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  دستور جلسه: 

ژورنال کالب با عنوان  ةبعد از برگزاری چهارمین جلس بحث این بود کهکالب بحث شد. محور ژورنال آتی برگزاری جلسات جلسه، در خصوص ابتدایدر 

 ی سازیکردن و شخص یتعامل با عنوان ، و جلسة ششمیخدمات کتابخانه و هوش مصنوع پنجم با عنوان  ةجلسآیا در شهریورماه،  حفاظت دیجیتالی
متخصصان علم اطالعات هفتم  ةکنگرمحورهای  متناسب باها ژورنال کالب از مهرماهبرگزار شود یا در مهرماه و آبان ماه  هوشمند یهاخدمات کتابخانه

مقرر در این راستا،  بودند. موافقدوم  پیشنهاد با اعضا اکثریت .برگزار شوند (علوم اطالعات بنیان درای دانشکارآفرینی، اشتغال و کسب و کارهای حرفه)

جلسات آیندة ژورنال  برای شرکت در هااین کمیته در صورت تمایل تا تعامل برقرار کرده کتابداری های انجمن پژوهش با سایر کمیته  ةمسئول کمیت شد 

ملیحه درخوش سرکار خانم دکتر . تاکنون ارائه دهند خود راهای پیشنهادی مقاله کنگرة هفتم،محورهای  ی تخصصی خود، متناسب باکالب در حوزه

  سازماندهی در این خصوص اعالم آمادگی کرده است. ةمسئول کمیت

توسط خانم دکتر صفوی با  های پیشنهادیاز معیارها برای بررسی و ارزیابی عناوین کتاب یلیستچکمقرر شد  نقد کتاب اتجلس یبرگزار  به منظور

به انتشارات  ةمسئول کمیتدر ادامه، . تر صورت گیردمندنظام آینده به صورتها برای جلسات فرایند انتخاب کتابتا  تهیه شود انتشارات ةکمیت همکاری

های منتشر نخست اعضای این کمیته به بررسی فهرست کتاب که در وهلهکرد چگونگی فرایند انتخاب کتب پیشنهادی پرداخت و در این راستا اشاره 

د که ضمن نانتخاب شو هاییکتابها تالش شد از میان آنتا حد امکان و  ندپرداخت سومیکتاب گ ینترنتیفروشگاه اچاپار و  ،شده در انتشارات کتابدار

بررسی  ،. به عالوهخیلی جدید نباشند یاقدیمی خیلی  طبق دستورالعمل اجرایی جلسات نقد کتاب، از جهت سال انتشار  ،یبودن به لحاظ موضوع روز هب

ة ی کمیتبا نظرات اعضا ،در نهایت .صورت گیردتر شناخته شدهاز نویسندگان گزینش از میان  ،هاشد به منظور حصول اطمینان از کیفیت محتوایی کتاب

شنهاد شود تا در پی هاآنیک کتاب تألیفی هم از سوی کتاب ترجمه به عنوان اولویت اول برای نشست بعدی انتخاب و یک  تصمیم بر آن شد که پژوهش

انتخابی از سوی استفاده شود. کتب  گزینة بعدیاز  شرکت در جلسه برای یا ناقد مترجمعدم تمایل  مانندبرای نقد کتاب ترجمه، صورت بروز مشکل 

  از: اندعبارت اعضا

 1399دکتر محسن نوکاریزی، انتشارات اساطیر پارسی، سال  ةکتاب ترجمه: اطالعات و جامعه از مایکل باکلند، ترجم •



 ی اکثریت انتخاب شد.أرساس ا بربودند که در نهایت دکتر افشار  جناب آقایان دکتر ابراهیم افشار و دکتر حمید کشاورز ناقدان پیشنهادی             

  1399علیرضا نوروزی، انتشارات چاپار، سال دکتر ها از مژده درمنده و ها و فرصتهای بزرگ: چالشکتاب تألیفی: داده •

 اکثریت انتخاب شد.أی ر بابودند که دکتر علیمحمدی  جناب آقایان دکتر مصطفی امینی و دکتر داریوش علیمحمدی اقدان پیشنهادین             

های انجام شده در این زمینه  های پژوهشی بر اساس پژوهشهای استخراج اولویت گزارشی از روش ةدر ادامه جلسه، سرکار خانم دکتر قربانی به ارائ

های پژوهشی توسط پژوهشگران به کار گرفته شده است. بر اساس این مطالعات عمدتاٌ دو رویکرد اصلی برای تدوین اولویتپرداخت. وی اشاره داشت که 

در یک  مند آثار منتشر شدهمرور نظامتحلیل محتوا و های استفاده از روشیکی رویکرد کیفی مبتنی بر مصاحبه با متخصصان یک حوزه است و دیگری 

 انجمنهای پژوهشی روزرسانی اولویتها به منظور تدوین و بهبر بودن استفاده از این روشکه با توجه به زمان این است همسئلاما . است خاص زمینة

  ؟تر استرسانی ایران، در نهایت استفاده از کدام روش عملیکتابداری و اطالع

 ،با ایام تعطیالتها این برنامهتداخل علل مختلفی از سوی اعضا شامل  های مختلف آموزشیحضور کمرنگ مخاطبان در برنامه شناسیآسیب در خصوص 

مطرح شد. در  هابرای شرکت در این دوره مخاطبان پایینی انگیزه و عالقهو  های آموزشیعدم درک ضرورت این برنامه ،فراوان های کاریمشغلهوجود 

 صورت گیرد.  حضور کمرنگ مخاطبان دالیلهایی در خصوص ها و پژوهشپیمایشنهایت از سوی اعضا پیشنهاد شد که 

هایی با همکاریرسانی ایران اخیراً انجمن کتابداری و اطالعدر نهایت، جلسه با ارائة پیشنهادی از سوی مسئول کمیته با این مضمون خاتمه یافت: 

های این سازمان برقرار کرده است. بدین ترتیب باید بررسی کرد که کمیتة پژوهش هایی برای کتابخانهسازمان بنادر و دریانوردی به منظور انجام پروژه

استخراج   با موضوعات مختلف مانندسازمان  آنپژوهشی برای  هایطرح انجامنمونه،  ارائه کند. به عنوان این سازمانتواند به می کاربردی چه پیشنهادات

و بررسی سازمان جهانی  مجموعههای این کتابخانه سازی تخصصیمجموعه  برای بمخاط ةجامع نیازهای شناخت این سازمان، برای های پژوهشیاولویت 

 تواند ضمن کمک بهمی بنادر و دریانوردی سازمان کتابداری های انجمنتداوم همکاریدر این راستا مورد توجه قرار گیرد. تواند می (IMO)دریانوردی 

   .کندفراهم  از پژوهشگرانبرای پشتیبانی را حمایت مالی از آن، زمینه  وانجمن  گاهیجا ارتقای
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