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 کمیته استاندارد نامهنظام

 رساني ايرانانجمن کتابداري و اطالع

 

 آرشیوو  کتابداری، علم اطالعات ةعنوان مدارک راهنما و کاربردی در حوزاستانداردها بهنظر به اهمیت نقش 

سدتاندارهای منظور ایجاد زمینهبهو نقش انکارناپذیر آن در ارتقای کیفیت کاری و  مدرتط  در تددوی  ا دهای 

اداح  صدان و  صدمیمای  حوزه، ایجاد فضای مشارکت متخص بدا ها و پژوهشگیرینظران در ت مدرتط   هدای 

اهداف ذکرشده در اساسنامه و نیز با عنایت به  های استانداردسازیفعالیتبخشی به و انسجاماستانداردسازی 

ضدم   کرده است استانداردتخصصی  ةمیتک رسانی ایران، انجم  اقدام به تشکیلانجم  کتابداری و اطالع تا 

شدیوها و ها، کتابداران و کتابخانه یاری به رشد و شکوفایی انجم  نسطت به ارائه خدمات به شدیوداران و آر آر

 مراکز اسناد فعالیت کند.

 

 اهداف:. 1

 ه به شرح زیر است:اهداف کلی کمیت

 ؛المللیازی ملی و بی نهادهای استانداردسبا  ایو حرفه برقراری ارتطاط علمی •

 ؛استانداردسازی داخل و خارج از کشورها و مراکز ها، دانشگاهانجم ها، سازمانهمکاری با  •

و  کتابداری، علم اطالعات ةاستانداردهای تخصصی حوز و مشارکت در تدوی  تدوی  برایریزی برنامه •

  ؛المللیداردهای بی مشارکت در تدوی  استانو  استانداردهای موجود روزآمدسازیآرشیو، 

سدتانداردهاایج مثطت پیادهنتو  استانداردهادادن اهمیت وجود نشان • لد   سدازی ا نددهای مخت در فرای

 .شده در ای  حوزهو ارزیابی استانداردهای تهیه ایکاری و حرفه

 

 : ي کمیتههاوظايف و برنامه. 2

 ه عطارت است از:میتوظای  ای  ک

عداتحوزه کتابداری ةدانشجویان نخطو متخصصان و  شگرانپژوهنظران، ارتطاط با ااح  • و  ، علم اطال

بده آرشیو  هدا  شدویآ آن ید  و ت تددو ترغ شدارکت در  ندهوم سدتانداردهای کتابخا شدیویی  ا در  ای و آر

 چارچوب اهداف انجم ؛

تدهایجاد ارتطاط و همکاری با  • یدران، کمی فداتر سازمان ملی استاندارد ا یدزو، د سدازمان ا صدی  های تخص

عداد در عرض و گروههمها و نهادهای های دولتی و غیردولتی، سازمانانداردسازی سازماناست هدای ف

ندده سددازی زمی شددارکت  استاندارد مدد  و م هددداف انج چددارچوب ا لددی و در  سددتانداردهای م تدددوی  ا در 

 ؛المللیبی 



تددوی   هدای گروهکارها، سمینارها، کنفرانس، ها و میزگردهای تخصصینشستبرگزاری مشارکت در  •

بدا  و آرشیو کتابداری، علم اطالعات ةدر حوز فراملیو ملی در سطوح  و مشارکت در تدوی  استاندارد

 ؛آموزش ةهمکاری کمیت

مندان ، دانشجویان و عالقهانادتاسبرای  یهای آموزشها و دورهکارگاه ها،مشارکت در برگزاری کالس •

 ؛استانداردسازی ةبه حوز

مد ، دریافت نظرات، پیشنهادها • ضدای انج سدتاندارد، و انتقادات اع تددوی  ا سدان  شدیوداران،  کارشنا آر

 ؛مدیرهتئرسانان و اقشار جامعه و ارائه به هیکتابداران و اطالع

سدتاندارد در هدای طرحجرای و ا تدوی  استانداردهای معرفی اولویت • تددوی  ا شدارکت در  تددوی  و م

 ؛المللیسطح ملی و بی 

سدازمانمدیره تئبه هی ارائه پیشنهادهای مناس  • بدا  ندب  کداری تنگات مدی در و هم هدای عل ها و نهاد

 تای اهداف آموزشی و پژوهشی انجم ؛راس

کداس از یدا های تطلیغاتی اجرای برنامهبرای  کمیتههای گردآوری، تهیه و تدوی  گزارش از فعالیت • انع

  ؛بازاریابی و رواب  عمومی انجم ةبا همکاری کمیت های گروهیطریآ رسانه

ان کشور و ایجاد بستری مناس  آرشیودارمتخصصان تدوی  استاندارد و کتابداران و ایجاد پیوند بی   •

 .هایی که نیاز به تدوی  استاندارد دارندو شناسایی حوزه انتقاد تجربیاتبرای 

 

 :ساختار. 3

 :از است رسانی ایران عطارتکمیته استاندارد کتابداری و اطالعساختار 

 نماید.مدیره انجمن انتخاب میاستاندارد است. دبیر را هیئت ةدبیر کمیته فرد متخصص و مرتبط با حوز دبیر: -الف

