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 ی،پاورسدکتر حمیده جعفری  ،ساناز باغستانی، دکتر سعیده اکبری داریاندکتر مریم اسدی،  :به ترتیب حروف الفبا عبارتند از جلسهحاضرين 

  فائزه نقاشیاندکتر فرزانه قنادی نژاد، فاطمه فدایی، دکتر زینب صفوی،  ،دکتر محمود سنگری دکتر شبنم رفوآ، ،زهرا رضازادهدکتر 

)با اطالع  حمیده کساییسمیه قویدل،  ،)با اطالع قبلی( یمحبوبه قرباندکتر ساز، دکتر محمد زره :به ترتیب حروف الفبا عبارتند از جلسه نائبیغ

 )با اطالع قبلی( دکتر رحمان معرفتقبلی(، 

 مباحث دستورجلسه 

  تالیجید کتابخانه و یاکتابخانه یهایفناور ةژورنال کالب دربار شش ماهه یهانشست  سلسله از ماندهیجلسات باق  یبرگزارریزی برای برنامه .1

 های پژوهشیاجرایی جلسات نقد طرح ةنامنویس شیوهپیش یبررس .2

 نقد کتاب ةنخستین جلسبرگزاری ریزی برای برنامه .3

 مطالب طرح شده

  ژورنال کالب  اتجلس  یبرگزارريزی برای  برنامهاول:    ۀدستور جلس

 کمیته بین اعضای منتخب ةدر خصوص مقال توافق دلیل نبودبه  با عنوان حفاظت دیجیتالیژورنال کالب برای سومین جلسة  های انجام شدهیریزبرنامه

 مقرر شد  بنابراین مقاالت جدیدی را به کمیته پیشنهاد دهند. در این فرصت شد تا ایشان به ماه شهریور موکول (مقاله ةدهند)ارائه  و  خانم دکتر صمیعی

 ة جلس، دیجیتال مندان در محیطهای کلیدی حرفهها و قابلیتمهارت ،چهارم ةموضوع جلس شود. منتقل رداد ماهمبه  ژورنال کالب شهریورماهعنوان 

مسئول  نخست،  ةدر وهلاست.  هوشمند یهاخدمات کتابخانه یسازی کردن و شخص یتعامل ،ششم ةجلسو  ،یخدمات کتابخانه و هوش مصنوع  ،پنجم

افراد پیشنهادی برای برگزاری   .پیشنهاد کردندبرای هر کدام از جلسات را که دارای سوابق پژوهشی و مطالعاتی مرتبط بودند  افرادی، و سایر اعضا کمیته

و  یپاورسحمیده جعفری دکتر  ، سرکار خانمفتاحیاهلل رحمت دکتر  ، جناب آقایینوروز عقوبیشامل جناب آقای دکتر  ژورنال کالب چهارم ةجلس

و جناب ساز زرهمحمد دکتر جناب آقای  ،پنجم ژورنال کالب با محوریت هوش مصنوعی ةمقدم بودند. برای جلس اسفندیاریرضا علیدکتر  جناب آقای

های سازی خدمات کتابخانهششم با محوریت شخصی  ةترین افراد پیشنهادی برای جلساز سوی اعضا پیشنهاد شدند. مهم محمدحسن عظیمیدکتر آقای 

. استاد مشاور این رساله امیر غائبیدکتری در این زمینه و جناب آقای دکتر  ةرسال ةبه دلیل ارائ سمانه خویدکیسرکار خانم دکتر  ز:ااند عبارت هوشمند

سازی خدمات مقرر شد که در صورت امکان از متخصصان های هوش مصنوعی و شخصیمقاله در حوزه ةپنجم و ششم به منظور ارائ  ةبرای دو جلس

 شود.و کامپیوتر استفاده  فناوری اطالعات

 

 يپژوهش یهاجلسات نقد طرح  يينامۀ اجراوهیش  سينوشیپ  يبررس  :دوم  جلسۀ  دستور

 بررسی شد. های پژوهشیطرحنقد  یهانشست  یاجرا برای و جناب آقای دکتر معرفت توسط خانم دکتر رضازاده نویس تهیه شدهپیش ،در ادامة جلسه

 اند از:ترین پیشنهادات و محورهای مورد بحث در این زمینه عبارتمهم

 2، های پژوهشینقد طرح ةنامشیوه (1 :شامل شدترین عناوینی که از سوی اعضا پیشنهاد نامه: مهمعنوان این شیوه گیری در خصوصتصمیم )

 ةنامشیوه (4 و ،های پژوهشیرسانی طرحانتخاب، بررسی، نقد و اطالع ةنامشیوه (3 ،های پژوهشیاجرایی برگزاری جلسات نقد طرح ةنامشیوه 
  .بودند های پژوهشیاجرایی نقد طرحمحتوایی و 

