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشتدکتر پیام کبیری رییس مرکز توسعه اطالعات و انتشارات 
o علوم پزشکی اصفهان دانشگاه مدیر گروه کتابداری و اطالع رسانی پزشکیگروه ریزی دانشیار و مدیر  اشرفی دکتر 

o اللهی کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی هزمرگان امان علیرضا 
o الکترونیک کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران آموزش ی مسئولزهرا فرج 

 چکیده:
 کتابخانه است. درحال حاضر انواع پژوهشگر و علمی هیات و دانشجو اطالعاتی سواد ارتقای خاستگاه دانشگاهی های کتابخانه تردید، بی

 التحصیالن فارغ تعداد بر هرساله و است فعالیت حال در کشور پزشکی علوم دانشگاه 5۹ در تحقیقاتی و بهداشتی مراکز و ای دانشکده بیمارستانی،

 علوم های دانشگاه کتابداران مهارت و دارد؟ دانش جایگاهی بالینی کتابدار مفهوم کشور، سالمت تحول نظام در آیا شود، می افزوده نیز رشته این

 شواهد ترینمناسب بندی دسته و یافتن برای مند نظام جستجوی راهبرد از که هست حدی در شواهد، بر مبتنی پزشکی در فرایند کشور پزشکی

گرفته؟  انجام بهداشت وزارت سیاستگذاران و مدیران سوی از هایی تالش یکسال این در بالینی کتابدار تربیت جهت در باشد؟ آیا آگاه آن منابع و

در محیط کار، واحدهایی نظیر کارورزی موثر و هدفمند، درنظر گرفته شده است؟  بالینی کتابدار موثر آفرینی نقش آیا در آموزش رسمی رشته، برای

 درمان و سالمت عرصه در پزشکی کتابداری حرفه نوین های فعالیت در عملی بازنگری ساز زمینه  نشست، این در خود فعال و پویا حضور با بیاییم

  .باشیم کشور

 محورهای بحث:

 مفهوم و جایگاه کتابدار بالینی در نظام تحول سالمت کشور  .1

 جایگاه و مفهوم کتابدار بالینی در فرایند پزشکی مبتنی بر شواهد )تجارب عملی( .2

 مفهوم و جایگاه کتابدار بالینی در برنامه های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی )تجارب عملی( .3

 دار بالینی در آموزش رسمی رشته در سطح کشورضرورت نگاه جدی و موثر به مفهوم کتاب .4

  



 سازماندهی دانش 5نشست 

 چالش های ارتقاء کیفیت در سازماندهی اطالعات

 
 دکتر مرتضی کوکبی استاد گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهوازدبیر: 

 اعضا:
o  بهشتیدکتر محسن حاجی زین العابدینی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید 
o دکتر سید مهدی طاهری عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 
o طاهره یعقوب پور مدیر بخش سازماندهی کتابخانه ملی ایران 

o  ملیحه درخوش دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس بخش سازماندهی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران 

 چکیده:
هایی است که متخصصان سازماندهی اطالعات در کتابخانه های مختلف و در ارتباط با کیفیت هدف از این نشست، بررسی مسایل و چالش

ند. تولید پیشیه های کتابشناخی با آن روبرو هستند. کتابخانه ملی با توجه به نقش مرجع خود در این زمینه، چالشهای ویژه ای را تجربه می ک

، و همچنین کتابخانه های بزرگ که حجم قابل توجهی از فهرستنویسی و رده بندی را انجام مسایل مربوط به سازماندهی منابع در کتابخانه ملی

ایل مهم مورد می دهند، در حوزه استفاده از استانداردها و کیفیت پیشینه های کتابشناختی و نیز در حوزه نرم افزار و استانداردهای فراداده ای از مس

ن، حرفه مندان سازماندهی اطالعات به طرح مسایل روز و دغدغه های کاربردی خود برای سازماندهی نظر در این نشست خواهد بود. عالوه بر آ

 اطالعات می پردازند. از سوی دیگر، موضوع چگونگی ارتقاء کیفیت در سازماندهی اطالعات در سازمانهای مختلف و ملزومات مورد نیاز آن، از

ود. با توجه به گذار از سازماندهی اطالعات به سازماندهی دانش، مهیا شدن برای استفاده از محورهای مهم نشست سازماندهی اطالعات خواهد ب

 قواعد جدید)آر.دی.ای.( و نیز فراداده های مناسب از نتایج مباحث مطرح شده در این نشست خواهد بود.

