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"کتابدار  "0.2برونداد گروه اجتماعی  Librarian 2.0است که در محیط نرم افزار
موبایلی تلگرام تشکیل شده است ما هم اکنون  3گروه در این بستر شده ایم و افراد اطالعات و منایع مربوط
به مهارت های حرفه ای و جدید مورد نیاز کتابداران و اطالع رسانان را با هم باشتراک می گذارند.
برای استفاده مفید تر از بستر شبکه های اجتماعی با پیشنهاد و حمایت "یابش" هیئت تحریریه مجازی مجله
در همان نرم افزار تلگرام تشکیل شده است و اینک با مباحث سطح باالی مهارتی در خدمت جامعه ی اطالع
رسانی ،کتابداری و پژوهشی ایران هستیم.
مطالب مجله با کمک کتابداران جوان و دانشجویان سطوح مختلف کتابداری و اطالع رسانی آماده سازی می
شود؛ افراد قدرتمندی که برای این مطالب وقت گذاشته و سعی می کنند بهترین مطالب ممکن و بروز ترین
آن ها را به جامعه ی مخاطب کتابدار 0.2اهدا کنند.
کتابخانه  0.2در واقع یک تعریف نوین از کتابخانه و خدمات آن میباشد که مبتنی بر وب  0.2می باشد .وب
تعاملی باعث افزایش تولیدات و منابع بر بستر اینترنت شده است .این وب اجازه میدهد تا سازمانها برای
کمک و خدمت به کاربران کارآمدتراز گذشته باشند.
با رشد سریع وب 0.2و استفاده از ابزارها و فناوریهای تعاملی توسط سازمانهای اطالعرسانی و پدیدار شدن
نیازهای جدید کاربران در فضای وب ،موجب گرایش به سوی نسل نوین کتابخانهها موسوم به (کتابخانه )0.2
گردیده که به عنوان آواتار جدید کتابخانهها با بهره گیری از قدرت وب  0.2میباشد.
بیش از همه ی این ها ،ابزارها مهم هستند که باید کتابداران و اطالع رسانان با بهره گیری از آنان خدمات
حرفه ای تر و با استانداردهای نوین جهانی به کاربران خود بدهند.
در مسیر پیشرو برای تحقق هر چه بهتر اهداف مجله و اعتالی مهارت های کتابداران و اطالع
رسانان و نیز افزایش رغبت کاربران باستفاده از خدمات کتابخانه ها ،از همکاری و همراهی همه
صاحب نظران و اساتید و دانشجویان محترم استقبال می کنیم.
در پایان تشکر میکنم از سردبیر محترم مجله آقای امیر رمضانی که زحمت بسیار زیادی برای کمک
به هیئت تحریریه در انتخاب موضوعات و مدیریت مباحث قابل انتشار دارای استانداردهای  0.2می
کشند .از خانم رضوانی که بار اجرایی مجله و گروه های  0.2در تلگرام بر عهده ی ایشان هست .و
از همه ی عزیزان و دوستان هیئت تحریریه که زحمت تهیه ،ترجمه و انتشار مطالب را برعهده
داشتند ؛ محمدجواد منصورزاده ،میثم داستانی ،شیرین زاهدی ،فیروزه دخانی ،سمیه مردمی ،مریم حسن زاده ،معصومه
حسنخانی  ،مریم انصاری ،ملیحه دلدار ،فرزانه حبیبی ،عمار خدری ،نازنین مؤمن زاده ،عاطفه عبدی ،شیرین زاهدی ،ژیال
سعیدی ،نسیم فکوری ،مریم عبداهلل زاده ،معصومه سعادت
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 011ايده تغيير دهنده وب
(ايده  :۱موندانئوم)
امير رمضاني
ايده اينترنت در بلژيک متولد شد!
دههها پيش از آنکه آلن تورينگ کار در زمينه علوم کامپيوتر را شروع
کند و در اين زمينه يکي از پيشگامها شود و نيز مدتها قبل از اينکه

او دوست داشت همه جهانيان به اين اطالعات دسترسي داشته باشند
تا ارتباطي توأم با صلح بين تمدنها ايجاد شود و دانش بشري در يک
روند دموکراتيک به اشتراک گذاشته شود.
او با الهام با مفهومي که ولتر يا مارشال مکلوهان (دهکده جهاني)
مطرح کرده بودند ،اسم اين مجموعه را موندانئوم )(Mundaneum
گذاشت.
«موندانئوم» ،سيستم فايل کردن اطالعات مخصوص خود را داشت،
اين فايلها توسط خود اتلت طراحي شده بودند.

انسانها تصوري از اينترنت داشته باشند ،يک مرد ايدهآليست و
آيندهبين بلژيکي به نام پُل اُتلِت ،تصميم گرفت که به کليه اطالعات
موجود در دنيا نظم و سامان بدهد.

بعد از يک دهه تالش ،موندانئوم به طور رسمي در سال  ۵۲۹۱افتتاح
شد ،اما متأسفانه اين زمان مقارن شد با دوره اوجگيري نازيها ،آنها
عقايد و انديشه مخالف ايدئولوژي خود را تحمل نميکردند .آنها کار
اتلت را ابتدايي و اتالف انرژي ميدانستند و تصورات عالي اتلت را درک
نميکردند .اتلت در سال  ۵۲۹۱رؤياي سيستمي را داشت که در آن
ميليون ها سند و عکس و فايل و صوت قابل جستجو باشند و به هم
به همين خاطر در دهههاي ابتدايي قرن بيستم ،او به صورت

لينک شوند.

خستگيناپذيري مشغول نمايهسازي و بايگاني کردن اطالعات مهم
بشر شد و موفق شد اطالعات موجود در  ۵۱ميليون کتاب ،مجله،
روزنامه ،عکس ،پوستر و قطعات هنري موزهها را منظم کند.
جالبتر اينکه او اين نمايه و اين فرهنگنامه جهاني را تحت مالکيت
خود قرار نداده بود و امکان استفاده و دسترسي همگاني را به آن داده
بود.
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جالب است بدانيد که در آن سالها کارکنان موندانئوم به صورت

اتلت سالها قبل از کامپيوتر ،اينترنت و حتي سيستم ضبط مغناطيسي

مکاتبهاي به سؤاالت مردم و دانشمندان پاسخ ميدادند .تصور کنيد

اطالعات زندگي ميکرد ،اما چيز مهم آيندهبيني و آن پندار پيامبرگونه

که به جاي يک جستجو در گوگل ،نامهاي براي موندانئوم پست کنيد

او بود.

تا آنها در فايلهاي آن به دنبال پاسخ سؤال شما بگردند و بعد پاسخ
را براي شما پست کنند! در آن هنگام هر سال  ۵۱۱۱نامه توسط
موندانئوم دريافت ميشد.

منابع:
Boulton, J. (2014). 100 ideas that changed the
Web. Laurence King Publ
https://en.wikipedia.org/wiki/Mundaneum
http://www.mundaneum.org
کارگاه های جانبي هشتمين همايش ملي ادکا

"رسانههای اجتماعي در مراکز اطالع رساني"
.۵

کارگاه آموزشي مفاهيم و نرم افزارهای تحليل
شبکه های اجتماعي (مدرس :دکتر محمد امين
عرفانمنش ) سه شنبه  91آبان ماه 9911

 .2امنيت و حفاظت در نت و شبکه های
اتلت دوست داشت که موندانئوم ابزاري براي گردش آزاد اطالعات در
دنيا شود و از طريق آن صلح ممکن شود.

اجتماعي(مهندس حسين حيدری) ) دو شنبه 91
آبان ماه 9911

93 .9مهارت کليدی برای کتابداران جوان(مهندس
حسين حيدری) ) سه شنبه  91آبان ماه 9911

جهت شرکت در کارگاه همايش با آذرس
ايميل
hamayesh.uilisa@gmail.com
در اهميت فکر اتلت همين بس که بدانيم او  ۹۱سال قبل از توليد
اولين ريزتراشه ۱۱ ،سال قبل از ساخته شدن نخستين کامپيوتر و ۱۱
سال قبل از خلق نخستين مرورگر اينترنتي اين انديشه را در سر
داشت.

9

يا شماره تلفن  31911211310تماس حاصل
فرماييد.
http://hamayesh.uilisa.ir
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کتابدار ۲٫۰
حسين حيدری
کتابدار  ۹٫۱يک مفهوم علمي که برگرفته از وب  ۹٫۱است و يک

ولي هميشه خيلي ساده با مسئله برخورد مي کنم که “آيا ميدانيد
گوگل چند درصد از کل وب دنيا را براي شما نمايش مي دهد؟”
و بسياري اوقات خيلي سريع جواب گرفته ام “خوب واضح است،
همهي آن”

مفهوم صنعتي (به معناي کاربرد خارج از آموزش) دارد ،که منظور

و مي پرسم شما هنوز نميدانيد که چند درصد وب را وب پنهان

اصلي ما در اينجا کاربرد هم زمان اين دو مفهوم است .کتابدار ۹٫۱

تشکيل ميدهد ،چطور انتظار داريد مهارتهاي گوگلي شما عالي

را براي شخصي بکار ميبريم که آموزشهاي فرادانشگاهي ببيند

باشد؟؟؟

(خودآموز ،استاد شاگردي ،آموزشگاههاي حرفهاي و …) و براي
رويارويي با دوران بعد از فارغ التحصيلي و برطرف کردن نيازهاي
کاربران با توجه به گسترش فناوريهاي ارتباطي و اينترنتي امروز،
آماده باشد.

اگر بخواهيم سادهتر صحبت کنيم کتابدار  ۹٫۱مجموعه مهارتهايي
است که يک کتابدار بايد بلد باشد تا بتواند:
- ۵با استفاده از آن مهارتها سر ارزش آفريني برود (معناي عامتر
ارزش آفريني همان کارآفريني است)؛
 -۹با فناوريهاي روزِِدسترسي به اطالعات از طريق نت رقابت کند؛
 -۹راهنماي مراجعين براي دستيابي به آخرين اطالعات حوزهي
تخصصيش باشد.
به طور کلي اين مهارتها شامل سواد اينترنتي ،سواد موبايلي ،سواد
رايانهاي ،خالقيت ،مديريت و رهبري ،کارآفريني و…مي شود.
مثال ساده اي مي آورم ،احتماالً افراد زيادي را ديده ايد که مدعي
هستند گوگل را بلدند پس نيازي به کتابخانه و کتابدار و …..ندارند.