 است،  "شناسیدانش و اطالعات علم ةهای پژوهشی در حوزنقد و بررسی فعالیت"های کمیته پژوهش که یکی از اهداف و رسالتبا توجه به این

های پژوهشی به عنوان یکی از ضرورت برگزاری جلسات نقد و بررسی طرح به کمیته، ةناماستناد به نظام ضمننامه شیوه ةدر مقدمالزم است 

. به عالوه، با توجه به اهداف کمیته در خصوص تالش در جهت وضعیت اشاره شود پژوهش ةتوسط کمیت  مهم های پژوهشترین قالبمهم

 های پژوهشی بدین منظور اشاره شود.جلسات نقد طرحشناسی، به اهداف برگزاری های علم اطالعات و دانشکیفی پژوهش



 ی اشاره پژوهش یهاضوابط انتخاب طرح و و همین که در  محدود نشود یبه سال مشخص یپژوهش یهاانتخاب طرح  نامه،شیوه در بخش هدف

شرط انتشار حداقل یک مقاله چاپ  ،کند. به عالوهگذشته باشد، کفایت میو حداکثر دو سال  حداقل شش ماهطرح منتخب  ةشود که از ارائ

 های جدیدتر فراهم باشد.  المللی حذف شود تا امکان معرفی و نقد طرحهای داخلی یا بینشده از آن در پایگاه

  یداور ة تیکم کیو انتخاب در  یبحث ارسال طرح پژوهش در این راستا، اصالحاتی اعمال شود. های پژوهشینقد طرح ةنامشیوهدر طرح کلی 

 انتخاب شود.  های پژوهشی توسط اعضای کمیتهطرحهای جلسات ژورنال کالب و نقد کتاب، نامهحذف شود و مطابق با شیوه

 

 کتاب  نقد  جلسۀ  نینخست  یبرگزار  یبرا  یزيربرنامه :سوم  جلسۀ  دستور

  بازشناختی از کارکرد اجتماعی نهادهای حرفه"سه کتاب . بحث و تبادل نظر شد نقد کتاب ةبرگزاری نخستین جلس  ةدرباردر پایان جلسه ،

  و یاهلل فتاحرحمت دکتر  و سمانبافیر ریامدکتر  از "شناسیبازشناختی از علم اطالعات و دانش" و "از تعامل انسان و اطالعات یبازشناخت

در نهایت . از سوی کمیته انتشارات معرفی شد یاهلل فتاحرحمتدکتر  از "هاداده ةدربار یو علم یفلسف یها: جستارداده هیبر نظر یدرآمد"

 ؛ یشناساز دانش یبازشناختکتاب "اعضای کمیته  ی اکثریتأبا رنقد کتاب،  ةنامبا ضوابط شیوه ی معرفی شدههاکتاب مطابقتضمن 
تا  . مقرر شدشدنقد انتخاب  و برای معرفی یاهلل فتاحرحمتدکتر  و سمانبافیر ریام دکتر از "یشناسدر علم اطالعات و دانش ییجستارها

بعد از ظهر   20الی  18مرداد ماه ساعت  15اولین جلسه در تاریخ بدین ترتیب،  ه برگزار شود.ما هر ینیمهشنبه  هایروزدر جلسات نقد کتاب 

دکتر  دکتر محمدحسین دیانی، دکتر یزدان منصوریان، ساز،دکتر محمد زره  ،افشار میدکتر ابراه انآقای پیشنهادی ناقدان .خواهد شد برگزار

 .شداعضای کمیته انتخاب  ی اکثریتأرها دکتر یزدان منصوریان با بودند که از میان آن ایمان تهمتندکتر و  بگلو یرضا رجبعل

 

 
 

 رديف  مصوبات مجری

 1 جلسه سوم ژورنال کالب یبرگزار پیگیری و امور اجرایی نژادقنادیدکتر فرزانه و  دکتر سعیده اکبری داریان

 دکتر سعیده اکبری داریان

همکاری در برگزاری جلسات  فناوری اطالعات برای  انمتخصص پیگیری از

های خدمات کتابخانهسازی و شخصی هوش مصنوعی ژورنال کالب با محوریت

 هوشمند

2 

 دکتر حمیده جعفری پاورسی
های پژوهشی از پیگیری در خصوص زمان مجاز برای استفاده از طرح

 پژوهشگاه ایرانداک
3 

ارتباط با ) و دکتر مریم اسدی دکتر سعیده اکبری داریان

 دکتر منصوریان(
 4 نقد کتاب ةاولین جلس یبرگزار یبرا یزیربرنامه

 5  های پژوهشیاولویت  استخراج شناسیروش وهشپژروند  پیگیری  قربانیمحبوبه  دکتر

 6      های پژوهشیطرحجلسات نقد  یاجرائ نامةوهیشنویس پیش اعمال اصالحات در  رضازادهزهرا دکتر  

 نژاد تهیه کننده: فرزانه قنادی           اکبری داریانکننده: سعیده  تأیید      

  


