
 کتاب اجرایی برگزاری جلسات نقد نامهشیوه

  

 مقدمه

شود. یم محسوب عیبد و برجسته آثار قیتشو و تیحما یها نوعازکتاب یامجموعه ای خاص کتاب کیدرباره جلسات نقد  یبرگزار

فرهنگ  جیترونیز  و سندگانینو و منتقدان نیب رابطه و زهیانگ جادیا، نهاآزاد تفکر و ینقاد یفضا توسعهجلسات نقد با هدف 

 است.  شده نیتدو لیشرح ذ به "کتاب نقد جلسات یبرگزار ییاجرا نامهوهیش" . در این راستاشودمی برگزار یکتابخوان

  

 فیتعار. 1 ماده

 .دارد را نقد جلسه در طرح تیّقابل که است یپژوهش و متون حیتصح ،یگردآور ترجمه، ف،یتصن ف،یتأل هرگونه منظور: اثر 

 .دارند عهده بر را اثر ییمحتوا و یفکر دیتول که است یاشخاص ای شخص منظور: اثر صاحب

 منتقد. هستند دیدگاهنظر و  داراییا اثر  کتاب محتوای و موضوع پیرامون که شودمی اطالق نظرانیصاحب و اساتید به: منتقدان

 است الزم راستا این در. داردبرمی پرده منظورش بیان در نویسنده موفّقیّت میزان از و کرده بیان و کشف را اثر خلق از منظور اثر،

 .کند ارائه خود ارزیابی درباره مستنداتی و شواهد منتقد

بررسی  اثر، ضعف و قوت نقاط آن طی در و شودمی نقد مورد اثر درباره منتقد نظرات بازتاب سبب که است اقدامی: کتاب نقد

و  یّتمفهوم، درجه اهمّ یفیت،ک یابیارز ی،انتقاد یلو تحل یفبلکه توص یست،از کتاب ن ایخالصه یا گزارش فقط کتاب نقدشود. می

 کتاب تمرکز کرد.  یبر هدف، محتوا، و قدرت متقاعدکنندگ یدنقد با یانکتاب بر مخاطبان است. در ب یک یرگذاریتأث یزانم

 

 . نحوه انتخاب موضوع2ماده 

د. به دلیل نشناسی باشمرتبط با رشته علم اطالعات و دانشبوده و مفید و کاربردی باید برای جلسات نقد موضوعات انتخاب شده 

ها مانند هوش مصنوعی، ... نیز در انتخاب موضوع کتاب استفاده کرد. توان از موضوعات مشترک با سایر رشتهبودن میای رشتهمیان

توان از اعضای . در صورت صالحدید و به فراخور موضوع، میتعیین موضوعات و اولویت آنها بر عهده کمیته پژوهش انجمن است

 نیز برای انتخاب موضوع بهره گرفت.ها سایر کمیته

حرفی برای گفتن دارد، یا نظران حوزه است و صاحبوده اما هنوز محل چالش و اختالف در صورتی که موضوعی جدید نب: 1تبصره 

 توان از آن برای جلسات نقد کتاب استفاده کرد.می

 

 های کتاب انتخاب شدهویژگی. 3ماده 

 های زیر باشند:شوند باید دارای ویژگیهایی که برای جلسات نقد انتخاب میکتاب

 ؛ای جدید باشدو مشتمل بر مفاهیم خاص و یا نظریهو بدیع  هتاز موضوع و نگاه کتاب •

 ؛باشدمرتبط با موضوع درنظر گرفته شده  •

 ؛ارزشمند باشدمحتوای کتاب  •

https://wikilib.blog.ir/post/40


 ؛داشته باشد عمیق بر مخاطبتأثیرگذاری  •

 ؛باشدنظر صاحبدر حوزه موردنظر صاحب اثر  •

 ؛در جلسات دیگر نقد نشده باشندپیش از این  •

  ؛باشدو حداقل مربوط به شش ماه اخیر چاپ نخست کتاب حداکثر برای دو سال  •

تواند به عنوان های اثر فاخر را دارا باشد، میدر صورتی که چاپ نخست کتاب برای دو سال اخیر نباشد، امّا شاخص :1تبصره 

 گزینه مناسب برای جلسات نقد در نظر گرفته شود.