1

درکتابدار  2٫3از سرفصلهای زير شروع ميکنيم:
.۵
.۹
.۹
.۱
.۱
.6
.7
.8
.۲
.۵۱
.۵۵
.۵۹
.۵۹
.۵۱
.۵۱
.۵6
.۵7
.۵8
.۵۲
.۹۱
.۹۵
.۹۹
.۹۹
.۹۱
.۹۱
.۹6
.۹7

کتابدار چند مهارتي
يادگيرندههاي سريع
قدرت خالقيت
جسارت و ريسک پذيري
کارگروهي
تعويض عينک
سواد اطالعاتي ۹٫۱
سواد رايانهاي
نرمافزارها و ابزارها
ادبيات اينترنت
موجودات مجازي
فناوريهاي اينترنتي
مرورگرهاي اينترنتي
هک و امنيت
موبايلها و ابزارهاي آينده
بوم جستجو ۹٫۱
گوگلينگ
فراتر از موتور جستجو؛ گــوگل
غواصي در اعماق وب
بانکهاي اطالعاتي
ابزارهاي پژوهشي
دسترسي در سواد اطالعاتي
ارزيابي در سواد اطالعاتي
استفادهي مؤثر در سواد اطالعاتي
درخدمت متقلبان
علم سنجي و ابزارها
پژوهشگران نسل سوم
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 .۹8کارآفريني و کتابداري
 .۹۲آيندههاي کتاب و کتابخانه
 .۹۱شبکههاي مهارتي کتابداري
و اما دربارهی 2٫3
اصل ماجرا از وب  ۹٫۱شروع ميشود جايي که ابزارهايي خلق شده
اند تا کاربران اينترنت در توليد محتوا شريک شوند:

و اين  ۹٫۱اکنون به همه جا راه يافته است ،باعث توسعهي مفاهيم
جديد در همهي زمينهها شده است؛ و همانطور که در دو شکل آخر
مشاهده ميفرماييد عالوه بر زمينههاي ديگرLibrary 2.0 ،نيز مورد
توجه قرارگرفته است.
و بر همين اساس کتابخانه  ۹نيازمند کتابدار  ۹٫۱ميباشد که ما براي
يک مثال واضحYoutube:

همين اينجا هستيم…

زماني وب سايتهاي ارائه دهنده ويدئو وجود داشتند ولي فقط صاحب
آن وب نسبت به بارگذاري محتواي اقدام مي کرد ولي Youtube
باراه اندازي پلتفرم ساده و قابل کاربرد براي کاربران محتواي کاربران
را براي ارائه انتخاب نمود .اکنون در هر دقيقه در يوتوب بيش از 6۱
ساعت ويدئو آپلود ميشود و شما فکر کنيد اگر قرار بود صاحب اين
وب اين حجم از اطالعات را آپلودکند عمالً امکانپذير نبود.
پس در وب  ۹٫۱مهمترين مؤلفه ،تعامل کاربران در توليد محتوا با
صاحب وب سايت ميباشد (وب يک ،وب فقط خواندني ولي وب ،۹٫۱
وب خواندني -نوشتني).
حال وقتي صحبت از تعامل ميکنيم پس الزمهي آن بوجود آمدن
شبکههاي اجتماعي گسترده ميباشند .شبکههاي اجتماعي روزانه
بيش از چندين ترابايت يا بيشتر حجم اطالعاتي را روانهي بازار خواندن
ميکند؛ خواندني که توليد شده توسط هر کسي ميتواند باشد و شامل
هر محتوايي مي تواند باشد.
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کتابدار چند مهارتي
حسين حيدری
در هر ارتشي تکاوران چند مهارتي هستند .شما بايد متمرکز
روي يک حوزه ،ولي داراي قابليتهاي متعدد باشيد .در زمينههاي
مختلف بايد مهارتهاي کافي را کسب کنيد .ياد بگيريد که اين

- 6مهارتهاي متفاوت با تخصصتان را فرا بگيريد اين مهارتها اغلب
در آموزشهای کارآفريني ظهور و بروز پيدا ميکند.
-۷مهارتهای “ارائه” را ياد بگيريد .اصال ًکارسختي نيست و
يکسري اصول دمدستي دارد .ممکن است ايدههاي خوبي داشته
باشيد ،ولي اگر نتوانيد آنرا روشن به بقيه منتقل کنيد جدي گرفته
نميشويد( .منبع :يک ليوان چاي داغ)

مهارتها توسط خود شما بايد کسب و توسعه يابد .سرنخها مطمئناً از

- 1تانکر سوخت رساني باشيد !بگذاريد ديگران از شما روحيه و

جايي به شما ميرسد.

انرژي بگيرند .تأثيرگذاري شما باعث خروجيهاي موفقتر پژوهشي

-9سوالها را دستکم نگيريد :از آن به عنوان يک فرصت استفاده

کاربرانتان ميشود.

کنيد .خودتان را در معرض اين سؤالها قرار دهيد .نيازي نيست همه

-1روش فرموله کردن هرکاری را پيدا کنيد .هر فرآيندي را تا

چيز را از قبل بلد باشيد .ياد بگيريد در لحظه ياد بگيريد.

جاي امکان بصورت روابط براي خودتان طراحي کنيد .بدنبال اين

-2شما به قدرت سواد اطالعاتي مجهزيد :لذا با مخلوط کردن
خالقيت ،سواد اينترنتي ،سوادرسانهاي و مهارتهاي جستجو
قدرتمندانه کاربرانتان را راهنمايي کنيد.

ارتباطات باشيد که فوق العاده در خود آموزشي شما نقش ايفا
ميکنند.
- ۵۱در بسياري از صنايع از طراحي مفهومي برای خلق محصوالت
جديد استفاده ميکنند.
- ۵۵اگر کاربران شما افراد با تخصص در حوزهي خاصي ميباشند
(مثالً اغلب مهندسين هستند) پس الزم است مقاديري از علوم آنان را
نيز فرا گيريد .شما بايد به آنها خدمات دهيد پس چه بهتر که با زبان
خودشان اين اتفاق بيفتد.
- ۵۹قدرت تفکرخودتان را افزايش دهيد .هرچه اين قدرت در
شما بيشتر باشد مهارتها و توانمنديهايتان بيشتر و بيشترخواهد
بود.
- 99اتاقهای فکر Think Thankحتي دو نفره در کتابخانهی

- ۹اگر از شما سؤالي پرسيده نميشود توليدکنندهي سؤال باشيد .

خود تشکيل دهيد ،سعي کنيد کاربران شاخصتان (منظور

بگذاريد روح چالش در شما زنده بماند.

ازجهت فکری ،ايده و خالقيت) عضو اين اتاق فکر باشند ،از

- ۱توسعهي مهارتهاي کاربران وظيفهي شماست پس به اين امر
متعهد باشيد.
- ۱هميشه براي باالترين سطوح کاربرانتان هم چيزی برای گفتن
داشته باشيد.
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روشهای با روش فکری و مابقي روشهای مرسوم آن بهره
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کاربرد وب  ۲٫۰در کتابخانه هاي
بيمارستاني
نازنين مؤمن زاده

وجود کتابخانهها براي مديريت دانش بيمارستان مهم ميباشد.
کتابخانهها در مراکز منابع يادگيري ) (LRCبهمنظور ادامه وظايف
مراقبت از بيمار ،آموزش و پژوهش تکامليافتهاند.
کتابخانه هاي بيمارستاني ،با استفاده از ابزارهاي اطالعاتي و Web
2.0بخصوصي ميتوانند اين مشکالت را مرتفع نموده تا با ايجاد يک
نگاه مشترک ،شکاف بين عملکردهاي باليني ،تحقيق و تدريس پر
شود .ويکيها موجب افزايش برداشت دانش نهايي ميشوند .ابزار وب
 ۹٫۱و دانش توزيعي از طريق شيوههاي باز ،پويا و گسترده کاري
موجب غني شدن پژوهش ،فعاليتهاي آموزشي و مراقبتي بيمارستان
ميشوند.
ويکي پژوهش ) (Wiki de investigaciónيک فضاي وب مشترک
با هدف يکپارچهسازي مديريت تمام منابع تحقيقاتي و آموزشي

مونتانو و همکارانش در سال  ،۹۱۵۱در مقاله اي به ارائه مدلي به

بيمارستان ميباشد که شامل پنج فضاي گروه تحقيقاتي  wikiبراي

منظور يکپارچه سازي کتابخانه بيمارستاني با مراقبت از بيمار ،تدريس

تمام اعضاي گروه ،مرکز منابع آموزشي مختص کتابخانه ،فضاي

و پژوهش و بررسي کاربرد ابزارهاي وب  ۹٫۱به منظور ايجاد يک

خبري ،تاالر گفتمان و مخزن با سطوح دسترسي مختلف است.

انجمن اجتماعي و مشارکتي از تحقيقات باليني در محيط بيمارستاني
Mostolesواقع در شهر مادريد اسپانيا ،پرداختند.
در اين مطالعه ،آن ها به نتايج متعدد و جالبي دست يافتند که در زير
به برخي از آن ها اشاره مي کنيم:

ويکي پژوهش مديريت دانش مبتني بر وب را افزايش داده و کتابخانه
را به تمام نهادهاي مرتبط ديگر ارتباط ميدهد.
اين ويکي شامل پنج فضا ميباشد:

پژوهش در بيمارستانهاي اسپانيايي عمدتاً از طريق سه مکانيسم ذيل
سرمايهگذاري شده است:
 .۵بودجه عمومي (برنامههاي ملي ،وزارت بهداشت ،وزارت علوم
و فنآوري ،برنامههاي منطقهاي).
 .۹بودجه خصوصي ،غيرانتفاعي (بنيادهاي خصوصي).
 .۹بهطورکلي آزمايشهاي باليني ،توسط صنعت داروسازي
اقدام و کنترلشدهاند.
بيمارستانها ،هم در نقش پژوهشي خود و هم در نقش مراقبت از
بيمار ،بايد با خواستههاي اجتماعي فعلي انطباق يابند و اين بدان

 .9فضاهای اختصاص يافته به گروههای پژوهشي

معناست که ميتوان در آن از هر ابزار اجتماعي و به اشتراک گذاري

(ويکيها) :فضايي ميباشد که به کار گروهي در هر گروه

اطالعات استفاده نمود .تحقيقات در محيط بيمارستان با مشکالت

اختصاص داده شده است.

متعددي مواجه است.
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–ساختار گروه ها:


يک صفحه اصلي با دسترسي آزاد ،ارائه دهنده اطالعاتي در
مورد گروه و نمايش دهنده نتايج آنها.



يک فضاي خصوصي ،محدود به اعضاي گروه ،که گروه
ميتواند در آن کار کند و اطالعات را به صورت امن به
اشتراک گذارد .اين فضا به عنوان يک ويکي فعاليت مينمايد
و اجازه تعامل کاربر پسند و کار مشارکتي ميدهد.

