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  سازماندهی دانشکمیته نامه نظام

 انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران

 

 تعریف. 1

 ارتقاء دانش است. هدف این کمیتهرسانی ایران ای تخصصی انجمن کتابداری و اطالعهیکی از کمیتهکمیته سازماندهی دانش 

علم ت علمی دانشجویان و اعضاء هیأآرشیوها، مراکز اطالع رسانی،  ها،کتابخانه کتابداران شاغل در سازماندهی دانشِ و مهارت

ایجاد ساختارهای الزم برای آموزش و پژوهش در زمینه سازماندهی دانش در میان متخصصان  و شناسیاطالعات و دانش

 سازماندهی است.

 هاعالیتف محورهای اصلی .2

 فعالیت حرفه ای. 1-2

 ایرانهای ، آرشیوها و موزههادر کتابخانهدانش سازماندهی و روند وضعیت پایش و بررسی . 1-1-2

سازی بومیهای خارج از ایران و ها، آرشیوها، و موزهاطالعاتی در کتابخانهبررسی وضعیت و روند سازماندهی منابع  .2-1-2

 هاتجربیات آن

 های ایرانها، آرشیوها و موزهکتابخانهسازماندهی منابع در و متولیان تالش برای ارتقاء سطح دانش متخصصان  .3-1-2

افزایی برای هممرتبط  و خارجی سسات و ایرانیو مؤهای ارتباط علمی با متخصصان و سازمانایجاد و بسط  .4-1-2

 سازماندهی دانش 

 هاسازی آنمیترجمه و بوالمللی سازماندهی دانش و تالش برای ها بیناستانداردها و دستنامه و مرور . رصد5-1-2

 آموزش. 2-2

 در ایران های آموزشی متناسب با نیاز متخصصان سازماندهی دانشبرگزاری دوره. 1-2-2 

 دانش های آموزشی دانشگاهی سازماندهیبهبودکیفیت برنامه نقطه نظرات برایو ارائه ارزیابی ، پایش .2-2-2
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 های آموزشی در حوزه سازماندهی دانشاتولید محتوو خبرگان برای ت علمی اعضای هیأ اندیشی با مدرسین وهم. 3-2-2

چه ارتباط هر رسانی ایران و برایو اطالع بخش سازماندهی دانش وبگاه انجمن کتابداری ساماندهیتولید محتوا و . 4-2-2

 بیشتر با مخاطبان حوزه سازماندهی دانش 

 وهش. پژ3-2

 ارتقاء سطح کیفی و کمی این ابزارهاکمک به سازماندهی دانش در ایران و ایرانی  فارسی/بررسی ابزارهای  .1-3-2

 اجرای آندر مختلف  نهادهایو فعالیت و همکاری با دانش  سازماندهینوین  راهکارهایپژوهش در  .2-3-2

 های علمی در حوزه سازماندهی دانش در ایراننقد و بررسی فعالیت .3-3-2

 ایران جهان و بخصوص حوزه سازماندهی دانش در بررسی تولیدات علمی در . 4-3-2

 با کمک کتابخانه ملی ایران و نهادهای مرتبط های حوزه سازماندهی دانشنامهها و آییننامهتدوین شیوه. 5-3-2

 ای. بررسی و ارزیابی نرم افزارهای کتابخانه6-3-2

 ساختار. 3

کند رسانی ایران فعالیت میهیأت مدیره انجمن کتابداری و اطالعکمیته سازماندهی دانش زیر نظر :  مسئول کمیته. 1-3

 .کنندت مدیره تعیین میاعضای هیأرا و مسئول آن 

 سایر با الزم های پیگیری و هماهنگی مسئولیت و شود می تعیین کمیته مسئول توسط کمیته دبیر: کمیته دبیر. 2-3

 .دارد برعهده را انجمن از خارج سازمانهای و انجمن های کمیته

 باو  و متخصصان سازماندهی دانش مندعالقه از میان داوطلبان اعضای کمیته را مسئول کمیته: کمیتهاعضای . 3-3

 .کندانتخاب می آن هابررسی سوابق تحصیلی و پژوهشی 

ت و اطالعا علم ەت علمی حوزأاعضای هی از میان پژوهشگران و راگروه اعضای این  مسئول کمیته :گروه مشاوران. 4-3