 محورهای موضوعی:

 وایی پیشینه و بستر نرم افزاری(کیفیت پیشینه های کتابشناختی در کتابخانه ملی )استانداردها و محت .1

 کیفیت پیشینه های کتابشناختی در کتابخانه های مختلف)استانداردهای محتوایی پیشینه و بستر نرم افزاری( .2

 راهها و رویکردهای عملی ارتقاء دانش متخصصان سازماندهی اطالعات .3

 ملزومات استفاده از استانداردهای جدید در پیشینه های کنونی .4



 مسایل شغلی کتابداران 6 نشست

 فعالیتهای صنفی و موانع آن

 
 سید ابراهیم عمرانی دبیر شورای تأمین منابع علمی وزرات عتف و دبیر اجرایی کنگره دبیر:

 اعضا:

o عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر عصمت مومنی 
o  مهسا پورحقانی کارشناس ارشد موسسه انتشارات فنی ایران 
o  دکتر حسن مقدس زاده عضو هیئت علمی مرکز منطقه ای اطالع رسانی علم و فناوری 
o  حمید پیمانی دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی 
o  دکتر حسن کیانی خوزستانی عضو  هیئت علمی دانشگاه الزهرا 

 :چکیده

تحقیقات و فناوری و با اساسنامه تیپ کمیسیون انجمنهای علمی پا مجوز وزارت علوم،با  138۹انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران در سال 

حال آنکه اهل حرفه و حتی دانشجویان در زمانها  های وزارت علوم از انجمنها انتظارات علمی و پژوهشی دارد،به عرصه فعالیت گذاشت. اساسنامه

نتظار دارند که انجمن علمی به مسایل صنفی ورود کند. مساله اصلی این نشست این خواهد و مکانهای مختلف به مسایل صنفی نیز می پردازند و ا

بود که این مسایل بررسی و بازشناسی شده، و حدود و ثغور صنف و فعالیت صنفی تا حد ممکن و بصورت علمی مشخص شود و این فرصت ایجاد 

ده نمائیم. در این نشست با تعریف ساختارهای شغلی کار خود را آغاز می کند تا با شود که از تجربه مشاغل دیگر برای پیشبرد اهداف صنفی استفا

شناختی از این ساختارها، بتوانیم به تعریفی از صنف و مسایل صنفی نزدیک شویم. شناخت مسایل صنفی مهمترین هدف این نشست خواهد بود. 

شد و ادامه این بحث با معرفی چند انجمن حرفه ای در اصناف و مشاغل دیگر پس از آن به انجمنهای صنفی و شرایط تشکیل آن پرداخته خواهد 

تکمیل می شود. پس از آن دانشجویان و مسایل صنفی طرح و بررسی خواهد شد و در پایان فرصت به مخاطبان داده خواهد شد که با نظرات و 

سال آینده برای ادامه کار روی مسایل صنفی و انجمنهای صنفی  پیشنهادهای خودشان بحث را تکمیل کنند و روشنای راه ما برای فعالیت یک

 محورهای موضوعی:   باشیم.

 چگونگی ساختارها و فرایندهای شغلی .1

 تعریف صنف و مسایل صنفی .2

 نجمنهای صنفی و شرایط تشکیل آنهاا .3

 انجمنهای صنفی و حرفه ای در مشاغل دیگر .4

 دانشجویان و مسایل صنفی .5

 

 

 

 

 

 



 

 موزه ها و مسایل آن 7نشست 

 

 موزه ها به عنوان سازمانهای اطالعاتی
 

 دانشگاه شهید بهشتیو رئیس مرکز اسناد و موزة دکتر کیوان چورابچی عضو هیئت علمی  دبیر:

 اعضا:

o  دکتر محمد رضا بهزادی عضو هیئت تحریریه مجله داستان همشهری و قاجارپژوه 

o  حضرت ای حوزه آستان مرکزی و کارشناس سازماندهی اشیاء و موزهعلم اطالعات و دانش شناسی و مسئول کتابخانه  ارشدامیدعلی مقیمی دانشجوی

