کارگاههایآموزشیتخصصیانجمنعلمیکتابداریواطالعرسانیایران


ةبرگزاری
شیوهنام


 .1مقدمه

یکی از رسالتهای انجمن کتابداری و اطالعرسانی ایران ،ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی است .در این راستا توانمندسازی اعضاای
هيئتعلمی دانشگاهها ،دانشآموختگان ،دانشجویان و کتابداران نقش مؤثری دارد .یکی از راههای دساتيابی باه ایان هاد  ،برگاااری
کارگاههای آموزشی مرتبط با علم اطالعات و دانششناسی است .این شيوهنامه نحوة برگااریکارگااههاای آموزشای انجمان را تبياين
میکند.
 .2تعریف

کارگاههای آموزشی حوزة علم اطالعات و دانششناسی و علوم آرشيوی را شاام مایشاود .شايوة ارائاه ،بار مبناای ا او «تادری
یادگيرنده محور»« ،کارگاهی» و «تعام با شرکتکنندگان» است و در طی آن فعاليتهای عملی یا کارگروهی پايشبينای مایشاودکه
بتواند در مخاطبان توانمندی خا ی را ایجاد کند .کارگاهها میتوانند به شيوة حضوری ،شبکهای (الکترونيکی) یا ترکيبی ارائه شوند.
کارگاهها

 .3انواع

انجمن سه نوع کارگاه آموزشی را برگاار میکند:
کارگاههایاختصاصیانجمن :در ابتدای هر سا انجمن عنوان تعدادی کارگاه را تعيين کرده و به مخاطبان مرتبط اطاالعرساانی

.1-3
میکند .در اینخصوص موارد زیر رعایت میشود:
 .1-1-3مساؤ کميتا آمااوزا انجماان در اسا ندماه هاار سااا باار اسااا اولویااتهااا و تواناااییهااای مودااود و بااا هماااهنگی بااا
احبنظران علم اطالعات و دانششناسی و علوم آرشايوی ،فهرساتی ازکارگااههاای تخصصای را هماراه باا «کااربر
پيشنهاد کارگاه آموزشی تخصصی » (پيوست  )1به هيئتمدیرة انجمن برای تأیيد و تصویب تحوی میدهد.این کارگاهها
در دو دسته تنظيم میشوند:
 .-1-1-1-3کارگاههاییکه برای مراکاا و مؤسساات متقاضای در محا ماورد نظار آناان برگااار مایشاود ذیرباط
اطالعرسانی میشوند.

1

 .2-1-1-3کارگاههاییکه توسط انجمن ادرا شده و باه شاک فراخاوان عماومی اطاالعرساانی شاده و عال اهمنادان
میتوانند با ثبت نام در آنها شرکت کنند.
تبصره  :1در خصوص نيازسنجی موضوعات مورد عال ه حوزة علم اطالعاات و داناششناسای و علاوم آرشايوی مزم
است کميته پژوهش انجمن سامنه پيشنه ادهای خاود را در ایان خصاوص باه کميتاه آماوزا و هيئات مادیره
انجمن ارائه نماید.
 .2-1-3گواهی کارگاه با امضای مسؤ کميته آموزا و رئي

انجمن ادر میشود.

تبصره  :1هرگونه کارگاهی که ذی این ساختار در شهرهای دیگر ادرا شود و نياز باه اخاگ گاواهی از انجمان شااخه
مرکای داشته باشد مزم است با هماهنگی این انجمن و با رعایت م اد آن انجام شود( تکمي کاربر

پيشانهاد

کارگاه آموزشی تخصصی)
کارگاههایمشترکپیشنهادشدهبهانجمن :کارگاههایی که اشخاص حقيقی و حقاو ی برگاااری مشاترن آنهاا را باه انجمان

.2-3
پيشنهاد میدهند .در این خصوص مزم است:
پيشنهاد کارگاه آموزشی تخصصی» (پيوست  )1تنظيم کند و

 .1-2-3پيشنهاددهنده مشخصاتکارگاه را در الب «کاربر

مسؤ کميتا آماوزا انجمان عناوان و محتاوای کارگااه ،مرکاا متاولی و مدرساان را بررسای اولياه کارده و نتيجاه را باه
هيئاتمدیرة انجمن برای تصميمگيری نهایی ارائهدهد.
 .2-2-3در ورت تصویب توسط هيئاتمدیرة انجمن  ،پيشنهاددهندگان مزم است از نشان انجمن نيا در تبليغاات و مساتندات
مربوط به کارگاه است اده کنند.
 .3-2-3نحوة برگااری ادرایی و تعام مالی بين انجمن و پيشنهاددهنده بناا باه ماورد باا پيشانهاد کميتا آماوزا و تصاویب در
هيئتمدیرة انجمن تعيين میشود.
.4-2-3گواهیکارگاه با امضای مدیر مربوطه در سازمان متولی و رئي

انجمن ادر میشود.