–عناصر و مطالب:


صفحه اصلي وب اطالعات اوليه گروه را نمايش ميدهد :نام،
اعضا ،اهداف ،دامنه پژوهش ،مقاالت منتشر شده و منابع
خاص.



فضاي وب (ويکي مناسب) با دسترسي محدود به اعضاي هر
گروه .ساختار و مطالب توسط هر گروه ايجاد شده است .يک
عضو مسئول وجود دارد که مسئول پذيرش اعضاي جديد و
به روز رساني سايت است.



هر دوي اين موارد بواسطه RSS (Really Simple
)Syndicationداراي تشکيل محتوايي خواهند بود.



اعضاي شرکت کننده :افراد حاضر در آن براي داشتن فضاي
ويکي خود بايد با مديران ويکي پژوهش تماس بگيرند و
مطابق با قوانين و رويههاي عمومي وب عمل نمايند.

– سطوح دسترسي :صفحه اصلي وب در هر گروه به صورت رايگان در
دسترس قرار خواهد داشت .دسترسي به مابقي صفحات ويکي به
اعضاي گروه محدود خواهد شد.
 .2فضای کتابخانه [مرکز منابع يادگيری /خدمات
پشتيباني يادگيری ) :](LRC ⁄ LSSاين فضا اجازه
دسترسي يکپارچه به تمام منابع اطالعات و خدمات مورد
نياز براي مراقبت از بيمار ،آموزش و پژوهش را ميدهد .اين
منابع هر دو به منابع الکترونيکي خود کتابخانه و منابع

 منابع اطالعات الکترونيک ،دسترسي رايگان يا خريداري شده
توسط بيمارستان :کتاب الکترونيک ،مجالت الکترونيک،
پايگاههاي داده کتابشناسي ،جستجو و موتورهاي جستجوي
متا و غيره.
 فهرست کتابهاي کتابخانه ،مخازن پژوهشي ملي و بين المللي
و برداشت از منابع ديجيتال.
 ابزار راهنما براي آموزش و پژوهش :مديران کتابشناسي،
محتويات موضوعي ،نرم افزار آماري رايگان ،فيلترهاي جستجو
طراحي شده توسط پايگاههاي داده تخصصي.
 فهرست «سؤاالت مکرر مورد پرسش» .هر سؤال فهرست
راهنماي خود را با اطالعاتي مربوط به موضوع و لينکهاي
پيشنهاد آشکار ميسازد .ممکن است سؤاالت مطرح شده شامل
جنبههاي مربوط به روش پژوهش عمومي باشد که در آن
نسخه خطي ،عوامل مؤثر ،مجوزهاي کپي رايت ،و غيره منتشر
ميشود.
 دسترسي به مخزن اسناد سازماني در مورد پژوهش ،آموزش و
مراقبت از بيمار.
 خدمات ارائه شده توسط کتابخانه :امانت بين کتابخانه اي،
تحويل سند ،جستجو و جستار مطالعات انجام شده ،آموزش و
يادگيري الکترونيک ،خدمات اطالعات و غيره
–اعضاي شرکت کننده : LRC/LSSتوسط کتابخانه از طريق
کتابداراني کنترل خواهد شد که مسئول به روز رساني محتويات
آن ،مديريت خدمات و ترويج استفاده از آن هستند .داراي
پشتيبان گيري از يک گروه کاري چند رشته اي ميباشد.
– سطوح دسترسي LRC/LSS :داراي دسترسي رايگان به
اطالعات صفحات وب ميباشد ،اما دسترسي منابع الکترونيک با
پرداخت حق اشتراک (تنها براي کارکنان بيمارستان باز ميباشد)
ممکن ميباشد .محتويات آن تنها توسط کتابداران بيمارستان
ويرايش ميشود.

دسترسي رايگاني تعلق دارند و به دليل کيفيت يا

-9

موقعيتشان مناسب تلقي شدهاند.

اخبار) :اين فضا به ترتيب زمان تمام اخبار مربوط به پژوهش

–عناصر و مطالب:

به روز رساني پژوهش و آموزش پزشکي (فضای

صورت گرفته در بيمارستان و همچنين اخبار مهم آموزش
پزشکي يا اطالعات مربوطه را در تحوالت وب  ۹٫۱نمايش
ميدهد .به طور خاص ،تماسهاي پژوهشي ،اطالعيهها و قوانين
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مربوط به پژوهش از سوي رسانهها و وب سايتهاي سازماني

 -5فضايي برای حفظ محتوا و انتشار (مخازن) :اين فضا از

جمع آوري شده و در اين فضاي خبري منتشر خواهد شد.

انتشار تمام کارهاي گروههاي پژوهشي پشتيباني کرده و به حفظ

–عناصر و مطالب :اخبار به صورت اختصار ،با خالصه اي کوتاه،

آثار منتشر شده و منتشر نشده کمک مينمايد .اين مخازن داراي

لينکي به منبع اصلي و در نهايت يک نظر کوتاه نمايش داده
خواهد شد .مديريت محتوا بواسطه  RSSوجود دارد.

قوانين از پيش تعريف شده ميباشد که بيان مينمايد که اطالعات
تحت چه شرايطي ذخيره خواهند شد .اين قوانين با چشم انداز
ديجيتال مخزن زيرساختهاي تحقيقاتي اروپا ()DRIVER

اعضا شرکت کننده :ويرايش اخبار به اعضاي گروه کار خبري

مطابقت دارند ،اين چشم انداز زيرساخت دانش در پژوهشهاي

محدود خواهد شد .يک عضو مسئول وجود دارد که مسئول

علمي اروپا را تنظيم مينمايد .مطالب خود به خود ذخيره شده

پذيرش اعضاي جديد و اطمينان از به روز رساني سايت است.

تحت مجوز کريتيو کامانز قرار دارند.

– سطوح دسترسي :فضاي خبري داراي دسترسي رايگان خواهد

–عناصر و مطالب:

بود.

 مخزن ارائه علمي :اطالعات ايجاد شده از طريق فعاليتهاي

 -1فضايي برای به اشتراک گذاری اطالعات (انجمن):

پژوهشي :نسخههاي خطي ،ارتباطات ،و غيره

توضيحات :اين انجمني براي ارائه نظر و بحث و گفتگوي رايگان

 مخزن مطالب آموزشي :سخنرانيها ،ارائهها و غيره

ميباشد که در آن همه کاربران عضو ميتوانند در مورد مسائل

 مخزن مراقبت از بيمار :دستورالعملهاي باليني،

مربوط به پژوهش خود ،جنبههاي روش شناختي يا اخبار عمومي

استانداردهاي مراقبت و غيره .بواسطه مؤسسات بيمارستان

پزشکي اظهار نظر نمايند .اين امر موجب حفظ يک فايل قابل

ايجاد و تأييد شده است.

ويرايش باز ميشود که در آن تمام نظرات را ميتوان خواند و
پاسخ داد .انجمن داراي يک ساختار زماني پيچيده ميباشد .هر
پست به آيتم اوليه مرتبط خواهد شد و موضوعات بحث ايجاد
ميشوند .مديريت محتوا بواسطه  RSSوجود دارد.
–عناصر و مطالب:
 مخزن ارائه علمي :اطالعات ايجاد شده از طريق فعاليتهاي
پژوهشي :نسخههاي خطي ،ارتباطات ،و غيره
 مخزن مطالب آموزشي :سخنرانيها ،ارائهها و غيره

–اعضا شرکت کننده :تمام اعضاي عضو يا استفاده کننده به
مخازن دسترسي خواهند داشت .مديريت ،سازمان دهي و
نگهداشت توسط کتابخانه بيمارستان ارائه شده است.
–سطوح دسترسي :دسترسي به اسناد ذخيره شده رايگان
ميباشد ،اما ذخيره سازي شخصي و مديريت داراي
محدوديتهايي ميباشد.
نمايي از پرتال ويکي پژوهش در زير قابل مشاهده است:

 مخزن مراقبت از بيمار :دستورالعملهاي باليني،
استانداردهاي مراقبت و غيره .بواسطه مؤسسات بيمارستان
ايجاد و تأييد شده است.
–اعضا شرکت کننده :هر عضو بايد براي ورود به اين انجمن،
پيشنهاد موضوعات جديد يا پاسخ به نظرات قبلي ،از پيش ثبت
نام کرده باشد .اين بدان معناست که وي شناسايي شده و
مطابق با قوانين انجمن عمل مينمايد.
– سطوح دسترسي :دسترسي براي خواندن مطالب رايگان
ميباشد .ارسال پست تنها محدود به کاربران عضو ميباشد.
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اين نوع بيمارستان مبتني بر وب  ۹٫۱به داليل زير اميدوار کننده
ميباشد:


ارائه يک نقطه برخورد براي پژوهشگران در بيمارستان،
غلبه بر محدوديتهاي فضا و زمان .اين کار منجر به
ايجاد يک جامعه مبتني بر وب ميشود که به طور فعال
در حال تعامل است و بطور مشارکتي به ايجاد و
ويرايش مطالب ميپردازد.



ارتباط بين خطوط مختلف پژوهش ،در نتيجه رده
بندي متقابل پروژههاي مختلف.



ارائه دسترسي يکپارچه براي همه منابع آموزشي و
پژوهشي ،تسهيل بازيابي اطالعات و به روز رساني

اين مطلب ترجمه بخشي از مقاله با مشخصات زير هست:
San José Montano, B., Garcia Carretero, R., Varela
Entrecanales, M., & Pozuelo, P. M. (2010).
Integrating the hospital library with patient care,
teaching and research: model and Web 2.0 tools to
create a social and collaborative community of
clinical research in a hospital setting. Health
.Information & Libraries Journal, 27(3), 217-226
براي دانلود ترجمه کامل مقاله فوق ،بر روي لينک زير کليک نماييد:
http://lib2mag.ir/wpcontent/uploads/2015/09/Hospital-Library-andWeb-2.0.pdf

مداوم آن.






ايجاد يک جامعه مجازي از معلمان و پژوهشگران،

ادامه از صفحه ی :0

بهبود تواناييهاي اطالعاتي آنها و در نتيجه ارائه

- ۵۱شما چه بخواهيد و چه نخواهيد در عصر دانايي و اطالعات

بازخورد مستمر.

واقع شدهايد و مهمترين ابزارها در اين عصر بر بستر اينترنت واقع

ارائه فضايي که در آن تمام پژوهشها و آموزشهاي

شدهاند پس هر چه بيشتر در رابطه با زبان وادبيات ومهارتهای

ايجاد شده در بيمارستان را ميتوان ذخيره نمود و به

نرمافزاری و اينترنتي بدانيد کم است.