 عبدالعظیم

o  بار مفروشات کاخ موزه گلستانامین اموال موزة مخصوص و انعباس خاکسار موزه دار و  

o  لیال خاموشی آموزشگر و موزه دار موزه ملی ایران 

 چکیده:

موزه ها در کنار آرشیوها و کتابخانه ها سه رکن حفاظت و نگاهداری از میراث فرهنگی و زیستی بشر هستند. موزه ها به عنوان سازمانهای 

ها و آرشیوها با آن روبرو هستند و مسایلی مانند فراهم آوری، سازماندهی و اشاعه اطالعات  اطالعاتی همان مسایلی را دنبال می کنند که کتابخانه

د ومدیریت و سازمان موزه وجه مشترک آن با سایر سازمانهای میراثی است. نشست موزه ها و مسایل آنها، برای اولین باردر کنگره مطرح می شو

شاره ای داشته باشد و بتواند از دل این بحث و بررسی برای فعالیتهای تخصصی برنامه ریزی و تالش می کند برای شروع به همه مسایل موجود ا

ن میان مدت و طوالنی تری را انجام دهد. در این نشست از موزه ها و سیاستهای حاکم برآنها صحبت خواهد شد و تاثیر مشکالت سیاستهای سازما

به سازماندهی درموزه ها پرداخته می شود و مشکالتی که موزه ها با نظامهای سازماندهی مادر در موزه ها مورد بحث قرار خواهد گرفت. سپس 

ن موجود دارند و اشاره ای به نرم افزارهای موجود برای کارهای آرشیوی خواهد شد. در ادامه به مساله آموزش و موزه پرداخته می شود که ای

آن بازآموزی موزه داران و آشنایی آنها با آموزه های موزه داری نوین خواهد بود و در موضوع در دو بخش مورد بررسی قرار می گیرد. بخش اول 

مکمل بحث خواهد بود و در صورت ممکن برای بخش دوم به آموزش کاربران موزه ها اختصاص می یابد. در پایان نظرات و پیشنهادات حاضران 

 فعالیت یک سال آینده عزیزانی که به این حوزه عالقه مند هستند پیشنهاد برنامه داده خواهد شد.

 محورهای موضوعی:

 تاثیر مشکالت سیاستهای سازمان مادر در موزه ها .1

 سازماندهی در موزه ها .2

 ضرورت امروزبازآموزی موزه داران ،  .3

 آموزش از طریق موزه ها .4

 

 



 های عمومیکتابخانه 8نشست 

 ایتوسعه خدمات کتابخانه

 
 شناسی دانشگاه فردوسی مشهدعضو گروه علم اطالعات و دانش دکتر محمد حسین دیانی دبیر:

 اعضا:

o مدیرة شورای کودکشناسی و عضو هئیتآفرین انصاری پیشکسوت علم اطالعات و دانشنوش 

o فرهنگ کتابخوانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران حامد طراحی مدیر امور کتابخانه و ترویج 

o های فرهنگی هنری مساجدهای کانونابوالفضل هاشمی مدیرکل امور کتابخانه 

o های عمومی کشورهای نهاد کتابخانهسیدمهدی حسینی رییس ادارة سامانۀ مدیریت کتابخانه 

 :چکیده

 حمایت و پذیرش مورد جوامع همه در و همواره عمومی، فرهنگ بر تاثیرگذار مهم فرهنگی نهادهای از یکی عنوان به عمومی هایکتابخانه

 مشترک به هدف رسیدن برای و گماشته همت عمومی هایکتابخانه ایجاد به نسبت  مختلفی حقوقی و حقیقی نهادهای نیز، کشورمان در. اندبوده

 انسانی و مالی منابع حیث از را زیادی خصوصی و عمومی هایهزینه کتابخوانی، ترویج طریق از فرهنگی رویکرد با جامعه فراگیر در خدمات توسعۀ

 در خلل ــ موجب نگرانهمنفی نگاهی ــ با شاید و باشد سودمند و افزاهم بتواند بساچه هاکتابخانه مدیریت در چندگانگی این .اندکرده پرداخت

 از خود هایفعالیت توسعۀ در اخیر سال چند در ویژهبه عمومی، هایکتابخانه حوزة در همسو نهادهای جانبه، دو شناخت این با. شود هاریزیبرنامه