.3-3کارگاههایدرخواستی :کارگاههایی که سازمانها و نهادهای مختلف خواهاان برگاااری آن از ساوی انجمان هساتند .در ایان
خصوص مزم است:
 .1-3-3کميت آموزا انجمن درخواستهای دریافتی را بررسی و موضوع برگااری و مدرّ پيشنهادی را برای تصاميمگياری
نهایی به هيئتمدیرة انجمن معرفی میکند و در ورت تصویب ،هماهنگی مزم با مدرّ مربوطه را ورت میدهد.
 .2-3-3مدرّ کارگاه باید «کاربر

پيشنهاد کارگاه آموزشی تخصصی» (پيوست  )1را تکمي کند.

 .3-3-3برگااری و تأمين هاینههای کارگاه برعهدة درخواست کننده است.
 .4-3-3گواهی کارگاه با امضای مدیر علمیکارگاه (سازمان درخواست دهنده) و رئي

انجمن ادر میشود.

 .4مالکیتمعنویمحتوایعلمیکارگاهها

مالکيت معنوی و حقوق فکری محتوای علمی کارگاهها برای انجمن و مدرّ مح وظ است.
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 .5ارزیابیکارگاه

ارزشيابی کارگاههای آموزشی تخصصی» (پيوست  )2انجام مای-

ارزیابی کي يت و چگونگی برگااری کارگاه بر اسا «کاربر
شود.
 .6اموراجرایی

در کارگاههاییکه مسؤوليت ادرایی بر عهدة انجمن است ،کميت روابط عمومی مسؤوليت امور اطالعرسانی و کميتا آماوزا باا
همکاری دبيرخانه انجمن مسوليت ثبتنام و برگااری کارگاهها را به عهده دارد.
هزینهها

.7

هاین کارگاهها اعم از آموزان مدرّسان ،امور ادرایی ،پگیرایی ،مح و سایر موارد بسته به نوع و شرایطکارگااه باا پيشانهاد کميتا
آموزا در هيئتمدیرة انجمن مشخص میشود.
این شيوه نامه مشتم بر ه ت بند در تاریخ  1302/90/22در هيئتمدیرة انجمن کتابداری و اطالعرسانی ایران به تصویب رسيد.
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پیوست : 1

کارربگ پيشنهاد کارگاه آموزشي تخ ص يص
نام کارگاه به فارسی
نام کارگاه به انگليسی
پيشنهاد دهنده
شماره ملّی
سا تولد
شغ
آخرین مدرن تحصيلی
رتب علمی و پایه
نشانی منا
نام و نشانی مح کار
رایانامه (پست الکترونيکی)
شماره تل ن ثابت و همراه


مدرّسانکارگاه
چنانچه به دا پيشنهاد دهنده ،افراد دیگری در تدری
نام و نام خانوادگی

کارگاه مشارکت دارند ،ددو زیر تکمي شود:

رشته و آخرین مدرن

شغ *

سازمان/دانشگاه
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تل ن همراه

رایانامه

توصیفکارگاه
این بخش تو ي ی کلی دربارة کارگاه در حداکثر  099کلمه برای ارائه به دانشپگیران را شام می شود.

اهمیتوضرورتکارگاه
طراحی و ادرای کارگاه آموزشی باید به اندازهای از اهميت و ضرورت برخوردار باشد که سرمایهگگاری برای آن را توديه کند .اهميت و ضارورت
از نياز دانشپگیران ،نياز دامع علمی یا نياز کارفرمایان سرچشمه میگيرد.

هدفهایآموزشیکارگاه

آنچه پ

از اتمام کارگاه برای دانشپگیران حا

میشود .این هد ها رفتار و توانمندی هایی است که انتظار ميارود داناشپاگیران در پایاان دوره

باید به آنها برسند .هد های رفتاری باید نتایج ا لی کارگاه را تو يف کنند و سنجشپگیر ،روشن و ابا دساتیاابی باشاند .موفقيات کارگااه باا
مقایس نتایج وا عی و هد های از پيش تعيين شده ،ارزیابی میشود.

دانشپذیران(مخاطبان)کارگاه

افرادی که کارگاه برای آنها طراحی شده و به شرکت در آن نياز داشته یا عال همند به آن باشند.