 .شودیم یینها ،با اعضا و مشاوران مشورتکند که پس از یم شنهادیرا پکتاب موردنظر  پژوهش تهیکم : 2تبصره 

 

 وینحوه انتخاب های منتقد و ویژگی. 4 ماده

  ؛دارای تخصص موضوعی •

 ؛نام در حوزه موضوعیصاحب •

 ؛دارای تالیفات مرتبط با حوزه موضوعی •

  .تحلیل اثر دررویکرد علمی و نگاه منصفانه  دارای •

 های دیگر نیز به عنوان منتقد دعوت به عمل آورد.رشتهو متخصصان نظران توان از صاحبباتوجه به موضوع کتاب می :1تبصره 

 توان از حضور بیش از یک منتقد بهره گرفت.در صورت صالحدید می :2تبصره 

تا حد امکان از حضور  ،صورت حضوری و مجازی برگزار شود. در صورت برگزاری جلسات حضوریتواند به جلسات می :3تبصره 

 منتقدان بومی )استان تهران( استفاده شود تا نیازی به تهیه بلیط رفت و آمد و اسکان منتقد نباشد.

 .شودیم یینها ،با اعضا و مشاوران مشورتکند که پس از یم شنهادیرا پ منتقد پژوهش، تهیمسئول کم  :4 تبصره

 

 اثر توصیفمحورهای مورد بحث در . 5ماده

 ؛مورد نقد اثرکامل  یارائه اطالعات کتابشناخت •

  ؛در مورد موضوع مطرح در کتاب یامقدمه انیب •

 ؛مؤلف در رابطه با موضوع کتاب یو اشاره به سوابق علم صاحب اثر ۀدربار یارائه اطالعات •

  ؛مشخص کردن جامعه مخاطبان کتاب مورد نقد •

 ؛بحث مورد یموضوع حوزه در کتاب گاهیجا ییشناسا نهیزم در یمختصر انیب •

  ؛از خود کتاب ییاز نکات عمده کتاب با اشاره به استنادها یاخالصه انیب •

 .آن رگذاریو تأث یمباحث اصل یسازمهم کتاب و برجسته یهایژگیو حیتشر •

 



 محورهای مورد بحث در نقد اثر. 6ماده

 ؛شده نییتع اهداف به وصول زانیم •

اند ولی ارتباطی آمده کتاب در ای و ندارند وجود کتاب در یول شوند مطرح یستیکه با ی)مباحث تیمانع و تیجامع یبررس •

 با موضوع ندارد(؛

 ؛مشابه منابع ریسا با کتاب سهیمقا •

 .(قیبا ذکر مصاد)و... کتاب  یاستناد ،یساختار ،ینگارش ،ییمشکالت محتوا انیب •

 بیان نقاط قوت و ضعف اثر •

 

 :است ضروری زیر نکات به توجه ترجمه هایکتاب در   :1 تبصره

 و تشابه وجوه بیان همچنین و آن کتابشناختی مشخصات ارائه بودن؛ مثبت صورت در است؟ شده ترجمه قبالً کتاب آیا •

 ؛آنها تمایز

 ؛او قبلی هایفعالیت و مترجم معرفی •

 .متن از یشواهد به استناد با ترجمه تیفیک یابیارز •

 

 ویف یوظامدیر جلسه و . 7ماده 

 :زیر استف یوظامدیر جلسه دارای 

 ؛رایزنی و هماهنگی با کمیتۀ پژوهش برای نهایی کردن برنامه •

 ؛کننده در جلسهشرکت و منتقدان نویسندگانهماهنگی با  •

 ؛ریزی برای استفاده از نظرهای حضارو برنامه همدیریت جلس •

 ؛های جلسهبندی و بیان آموزهانجام جمع •

 ؛تهیۀ گزارش جلسه جهت انتشار در نشریۀ الکترونیکی انجمن •

  .کنندگان در جلسهبرای شرکت "گواهی حضور"اثر و  صاحببه منتقد و  "لوح تقدیر"پیگیری تهیه  •

 .شودیم ییبا اعضا و مشاوران نها مشورتکند که پس از یم شنهادیپ را جلسه ریمد پژوهش، تهیمسئول کم : 1 تبصره

 

 . نحوه برگزاری جلسات نقد کتاب8ماده 

ها بسته به شرایط در پژوهشگاه علوم هر ماه برگزار خواهد شد. مکان برگزاری نشست آغازینها به صورت ماهیانه و در هفته جلسه

یا موسسات پژوهشی داوطلب برگزاری جلسات و فناوری اطالعات ایران )ایرانداک(، اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و 

برگزار خواهد شد. برای  مجازیبه صورت  جلسات ،زومدقیقه است. در صورت ل ۹۰ها بینی شده برای جلسهو زمان پیش نقد،

ای کوتاه از سوی مدیر جلسه پذیرد. جلسه با ارائۀ مقدمهرسانی الزم در قالب پوستر و تهیۀ خبر صورت میبرگزاری هر جلسه، اطالع

دقیقه در مورد موضوع و  3۰منتقد در پس از آن،  شده وهای ارزیابی مقاله میان حضار توزیع شود. در آغاز نشست فرمآغاز می

گیری موضوع، دقیقه درباره نحوه نگارش کتاب، چگونگی شکل 3۰در  صاحب اثرکند. در ادامه، محتوای اثر نظرات خود را بیان می



پس از آن، مدیر جلسه بر اساس دهد. های احتمالی منتقد پاسخ میتوضیحات الزم را داده و  به پرسش ، و ...ضرورت نگارش اثر

ارائه جلسه نظر خود را دربارۀ  دهد تاکنندگان داوطلب برای اظهارنظر در جلسه فرصت میهای ارزیابی گردآوری شده به شرکتمفر

بندی از مدیر جلسه یک جمع ،در پایان دقیقه درنظر گرفته شده است. 3۰حداکثر زمان درنظر گرفته شده برای این بخش  دهند.