 نشست )پنل( در اند. آنچهکرده پرهیز اضافی تجربۀ و تکرار از فکری و همراهیهم و اندیشیهم با و گرفتهیکدیگر بهره منفی و مثبت تجربیات

کنندة اداره استادان و نمایندگان سه سازمان و کانون و نهاد توسط و شناسیاطالعات و دانش کنگره متخصصان علم دومین عمومی هایکتابخانه

و  «(کشور عمومی هایکتابخانه نهاد» و «مساجد هنری فرهنگی کانون» ،«تهران شهرداری هنری فرهنگی سازمان)»های عمومی کتابخانه امور

 جهت در افزاییهم و ریزیبرنامه برای ایشان مشترکات تبیین هریک و هایبیشتر ظرفیت شناخت شد، خواهد با مشارکت دانشوران حاضر بررسی

 .بود خواهد «مراجعان به خدمات توسعۀ»



 فناوری و نوآوری  9نشست 

 بررسی وضعیت کسب و کارهای محتوا محور ایران 

 

 مصطفی امینی دانشجوی دکترای علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتدبیر: 

 اعضا:

o  برابر کردن تولید محتوای بومی قرارگاه اقتصاد مقاومتی در وزارت  10مهندس خسرو سلجوقی مدیر طرحICT عضو هیات عامل سازمان فناوری اطالعات ایران ،

 و کارآفرین برتر کشور

o واحد هنر و فرهنگ کاربردی علمی عالی آموزش مرکز دکتر داریوش مطلبی متخصص اقتصاد اطالعات و نشر + عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی، رئیس 

 (نشر و چاپ تخصصی مرکز) 5

o مهندس محمدصادق مالکی مدیر طرح راه اندازی پارک تولید محتوای ایران، دبیر کنسرسیوم کسب و کار اینترنتی ایران، مدیر برنامه کلید 

o کشور یک نفر از بنیانگذاران موفق کسب و کار محتوا محور و یک نفر از ناشرین معروف 

 چکیده:

محتوا یکی از مصادیق اطالعات است. محتوا می تواند در انواع مختلفی همچون متن ، صوت ، تصویر و ویدیو متجلی شود. محتوا باالخص 

روند برتر جهان محسوب می شود. تحلیل فضای کسب و کار حکایت از آن دارد که سازمانها و کسب و کارها را  10محتواهای ویدیویی یکی از 

یک  می توان از لحاظ نوع وابستگی شان به محتوا به گونه های مختلفی دسته بندی کرد. در بعضی از سازمانها و کسب و کارها ، محتوا به عنوان

( در نظر گرفته می شود اما در بعضی دیگر ، محتوا منبع اصلی کسب و کار و خوراک کلیدی جریان های درآمد است.  Enablerتوانمندساز )

 ربنابراین تحلیل نقش و جایگاه محتوا در سازمانهای مدرن امروزی یک امر مهم و انکار ناپذیر است. در همین راستا ، کسب و کار محتوا محو

(Content-Driven Business( :کسب و کاری است که ویژگی های زیر را دارد ،)محتوا به عنوان اصلی ترین منبع کسب و کار آن 1 )

( اگر محتوا را از 3( جریان های درآمدی آن بر مبنای فروش محتوا )متنی ، صوتی ، تصویری و ویدیویی( شکل می گیرد و )2فرض می شود و )

( نیست Enabler( نقش محتوا در این کسب و کار صرفا نقش توانمندساز )4این کسب و کار بگیریم ، مدل کسب و کار آن بی معنی می شود. )

 . ( استCoreبلکه نقش اصلی )

 

 

 

 

 

 

 

 



 کتابخانه های کودک و آموزشگاهی  10نشست 

 نقش کتابدار در این مراکز

 فاطمه مرتضایی فرد عضو هیئت مدیره شورای کتاب کودک  دبیر:

 اعضا: 

o زاده عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران  دکتر مریم صراف 

o دکتر سهیال علوی بوشهری: عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس 

o  دکتر نسترن پورصالحی کتابدار آموزشگاهی 

o  آنارام عسگری کتابدار آموزشگاهی 

 چکیده:

درعصر اطالعات کتابخانه ها بطورکلی وکتابخانه های آموزشگاهی بطور خاص یکی ازمراکز برآوردن نیازهای اطالعاتی جامعه استفاده 

