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 مباحث دستورجلسه 

 هادر کتابخانه نیو نو یرحضور یو خدمات غ  ایکتابخانه هایی جلسة ژورنال کالب با موضوع فناور نیدوم یبرگزار یبرا یزیربرنامه .1

 جلسات نقد کتاب یاجرائ نامةوهیش سینوشیپ  یبررس .2

تاب جلسات نقد ک یبه منظور کمک به انتخاب کتاب مناسب برا شناسیمنتشر شده در حوزة علم اطالعات و دانش هایکتاب نیدتریجد رصد .3

 انتشارات و پژوهش تهیتوسط دو کم

 مطالب طرح شده

  دستور جلسه: 

ژورنال کالب، از اعضای کمیته تقاضا داشتند تا به  ةاولین جلس فنی سرکار خانم دکتر اکبری داریان در ابتدای جلسه، ضمن اشاره به مسائل و مشکالت

قوت مورد اشاره از سوی اعضای   ةترین نقطپیشین پرداخته و پیشنهادات خود را در راستای برگزاری بهتر این جلسات ارائه کنند. عمده  ةنقد و بررسی جلس

 اندعبارتاز سوی اعضا ترین پیشنهادات مطرح شده وب مطالب بود. مهمخ ةکمیته شامل مسلط بودن سخنران )سرکار خانم دکتر پرستو علیخانی( و ارائ

کنندگان در پایان هر جلسه تا شرایط برای ارزیابی مقاالت در همان جلسه برای فرم ارزیابی مقاالت در ادوبی کانکت به شرکت ةفراهم کردن امکان ارائاز: 

رسانی در خصوص برگزاری این بود که نهایی شدن انتخاب مقاله و اطالع ژورنال کالب پیشین ةکنندگان مهیا شود. یکی از نقدهای وارده به جلسشرکت

و  خانم دکتر دلنشین دانایی(سرکار ) پیشین کمیته  ةدر جلس گویی سخنران تعیین شدهسبتاً دیر انجام گرفت. بروز این مسئله به دلیل عدم پاسخجلسه ن

نباشد و به کنندگان فراهم مقاله برای شرکت ةبر شدن فرآیند انتخاب سخنران جدید بود. همین امر سبب شد تا حدودی فرصت الزم جهت مطالعزمان

ل اارس به واسطة روابط عمومی ةکمیتالزم به ذکر است که مسئول کمیتة پژوهش با همکاری کنندگان کاسته شود. تبع آن، از مشارکت فعال شرکت

. کردنددعوت  ژورنال کالب  ت  جلسادر    برای مشارکت  هاهای سراسر ایران، از آن شناسی در دانشگاههای علم اطالعات و دانشگروه  مدیرانایمیلی برای تمام  

افزار ادوبی کانکت بوده که برای یکی دیگر از مشکالت مورد اشاره متوجه فضای نرم. نشددریافت  هاخاصی از جانب آن فیدبک این در حالی است که

کنندگان به صورت شرکت ةوفون برای همهایی است. از این رو که امکان فعال کردن میکربرگزاری جلسات ژورنال کالب مناسب نبوده و دارای کاستی

ابراین، بهتر همزمان وجود ندارد و برای دریافت بهتر صدا، زمانی که یک نفر در حال صحبت است، الزم است سایر افراد میکروفون خود را خاموش کنند. بن

 افزار مناسبی جایگزین ادوبی کانکت در جلسات ژورنال کالب شود.است نرم

ها در کتابخانه نیو نو یرحضوریو خدمات غ  ایکتابخانه هاییفناور ةحوزدر برای ماه آینده  بالژورنال کدر خصوص برگزاری جلسات  جلسه، ةدر ادام

 30برگزاری جلسات ژونال کالب مبنی بر انتخاب دوشنبه پایانی هر ماه، دومین جلسة ژورنال کالب روز دوشنبه مورخ  ةنامریزی شد. طبق شیوهبرنامه