 .دهدکل جلسه ارائه می

کنندگان در جلسه برعهده های احتمالی شرکتوظیفه پاسخگویی به پرسش ایرانی نباشد صاحب اثردر صورتی که : 1 تبصره

 خواهد بود. مترجم

جلسه با همکاری آن کمیته تخصصی باشد،  هایکمیته ی ازدر صورتی که کتاب منتخب به منظور نقد مرتبط با یک :2تبصره 

 خواهد  شد.برگزار 

در صورتی که کتاب منتخب به منظور نقد، تالیفی باشد حضور نویسنده، و در صورتی که کتاب ترجمه شده باشد، از  :3تبصره 

 مترجم جهت حضور در جلسه دعوت به عمل آید.

 : برحسب ضرورت بهتر است از ناشر اثر نیز برای حضور در جلسه دعوت به عمل آید. 4تبصره 

 

 ارزیابی در جلسات نقد های مورد . معیارها و بحث9ماده 

 برایهمچنین در فرم بخشی  .کنندارزیابی میرا کیفیت جلسات  "نقد جلساتفرم ارزیابی " از استفاده با جلسهدر کنندگان شرکت

 این در شده تکمیل اطالعات اساس بر جلسه مدیر. است شده گرفته نظر در حاضر در جلسه کنندگانشرکت تفصیلی نظرهای ارائۀ

 .دهداظهارنظر میت فرص کنندگانشرکت به بخش،

 

 رسانی محتوای جلسات نقد. اطالع10ماده 

 :رسانی شودهای زیر اطالعبه شکل جلسات نقداخبار مربوط به 

 سایت انجمن؛بو های بحث تخصصیو گروهها خبر برگزاری جلسه در خبرگزاریانتشار پیش •

 ؛های تصویری مجازیپخش نشست از طریق رادیو فرهنگ و یا شبکه •

 ؛های بحث تخصصیها و گروهانتشار خبر تفصیلی نشست در خبرگزاری •

 ؛(ها در نشریه الکترونیکی انجمن )شناسهانتشار گزارش تفصیلی نشست •

 .ها بر روی سایت انجمنبارگذاری فایل صوتی نشست •

   

 

   

 کنندگان در جلسات(. فرم ارزیابی جلسات نقد )ویژه شرکتالفپیوست 

 مشخّصات جلسه:

https://ilisa.ir/wp-content/uploads/2022/04/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8-14010115.docx.pdf
https://ilisa.ir/wp-content/uploads/2022/04/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8-14010115.docx.pdf
https://ilisa.ir/wp-content/uploads/2022/04/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8-14010115.docx.pdf


 :                                 منتقد:نویسنده                                        کتاب: عنوان

 دوستان و آشنایان        اس ام اس          تلفن      اینترنت  نحوه اطّالع از جلسه:

 خیر                    بله                            اید؟ آیا کتاب مورد نظر را خوانده

 آیا نسبت به کتاب سئوال و یا نقد مطرح نشده دارید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ یادداشت فرمایید:

  

 اید؟آیا در کتاب به نکته مبهم مثبت و یا منفی برخورد کرده

  

 جلسهبرگزاری  شیوهمیزان رضایت از 

      خوب         متوسط          ضعیف    پذیرایی: 

                خوب         متوسط          ضعیف       مکان: 

           خوب       متوسط       ضعیف        گرمایش و سرمایش:

               خوب       متوسط      ضعیف      دسترسی: 

 خوب      متوسط      ضعیف      :جلسه اطّالع رسانی

 انتقاد:پیشنهاد و یا 

 

 جلسهمیزان رضایت از کیفیت برگزاری 

    خوب       متوسط      ضعیف    سخنران: 

                 خوب     متوسط      ضعیف       مجری:

    خوب     متوسط       ضعیف     منتقد:

 پیشنهاد و یا انتقاد:

  

 در صورت تمایل تکمیل نمایید:

 رشته تحصیلی:                                   مدرک تحصیلی:                                 نام و نام خانوادگی:

 شماره تماس:                                                                              ایمیل:

  

 