آن دسترسي داشت.

- ۵6و در ادامهي مباحث مهارتهاي بيشتري را مورد بررسي قرار

ارائه فضايي که در آن ميتوان دستورالعملها و

ميدهيم…

استانداردهاي مراقبت بيمارستان را ارسال و مورد
مشورت قرار داد.


بهبود انتشار فرهنگ علمي در بيمارستان ،ترويج پيوند
متقابل خطوط پژوهش و پروژههاي مختلف.



ترويج توسعه حرفه اي و امکان رويت کتابداران.

در کنار مزاياي آشکاري که در ابزار وب  ۹٫۱وجود دارد ،مشکالت
يکپارچگي متعددي مطرح شده که مهمترين آنها در مورد عدم
قطعيت در مورد عمل متقابل آن با سيستمهاي قبلي فناوري اطالعات
و تغييرات در مورد فلسفه ارتباطات ميباشد .موانع اصلي در توسعه
پروژه ما اثبات شدهاند و هدف از نشان دادن مشکالت جدي در تکامل
جامعه پژوهشي در بيمارستان تاکيد بر خدمات و منابع مشترک
کتابخانههاي آنها ،در يک وب سايت منطقه اي يا حتي گسترده
ميباشد.
منبع:
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2.0 Tools
زمانهاي گذشته مرسوم بوده است ،هر فردي که کتابي را مطالعه

رسانههاي اجتماعي و کتاب

ميکرد و مطالب آن را مناسب مييافت ،آن را به دوستان و نزديکان

(قسمت اول)

خود توصيه [و معرفي] ميکرد .در زمان حال نيز اين توصيهها ادامه

عاطفه عبدی

دارد؛ اما هماکنون مکانيسمها و ابزارهايي براي اين امر ايجاد شده است
که گاه شکل و ظاهر اين ابزارها باعث ميشود کارکرد ساده آنها و
اينکه جايگزين ابزارهاي گذشته شدهاند را فراموش کنيم .گرچه
مدتزمان زيادي از ظهور اينترنت و ابزارهاي آنالين نميگذرد،
باوجوداين ابزارها بسياري از تعامالت و مبادالت جامعه را متحول کرده
و شکل و ساختار بسياري از فعاليتهاي بشري را دگرگون ساختهاند
(اکبري تبار .)۵۹8۲ ،يکي از انواع اين ابزارهاي اينترنتي و آنالين که
عمر نسبتاً زيادي ندارد ولي بهسرعت جاي خود را باز کرده ،رسانههاي
اجتماعي است .رسانههاي اجتماعي گونهاي از ابزارهاي الکترونيکي

امروزه مطالعه کردن يکي از شاخصهاي توسعه و رايجترين محصول

مبتني بر وب  ۹هستند که به فراخور ماهيت و عملکرد خود به محملي

فرهنگي کشورهاي مختلف محسوب ميشود؛ زيرا مطالعه و فرهنگ

براي اطالعرساني و دانشاندوزي تبديل شدهاند (صفوي .)۵۹۲۹ ،از

کتابخواني نمايانگر رشد ملي و از نشانههاي بارز بالندگي فرهنگ و

رسانههاي اجتماعي ميتوان براي کمک به جريان اطالعرساني کتاب

تمدن هر کشور است .پيشرفت فناوري و زندگي ماشيني همانطور

و کتابخانه استفاده کرد و اين رسانهها ميتوانند حلقهٔ مفقوده در

که شکل زندگي افراد جامعه را تغيير داده نياز آنان به اطالعات را نيز

جريان اطالعرساني اين حوزه را که ناشي از فقدان يا ضعف ساير

افزايش داده است ،بهطوريکه امروزه اطالعات به کاالي ارزشمندي

رسانههاست ،کامل کنند.

تبديل شده و مالک برتري کشورها از يکديگر محسوب ميشود .امروزه
مطالعه تنها محدود به کتاب ،مجله و يا روزنامه نميشود و محملهاي
جديدي که براي مطالعه به وجود آمده ،راه را براي افزايش مطالعه
گشوده است تا در هر زمان و در هر مکان بتوان به جستجوي سريع
منابع دلخواه براي مطالعه دستيافت (صفوي.)۵۹۲۹ ،

با توجه به اهميت اين موضوع قصد داريم در هر شماره از اين نشريه
به ذکر تعريف ،تاريخچه ،ويژگيها ،مزايا و معايب رسانههاي اجتماعي
و انواع آن بپردازيم و کاربرد آن را در حوزه کتاب و کتابخانه بررسي
نماييم و نيز رسانههاي اجتماعي موضوعي مختص به اين حوزه را
معرفي کنيم.
در شماره آتي با ادامه اين مبحث با ما همراه باشيد.
منابع:


صفوي ،زينب ( .)۵۹۲۹شبکه کتابخوانان حرفهاي گامي
بهسوي ارتقاي نهضت مطالعه مفيد .فصلنامه کتاب مهر،
شماره  ،۵۱صص ۲۵٫-76



يزدان پناه ،جواد ( .)۵۹8۲اطالعرساني کتاب از طريق
رسانههاي اجتماعي .فصلنامه کتاب مهر ،شماره  ،۵صص -۹
8٫

کتاب برخالف ساير رسانهها که زباني گويا دارد و به دليل ويژگي



اکبري تبار ،علياکبر ( .)۵۹8۲فعاليت گروهي کتاب محور

چندرسانهاي بودن بهسرعت خود را معرفي ميکند ،نيازمند معرفي

در شبکههاي اجتماعي مجازي .فصلنامه کتاب مهر ،شماره

توسط ديگر رسانههاست (يزدان پناه .)۵۹8۲ ،همانطور که از

 ،۵صص 6۲٫-۱8
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2.0 Tools
کتابداران برزيلي و توئيتر
شيرين زاهدی ،ژيال سعيدی

جوالي سال  ،۹۱۵۱سايت هاي شبکه هاي اجتماعي ۹/۹۱
ميليون بازديد کننده منحصر به فرد در مقايسه با  ۱7درصدي
بودن سال قبل داشته است.
رهبر بالمنازع گوگل ٬اورکات است که باکشش 7۱درصدي اش
گوگل را به رهبر جهان در مقابل مخاطبان داخلي رسانده است.
با ۲/۹8ميليون بازديد کننده منحصر به فرد در ماه جوالي نشان
دهنده افزايش ۹7درصدي در ۵۹ماه بود .همزمان فيسبوک با
رشد ۱۹درصدي مخاطبان خود را به  ۹/8ميليون رساند.

برزيل رهبر شبکه هاي اجتماعي در دنياست؛ اين مقاله به نتايج
حاصل از دو سال تجربيات کتابداران برزيلي در راستاي استفاده
از توئيتر در زمينه کاري خود تمرکز دارد؛ دو روش براي حضور
در توئيتر شناسايي شده است .يک روش جديد روبه رو شدن با

نيل سين محبوبيت خود را در شبکه هاي اجتماعي در برزيل

پاسخ سؤاالت انتقادي کتابداران؛ در چشم انداز برنامه براساس

توسط اورکات افزود .اين شبکه که توسط گوگل اداره مي شود

توئيتر است.

بيش از سه چهارم حضار عالقمند برزيل را به خود جذب کرده

شبکههاي اجتماعي يکي از مهمترين فعاليتهاي همه جاگير در
سرتاسر وب است ٬هرچه تعدادکاربران بيشتري درسرتاسرجهان
با ارتباط دنيايي کردن منظورشان از طريق شبکه هاي اجتماعي
در وب سايتها آشنايي داشته باشند ٬محيط آنالين جديدتري
پديدار ميشود.

محلي در سال گذشته ايجاد کرده است و خود را به عنوان يکي
از پر بازديد کننده ترين شبکههاي اجتماعي درست پشت سر
اورکات و فيسبوک در برزيل مستقر کرد .توئيتر چهارمين شبکه
عمومي و محبوب با حدود  6/8ميليون بازديد کننده در آگوست
سال ۹۱۵۱است .اين سرويس(توئيتر) در دسترس ۹۹درصد از

به گفته ، comscoreشرکت تحقيقاتي جهان ديجيتال ٬امروزه

جمعيت آنالين برزيل توئيتر است .به گفته  comscoreاين

نزديک  ۹تا  ۱ميليون کاربر اينترنت جهاني هرماه به شبکه هاي

بزرگترين نفوذ توئيتري جهان است .گسترش ارتباطات راديو و

جهاني دسترسي دارند .اين پديده همچنان براي به دست آوردن

تلويزيوني و دسترسي به تلفن همراه و گسترش پراکندگي

محبوبيت در سراسر جهان ادامه دارد و برزيل به عنوان يکي از

رسانههاي اجتماعي ٬عاملهاي مهمي در همکاري وکمک کردن

سريعترين فزايندگان بازار شبکه هاي اجتماعي خود را نشان داده

به توئيتري پديده شبکههاي اجتماعي در برزيل است .اما تاريخ

است .با توجه به گزارش منتشر شده در آوريل سال  ۹۱۵۱از

و فرهنگ ٬بيشتر متمايل به توضيح دادن اين است که چرا

 ،Nielsenشرکت تحقيقاتي رسانه برتر ٬برزيل کشوري با

شبکههاي اجتماعي براي افراد برزيلي جذاب است .ما درحال

بيشترين کاربران دائمي شبکه هاي اجتماعي است .و باالترين

حاضرفوق العاده (بطورباورنکردني) جامعگرا هستيم.

قيمت نموداري از مصرف کنندگان آنالين محلي ٬و کسانيکه

منبع:

حداقل در يکي ازشبکه هاي اجتماعي اصلي نامنويسي کرده اند
با درصدد باالي  86را به خود اختصاص داده است .در برزيل در
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است .اما شبکههاي اجتماعي مانند توئيتر يک انفجار در ترافيک

Savard, R. (2011). Marketing libraries in a Web 2.0
world (Vol. 145). Walter de Gruyter. Chicago
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2.0 Tools
زماني يک زمينه پژوهشي هستند ،يافتن مقاالت مهمي که

معرفي نرم افزار علم سنجي هيست

توسط جستجوي کليدواژهاي از دست رفته باشند ،شناسايي
کليدواژه هاي ديگري که ميتوانند در جستجوي يک

سايت (بخش اول)

مجموعه به کار روند ،تعيين بيشترين نويسندگان و نشرياتي
که به آن ها استناد شده است و تجزيه و تحليل بهره وري

معصومه حسنخاني

نشر يافت مي شوند.


