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 رسانی ایرانکتابداری و اطالععلمی اعطای جوایز ملی انجمن  نامهنظام

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

 و فرهنگی ،اجتماعی تبهمر و افزایند می کشور در حرفه یک هایسرمایه به جدیدی هایآورددست کاربردی و ایحرفه

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

 ،خود حوزه دانشگاهی و ایحرفه معهجا اعضای به علمی جوایز یاعطا جمله از و گوناگون هایراه از کوشندمی پیشرو،

اطالع و کتابداری علمی انجمن .نمایند ترغیب ،نوآورانه و خالقانه کارهای و اصیل هایپژوهش انجام برای را هاآن

 در را خالقانه و نو آثار به یمل جوایز اعطای ،خود ایحرفه کنگره نخستین از رویکرد، همین اتخاذ با نیز رانای رسانی

 عملی و ماعال رسماً را انجمن ملی زجوای اعطای فرایند نامه،نظام این تصویب و تدوین با اینک و داد قرار کار دستور

 .کندمی

 

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

 و انجمن علمی مرجعیت نقش ویتتق حوزه، فعاالن و اندرکاراندست ترغیب و تشویق ،ایران در رسانیاطالع

 .است ناوریف و تحقیقات علوم، وزارت علمی هایانجمن کمیسیون هبودب هایتوصیه از گیریبهره

 

 :تعاریف -3

 متخصصانپژوهان و دانشای است که به : جایزهرسانی ایرانانجمن علمی کتابداری و اطالع جایزه ملی -1-3

شود. میا اعطای هبزار حرفاکاربردی یا تولید یک علمی و  حوزه علوم اطالعات برای تولید یک اثر پژوهشیایرانی 

 ال یک یاست هر سشود و ممکن امی اعطاهای مختلف مرتبط با حوزه ها و گرایشجوایز ملی انجمن در زمینه

، جمنان ملی شوند. جوایزهای این جوایز در پیوست یک معرفی میچند جایزه ملی اعالم و برگزار شود. نمونه

 .شوندمیو اعالم  تعیینمدیره  هیئتساالنه و با تصویب 

ین شده در ا های اعالمخالقانه در قالب  ونوآورانه  فیزیکی/ خدماتی /اثر: شامل هرگونه تولید فکری -2-3

 .استعلوم اطالعات  های مختلف در حوزه نامه نظام

ح به شر عاتهای مرتبط با حوزه علوم اطالوضوعمدر هر یک از  توانندیم یارسال آثار: آثار قالبموضوع و  -3-3

 .باشند یاحرفه محصوالت و اابزاره ای و یاجرائ طرح ،یپژوهش طرح مقاله، نامه،انیپا کتاب، قالب درزیر و 

 ادمراکز اسن موزه ها، آرشیوها، هاشناسی، کتابخانهدانش رسانی،اطالع کتابداری، شامل: علوم اطالعات ، 

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

 :رسانیعو اطال اطالعات علمی و مدیریت مراکز اطالعات تیریمدآثار مرتبط با  مدیریت اطالعات 
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  علمی و  رسانیاطالع مراکز ،ها، آرشیوها، مراکز اسناد کتابخانهفناوری در با  مرتبطفناوری اطالعات: آثار

 و مراکز تولید و فراوری داده ها تخصصی

 سنجی، سواد اطالعاتی و ، علممدیریت دانشای شامل رشتهآثار مرتبط میانای: رشتههای میانفعالیت

 انجام شده باشد. رسانی ها، آرشیوها، مراکز اسناد و مراکز اطالعکتابخانهکه در نظایر آن 

 

 :هاآن وظایف و جوایز ارکان -4

 هیئتنفر عضو اصلی  7متشکل از  جوایز ملی انجمن سیاستگذاریی شورا :سیاستگذاری شورای -1-4

تواند می یاستگذارسیشورای رئیس انجمن ریاست شورای سیاستگذاری را به عهده دارد.  .مدیره انجمن است

ه بدت یکسال منظر و متخصص را نیز متناسب با نوع جوایز با اکثریت آرا برای نفر از افراد صاحب 4یا  2

های یاستگذاریس، جوایز انواعتعیین انتخاب دبیر جوایز ملی، وظایف شورا عبارتند از: عضویت شورا درآورد. 