یط کننده خود هستند ولی کتابخانه های آموزشگاهی وظیفه مهمتری نیز برعهده دارند که همانا ایجاد عادت به مطالعه است. دراین نشست به شرا

ردازیم تا شاید با حل چالش های پیش رو به شرایط مطلوب برسیم . آمارها نشان می دهد که همه مدارس کتابخانه ندارند وهمه موجود می پ

ت کتابداری کتابخانه ها کتابدار ندارند و گاه افرادی هم که دراین مراکز مشغول بکارهستند نه تنها کتابداری نخوانده اند بلکه دوره های کوتاه مد

انی گذراندند و موارد بسیاری حتی فارغ التحصیالن این رشته زمانی که وارد بازارکارمی شوند درمی یابند آنچه را که آموخته اند کارایی چندرا هم ن

 رسندارد . عالوه براین آنان با یک مانع بزرگتری چون نظام آموزشی بسته معلم مدار روبرو هستند . دراین نشست بیشتر به نقش کتابداردرمدا

کارهای  وتعاملی که با آموزگاران ومدیران خواهند داشت ومروری برآنچه که دردانشگاه ها می آموزندپرداخته خواهد شد . امید است درپایان به راه

 اجرایی مناسب برای برطرف کردن این چالش ها دست یابیم. 



 مدیریت کیفیت خدمات اطالعاتی 11نشست 

 

 رونیکیاستانداردهای خدمات کتابخانه در محیط الکت

 
 رسانی ایرانریزی و بهبود مستمر انجمن علمی کتابداری و اطالعفرامرز مسعودی عضو هیات مدیره و دبیر کمیته برنامهدبیر: 

 اعضا:

o  دکتر میترا صمیعی عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی و دبیر کمیته فنیTC 46 سازمان ملی استاندارد ایران 

o  دکتر مهدی علیپور حافظی عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی و متخصص کتابخانه دیجیتال 

o نویسی و عملیات شرکت کانادایی منیوالیفمهندس ژرمین بزازیان مدیر برنامه 

o آذرخشافزاری پارسمهندس فرناز راستگار مدیر پشتیبانی شرکت نرم 

 :چکیده

ای و های بومی استانداردسازی بر ضرورت استانداردسازی و نقش آن در ارتقاء کیفیت خدمات کتابخانهتجربهسال گذشته، در نشست تخصصی 

رسانی ایران با توجه به های ملی برای تدوین و استفاده استاندارهای مورد نیاز حرفه و رشته تاکید شد. انجمن علمی کتابداری و اطالعنیز ظرفیت

ها و مراکز اسناد، به فائق آمدن بر واند با پذیرش نقش هماهنگی و راهبری در حوزه استانداردسازی خدمات کتابخانهتماهیت فراسازمانی خود می

ها با روندی روبه رشد مواجه است و استفاده از های نوین در ارائه خدمات کتابخانهکارگیری فناوریچالش پراکندگی در این زمینه کمک کند. به

البه و انتظار عمومی کاربران تبدیل شده که به تبع آن ارتباط مستقیمی با رضایتمندی کاربران و ارتقاء کیفیت خدمات ها به مطاین فناوری

هایی را برای ای از استانداردها هستند که دغدغهها شامل مجموعههای اطالعاتی و ارتباطی مورد نیاز کتابخانهها یافته است. فناوریکتابخانه

آورد که در ارئه خدمات تا چه حد باید به ها به وجود آورده است. همین موضوع پرسشی اساسی را در اذهان پدید مین فناوریکنندگان ایعرضه

سازمان ملی استاندارد، ظرفیت قابل توجهی را برای تدوین، تصویب و ارائه  46استانداردها فکر کرد؟ وجود ارتباط مناسب انجمن با کمیته تی سی 

های مربوط به استانداردهای کتابخانه در محیط شود چالشدر فضای الکترونیکی فراهم آورده است. در این نشست، تالش میاستانداردها 

 ها دست یافت.کارهایی برای فائق آمدن بر این چالشالکترونیکی شناسایی شده و تا حد ممکن به راه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سواد اطالعاتی 12نشست 

 سواد اطالعاتی برای ترویج خودتوانمندسازی

 گستر فرداد دکتر مریم نظری عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت اطالعات و مدیر توسعه تجاری شرکت دانش دبیر:

 اعضا:

o  عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی گروه مربوطه در وزارت  و استادیار گروه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهوازدکتر علی حسین قاسمی

  بهداشت

o  مند حوزه آموزش و ترویج سواد اطالعاتی، فعال و دغدغهعضو هیات علمی گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه تهراندکتر مریم صراف زاده 

o  یاطالعات سواد هایآموزش مهارت کتاب نویسنده  ،عضو هیات علمی گروه علم اطالعات دانشگاه قمسرکارخانم نرگس خالقی 

 چکیده:

کنند تا نیازهای اطالعاتی خود را با بهترین منابع تامین کنیم. البته شناسیم که به ما کمک میاطالعاتی را به عنوان مجموعه مهارتهایی میسواد 

شود. در نشست سواد اطالعاتی قصد دانشگاهی یا یک تحقیق شخصی درباره یک مطلب تعریف می -این نیاز معموال در بافت یک پروژه درسی

خودتوانمندسازی یا یادگیری تمام عمر.  در این نشست سواد اطالعاتی به عنوان یک  به وجه ممیزه و وعده الیتغیر سواد اطالعاتی برگردیم:داریم 

را نیازهای دانشی و مهارتی خود  کند عالوه بر نیازهای اطالعاتی،گیرد. توانمندسازی که به ما کمک میتوانمندساز مورد بحث و بررسی قرار می

ای است از و برای ترین منابع تامین نماییم. چون کنگره، کنگرهترین و غنیمان درست تشخیص دهیم و این نیازها را با مناسبایدر دل کار حرفه

ی به عنوان های کمتر شناسانده شده سواد اطالعاتکنیم تا با پرداختن به چهرهتوسعه حرفه مندان علم اطالعات، بنابراین در این نشست تالش می

های کارآمد یادگیری مستقل و تمام عمر و تر با شیوهایمندان علم اطالعات کمک کنیم تا به صورت حرفهیک توانمندساز به کتابداران و حرفه

هند و آنها را شان را تشخیص دترویج این مهم آشنا شوند. یعنی به خود و به کاربرانشان کمک کنند تا در هر موقعیتی شکافهای دانشی و مهارتی

های بسیار غنی در حوزه با مناسبترین منابع پر نمایند و به این ترتیب وارد فرایند یادگیری تمام عمر شوند. باور ما بر این است که کتابداران تجربه

 ترویج سواد اطالعاتی دارند

  



 سبز اطالعات 13نشست 

 

 زیستی برای تفکر محیط مبدأیی کتابخانه،

 
 داربن سبز آوای عامل موسسه مدیر زیست و محیط وترویج آموزش زیست محیط ارشد نازلی یزدی زاده کارشناسدبیر: 

 اعضا:

o زیست محیط از حفاظت سازمان مردمی مشارکت و آموزش دفتر کل مدیر درویش محمد مهندس 

o اکوتوریسم حوزه در کارشناس و طبیعت در کاوشگری رویکرد مروج نیکجو پویا 
o ها کتابخانه نهاد نوآوری و پژوهش مدیرکل جوهرچی محمد 
o شهرداری های کتابخانه امور مدیر طراحی حامد 

 

 :چکیده
 تاثیر روزمره ما سرنوشت در که دیگر واژه هزاران و اقلیم تغییر اکولوژیک، ردپای منابع، از درست بردای بهره پایدار، توسعه مانند هایی واژه

 حفظ جایگاه و از اهمیت جامعه آگاهی نبود روبروست آن با کشور که زیستی محیط بزرگ چالش .اند مانده ناشناخته بسیار ما کشور در دارند،

است.  کشور ی ها کتابخانه های اصلی پایگاه از یکی و یابد ارتقا زیستی محیط سواد سطح مگر نمیشود محقق مهم این است. زیست محیط

 جامعه و زیستی محیط جامعه میان برقراری ارتباط مانع بحال با که است مهمی های زیرساخت و مشکالت کشیدن چالش به پنل این هدف

 محیط دوستدار فرهنگ ترویج جایگاه اولین عنوان ها به کتابخانه از استفاده برای حاضر های فرصت بررسی همچنین و است شده کتابداری

 .است زیست



 مراکز اسنادی  و آرشیو 14نشست 

 

 آن آرشیو و مسایل

 
 غالمرضا عزیزی، مربی و عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایراندبیر: 