به منظور تحليل داده هاي بازيابي شده با برنامه هاي ديگر
و يا ارائه آنها بر روي وب سايت ها ،خروجي اين نرم افزار
با قالب هاي مختلف از جمله  htmlيا اکسل سازگار است
و نقشه هاي تاريخ نگاشتي آن نيز به نرمافزارهاي ترسيم و
تحليل شبکه نظير پاژک قابل انتقال است (صديقي.)۵۹۲۱ ،

ويژگي های تحليلي

تاريخچه

رتبههاي استناد

نرم افزار هيست سايت ) (HistCiteتوسط تيم گارفيلد در مؤسسه



علم سنجي و کتاب سنجي به کار مي رود (صديقي .)۵۹۲۱ ،دکتر




در  ۱۱سال پيش بازمي گردد».
ويژگي های کلي




و رتبه هاي استناد


تکميل ليستي از دپارتمان هاي مؤسسات پژوهشي مقاالت
منتشر شده آنها و رتبه هاي استناد

انعطاف پذيري :اين نرم افزار به کاربرانش اجازه مي دهد



که نتايج جستجو را به منظور دريافت ديدگاه هاي مختلف



تأليف ليستي از همه منابع استناد شده (اين ويژگي مي

از ساختار موضوعي ،تاريخچه و روابط جستجو ،تحليل و

تواند براي شناسايي مقاالت مهم موضوعي خاص که توسط

سازماندهي کنند.

کاربري انتخاب نشده است ،استفاده شود)

قابليت دسترسي فقط براي رايانه هاي شخصي داراي



تحليل براساس سال انتشار منبع

سيستم عامل ويندوز



تحليل براساس زبان انتشار منبع

قابليت استفاده با استفاده از تمامي مرورگرهاي وب به ويژه



تحليل براساس نوع سند (مقاله پژوهشي ،مقاله مروري ،نامه

نياز دسترسي به پايگاه وب آو ساينس براي بهره گيري
کامل از تمام ويژگي هاي هيست سايت



تکميل ليستي از مؤسسات پژوهشي مقاالت منتشر شده آنها

تأليف ليستي از کلمههاي عناوين مقاالت

اينترنت اکسپلور


تکميل ليستي از کشورهاي مقاالت منتشر شده آنها و رتبه
هاي استناد

يوجين گارفيلد در مورد اين نرم افزار ميگويد« :هيست سايت به
تفکري مرتبط با تصويرسازي و نقشه برداري روابط داده هاي استنا

تکميل ليستي از نشريات با مقاالت منتشر شده آنها و رتبه
هاي استناد

اطالعات علمي ) (ISIتوليد شده و براي تحليل داده ها با شيوه هاي



تکميل ليستي از نويسندگان با مقاالت منتشر شده آنها و

و …)
تحليلهای کتابسنجي در هيست سايت

با استفاده از نرمافزار هيست سايت مقاالت با استناد باال،

از طريق تحليلهاي کتابسنجي در نرمافزار هيست سايت مي توان به

روابط هم استنادي مهم ،خط زماني آثار نويسنده و مشاهده

سوال هاي زير پاسخ داد:

هيستوگراف هايي که نشان دهنده متون هسته و جدول
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2.0 Tools


چه مقدار متون علمي در يک زمينه خاص منتشر شده

معرفي خالصه سازهاي آنالين متن

بيشترين مقاالت چه زماني و در چه کشورهايي منتشر شده

فارسي

است؟


است؟


چه کشورهايي توزيع کننده اصلي در يک زمينه موضوعي

امير رمضاني

هستند؟


اغلب منابع در يک زمينه خاص به چه زباني منتشر شده
اند؟



چه نشرياتي متون يک موضوع خاص را پوشش مي دهند و
کداميک مهمترين هستند؟



چه نويسنده اي در يک زمينه خاص مهم و برجسته است؟



چه مؤسساتي با نويسندگان فعال همکاري مي کنند؟



کدام مقاالت از همه مهتر هستند؟



چگونه توزيع هاي مختلف در يک زمينه بر يکديگر تأثير مي
گذارند؟
با توجه به حجم انبوه اطالعات ،دسترسي به داده ها و اطالعات

منابع و ماخذ

مطلوب ،گاهاً بسيار پيچيده و دشوار مي شود .در اين ميان ،خالصه

صديقي ،مهري .)۵۹۲۱( .معرفي نرم افزار تحليل استنادي هيست
سايت.خبرنامه علمسنجي ،شماره  ،۵بهار ،ص ۲٫-8

سازهاي متن ،سامانه هاي هستند که مي توانيد از آن براي سهولت
دسترسي به اطالعات موردنظر استفاده کنيد .از هر خبر منتشر شده،
بخشهاي مهم آن خبر را پيدا کنيد و دسته بندي کنيد و يا نتايج

کارگاه آموزشي
امنيت و حفاظت در نت و شبکه های اجتماعي

موجود در تحقيق و يا مقاله اي را جمع بندي کنيد .در نهايت شما
قادر خواهيد بود متني را به عنوان ورودي به خالصه سازها ،ارائه دهيد
و آن را خالصه کنيد.
خالصه سازي خودکار متن ،يعني روشي که يک متن طوالني توسط
يک برنامه رايانه اي با حذف عبارات ،کلمات و جمالت اضافه کوتاه
شود.به عبارت ديگر“ ،خالصه سازي” متن به فرايندي اطالق مي شود
که طي آن يک متن بزرگ (ضمن رعايت شرايط خاصي) به متن
کوچکتر تبديل مي شود .تاکنون رويکردهاي مختلفي براي خالصه

مدرس :مهندس حسين حيدری
دو شنبه  91آبان ماه 9911

اهميت اين گونه برنامهها در حال حاضر با افزايش کاربرد برنامههاي

مکان :دانشگاه شهيد بهشتي

گوشيهاي تلفن هوشمند و پيامک افزايش يافته است .به طور مثال

دبيرخانه
هشتمين همايش ملي ادکا
"رسانههای اجتماعي در مراکز اطالع رساني"
09198298046
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سازي خودکار متون ارائه شده است .

نوجوان  ۵7ساله اي که اپليکيشن اش را ياهو با  ۹۱ميليون دالر خريد،
برنامه اي نوشته بود که متن خبرها را خالصه ميکرد .اگر چه نياز به
اين گونه سيستمها در کشورهاي خارجي بسيار رايج است (ليست ۹۱
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تايي از سيستمهاي خارجي را ميتوانيد ببينيد) ،اما در ايران کمتر به



سامانه متنک :

آن پرداخته شده است .در اين نوشته مي خواهيم
کميدر مورد نمونههايي که در زبان فارسي خوب کار ميکنند،
بررسيهايي داشته باشيم.



سامانه ايجاز:

از جمله ويژگي هاي متنک مي توان به تشخيص وشناسايي
متون،پردازش متن،حذف متن تکراري ،و  APIبراي استفاده در ساير
سيستم ها اشاره کرد.


سامانه : SweSum

متن يا فايل خود را در سايت وارد کنيد و تعداد کلمات را انتخاب
کنيد .سايت به شما يک متن خالصه مي دهد .البته گاهي جمالت
ناقص است.


سامانه نور:

که گويا ابتدا برای سوئدی نوشته شده ،ولي برای زبانهای ديگر
از جمله فارسي گسترش يافته است .مزيت اين سيستم اين
است که ميتوانيد نوع متن را انتخاب کنيد که سبک روزنامه
ای است ،يا آکادميک.
اميدوارم اين ابزارها برايتان مفيد واقع شوند…
بر اساس جمله است و کلمهها يا حروف را نميشمارد .ابتدا بايد متن
را وارد کنيد و سايت تصميم ميگيرد که کدام جملهها را حذف کند.
البته حدس بنده اين است که جمالتي که کلمات مهم تر دارند را نگه
ميدارد.

منابع:
 .۵ويکي پدياي فارسي
.۹
.۹
.۱
.۱
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http://ijaz.um.ac.ir
http://textmining.noorsoft.org/FA/Summa
rization
http://www.cvas.ir/summurizer
http://www.matnak.com
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آشنايي با سايتهاي فارسي
آموزش آنالين
عمار خدری ،محمدجواد منصورزاده
لذت بردن از يادگيری در راحتي و آسايش کامل و در هر نقطه
شايد در يک دهه گذشته تصور اينکه در خانه خود نشستهايد و
نظارهگر کالسهاي رياضي دانشگاه صنعتي شريف از مانيتور رايانهتان
هستيد بعيد مينمود؛ اما واقعيت اين است که اينترنت آنچنان
امکانات جذابي براي يادگيري و خودآموزي فراهم کرده است که هيچ

شيوههاي آموزشي وب هم متنوعاند .منابع آموزشي در همه شکلي

عذر و بهانهاي براي نياموختن باقي نگذارده است« .ز گهواره تا گور

ازجمله متني ،تصويري ،صوتي و ويدئويي وجود دارند که ميتوانيد

دانش بجوي» که خارجيها از آن بهعنوان «يادگيري مادامالعمر» ياد

بهدلخواه خود انتخاب نماييد .برخي از دورهها بهصورت آموزش از

ميکنند فقط با داشتن يک اينترنت (البته پرسرعت!) و يک وسيله

طريق ايميل هستند که نمونههاي آن دو دوره درسنامه و پارس ام بي

اتصال به آن محقق شده است.

اي هستند .دورههايي نيز به آموزش از طريق فيلمهاي آموزشي تمرکز

دنياي آموزش با افزايش نرخ نفوذ اينترنت پرسرعت و محبوبيت
روزافزون تبلتها و گوشيهاي هوشمند در حال تحول است .امروزه
اينترنت ،سختيها و چالشهاي آموزش حضوري را به حداقل رسانده
و دورههاي آموزشي اينترنتي اکنون يکي از محبوبترين ابزارها براي
کسب دانش و مهارتهاي مورد نظر بسياري از دانشپژوهان در
سرتاسر دنياست .اين ابزار براي عالقمندان فارسيزبان نيز مهياست.
آموزش آنالين اين فرصت را به شما ميدهد تا در هر زمان و هر مکاني
که ميخواهيد ،در کالسهاي آموزشي شرکت کنيد .کالسهاي
آموزشي آنالين همان محتواي باکيفيت و تجربهها را مانند کالسهاي
سنتي ارائه ميدهند ،حتي مزيتهايي نيز براي شرکتکنندگان مانند
عدم پرداخت هيچ هزينهاي براي رفتوآمد و هدر رفت وقت درپي

دارند مانند فرادرس ،تخته سفيد ،کالس درس و مکتبخونه .دورههاي
آموزشي آنالين تا آنجا پيش رفته است که برخي از دانشگاههاي معتبر
دنيا مانند ام.آي.تي ،کاليفرنيا ،استنفورد ،اوپن و جان هاپکينز
کالسهاي درسشان را براي عموم دسترسپذير ساختهاند .از
شبکههاي اجتماعي نيز نبايد بهسادگي گذشت .شبکههايي که
بهمرورزمان جاي خود را بين وبگردان باز کردند و يکي از نمونههاي
موفق ارتباط و آموزش به شما ميروند.
از مهمترين داليل رشد و توسعه دورههاي آموزشي وجود فناوريهاي
نوين ارتباطي و ظهور پديده وب  ۹با گسترش اينترنت در سطح جهان
و باال رفتن تعداد کاربران و استفادهکنندگان اينترنت بود .با ظهور وب
 ۹ديگر کاربران تنها به خواندن اطالعات اکتفا نميکردند بلکه به
نوشتن و تبادل اطالعات با کاربران مختلف نيز عالقهمند بودند و بدين

دارد .عالوه بر ارائه محتواي باکيفيت ،تعامل بين مربيان و

ترتيب اين پديده نوظهور بهطور گسترده مطرح شد.

