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  دستور جلسه: 

ریزی برنامه های دیجیتالای و کتابخانههای کتابخانهفناوری ةدر مقولبرای شش ماه آینده  بالژورنال کدر ابتدای جلسه، در خصوص برگزاری جلسات 

مورد چگونگی انتخاب موضوع برای برگزاری این جلسات ارائه کردند. مسئول کمیته اشاره داشت که  شد. سرکار خانم دکتر اکبری داریان توضیحاتی در 

نامه ژورنال کالب باید کمیته فناوری انجمن پیشنهادات خود را به  کمیته پژوهش ارائه کند که این درخواست به مسئول کمیته  طبق شیوه   نخست  ةدر وهل

 ای های کتابخانهفناوریی  تخصص  یهاکارگروه  یاعضامناسب برای برگزاری این جلسات، از    اتتعیین موضوع   در  جامعیت  به منظور  .مهندس شهرابی ارائه شد

در نهایت از کمیته فناوری هیچ ارسال پست الکترونیک نظرخواهی شد.  ةبه واسطنیز  رانیا یرسانو اطالع یانجمن کتابدار تالیهای دیجو کتابخانه

، یطاهام یمهد دیس، یکرار میمر، ینیام یمصطف، یحافظ پوریعل یمهددکتر های تخصصی )ردیم و تعدادی از اعضای کارگروهپیشنهادی دریافت نک

در این پیشنهادات خود را  (نژاد یفرزانه قناد، دکتر یاسد میدکتر مر، انینقاش، فائزه یصفو نبیزدکتر ) پژوهش ةاعضای کمیت( و نیز معصومه آدینه

، پژوهش  . در پایان، طی یک نظرسنجی از اعضای کمیتهشدموضوع انتخاب    18پیشنهاد دریافت و با اعمال فیلتر اولیه،    36ارائه کردند. در مجموع،  خصوص  

 به عالوه، تخاب شدند. ماه آینده ان 6ترین امتیاز را کسب کردند، به عنوان موضوعات نهایی برای برگزاری جلسات ژورنال کالب در موضوعی که بیش 6

الزم به ذکر .  درباره افراد پیشنهادی اعالم نظر کردند  اعضای کمیتهپیشنهاد کرد که  آینده  دهندگان و مدیران جلسات را برای شش ماه  مسئول کمیته ارائه

در هر ماه برگزاری قرار بر آن شد که جلسات،  دهندگان و مدیر، به منظور انتخاب بهتر ارائهو موافقت همگان است که با پیشنهاد یکی از اعضای کمیته

 .موکول شود یبعد بعد از آن به ماه ةریزی و تصمیم در خصوص جلسبرنامهآن  ة، تنها برای یک جلسة ژورنال کالب در ماه آیندجلسات کمیته

پایانی هر  ماه برای برگزاری جلسات  ةساعت مشخص در هفتیک  وجلسات ژورنال کالب، مقرر شد یک روز برگزاری اجرایی  ةنامطبق شیوهبدین ترتیب، 

بدین  شد. برگزاری این جلسات انتخاب برای 20:30تا  19ساعت ، ة هر ماهدر نظر گرفته شود. با نظرخواهی از اعضای کمیته، روز دوشنبژورنال کالب 

برگزار شود.  ماه اردیبهشت 26، در تاریخ هاواقعیت مجازی و واقعیت افزوده در کتابخانهژورنال کالب با موضوع  ةلسترتیب، تصمیم بر آن شد که اولین ج

مقاله و سرکار خانم  ةبا موافقت اعضای کمیته، سرکار دکتر دلنشین دانایی مقدم به دلیل دارا بودن سوابق مطالعاتی در این زمینه به عنوان ارائه دهند

  تعیین شدند. دکتر سودابه نوذری به عنوان مدیر جلسه

در این راستا  پیشنهاد شدهای پژوهشی، و نیز به منظور کسب نتایج بهتر ، ر تعیین اولویتمناسب دپژوهش با توجه به ضرورت استفاده از رویکرد و روش 

ها و های پژوهشی در سازمانهای جهانی به منظور تعیین نیازها و اولویتهای مختلفی که در پژوهشاز تجربیات کشورهای مختلف استفاده کرد و روش

شناسی استخراج  روش ةبه مطالعتعدادی از اعضای کمیته . بنابراین، تصمیم بر آن شد که پیدا کردهی های مختلف به کار گرفته شده است، آگارشته



 رسانیانجمن کتابداری و اطالعهای پژوهشی  بپردازند تا از نتایج آن برای روزآمدسازی سیاهة اولویتتحلیلی    -های پژوهشی در قالب یک مقاله مروریاولویت

 ایران استفاده شود. 

ها در این اولویت ة، مقرر شد که سیاههای پژوهشی جدیدبه صورت موقت تا تدوین اولویت انجمن های پژوهشیبه منظور روزآمدسازی اولویتهمچنین 

اولویت . 2است حذف شود؛ . اولویت پژوهشی منسوخ شده و الزم 1سه وضعیت در نظر گرفته شود:  هاآنشود برای هر کدام از  واردیک فایل اکسل 

 هم نیاز است که نیاز به روزآمدسازی و اصالح دارد. در خصوص مورد آخر اولویت پژوهشی . 3چنان به عنوان یک اولویت مهم باقی بماند؛ همپژوهشی 

 های پژوهشی در مقابل آن قرار داده شود. پیشنهادات الزم در جهت اصالح اولویت

برگزار شوند و در راستای انتخاب کتاب مناسب  با همکاری کمیته انتشارات ر شد که این جلسات یک بار در هر ماهدر خصوص جلسات نقد کتاب، مقر

شناسی بپردازند. اعضای کمیته به علم اطالعات و دانش ةهای منتشر شده در حوزانتشارات به رصد جدیدترین کتاب ةبرای نقد و تحلیل، همکاران کمیت

در خصوص چگونگی برگزاری جلسات نقد کتاب و توجه  ة مناسبنامبهتر این جلسات پیشنهاداتی ارائه کردند، از جمله: تدوین یک شیوهمنظور برگزاری 

های علوم انسانی و اجتماعی در کنار توجه به کتابهای حوزههای منتشر شده در ای و موضوعات کتابرشتههای منتشر شده با موضوعات بینبه کتاب

 شناسی.علم اطالعات و دانش ةشده در حوز منتشر

 
 

 رديف  مصوبات مجری

 و دکتر فرزانه قنادی نژاد دکتر سعیده اکبری داریان
واقعیت مجازی و موضوع  با  ژورنال کالب    ةاولین جلس  یبرگزارریزی برای  برنامه

 هاواقعیت افزوده در کتابخانه
1 

دکتر محمود دکتر فرزانه قنادی نژاد، دکتر محبوبه قربانی، 

 )زیر نظر مسئول کمیته(  فائزه نقاشیانسنگری، 
 2 های پژوهشیشناسی استخراج اولویت برای انجام پژوهش روشریزی برنامه

 3 پژوهش یهاتیاولو روزآمدسازی و دکتر فرزانه قنادی نژاد دکتر محبوبه قربانی

 4  جلسات نقد کتاب یاجرائ نامةوهیشنویس تدوین پیش دکتر زینب صفوی و دکتر شبنم رفوآ

 مسئول کمیته انتشارات( ) دکتر محبوبه قربانی
به  شناسیعلم اطالعات و دانش ةهای منتشر شده در حوزرصد جدیدترین کتاب

 جلسات نقد کتابمنظور کمک به انتخاب کتاب مناسب برای 
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