 اعضا:
o شناسی دانشگاه الزهراآبادی استاد گروه علم اطالعات و دانشدکتر سعید رضایی شریف 
o شناسی دانشگاه شهید بهشتیدکتر امیر رضا اصنافی استادیار گروه علم اطالعات و دانش 
o آرشیویست، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایرانکلکی خانم بهناز زرین 
o خانم شفیقه نیک نفس آرشیویست، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 

 

 چکیده:
سازی اسناد و با نظر به اهمیت نقش آرشیوها در نگهداری اسناد و مدارک و ضرورت ارزشیابی، تنظیم و توصیف، مرمت، بازسازی و آماده

به توجه به رویکرد نسبتا اخیر وزارت علوم تحقیقات و فناوری در ایجاد مقطع کارشناسی ارشد رشته مطالعات آرشیوی و از سوی دیگر با عنایت 

و بررسی قرار چهار و نیم دهه فعالیت آرشیو ملی در ایران ضروری است مسائل این رشته، به عنوان یکی از نهادهای اطالع رسانی مورد بحث 

 گیرد. 

 محورهای موضوعی:

 آرشیوهای دیداری شنیداری .1
 اسناد الکترونیکی .2
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 مسائل نشر  15نشست 

 

 های نشر تخصصی علم اطالعاتچالش

 
 دکتر داریوش مطلبی استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام دبیر: 

 اعضا:
o دکتر محمد حسین دیانی استاد دانشگاه فردوسی مشهد 
o مدیر کل بازنشسته آرشیو صدا و سیما دکتر نوراهلل مرادی مدرس دانشگاه و 
o حمید محسنی مدیر مسئول انتشارات کتابدار 

o ساز استادیار دانشگاه خوارزمیدکتر محمد زره 
o شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز و مدیر مسئول انتشارات سپهردانشحسین اصغرنژاد دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش 

 

 چکیده:

صورت قابل فهم و برای استفاده احاد مردم و یا ها و افکار فرد یا گروهی از مردم بهها، در راستای تکثیر اندیشهفعالیتتوان مجموعۀ نشر را می

ترین های آموزشی همگرایی نزدیکی وجود داشته و یکی از مهمهای خاص از جامعه تعریف کرد. از گذشته تاکنون بین صنعت نشر و نظامگروه

عنوان محصول صنعت نشر ـ از سوی اعضای هیأت ـ به های دانشگاهی، دسترسی به محتوای مناسبویژه نظاموزشی، بهنیازهای نظام آمپیش

ای مواجه های آموزشی، عمالً آموزش و پژوهش را با مشکالت عدیدهعلمی و دانشجویان بوده است. عدم دسترسی به محتوای مناسب در نظام

های خود های دانشگاهی خاص، صنعت نشر نیز فعالیتگیری رشتههای علمی تخصصی و شکلشدن حوزه ترکند. با گذشت زمان و تخصصیمی

روز بر تعداد ناشران تخصصی افزوده شد. فعالیت تعداد محدودی ناشر تخصصی در حوزه علم بههای تخصصی متمرکز کرد و روزرا روی حوزه

رفت بتواند مشکالت و کمبودهای محتوای ادی در جامعه متخصصان ایجاد کرد و امید میدهۀ گذشته، امیدهای زی 3شناسی در اطالعات و دانش

های علمی و دانشگاهی کمک کند که ضمن مرزگستری و تواند به بالندگی حوزهو دانشی را برطرف نماید. صنعت نشر تخصصی زمانی می

های رشته بپردازد و نیازهای علمی دانشجویان و اساتید را در حوزهسازی در میان متخصصان و دانشگاهیان به مباحث نظری و بنیادی جریان

های متعددی از جمله عدم همخوانی دهد چالشمختلف دانشی برطرف سازد. بررسی منابع منتشر شده در حوزه تخصصی علم اطالعات نشان می

توجهی به بسیاری از های منتشر شده، بیبودن کیفیت کتابشده و نیازهای جامعه، بی توجهی به مباحث بنیادی رشته، پایینبین محتوای تولید

تواند در توسعه نشر کارهایی برای ارتقاء میحوزه تخصصی رشته و... وجود دارد. بررسی و شناسایی مشکالت با حضور کارشناسان و ارائه راه

 تخصصی موثر باشد.
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