
 

 

 
  رسانی ایران انجمن کتابداری و اطالع

 کمیته پژوهش

 

 مدیریت و حمایت از پژوهش نامه  نظام

 مقدمه. 1

و پشتیبانی از فرایند کلی ، هدایتپایش، غیرانتفاعی است که وظیفۀ  و رسانی ایران، انجمنی علمی انجمن کتابداری و اطالع

های پژوهشی،  یکی از وظایف این انجمن تعیین اولویت. داردشناسی را برعهده  پژوهش در حوزۀ علم اطالعات و دانش

 به پایان رسیدههای ارزشمند  های مرتبط با پژوهش واگذاری و پیگیری انجام و همچنین تسهیل فرایند انتشار و اشاعه یافته

شتیبانی انجمن از های پژوهشی و شرایط و نحوه پ اولویت و واگذاری ننامه، نحوۀ تعیی در این نظام. در این حوزه است

 .های مرتبط تشریح شده است پژوهش

 های پژوهشی اولویت. 2

رسانی ایران به  اندرکاران انجمن کتابداری و اطالع موضوعاتی هستند که از منظر متخصصان و دستهای پژوهشی  اولویت

ا نظارت و مدیریت کمیته های پژوهشی ب اولویت. اند عنوان موضوعات دارای اهمیت و اولویت برای پژوهش شناخته شده

 :شوند های پژوهشی به دو گروه تقسیم می اولویت. پژوهش تهیه و در هیئت مدیره به تصویب خواهد رسید

 رسانی ایران های مرتبط با انجمن کتابداری و اطالع های پژوهشی با موضوع اولویت. 1-2

. واند از طریق پژوهش به آنها سر و سامان بخشدت ها و موضوعاتی سر و کار دارد که می هر سازمان و نهادی با چالش

های خود، دارای مشکالت و  رسانی ایران نیز در راستای اهداف و برنامه های مختلف انجمن کتابداری و اطالع کمیته

 . های کاربردی وجود دارد ها و یا موضوعاتی هستند که امکان واسپاری آنها به پژوهشگران برای انجام پژوهش چالش

 شناسی های مرتبط با حوزه علم اطالعات و دانش های پژوهشی با موضوع اولویت .2-2

رسانی ایران این وظیفه را  انجمن کتابداری و اطالع. های موضوعی متنوعی است شناسی دارای حوزه علم اطالعات و دانش 

های پژوهشی در این  اولویت و اعالم شناساییاقدام به  و نظر متخصصان این حوزه، با توجه به فرایند توسعه علمیدارد تا 

بازیابی اطالعات، تعامل انسان با اطالعات، های  توان به حوزه های تخصصی می از جمله این حوزه. ندهای تخصصی ک حوزه



 

 

ای و کتابخانه دیجیتال، مدیریت اطالعات و دانش،  های کتابخانه سنجی، فناوری رفتار اطالعاتی، سازماندهی اطالعات، علم

 .اشاره کردای، سواد اطالعاتی، منابع خطی و آرشیو  لعات نظری و فلسفه اطالعات، مدیریت مجموعه و خدمات کتابخانهمطا

 پژوهشی های اولویتتعیین فرایند . 3

در نیمه دوم هر رسانی ایران،  مرتبط با انجمن کتابداری و اطالع پژوهشی های اولویت منظور تعیین به کمیته پژوهش. 1-3

همچنین از این  .شود آنها میهای پژوهشی موردنظر  اولویت، خواستار تعیین ها مسئولین کمیتهبه  ای نامه ارسال باسال 

های پیشین را نیز بررسی کنند و موارد ضروری  ها در سال های پژوهشی اعالم شده کمیته شود تا اولویت ها خواسته می کمیته

پس از بررسی در کمیته پژوهش، در هیئت مدیره طرح و به  اعالم شده وهشیهای پژ اولویت .و انجام نشده را اعالم کنند

 . رسند تصویب می

شناسی،  علم اطالعات و دانش های تخصصی های پژوهشی مرتبط با حوزه اولویتکمیته پژوهش به منظور تعیین . 2-3

نامه  بط خاص مندرج در نظامبر طبق ضوا) با حضور متخصصان برجسته در هر حوزه موضوعی تخصصی  کارگروه تعدادی