 .کندمی شناسی انتخابدانش

 وظایف کمیته. 4

 :انجمن به شرح زیر است سازماندهی دانشوظایف کمیته 

 مسئول کمیته:. 1-4

  ت مدیرهأگروه مشاوران و معرفی آنها به هیشناسائی و انتخاب اعضاء کمیته و 

  مدیره تهیأ در آن تصویب پیگیری وفکری اعضا و مشاوران کمیته با مشورت و هم کمیته نهالسا برنامهتهیه و تنظیم 

 انجمن

 برگزاری جلسات حضوری و یا مجازی کمیته با حضور اعضاء 

 های ها و فعالیترایزنی، تعامل و دریافت مستمر نظرات صاحبنظران و مشاوران به منظور بهبود هرچه بیشتر برنامه

 کمیته
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 از میان اعضاء کمیته با همکاری گروه  سازماندهی دانشای تخصصی حوزه هی در حوزههای پژوهشتشکیل هسته

 مشاوران 

 اعضاء کمیته و مدیره تهیأ به کمیته هایفعالیت گزارش ساالنه ئهارا 

  ت مدیره انجمن أاز سوی هیمرتبط با کمیته انجام سایر امور محوله 

 اعضای کمیته. 2-4

 شده در جلسات حضوری و یا مجازی کمیته شرکت فعال در مباحث ارائه 

 مصوب هایبرنامه بارهدر نظرات و هادیدگاه ئهارا  

 جدید هایفعالیت انجام و یزیربرنامه برای پیشنهادها ئهارا 

  های مصوب اجرای مناسب فعالیت برایبرعهده گرفتن و اجرای مسئولیتهای مختلف از سوی مسئول کمیته 

 های مستمرهای گروهی و ارائه گزارشپژوهشی تخصصی و همکاری در انجام پژوهشای هحضور فعال در هسته 

 کمیته مسئول سوی از مرتبطله انجام سایر امور محو 

 گروه مشاوران. 3-4

 کند.ه مسائلی که مسئول کمیته مطرح میارائه نظرات و مشاوره دربار 

 جدید هایفعالیت انجام و ریزیبرنامه برای پیشنهادها ئهارا 

 مسئول کمیته صالحدید به یا های کمیته در صورت نیاز وشرکت در فعالیت 

 دبیر کمیته. 4-4

 و سایر  ی با مشاوران کمیتههایپیگیری تشکیل جلسه های کمیته به صورت منظمیزی و پیگیری تشکیل جلسهربرنامه

 های کمیتهبرنامه

  های کمیتهبرنامه معرفی هدر زمینهماهنگی با کمیته روابط عمومی برای انجام تبلیغات مناسب 

 های آموزشیبا کمیته آموزش برای اجرای دوره هماهنگی 

 هماهنگی با کمیته انتشارات برای انتشار مطالب تخصصی کمیته 

 انجمن وبگاهعات کمیته در الپیگیری تکمیل اط 

 های کمیتهتنظیم صورتجلسه 

 بررسی وضعیت فعالیت اعضاء کمیته 

  به اعضاءپیگیری وظایف محوله 

  کمیته مسئولسایر امور محوله از سوی 

 جلسات . برگزاری5

 سایر یا بحث گروه یک طریق از) مجازی صورتبه هم و حضوری صورتبه هم تواندمی سازماندهی کمیته جلسات 

 . شود برگزار( فناورانه هایقابلیت

 شد خواهد تعیین اعضا با رایزنی از پس کمیته مسئول توسط جلسات برگزاری سازوکار . 

 می تلقی استعفا منزله به سال، طول در متناوب صورت به جلسه پنج و متوالی صورت به جلسه سه موجه غیر غیبت 

 .است هیاندسازم کمیته مسئول با غیبت بودن موجه تشخیص. شود



 

4 
 

 است غیبت حکم در جلسه، هر شروع ز ا پس ساعت نیم از بیش تاخیر صورت در. 

 است پذیر امکان آن اعضای اکثریت تصویب با سازماندهی کمیته العاده فوق جلسات. 

 بود خواهد جلسه در حاضر اعضای نسبی اکثریت رای با سازماندهی کمیته جلسات مصوبات. 

 افراد یا فرد است بدیهی. بود خواهد کمیته همان اعضای یا عضو عهده بر سازماندهی کمیته مصوبات اجرای مسئولیت 

 .شد خواهد ذکر آن ضمن در مصوبه، هر اجرای برای خاص

 .رسید تصویب به ایران سانی اطالع و کتابداری انجمن مدیر هیئت جلسه در ماده 5 در 1400دی  7 در نامه آیین این


