
 

ایرانرسانیاطالعوکتابداریانجمنپژوهشکمیتهۀنامنظام

 تعریف -1

 ارتقاء دنبال به که است ایران رسانی اطالع و کتابداری انجمن برای شده تعریف های کمیته از یکی پژوهش کمیته

 و هدفمند مؤثر، های پژوهش انجام زمینه کردن فراهم و شناسی دانش و اطالعات علم ۀحوز در پژوهش جایگاه

 های یافته مستمر معرفی برای الزم ساختارهای ایجاد دنبال به کمیته این همچنین. است حوزه این در کاربردی

 .است علمی ۀجامع به شناسی دانش و اطالعات علم حوزه های پژوهش به مربوط

 
 هافعالیتاصلیمحورهایواهداف -2

 ایران شناسی دانش و اطالعات علم ۀحوز در پژوهشی های فعالیت وضعیت رصد. 2-1

 ایران شناسی دانش و اطالعات علم ۀحوز در پژوهشی های فعالیت بررسی و نقد. 2-2

  ایران شناسی دانش و اطالعات علم ۀحوز در پژوهش کیفی وضعیت ارتقاء برای تالش. 2-3

 ایران شناسی دانش و اطالعات علم تخصصی های حوزه در پژوهشی های اولویت معرفی و شناسائی. 2-4

 ایران شناسی دانش و اطالعات علم ۀحوز در مؤثر های پژوهش انجام زمینه کردن فراهم. 2-5

 جامعه به شناسی دانش و اطالعات علم ۀحوز های پژوهش با مرتبط های افتهی معرفی زمینه کردن فراهم. 2-6

 های پژوهش اجرای و ریزی برنامه منظور به مرتبط موضوعی های حوزه در پژوهشی های هسته شناسائی. 2-7

 هدفمند گروهی

 ایران شناسی دانش و اطالعات علم ۀحوز های نامه پایان کیفی وضعیت رصد. 2-8

 پژوهش ۀحوز در نیاز مورد استانداردهای و ها نامه شیوه تدوین. 2-9

 نیاز مورد پژوهشی منابع و ها نامه آئین تدوین در انجمن های کمیته دیگر با همکاری. 2-12

 علم حوزه متخصصان و پژوهشگران بهتر چه هر تعامل و معرفی برای مناسب کارهای و ساز طراحی. 2-13

  شناسی دانش و اطالعات

 معرفی منظور به کشور پژوهشی مراکز و مؤسسات سایر با مناسب پیوندهای برقراری برای تالش. 2-14

 شناسی دانش و اطالعات علم حوزه به مربوط پژوهشی دستاوردهای

 

 ساختار -3

 توسط کمیته مسئول و کند می فعالیت ایران رسانی اطالع و کتابداری انجمن مدیره هیئت نظر زیر پژوهش کمیته

 :از عبارتند کمیته این در همکار اصلی گروه دو. شود می تعیین آنها

 و تحصیلی سوابق بررسی طریق از و داوطلبان، میان از کمیته مسئول توسط کمیته اعضاء: کمیته اعضاء. 3-1

 . شوند می انتخاب عالقمند داوطلبان پژوهشی

 .شوند می انتخاب( دکتری و ارشد کارشناسی) تکمیلی تحصیالت دانشجویان میان از پژوهش کمیتۀ اعضاء 3-1-1



 ایران رسانی اطالع و کتابداری انجمن پژوهش کمیته ۀنام نظام

 

 هیئت اعضای و پژوهشگران میان از و کمیته مسئول توسط پژوهش کمیته مشاوران گروه: مشاوران گروه. 3-2

 .شوند می انتخاب شناسی دانش و اطالعات علم ۀحوز علمی

 

