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 دستورجلسه 

 ساز، مسئول پیشین کمیته( )دکتر زره پژوهش های کمیتۀ فعالیتۀ تاریخچ .1

 کمیته اقدام ۀبرنامتدوین  .2

 مذاکرات

 نطق پیش از دستور:

خانم حمیده کسایی از کتابداران مقیم از ابراز عالقمندی  همچنین. کردند شکرت ،از داوطلبانی که به فراخوان این کمیته پاسخ مثبت دادنداکبری داریان  

 ،سیاز دکتیر زره  ، ازپیشیینیان مسئول کمیته، ضمن تأکید بر ضرورت انتقال تجربیات و دانش  قدردانی کردند. عضویت در این کمیته برای خارج از کشور

 هیای ایفیال  این روند، در کمیتیه  کمیته را داشتند که ایشان هم استقبال کردند.جدید  دورۀدر  همکاری درخواست ،پژوهشقبلی کمیته  مسئول دو دورۀ

 کنند.ها فعالیت میکمیتههای بعدی دورهها به عنوان عضو اصلی یا مشاوران افتخاری در بسیار مرسوم است و رؤسای قبلی کمیته

 دستور جلسه:

هیای اعضیا در ابعیاد     ییادییری و ارتقیای توانمنیدی    ۀها در توسیع های علمی و نقش آنهای داوطلبانه در انجمنبیان اهمیت فعالیتضمن ساز دکتر زره 

رسانی است کیه در آن  های انجمن علمی کتابداری و اطالعترین کمیتهمختلف ازجمله مدیریت کار یروهی، اشاره داشتند که کمیته پژوهش یکی از مهم

ریزی کمیته، برنامه ۀ اینترین اقدامات انجام شدشود. یکی از مهم ها فراهم میزی در خصوص ایجاد بستر و زیرساخت مناسب برای انجام پژوهشریبرنامه

 های تخصصیی ایین رشیته تشیکی. شید.     کاریروه در حوزه 01شناسی بود که در این راستا، های پژوهشی رشتۀ علم اطالعات و دانشبرای تعیین اولویت

هیای تخصصیی تعییین    نامه یا مقاالت مؤثری در یکی از حیوزه ها از میان افرادی صورت یرفت که دارای پایانانتخاب متخصصان به منظور تعیین اولویت

بیا   نامیه حماییت از پیژوهش    نظیام  ،های پژوهشی حوزۀ تخصصی خود را معرفی کنند. به عالوهها تقاضا شد که اولویتشده بودند که با ارسال ایمی. از آن

سایر اقدامات انجام شده در کمیتیه پیژوهش    تدوین شد. های پژوهشی پیشنهادیاولویتهای پژوهشی در راستای هدف حمایت معنوی و مادی از فعالیت

شناسی بیه منظیور ارائیۀ     های پژوهش در رشتۀ علم اطالعات و دانشکالب در راستای حوزهای تخصصی و اولویتژورنال  هجلس 01اند از: بریزاری  عبارت

تخصصیی طیی ییا سیال بیا حضیور        نشسیت  00مسائ. روز و آخرین دستاورهای علمی؛ بریزاری جلسات نقد کتاب با همکاری خانه کتیاب؛ برییزاری   

های تخصصیی رشیته؛ برییزاری پینر دوره     بررسی، بحث و تبادل نظر در خصوص مسائ. مختلف و حوزه متخصصانی از داخ. و خارج از رشته برای نقد و

های پژوهشی مؤثر و کاربردی در  برای ارائۀ این جوایز به منظور تقدیر از فعالیت نامهامنظو تنظیم  رسانی ایران جوایز ملی انجمن کتابداری و اطالعاعطای 

هیای سیاالنه شیام.    های پیشینهادی؛ همکیاری در برییزاری کنگیره    های انجام شده در راستای اولویتویژه پژوهش شناسی به رشتۀ علم اطالعات و دانش

نامه کنگره، و تعیین ساختار و تشکیالت کنگیره؛ تصیویب طیرژ پژوهشیی بیرای تیدوین اسیتانداردهای        یابی، تنظیم فراخوان مقاالت، تدوین نظامموضوع

 های آموزشی مختلف. های عمومی کشور؛ و بریزاری دوره های عمومی از سوی نهاد کتابخانهکتابخانه

 شیده  مطرژ موارد جمله از. کردند انیب تهیکم یآت یهاتیخود را در خصوص فعال شنهاداتیپ و نظراتخود،  یضمن معرف تهیکم یجلسه، اعضا ۀادامدر 
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 و یپژوهشی  یهیا طیرژ  انجام در مشارکت یبرا مناسب بستر جادیا ،یعلم یبروندادها قالب در تهیکم نیا یهاتیفعال انتشار لزوم بر دیتأک اعضا، یسو از

 .بود مختلف یسازمان یهاطرژ از یمعنو و یماد تیحما یبرا یبسترساز

 نییی تع پژوهش یهاروش یبررس ،ادامه در و اشاره کردند جلسات ژونال کالب یدر خصوص بریزار یزیر و برنامه تهیکم یآت یهابه برنامه انیدار یاکبر 

آنهیا  سازو کاری اتخاذ شود تا  باید وهشی مربوط به هفت سال یذشته است،های پژکه اولویتبا توجه به اینرا مطرژ کردند.  ایدر دن یپژوهش یهاتیاولو

 روزآمد شوند. ترسریع

 نییی و تع یشناسی  علیم اطالعیات و دانیش    ۀرشت پژوهشگران و انیدانشجو یهایتوانمند از استفاده به توجه و یساز تیم تیاهم به معرفت دکتر در پایان،

 اشاره کردند. پژوهش ۀتیمشاوران کم

 

 رديف ها و پیگیری مصوبات مجری

 1 هشتم ۀدر دور بریزاری جلسات ژورنال کالبریزی برای برنامه اعضا

 2 های پژوهشی استخراج اولویت و شناختی تهیه، تدوین بررسی روش اعضا

 1 های پژوهشی  سازی اولویت روزآمد اعضا

 نژاد کننده: فرزانه قنادی تهیه تأییدکننده: سعیده اکبری داریان

  
 

 