امکانپذير است و اين تعامل محدود بهمواجهه فيزيکي نميشود.

در حقيقت اين مطالب بيانگر اين است که ما در عصر اطالعات و

دانشآموختگان بهطور منظم و بهراحتي از طريق رايانههاي شخصي

موضوعات آموزشي در اينترنت مصداق از شير مرغ تا جان آدميزادند.
از آموزش مهارتهاي زندگي مثل مديريت زمان و مهار استرس گرفته
تا آموزش دروس مدرسه و دانشگاه؛ و از آموزش زبانهاي خارجي
گرفته تا آموزش استفاده از رايانه و اينترنت و گوشي هوشمند و
بهطورکلي مهارتهاي فنآوري اطالعات.
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دانش زندگي ميکنيم و براي بقا در اين دوران نيازمند کسب اطالعات
و تجزيهوتحليل آنها براي کاربردپذيري در زندگي روزانه خود هستيم؛
شواهد حاکي از رشد فزاينده اطالعات است و در اين ميان افرادي
موفق خواهند بود که اطالعات موردنياز خود را بتوانند گردآوري،
ذخيره و استفاده بهينه نمايند.
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بنابراين آموزش در اين عصر نياز توسعه پايدار است .اين اصل ميتواند



فرادرس (:)faradars.org

نياز به آموزش در تمام مراحل زندگي را نشان دهد .در طول زندگي
از کودکي و پس از گذراندن دبستان ،راهنمايي و دبيرستان و حتي
پس از آن در دانشگاه خيلي از نيازهاي يادگيري ما فراموش شدهاند.
نيازهاي آموزشي که براي رشد و بالندگي نيازمند آنها هستيم.
دورههاي آموزشي يکي از ارکان رفع اين نيازهاي آموزشي و مکاني

فرادرس يک بستر اينترنتي است که با هدف توسعه آموزش دانشگاهي

براي يادگيري آموزشهاي تکميلي است؛ که به کمک فناوريهاي

ايران از طريق اينترنت ،دورههاي آموزشي متعددي را در اختيار

نوين آموزشهايي را در حوزههاي مختلف به کاربران ارائه ميدهند.

عالقمندان قرار ميدهد .فرادرس حاصل همکاري مشترک يک گروه
کاري متعهد است که آن را به يکي از مراجع دورههاي آموزشي
اينترنتي در ايران تبديل کردهاند .فرادرس ،که دورههاي آموزشي آن
بخش متنوعي از موضوعات حوزه هوشمصنوعي تا بسياري از دروس
کالسيک رشتههاي مهندسي را در بر ميگيرد ،در سال  ۵۹87و در
قالب يک پروژه توسط دکتر اسماعيل آتشپز گرگري و دکتر سيد
مصطفي کالمي هِريس راهاندازي شد .شعار فردادرس ،دانش در

اهميت آموزش مجازي زماني بيشتر نمود پيدا ميکند که با رشد

دسترس همه ،هميشه و همه جا است ،فرادرس تا کنون نزديک به

جمعيت ،امکان فراهم کردن امکانات آموزشي براي تمامي افراد آنهم

يکهزار ساعت آموزش ارائه کرده که از بين آن چند صد ساعت از

به شکل رايگان بسيار بعيد به نظر ميرسد و در سالهاي اخير جنبشي

آموزشها رايگان ميباشد و بقيه دورههايي هستند که عالقمندان براي

با نام موک براي ارائه خدمات آموزش مجازي رايگان در برترين

تهيه آن بايد هزينه کمي پرداخت کنند.

دانشگاههاي جهان شروع به فعاليت کرده است .موک در واقع در زبان
فارسي دورههاي آموزشي آناليني هستند که از طريق اينترنت افراد
ميتوانند به اين دورهها دسترسي داشته باشند .از سازمانهاي مهم
ارائهدهنده موک ميتوان به کورسرا ،اوداکس و اودسيتي اشاره کرد که
هر سه در سال  ۹۱۵۹تأسيسشدهاند.
اگر توجه کرده باشيد مزاياي دورههاي آموزشي آنالين بيان شد ولي
بايد دقت داشته باشيد اين دورههاي آموزشي توسط سازمانهايي
مجازي برگزار ميشود .سازمانهاي مجازي نيز مانند سازمانهاي
سنتي معايب خاص خود را دارد که در اين متن مجال پرداختن به
آنها نيست؛ اما آنچه مشهود است اهميت اين دورههاي آموزشي در

نمايي از برخي از دورههای آموزشي رايگان فرادرس

عصر اطالعات و دانش است .عصري که نياز است دانش داشته باشيم
و بتوانيم به بهترين نحو اين دانش را مديريت کنيم.
همانگونه که گفته شد در سالهاي اخير سايتهاي زيادي براي
آموزش مجازي در زمينههاي مختلف علمي راهاندازي شده است که
ما در اين بحث تنها به چند مورد از سايتهايي که به زبان فارسي و
رايگان آموزش ارائه ميدهند اشاره خواهيم کرد.
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مکتبخونه (:)maktabkhooneh.org



تخته سفيد (:)takhtesefid.org

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،اين پايگاه اينترنتي يک سرويس
به اشتراکگذاري ويدئوهاي آموزشي است و عالوه بر تماشاي
لينکهاي موجود در اين سايت ،شما ميتوانيد ويدئوهاي آموزشي
موردنظرتان را نيز در آن آپلود کنيد.
مکتبخونه سايتي براي ويدئوهاي آموزشي دانشگاهي رايگان
است .بخش وسيعي از محتواي مکتبخونه با همکاري و اجازه
دانشگاه صنعتي شريف تهيه شده است .دانشگاه شريف با اين
کار امکان استفاده از درسهاي يکي از بهترين دانشگاههاي
ايران را براي دانشجويان در سراسر جهان فراهم کرده است.
اين درسها شامل بهترين کالسها در دانشکدههاي رياضيات

ويدئوهاي آموزشي موجود در اين سايت گستره متنوعي از رشتههاي
مهندسي مانند مکانيک و الکترونيک گرفته تا رشتههاي هنري مانند
گرافيک و نقاشي و حتي مهارتهاي گوناگون ازجمله تراشکاري و
جوشکاري را در برگرفتهاند و ثبتنام در آن کامالً رايگان است.


پارس ام بي ای (:)parsmba.com

و فيزيک و رشتههاي فني مهندسي دانشگاه شريف است که
با تالش دانشجويان و اساتيد اين دانشگاه ضبط شده است .از
ساير دانشگاهها و مراکز علمي تحقيقاتي ايران نيز دروسي
ال از دانشگاه تهران دروس
ميتوان در مکتبخونه يافت .مث ً
فلسفه علم و دروس رياضي؛ از دانشگاه صنعتي همدان درس
اخالق فناوري اطالعات و …همچنين ويدئوهايي از
کالسهاي درس دانشگاههاي معروف دنيا مثل ام.آي.تي نيز
در مکتبخونه قرار داده شده است.


کالس درس (:)kelasedars.org

شرکت انديشهسازان پارس فعاليتهاي خود را در زمينه آموزش
الکترونيکي بخشي بهصورت رايگان و بخشي بهصورت غير رايگان در
سال  ۵۹۲۹آغاز نمود .اين گروه با هدف برقراري عدالت آموزشي و با
شعار آموزش براي همه به فعاليتهاي خود ادامه ميدهد .از جمله
خدماتي که توسط پارس ام بي اي ارائه ميشود ميتوان به همکاري
با دانشگاهها و مراکز علمي و پژوهشي و انجمنهاي دانشجويي،
همکاري با مدارس کشور ،برگزاري همايشها و نشستهاي علمي –
ترويجي بهمنظور فرهنگسازي براي استفاده از آخرين فناوريها و
علوم روز جهان در حوزهٔ مرتبط خود ،حمايت از فعاليتهاي
انجمنها و نهادهاي خيريه اشاره کرد .پارس ام بي اي در حال حاضر
عضو بنياد فرهنگ و دانش دانشگاه شريف است و  ۱۹دوره آموزشي
را بهصورت ايميلي برگزار ميکند.

شعار کالس درس ،مدرسهاي براي همه است .کالس درس داراي بيش
از  ۱۹۱ويدئوي آموزشي در موضوعات مختلف دبيرستاني و دانشگاهي
است .ويدئوهاي کالس درس بهصورت رايگان ارائهشدهاند.
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درسنامه (:)darsnameh.com

مجازي مورد تأکيد قرارگرفته است .اين سامانه آموزش مجازي
همچنين از جديدترين دستاوردهاي علمي و پژوهشي در حوزه محتوا
و برنامهريزي آموزشي بهره ميگيرد.

درسنامه ،يکي ديگر از وبسايتهاي آموزشي از راه دور بر مبناي
ايميل است که کاربران ميتوانند با دريافت واحدهاي آموزشي از طريق
ايميل و بدون مراجعه به وبسايت درسنامه ،درسها را خوانده و در
آزمونها شرکت کنند.