میته کحقیقی تصویب عضویت اعضای های مرتبط با آن، و دستورالعملها ، شاخصنامهنظامتصویب  ،مربوط

  .پذیرش و تصویب حامیان مالی و نظارت بر حسن اجرای فرایندهای اعطای جوایزعلمی، 

های پژوهش، آموزش، ارزیابی کمیتهن والمسئ، متشکل از رئیس هیئت مدیره این کمیته :علمی کمیتۀ -2-4

خاب شورای نفر اعضای حقیقی به انت 3عضو حقوقی و  4به عنوان  روابط عمومیود مستمر و و بهب

 وایز ملیجدبیر  و است سیاستگذاریریاست این کمیته بر عهده رئیس شورای . است جوایز ملی سیاستگذاری

ین تعیاین کمیته وظایف . بندی نظرات کمیته علمی را برعهده داردها و جمعهماهنگ کردن جلسهمسئولیت 

ها و راهنماهای مرتبط با آن، نامه و تدوین دستورالعملهای ارزیابی آثار، ویرایش نظامشاخصزآمدسازی و رو

، ر یک از آثارر برای هن داوتعیی و انتخاب آثار برگزیده برای ارسال به مرحله دوم داوری، ارزیابی اولیۀ آثار

ی بندی نظرهامعجو  ، رسیدگی به شکایاتنظارت بر اجرای فرایند اعطای جوایز، حل و فصل مسائل داوری

 .استداوران 

شناخته شده و  افرادمیان از داور،  3ء هر جایزه تعداد جوایز و به ازابه ساالنه داوران  :داوران هیئت -3-4

ن و عضو علمی تعییه کمیتبا اکثریت آرای صورت جداگانه مرتبط، به  ایدر حوزه علمی و حرفه نظرصاحب 

رای بته علمی توسط کمیزیده گبر آثار بررسی و امتیازدهیمسئول داوران  هیئت شوند.کمیته داوران جوایز می

  هستند. داوری مرحله نهائی

ها داشته باشند. بان آنیا صاح نباید از میان افرادی انتخاب شوند که اشتراک یا تضاد منافع با آثارداوران  :تبصره

 .شودیمنیز ایز دریافت جو آثار نامزدو اجرای تدوین ، هدایت، تهیهدارا بودن هر گونه نقشی در این تبصره شامل 

جمله وظایف دبیر از د. شوانتخاب می سیاستگذاریشورای  توسط ملی: دبیر جوایز ملی جوایزدبیر  -4-4

درنظر گرفتن سازو کارهای ز ملی اجرایی کردن مصوبات شورای سیاستگذاری و کمیته علمی جوایز، وایج
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اجرایی فرایند داوری، ارتباط و تعامل با هیئت داوران و ارائه گزارش داوری به شورای سیاستگذاری و کمیته 

های ها و یا سایر مراسمدر نظر گرفتن ساز و کارهای اجرایی اعطای جوایز ملی در حاشیه کنگره علمی،

 جوایز ملی. ساالنه انجمن و ارتباط با حامیان مالی

و از  شوندمی تأیید سیاستگذاریشورای ن توسط حامیان مالی هر کدام از جوائز ملی انجم :مالی حامیان -5-4

 .شودمیها در طراحی تندیس و هنگام اعطای جوائز استفاده نشان و نام آن

 

بع مالی الی و منامتندیس، سکه..( و میزان آن با توجه به حامیان )لوح،  یزهنوع جادر هر سال،  جایزه:قدار و نوع م -5

و  نامه، اصل بر اعطای لوحشود. طبق این نظامانجمن توسط شورای سیاستگذاری جوایز ملی مشخص و اعالم می

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

 

 مراحل انجام کار: -6

هر  تابستانر دعلمی و تائید شورای سیاستگذاری  با نظر کمیته آثار دریافت فراخوان: آثار دریافت نخواافر -1-6

 . بود خواهد سال هر راخوان درتا یک ماه پس از اعالم ف آثار ارسال مهلتشود. سال به اطالع عموم رسانده می

ز اامل شمسی سه سال ک نامزد دریافت جوایز شوند که تا زمان اعالم فراخوان، مدتتوانند آثاری می :1 تبصره

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

د حذف خواه ز فرایند داوریو در صورت ارسال مجدد اشود می. هر اثر تنها یک نوبت در کنگره داوری 2تبصره 

 شد.