انتخاب توسط دبیر ها، پژوهشی و تجربیات عملی آن-مند و با توجه به سوابق علمیعالقه از میان داوطلبان :اعضاب: 

 .ندشومی

صصص استانداردسازی کشور و اعضای هیئت متخصصان)گروه مشاوران کمیته استاندارد  :مشاوران -ج در علمی متخ

 ند.شومیبه هیئت مدیره معرفی ( با دعوت دبیر کمیته رسانی و آرشیوکتابداری، اطالعاستانداردهای حوزة 

 

 کمیته:کادر اجرايي هاي مسئولیت. 4

 :شرح زیر استکمیته استاندارد بهدبیر، اعضا و مشاوران وظای  

 :کمیته بیردوظايف  1.4

 ؛ انجمنمرتبط با فعالیت  تدابیر الزم برای انجام امور اتخاذ •

 ؛شدهبرای انجام وظایف تعیین بین اعضاالزم  هایایجاد هماهنگی •

توازن ترکیب اعضا و صحیح کمیته و  فعالیتحصول اطمینان از  برای هامدیره و سایر کمیتههیئتبا  همکاری •

ربط و تدوام نفع و ذیهای ذینظران و نمایندگان معرف گروهفراگیر صاحبکنندگان با توجه به طیف مشارکت

 شده توسط انجمن؛های کاری تعیینهای کمیته مطابق با برنامهفعالیت

 ؛های کمیتههای ادواری فعالیتارسال گزارش انجام وظایف ومستمر  پایش و پیگیری ریزی،برنامه •



 عامل با آنان در مسائل و موضوعات مطرح درباره کمیته؛رسانی مستمر به اعضای کمیته و تاطالع •

بصا های زمانی تعیینموقع کمیته در محدودهاتخاذ تدابیر الزم برای حصول اطمینان از اقدام به • طصه  شصده در راب

 شده؛کارهای تعریف

 المللی؛بین های استانداردسازی ملی وحصول اطمینان از اتخاذ تدابیر الزم برای حفظ منافع انجمن در حوزه •

 مدیره؛ارائۀ برنامه ساالنه کمیته و پیگیری تصویب آن در هیئت •

سصازمانرایزنی، تعامل و دریافت مستمر نظرات صاحب • شصاوران از  هصای هانظران و م حصوزه  و نهاد بصا  مصرتبط 

 نداردسازی.کتابداری و آرشیوی در زمینه استا

 :اعضا وظايف 2.4

 ؛با کمیته مستمر اطالعات مرتبط پایش و دریافت •

 شده برای کمیته؛های کمیته و کمک به انجام وظایف تعیینفعالیتفعال و مستمر در  مشارکت •

 شده در جلسات حضوری یا مجازی کمیته؛شرکت فعال در مباحث ارائه •

حصدودهها و نظرات دیدگاهارائه  • مصانی تعیینکارشناسی و آرای تخصصی در م طصه شصده های ز سصائل و در راب م

 وردبحث؛موضوعات م

 ؛های جدیدریزی و انجام فعالیتپیشنهادها برای برنامه ارائه •

 ؛های مصوبدر جهت اجرای فعالیت هابرعهده گرفتن و اجرای مسئولیت •

 ؛کمیته برای حصول اجماع در رابطه با موضوعات در دست بررسی و اخذ تصمیمات مقتضی دبیربه  کمک •

 .کمیته انجام سایر امور محولۀ مرتبط از سوی مسئول •

 :گروه مشاورانوظايف  3.4

 ؛کمیته دبیرشده توسط در رابطه با موارد ارجاع ایی تخصصی و حرفههاارائۀ نظرات و دیدگاه •

 های الزم به دبیر کمیته )بر حسب مورد( در انجام وظایف محوله؛ارائه مشاوره •

 ؛های جدیدریزی و انجام فعالیتارائۀ پیشنهادها برای برنامه •

 .مسئول کمیته دبیرهای کمیته در صورت نیاز و فعالیتشرکت در  •

 

 برگزاري جلسات. 5

 . برگزار شود یا ترکیبی از هر دو، 1مجازیصورت حضوری، تواند بهجلسات کمیته استاندارد می •

حداقل یک هفته جلسات مجازی  فرم برگزاریهمچنین زمان و پلتمحل برگزاری جلسات حضوری و زمان و  •

 .شوداعضا رسانده میقبل به اطالع 

 فهرست ، ازاعالمبار شرکت نکند، پس از یک( از سه جلسه بیش) چنانچه عضوی بدون دلیل موجه در جلسات •

 .کمیته حذف خواهد شد یاعضا

 

 
 با توجه به اینکه ممکن است برخی از اعضای کمیته یا گروه مشاوران در شهرهای مختلف ایران و یا کشورهای دیگر حضور داشته باشند 1



یب صصورسانی ایران به تمدیره انجمن کتابداری و اطالعهئیت ماده در جلسۀ 5در  21/04/1401نامه در تاریخ ماین نظا

 رسید.

 