 وظایف -4

 :است زیر شرح به انجمن پژوهش کمیته وظایف

:کمیتهمسئول.4-1

 مدیره هیئت در کمیته نامه نظام تغییرات تصویب پیگیری و تدوین 

 مدیره هیئت در آن تصویب پیگیری و کمیته ساالنه برنامه ۀارائ  

 مدیره هیئت به آنها معرفی و مشاوران گروه و کمیته اعضاء انتخاب و شناسائی 

 اعضاء حضور با کمیته مجازی یا و حضوری جلسات برگزاری مدیریت 

 اعضاء های تقدیرنامه یا/ و احکام صدور پیگیری و تهیه  

 اعضاء توسط شده تعریف وظایف انجام پیگیری و ریزی برنامه 

 و ها برنامه بیشتر هرچه بهبود منظور به مشاوران و صاحبنظران نظرات مستمر دریافت و تعامل ،رایزنی 

 کمیته های فعالیت

 کمیته اعضاء میان از شناسی دانش و اطالعات علم حوزه تخصصی های حوزه در پژوهشی های هسته تشکیل 

  مشاوران گروه همکاری با

 کمیته با مرتبط انجمن مدیره هیئت سوی از محوله امور سایر انجام 

 مدیره هیئت به کمیته های فعالیت ساالنه گزارش ۀارائ 

 

کمیتهاعضاء.4-2

 کمیته مجازی یا و حضوری جلسات در شده ارائه مباحث در فعال شرکت 

 مصوب های برنامه با رابطه در نظرات و ها دیدگاه ۀارائ  

 جدید های فعالیت انجام و ریزی برنامه برای پیشنهادها ارائۀ 

 های فعالیت مناسب اجرای جهت در کمیته مسئول سوی از مختلف های مسئولیت اجرای و گرفتن برعهده 

 مصوب

 های گزارش ارائه و گروهی های پژوهش انجام در همکاری و تخصصی پژوهشی های هسته در فعال حضور  

 مستمر

 کمیته مسئول سوی از مرتبط ۀمحول امور سایر انجام 

 



 ایران رسانی اطالع و کتابداری انجمن پژوهش کمیته ۀنام نظام

 

مشاورانگروه.4-3

 کمیته مسئول توسط شده ارجاع موارد با رابطه در ها دیدگاه و نظرات ۀارائ 

 جدید های فعالیت انجام و ریزی برنامه برای پیشنهادها ۀارائ 

 کمیته مسئول درخواست و نیاز صورت در کمیته های فعالیت در شرکت 

 

کمیتهدبیر.4-4

 :است زیر وظایف دارای و شود می انتخاب کمیته رئیس توسط دبیر

 منظم صورت به کمیته های جلسه تشکیل پیگیری و ریزی برنامه 

 کمیته های برنامه سایر و کالب ژورنال های جلسه تشکیل پیگیری 

 کمیته های برنامه معرفی زمینۀ در مناسب تبلیغات انجام برای عمومی روابط کمیته با هماهنگی 

 انجمن سایت وب در کمیته اطالعات تکمیل پیگیری 

 کمیته های صورتجلسه تنظیم 

 کمیته اعضاء فعالیت وضعیت بررسی 

 اعضاء به محوله وظایف پیگیری 

 کمیته رئیس سوی از محوله امور سایر 

 
 جلساتبرگزاری -5

 یا و بحث گروه یک طریق از) مجازی صورت به هم و حضوری صورت به هم تواند می پژوهش کمیته جلسات

 . شود برگزار( فناورانه های قابلیت سایر

 باشند، داشته حضور دیگر کشورهای یا و ایران مختلف شهرهای در است ممکن اعضاء اینکه به توجه با 5-1

 از را حضوری جلسه مباحث و کرد برگزار تهران ساکن اعضاء حضور با خاص موارد در توان می را حضوری جلسات

  .نمود دنبال اعضاء سایر با مجازی فضای طریق

 رایزنی از پس کمیته مسئول توسط مجازی جلسات برگزاری کار و ساز یا و حضوری جلسات برگزاری محل 5-2

 .شد خواهد تعیین اعضاء با

 به) کمیته مجازی مباحث در یا و( جلسه سه از بیش) حضوری جلسات در موجه دلیل بدون عضوی چنانچه  5-3

 .شد خواهد حذف کمیته اعضاء از اخطار، بار یک از پس نکند، شرکت( ماه یک مدت
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