ای که یزهجاشرایط نامه و نظامارهای کلی معیرسالی با انطباق اثر ا، آثار: در این مرحلهاولیه  مرحله انتخاب  -2-6

رحله در این مده شانتخاب آثار شود. بررسی و تعیین میاثر برای دریافت آن نامزد شده است، توسط کمیته علمی 

  شوند.ال میارس ینهائ ، برای داوریدر این مرحله برای دریافت هر یک از جوایز، پس از کسب اکثریت آرا

نامه اجرایی داوری هر جایزه در های داوری و شیوهشاخص، ایند داوریبرای اجرای فرداوری آثار:  -3-6

کننده( برای سه هیهتشود. هر اثر تا حد امکان به صورت ناشناخته )بدون نام و مشخصات اختیارداوران گذاشته می

 0 م ازهر فر امتیازهایشود. مجموع ارسال مینیز ی یک فرم داور شود. به ضمیمه هر اثر،داور متفاوت ارسال می

باشد، اثر واجد برگزیده شدن  270سه فرم داوری بیش از امتیازهای  مجموع شود. چنانچهمحاسبه می 100تا 

به عنوان امتیاز ارای باالترین دباشند، اثر  270بیش از امتیازهای مجموع . چنانچه چند اثر دارای شودمیشناخته 

 شود.اثر برگزیده معرفی می
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ته توسط کمی های داوری، نحوه امتیازدهی هر یک از آثارپس از تکمیل فرم امتیازها: و کنترلبندی جمع -4-6

یته ط توسط کمشود و امتیازهای نهایی و جوایز مربوعلمی کنترل و چنانچه مشکلی وجود داشته باشد رفع می

  شود.  علمی اعالم می

گزیده محصول بر/ال اثر، در آن سکسب نکنند چنانچه در مجموعه آثار ارسال شده، هیچیک امتیاز الزم را تبصره:

 .شودنمیعطا شود و جایزه امعرفی نمی

لوم عمتخصصان  ر مراسم اختتامیه کنگره ساالنهدر فصل پائیز هر سال و دتعیین شده جوایز : اعطای جوایز -5-6

 .شودمی اعطاهای ملی دیگر انجمن و یا سایر مراسم اطالعات

های بهبود اقدام فت شده بررسی وخوردهای دریاتحلیل فرایند: پس از برگزاری مراسم و اعطای جوایز، باز -6-6

 بشود. نامه و مستندات آنها ممکن است شامل بازنگری نظامشود. این اقدامریزی میبرای سال بعد طرح

 

تصویب  به 27/4/1395 مورخرسانی ایران ن کتابداری و اطالعهیئت مدیره انجمجلسه تبصره در  4بند و  6 در نامهنظاماین 

 .مورد بازنگری قرار گرفت 15/5/1398مورخ  و در جلسه دیرس
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 پیوست یک

 کتابداری و اطالع رسانی ایرانعلمی ملی انجمن های هیزانمونه ج

 

 جایزه پوری سلطانی *

ری و در حوزه کتابدا ایهای حرفهاین جایزه به اثر پژوهشی و یا یک ابزار طراحی شده برگزیده برای فعالیت

 .شودمیوجهی باشد اعطا ها و مختصات قابل تکه دارای ویژگی رسانیاطالع

 

 زه عباس حریجای  *

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

 شود.می باشد اعطا

 

 جایزه نوراهلل مرادی *

رای ه داک در حوزه آرشیو ایهای حرفهاین جایزه به اثر پژوهشی و یا یک ابزار طراحی شده برگزیده برای فعالیت

 .شودمی ها و مختصات قابل توجهی باشد اعطاویژگی