افراد پیشنهادی اعالم نظر کردند.   ةو اعضای کمیته دربار  ندبعدی را پیشنهاد کرد  ةو مدیر جلس  مقاله  ةکنندارائه   ،خردادماه برگزار خواهد شد. مسئول کمیته

خدمات مرجع مجازی   ةخود در حوز  ةیت، با موافقت اعضای کمیته، سرکار خانم دکتر فرناز محمدی به دلیل دارا بودن سوابق مطالعاتی و تدوین رسالدر نها

 به عنوان مدیر جلسه تعیین شدند.  الحوائجیفهیمه بابو سرکار خانم دکتر  ةکنندارائه های اجتماعی به عنوان ارائه با رویکرد شبکه



 ة خوانی و ارائبخشی از جلسه به بحث در خصوص یافتن معادل فارسی مناسب برای ژورنال کالب شامل کانون ارزیابی مقاله، کانون نقد مقاله و باشگاه مقاله

 سازگاری مناسب برای ارجاع آن به فرهنگستان اختصاص یافت.  

انتخاب موضوع نحوة تاب پرداخته شد و اعضای کمیته نظرات خود را در خصوص نقد ک یهانشست یاجرائ نامةوهیشدر ادامة جلسه به بحث در خصوص 

برگزاری جلسات، معیارهای مورد  ة، نحومدیر جلسههای منتقد، محورهای مورد بحث در توصیف و نقد اثر، وظایف های کتاب انتخابی، ویژگیو ویژگی

به ها اعالم داشتند.  در نهایت، مقرر شد که این جلسات جلسات و تدوین فرم ارزیابی کتاب رسانی محتوای اینارزیابی در جلسات نقد کتاب، نحوة اطالع

 است. دقیقه ۹0 تجلسااین بینی شده برای و زمان پیش شودهر ماه برگزار  آغازین ةصورت ماهیانه و در هفت

های پژوهشی پژوهش اختصاص یافت. مسئول کمیته اشاره داشت که طرح  ةهای کمیتپیشنهاداتی برای ارتقای کیفیت فعالیت ةبخش پایانی جلسه به ارائ

ها از منابع ارزشمندی هستند که با صرف بودجه و تالش زیادی از سوی پژوهشگران انجام ها و سایر سازمانها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاهدر دانشگاه

های اطالعات طرح ةها در اختیار پژوهشگران قرار گیرد. در واقع، مجرا و کانالی برای ارائایج آنگیرند، اما هیچ امکانی وجود ندارد که دستاوردها و نتمی

ها برای پژوهشگران  پذیری آنکاری برای گردآوری و دسترس وها موجود نیست و تاکنون سازپژوهشی انجام شده و در دست انجام در دانشگاه و سازمان

تواند امکانی به عنوان یک مرکز آموزشی و پژوهشی مهم می جمهوری اسالمی ایران کتابخانه ملی و اسناد سازماناست که ارائه نشده است. این در حالی 

ها و مراکز آموزش عالی صورت مکاتبه با معاونت پژوهشی دانشگاه ةتواند به واسطپذیری این منابع فراهم کند. این کار میرا برای گردآوری و دسترس

ها و پژوهشی اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی در دانشگاه ةتواند از طریق مراجعه به رزومهای پژوهشی انجام شده هم میاهی از طرحگیرد. آگ

سوی اعضا  بر بودن آن چندان عملی نباشد. دیگر پیشنهادات مطرح شده ازرسد این راهکار با توجه به زمان ها صورت گیرد که البته به نظر میپژوهشگاه

شناسی، علم اطالعات و دانش  ةهای پژوهش و تولید علم در رشتاند از: اختصاص بخشی از جلسات کمیته پژوهش به بررسی مسائل، مشکالت و چالشعبارت

ارشد به منظور افزایش دانشجویان کارشناسیهای نامهپایان ةهای پژوهشی، ایجاد بستری برای ارائریزی برای برگزاری جلسات نقد و بررسی طرحبرنامه

 های پژوهشی انجام شده و در دست انجام توسط کمیتة پژوهش.ها، و ایجاد پایگاهی از طرحپژوهش در آن ةانگیز
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