. ندکنپیشنهاد های موضوعی مرتبط را  های پژوهشی حوزه اولویتکند که  دهد و از آنها تقاضا می میتشکیل  (مربوطه

را بررسی کرده  های گذشته سالاعالم شده در های پژوهشی  اولویتهر سال،  نیمه دومهای تخصصی در  کارگروههمچنین 

های پژوهشی پیشنهاد شده  اولویت .را کنار گذاشته و موارد جدیدی را پیشنهاد خواهند داد قدیمی و یا و موارد انجام شده

 .رسند پس از بررسی در کمیته پژوهش، در هیئت مدیره طرح و به تصویب می

  های پژوهشی اولویت اعالم و انجامنحوه  .4

رسانی  اطالع رسانی ایران سایت انجمن کتابداری و اطالع از طریق وب در هیئت مدیره های پژوهشی پس از تصویب اولویت

رسانی ایران  متقاضیان واجد شرایطی که تمایل دارند از پشیبانی معنوی و علمی انجمن کتابداری و اطالع. خواهد شد

های پژوهشی ثبت  لویتاو انجام و تکمیل اطالعات مورد نیاز، تقاضای خود را برای با پر کردن یک فرمبرخوردار شوند، 

و به تصویب  گیرند های تخصصی بررسی و مورد ارزیابی قرار می های پر شده در کمیته پژوهش و کارگروه فرم. کنند می

 به متقاضی معرفی یک فرد از کمیته پژوهش نیز به عنوان ناظر های الزم، ها و پشتیبانی برای ارائه راهنمائی .رسند می

. کند مورد پذیرش برای کمیته پژوهش انجمن ارسال می قالبانجام پژوهش، فایل را با توجه به  پس ازتقاضی م. خواهد شد

های مورد تأیید  در پایگاه پژوهش فایل را بررسی کرده و در صورت تأیید، آن را ارزیابان علمیکمیته پژوهش با تعیین 

  .کند اعالم میبه عنوان پژوهش خاتمه یافته و مورد تأیید  انجمن

 شرایط متقاضیان. 5

 :باید دارای شرایط زیر باشند که تمایل به دریافت پشتیبانی انجمن هستند، های پژوهشی اولویتمتقاضیان 



 

 

 رسانی ایران انجمن کتابداری و اطالع یت درعضو. 1-5
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زایای انجمن در حوزه پژوهش هستند، ها و برخورداری از م که تمایل به دریافت پشتیبانی های پژوهشی اولویتمجریان 
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در همۀ  پشتیبان و حامیرسانی ایران و ذکر نام این انجمن به عنوان  رعایت حقوق معنوی انجمن کتابداری و اطالع. 6-6

 بروندادهای پژوهش
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ها در  فاعی است و معموال بودجه مستقلی برای حمایت از پژوهشرسانی ایران، یک نهاد غیرانت انجمن کتابداری و اطالع

داشته باشند،  هایی در اختیار بودجهرد نظر های مو برای انجام پژوهشو نهادهای مرتبط،  ها چنانچه سازمان. اختیار ندارد



 

 

های متقاضی تسهیل  انزمینه عقد قراردادهای پژوهشی را میان مجریان و سازم ،های الزم با انجام رایزنیکمیته پژوهش 

 .دارد های انجمن برمی برای کمک به فعالیت( با توافق ذینفعان)کند و درصدی را از مجموع مبلغ قرارداد  می

 های مورد تأیید انجمن  معرفی پژوهش انجام شده در پایگاه پژوهش. 2-7

 معرفی مجری پژوهش در پایگاه متخصصان و پژوهشگران مورد تأیید انجمن. 3-7

 رسانی ایران  تأیید و حسن انجام پژوهش از سوی انجمن کتابداری و اطالع گواهیارائه . 4-7

 های پژوهش ترتیب دادن جلسۀ سخنرانی و یا کارگاه آموزشی برای ارائۀ یافته. 5-7

 بروندادهای پژوهش در قالب کتاب و یا نشریات علمی معتبر انتشار کمک به. 6-7
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به تاریخ )رسانی ایران  انجمن کتابداری و اطالعدوره ششم هیئت مدیره  بیست و دومین جلسه در ،در هفت بندنامه  این نظام
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