پیشنیازهایشرکتدرکارگاه

ویژگیهایی که دانشپگیران باید پيش از شرکت در کارگاه دارا باشند تا بتوانند از دوره و محتوای آن است اده کنند .این پايشنيازهاا شاام داناش و
مهارتهای پيشفرض است.

حداکثرتعداددانشپذیران

تعداد دانش پگیران بر اسا

نوع دوره ،روا تدری  ،نياز به کارِ گروهی در دوره ،مياان نياز به تعام و مواردی مانند آن تعيين میشود.

برنامةزمانبندیکارگاه

برنامه در الب ددو زیر تنظيم می شود:
ساعت

مدرّس

موضوع

منابعآموزشی
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شیوةارائه

کتاب ،مقاله یا هر گونه منبع اطالعاتی دیگری که دربارة محتوای آموزشی مطالبی را دربردارند و ارائ آموزا بر پای مطالب آنها ورت میپاگیرد.
این منابع باید متناسب با تواناییهای مخاطبانِ کارگروه معرفی شوند .منابع آموزشی باید اب دستر

و تعداد آنها محدود باشد.

منابعفارسی:
Foreign Resource:

دستافزارها

مدارکی که از سوی مدرّ
داوه ویژة دانشپگیر 

تهيه و برای کمك به دانشپگیران در کارگاه در اختيار آنان رار میگيرد.
اسالید 

نمونه سوامت تمرینی 

سایر ( لط اً نام ببرید):

وسایلالزم
تعيين میشود.

وسای که برای برگااری کارگاه مزم هستند ،در این بخش از سوی مدرّ

شیوةارزیابی
ارزشيابی دانشپگیران برای اطمينان از دستیابی به هد های آموزشی و رفتاری کارگاه و تعيين ميااان پيشارفت آناان در رسايدن باه ایان هاد هاا
تعيين میشود.

ورت میپگیرد .در این بخش شيوة ارزشيابی دانشپگیران از سوی مدرّ

خالصهسوابقعلمیمدرسان
خال ه ای از سابق پژوهشی و آموزشی مدرّسان در حد حداکثر  299کلمه برای هر فرد (برای ارائه به دانشپگیران) را شام می شود.

توضیحاتافزوده
هرگونه توضيح دیگری که برای بررسی کارگروه مناسب است.
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پیوست :2

کارربگ ارزیابي کارگاه آموزشي تخ ص يص
تاریخبرگزاری:

عنوانکارگاه:

دانشپذيرگرامی

كارگاههايبعد

كهدرآنحضوريافتهايد،دستاندركارانرادرارزيابیآنوطراحیهرچهبهتر


كارگاهی

ديدگاهشمادربارة
ياريخواهدكرد.لطفاًميزانموافقتخودراباهريكازگويههايزيردرستونمقابلمشخصفرماييد.
ردیف

عنوان

1

اهدا

کارگاه در ابتدای آن مشخص شد.

2

اهدا

کارگاه با عنوان آن متناسب بود.

3

سطح علمی کارگاه متناسب با دانش شرکت کنندگان بود.

4

محتوای دوره حاوی مطالب علمی ددید بود.

0

محتوای کارگاه ارتباط مناسبی با فعاليتهای شغلی من داشت.

2

کارگاه مرا در بهکارگيری اطالعات ارائه شده ترغيب کرد.

7

بسیارخوب

فر ت کافی برای بحثهای فردی وگروهی و شرکت فعامنه در طو برگااری کارگاه ودود
داشت.

8

کي يت مواد آموزشی کارگاه (اسالیدها ،منابع دیداری و شنيداری و  )...توسط مدرّسان مناسب بود.

0

بين مدرّسان کارگاه (در ورت تعدد مدرّسان) هماهنگی مزم ودود داشت.

19

زمان کارگاه برای دستيابی به هد های آموزشی مناسب بود.

11

در پایان کارگاه دمع بندی مناسبی از مطالب ارائه شده ورت گرفت.
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خوب

متوسط

ضعیف

بسیارضعیف

لطفاًمدرّسانکارگاهراازنظرمواردذکرشدهارزیابیکنید.
تسلطعلمی

بیانشیواوروان

شیوهارائهوتدریس

ارائةخالصهونتیجهگیری

ردیف نامونامخانوادگیمدرس مبحث
خوب متوسط ضعيف خوب متوسط ضعيف خوب متوسط ضعيف

1
2
3

لطفاًپیشنهادهایخودرابرایبهبودکارگاهبیانفرمایید:

خوب

متوسط

ضعيف
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