مرکز توسعه آموزش مجازی پارس
(:)elearnpars.org



کائسنا (:)iksna.com

ايده اوليه ايجاد اين مرکز طبق مطالعات صورت گرفته در پروژههاي
فني کارشناسي ارشد و دکتري موجود در دانشگاه صنعتي اميرکبير و
دانشگاه اشتنبايس برلين آلمان صورت گرفته است و سيستمهاي
متنوعي همچون سامانههاي ورد پرس فارسي ،مودل فارسي،
برنامهنويسيهاي اختصاصي و  CMSهاي متنوع ،آزمون ساز،
وبسرويس و وب اجالس در جهت توسعه اين وبسايت در وبسايت
مرکز پيادهسازي و اجرا ميشود .به نقل از خود مرکز آموزشي هماکنون
دانشپذيراني از کشورهاي عراق ،افغانستان ،تاجيکستان ،امارات

“کائسنا” از سال  ۵۹86با هدف ترويج دانش متن باز  ،براي ايجاد

متحده عربي و ساير کشورهاي حاشيه خليجفارس و کشورهاي اروپايي

فرصت يکسان يادگيري و به منظور گسترش سطح آگاهي و علم

و آمريکا ،ژاپن و مالزي از آموزشهاي مرکز استفاده ميکنند .از

جامعه فارسي زبان آغاز به کار نمود .کائسنا فضايي براي يادگيري و

آموزشهاي جالب مرکز آموزش مجازي پارس ارائه دورههاي متنوع

تبادل دانش است.کائسنا افرادي که توانايي و دانش کاربردي در زمينه

زبان انگليسي است که  ۵۱دوره آموزشي را به اين مبحث اختصاص

هاي مشخص دارند را در فرايند توليد همراهي کرده و تيم توليد و

دادهاند.

تدوين را در کنار آنها قرار مي دهد .صرف نظر از اهداف تجاري يا غير


سامانه آموزش مجازی قرارگاه فضای مجازی سپاه
تهران (:)elearning.ghasam.ir

اولويت اول در قرارگاه فضاي مجازي ،توجه جدي به بحث آموزش

تجاري توليدکنندگان محتوا در کائسنا دغدغه هاي پلتفرم پرداخت،
پلتفرم نمايش ،هزينه پهناي باند ،مارکتينگ ،دريافت بازخورد و …
براي توليد کنندگان برطرف شده است؛ تا بتوانند با تمرکز روي محتوا،
ويدئوي آموزشي خود را توليد و منتشر کنند.

بهعنوان رکن اصلي توسعه کمي و کيفي و افزايش توان عملياتي
نخبگان فرهنگي و رسانهاي سپاه حضرت محمد رسولاهلل (ص) تهران
بزرگ است که اين مسئله بهروشني در اسناد راهبردي قرارگاه فضاي
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وب ياد (:)webyad.com

وبياد به عنوان يک بستر يادگيري و آموزش آنالين ويديوئي اين
امکان را فراهم ميکند تا در کمترين زمان ممکن ،هرآنچه که
ميخواهيد را آموزش دهيد و ياد بگيريد .کافي است که بخواهيد.


به آموز (:)behamooz.com



تيم لرنينگ (:)team-learning.ir

سايتي براي توسعه دانش و فناوري روز دنيا با برترين متدهاي آموزشي
و فراهم نمودن امکان آموزش تيمي و گروهي بگونه اي که افراد در
نقاط مختلف اين امکان را داشته باشند تا تنها با داشتن امکان اتصال
به اينترنت از جديدترين محتواي آموزشي روز دنيا بهره مند گردند و
بصورت تيمي تخصص و مهارت خود را اتقاء بخشيده و رفع اشکال
نمايند.همچنين جديدترين مقاالت به همراه ترجمه تخصصي آنها در
اختيار کاربران قرار داده مي شود و در انتهاي دوره هاي آموزشي پروژه
هايي بصورت تيمي تعريف مي گردد تا توانايي هاي فعاليت گروهي
نيز ارتقاء يابد.


اپن لرنينگ (:)openlearning.ir

وب سايت بهآموز عمالً از سال ۵۹۲۵به صورت آزمايشي شروع به
فعاليت کرد .بهآموز برمبناي قابليتهاي عمومي بستر نرم افزاري شرکت
فناوران اطالعات وستا بنا شده است و توسعه مييابد .هدف بهآموز در
دسترس قرار دادن مواد آموزشي با کيفيت مناسب براي همهي ايرانيان
است .ما اعتقاد داريم که هيچ کس نبايد از کسب علم و دانش و
مهارتهاي کاربردي محروم شود .نبايد سن و سال يا مکان و موقعيت
و امکانات مالي ،افرادي را از ياد گرفتن ،سازندگي و موفقيت باز دارد
.در بهآموز هر کس ميتواند ياد بدهد و ياد بگيرد .اگر استاد يا آموزگار
هستيد ،ميتوانيد درس خود را ايجاد کنيد و به هزاران نفر ياد بدهيد
و اگر ياد گيرنده هستيد ،در کالسهاي دلخواهتان شرکت کنيد و
دربارهي هزاران موضوع ياد بگيريد.

برگزار کننده دوره هاي کامال آنالين در حوزه هاي متفاوت در قالب
الگوريتم هاي آموزشي استاندارد با بکارگيري سيستم مديريت
يادگيري  LMSو کالس آنالين قدرتمند  Adobe Connectدر هر
زمان و هر مکان جهت پيشبرد شعار عدالت آموزشي
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پيکسل آموز (:)pixelamooz.com



ستکا (:)cetkaacademy.ir

اکادمي مجازي ستکا يک سايت آموزش غير حضوري که به برگزاري
دوره هاي آنالين مي پردازد.دوره هاي اين سايت در ابتدا  6حوزهي
مديريت ،بازاريابي ،نرم افزار ،توسعه شخصي ،سرمايه گذاري و زبان
مي باشد که در آينده تصميم به گشترش اين حوزه ها داريم .دوره ها
سايت آموزشي پيکسل آموز در حوزه آموزش رايگان کامپيوتر و موبايل
تحت کتب آنالين ،مقاالت ،فيلم هاي آنالين و گزيده اخبار تکنولوژي
فقط به زبان فارسي فعاليت دارد که هر روزه محتواي آن افزوده مي
شود.


در استوديو آموزشي آکادمي مجازي ستکا به طور کامال استاندارد
توليد مي شوند .چشم انداز ما تبديل شدن به بزرگترين مرجع آموزش
آنالين براي مدرسين و دانشپذيران ايراني تا سال  ۵۹۲۱و ارزش هاي
ما ،همکاري با شايستهترين مدرسين ارائه آموزشهاي مفيد توسعه
ابزارهاي آموزشي خالقانه صداقت در گفتار ،تعهد در عمل مي باشد.

ايران آکادمي (:)iran-academy.org


ياداپ (:)yadup.ir

يکي از دغدغه هاي امروزي افراد جامعه بخصوص کارشناسان و مديران
يادگيري مي باشد .اما همواره رنج موارد جانبي آموزش ،مانند زمان،
دوري مکان آموزش ،هزينه هاي جانبي مانند اياب و ذهاب و … باعث

اين وب سايت به منظور فراگير کردن دانايي و ايجاد فرصتهاي

شده تا بسياري از عالقه مندان به آموزش هاي کاربردي دسترسي

آموزشي برابر از طريق گسترش آموزش مجازي بر پايه فنآوري

نداشته باشند .اين امر باعث شد در راستاي ارتقاء و آسان سازي

اطالعات ايجاد شده است .چشم انداز اين سايت آموزشي ،تبديل شدن

ال کاربردي ،وب سايت آموزشي ايران
آموزش ،آنهم به صورت کام ً

به بزرگترين مرجع آموزش مجازي براي مدرسين و فراگيران تا سال

آکادمي را راه اندازي کنيم تمام تالش هاي ما در اين وب سايت ايجاد

 ۵۹۲6است.

محيطي پويا و آموزشي براي تمام کساني که است که به ياگيري عالقه
مند هستند.
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معرفي پايگاه اطالعاتي
کتاب های الکترونيکی Ebrary
فرزانه حبيبي
تعداد مدارک :هم اکنون اين پايگاه شامل  ۲8۹8۵۱مدرک همراه
با  ۵۹۱۱7مدرک که در طي سي روز گذشته اضافه شده است.

ناشران تحت پوشش  :مجموعه کتابهاي ارزشمند و منحصر به
فردي را از بين بيش از ۱۱۱ناشر نخست و معتبر دنيا در مجموعههاي
گرانبهاي خود ارائه مينمايد .از قبيل Blackwell Publishing :
تاريخچه :ايده و طرح  Ebraryدر سال  ۵۲۲8جمع آوري شد .زماني
که کريستوفر وارنوک موسس شرکت اطالعاتي که براي ساخت
دوچرخه کورس (دوچرخه خوابيده) کتابي که مي خواست را نتوانست
در کتابخانه محلي پيدا کند .کتابخانه مهندسي در زيرزمين ،کتاب
هاي عمومي درمورد دوچرخه در طبقه سوم و اطالعات نشريات دوره
اي در طبقه چهارم و برروي ميکروفيش ها قرار داشتند .او براي به
دست آوردن اطالعات بايد بين کتابخانه هاي آنالين قابل دسترس و
کتابخانه هاي به فرمت برگه اي (چاپي) دائم ًا در رفت و آمد مي شد

– CABI Publishing – CQ Press – Cambridge
University Press – Elsevier – Emerald – Harvard
University Press – IBM Redbook – IET – Informa
Healthcare – Institute ofPhysics Publishing – John
– Wiley – MIT Press McGraw Hill Book Companies
– Oxford University Press – Sage Publications
… – Springer-Taylor & Francis
ويژگي ها :هدايت جستجو براي ديدن تمام کتب الکترونيکي و مقوله
هاي قابل چاپ که  Ebraryاز ناشرين پيشرو پيشنهاد مي دهد.

که هم وقت گير و ناکافي بود .در سال  ۵۲۲8اين موضوع را با يکي از

گشودن عناوين ،نمايان کردن چند صفحه اول هر گفتار ،استفاده

هم کالسي هاي خود مطرح کرد و باهم تصميم به برطرف کردن

کردن از گزينه هايي از قبيل ابزار ،برجسته کردن يادداشت ها و قفسه

موضوع گرفتند .نظر هردو اين بود که کتاب ها و اطالعات بايد به

کتاب از ديگر ويژگي هاي اين پايگاه است .براي استفاده از عملکرد

صورت آنالين در دسترس محققين ،ناشرين و کاربران اينترنتي قرار
گيرد .اين پايگاه توسط کريستوفر و دوستش در سال  ۵۲۲۲تأسيس
شد .يک پيشرو صنعتي که به تهيه کننده کتاب هاي اينترنتي براي
کتابخانه ها و محققين در سراسر دنيا تبديل شد .پايگاه  Ebraryدر
ژانويه سال  ۹۱۵۵توسط پروکوئست خريداري شد.
پوشش موضوعي :کتابهاي موجود در  Ebraryمحدوده بسيار
وسيعي از موضوعات آکادميک و عمومي را پوشش ميدهد .از قبيل:
کشاورزي ،علوم کمکي تاريخ ،کتابنامه ،علوم کتابخانه ،هنر ،قانون،
پزشکي ،علوم دريايي ،علوم اجتماعي و….

کامل پايگاه  Ebraryو مشاهده عناوين در يک متن کامل لطفاً
درخواست آموزش دستورالعمل بدهيد Ebrary .به عنوان يک تأمين
کننده پيشرو در زمينه سرويسها و خدمات منابع الکترونيک و
تکنولوژيهايي با محتوايي الکترونيکي ()e-books, databases ,..
همواره مورد توجه بوده است .درحقيقت اين پايگاه ،از طريق
تکنولوژيهاي پيشرفته اطالعرساني و ويژگيهاي قدرتمندي که در
زمينه تبادل ،استخراج و مديريت اطالعات دارد قادر گرديده که اثر
بخشترين و قابل انعطاف پذيرترين راه را براي انتقال اطالعات مفيد
و معتبر به کاربران در اختيار کتابخانهها قرار دهد Ebrary .به منظور
تأمين کتب الکترونيک معتبر و ساير منابع ارزشمند براي مشترکان
خود ،همواره به دنبال گسترش همکاري و ا رتباط هر چه بيشتر با
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ناشرين تراز اولي و بين المللي ميباشد .اين پايگاه ،امکان دسترسي
هم زمان چندکاربر به بيش از يکصد هزار عنوان کتاب در موضوعات

نرم افزارهاي مديريت منابع

مختلف را براي محققان فراهم ميآورد.
تهيه کننده :پروکوئست (اين کارگزار متعهد شده که محققين و
کتابداران را در تمام دنيا توانمند کند .محتواي اطالعاتي نوآورانه و
تکنولوژي آن موجب افزايش بهره وري دانشجويان ،دانشمندان،
متخصصان و کتابخانه هايي شد که به آنها سرويس ارائه مي داد .از
طريق مشارکت با دارندگان محتوا ،پروکوئست اطالعات غني و متنوعي

ميثم داستاني
نرم افزارهاي مديريت منابع از مهمترين ابزارهاي مورد نياز براي
پژوهشگران مي باشد ،اين نرم افزارها به پژوهشگران اجازه جمع آوري،
مديريت و حتي انتشار اطالعات کتابشناختي يک مقاله يا تحقيق را
مي دهد.

را توسط تکنولوژي ديجيتال به صورت يک بسته ارائه داد که کشف،

در اين زمينه شرکتهاي مختلف نرم افزارهاي زيادي توليد و به بازار

اشتراک گذاري و مديريت آن را افزايش مي دهد .براي کتابخانه هاي

عرضه نموده اند که اين نرم افزارها ممکن است بر روي يک سيستم

دانشگاهي ،شرکتي ،دولتي ،مدرسه اي و عمومي همانند محققين

کامپيوتري با سيستم عامل ويندوز نصب شود يا يک اپليکيشن موبايل

حرفه اي سرويس هايي را ارائه مي دهد که استراتژي کاربردي و

باشد و بر روي موبايل استفاده شود.

مديريتي و کشف مجموعه هاي اطالعاتي را فعال مي کند).

ايجاد يک ليست منابع بخشي جدايي ناپذير از کار پژوهشي است که

تعداد نمايندگي ها در سطح جهان Ebrary :داراي بيش از۹7۱۱

به مطالعه علمي اعتبار مي بخشد .در کارهاي علمي و با تعداد زياد

نمايندگي در سراسر جهان ميباشد .اين مراکز که اغلب نهادهاي

منابع ،مديريت اين منابع و ايجاد فهرست منابع دشوار مي شود و

مختلفي مانند کتابخانهها و مؤسسات علمي درسراسرجهان ميباشند،

استفاده از نرم افزارهاي مديريت منابع کار را براي پژوهشگران آسان

روزانه به بيش از ۵7ميليون کاربر نهايي سرويسدهي مي نمايند.

مي سازد .در واقع ،يکي از کارکردهاي اساسي يک نرم افزار مديريت

مخاطبان :کتابخانهها ،مؤسسات و انجمن هاي علمي و تحقيقاتي،
ناشرين ،اساتيد ،دانشجويان ،پژوهشگران.
لينک عضويت :به منظور بهره برداري بهينه و امکان دانلود متن
کامل ،عضويت ( )Registerدر پايگاه اطالعاتي  Ebraryالزامي است.
از طريق لينک زير نسبت به عضويت اقدام فرماييد:
https://site.ebrary.com/lib/amirkabir/newAccoun
t.action
آدرس پايگاهhttp://www.ebrary.com:

منابع ،ذخيره و سازماندهي يک ليست کتابشناختي منابع در يک
کتابخانه شخصي مي باشد.
نرم افزارهای مديريت منابع بر روی کامپيوتر ،لپ تاپ ،موبايل
و يا آنالين:
اگر مي خواهيد به ليست منابع تان در هر زمان و مکان و با هر سيستم
عاملي دسترسي داشته باشيد نرم افزار  RefWorksميتواند راه حل
خوبي باشد.
با اين حال ،نرم افزار مديريت مرجع بر روي کامپيوتر هاي شخصي به
معناي استفاده منحصر بر روي اين کامپيوتر شخصي نيست .بسياري
از اين نرم افزارها نسخه تحت وب آنالين يا همکاري بين تيمي را نيز

قابل توجه کتابخانههای تخصصی و دانشگاهی

همراه ( )iPad, iPhone, Androidموجود مي باشند .همچنين با

"یابش" امکان تأمین کلیه ی کتاب های موجود در

نسخه روي کامپيوترهاي شخصي نيز همگام مي شوند .بنابراين با

 eBraryرا دارد در صورت نیاز با ما تماس بگیرید:

نسخه وب و نسخه تلفن همراه اين نرم افزارها ،شما هم مي توانيد در

Yabesh.ir
Yabesh.ir@gmail.com
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2.0 Tools
 ReadCubeنيز يک نرم افزار مديريت منابع است که داراي نسخه
هاي دسکتاب (ويندوز ،مک) ،و موبايلي ( )IOS, Androidتبلت
آمازون کيندل فاير مي باشد( .ادامه در صفحه ي )۹6
به عنوان مثال ،نرم افزار  Mendeleyنسخه وب ،دسکتاپ (بر روي
سيستم عامل هاي ويندوز ،مکينتاش و لينوکس) ،موبايل ( iPad,
 )iPhone, Androidرا فراهم مي کند.

مشابه آن  Papersنيز نسخه وب ،دسکتاپ (بر روي سيستم عامل

منابع:
http://blog.shazino.com/articles/science/reference-managersbenchmark/
https://www.mendeley.com/
http://www.thirdstreetsoftware.com/site/Sente.html
http://www.docear.org/2013/08/27/off-topic-which-one-is-thebest-reference-management-software-tool/
http://jabref.sourceforge.net
http://refman.com

معرفي نرم افزارهاي کاربردي

هاي ويندوز ،مکينتاش) ،موبايل ( )iPad, iPhoneرا در دسترس قرار

عمومی

داده است .جهت فراهم نمودن مديريت منابع تحت وب  Papersبا

امير رمضاني

 iDiskو  DropBoxپيوند برقرار نموده است.
:Calibre

 Endnoteمديريت مرجع را براي دسکتاپ (بر روي سيستم عامل
هاي ويندوز ،مکينتاش) ،اپل ( )iPadو نسخه تحت وب ( EndNote
 )Webرا ارائه داده است.
اگر زياد کتاب آنالين مطالعه ميکنيد و ليست بلندبااليي از آنها در
ديسک سخت خود ذخيره داريد ،اين برنامه کوچک مديريت آنان را
بر عهده ميگيرد .اين برنامه از اکثر فرمتهاي رايج پشتيباني
ميکند.
 ،Zoteroيک افزونه براي مرورگرهاي وب فايرفاکس،گوگل کروم ،و
سافاري و همچنين ،براي مديريت منابع آنالين از طريق نسخه هاي

 :Zathuraاين برنامه که براي مشاهده اسناد کاربرد دارد ،از ظاهري
ساده ،کاربردي و با قابليت سفارشيسازي باال برخوردار است.

دسکتاپ (بر روي سيستم عامل هاي ويندوز ،مکينتاش و لينوکس)
فراهم نموده است.
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2.0 Tools
:LyX Document Processor

:FocusWriter

اگر نويسنده هستيد و ميخواهيد بهدوراز مزاحمت ساير پنجرهها و
ديگر چيزها بر روي رايانه و لپتاپ ،مطلب خود را در محيطي ساده
اين هم يک سند پرداز ديگر است .اين برنامه برخالف

و زيبا تايپ کنيد FocusWriter ،وارد عمل ميشود .يک محيط

واژهپردازهاي عادي به کليت پرونده و سند ميپردازد نه بهظاهر

ساده در حالت تمام صفحه اجرا ميشود و با چند کنترل ساده

کلمات .ليکس ترکيبي از قدرت و انعطاف التکس و سادگي

بهراحتي محيطي ساکت را برايتان فراهم ميکند.

استفاده از رابطهاي کاربري است .اگر در سطح جهاني قصد
تأليف کتاب يا مقاله داريد ،از موارد ساده گرفته تا پيچيدهترين
فرمولهاي رياضي را ميتوانيد با استفاده از اين ابزار آماده کنيد.

:OpenShot Video Editor

اين تنها مزيت استفاده از ليکس نيست .با مراجعه به مستندات

 Windows Movie Makerبراي ويرايش فايلهاي ويدئويي يا

آموزشي مناسب و ساختيافته ،از اسرار ليکس براي تدوين رمان

ايجاد کليپهاي ساده است .اين برنامه قابليت متن  ۹بعدي با

و فيلمنامه ،آگاه شويد.

بهرهگيري از  Blenderرا هم در خود دارد.

برنامهاي ساده مانند

 :CherryTreeاگر ميخواهيد برنامهاي داشته
باشيد که ايدهها و نوشتههاي خود را سريعاً در آن
بنويسيد ،اين برنامه بسيار مناسب است .اين
برنامه دادههاي خود بهصورت  XMLذخيره ميکند و از
 SQLiteهم پشتيباني ميکند.

:LightWorks

 :MyNotexاين برنامه نيز برنامهاي ساده
براي يادداشتگذاري و ديگر امور ساده
نوشتاري است.
برنامهاي حرفهاي و بسيار قدرتمند جهت ويرايش ويدئوها
بهصورت غيرخطي است .اين برنامه جهت استفاده حرفهاي به کار
ميرود و بسيار سريع عمل خواهد کرد
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Softwares & WebSites
۹۱ ادامه از صفحه ي

جدول مقايسه نرم افزارهای مديريت منابع

وب سايت

ويندوز لينوکس مکينتاش اندرويد آيفون آيپد آنالين

شرکت سازنده

نرم افزار

رديف

endnote.com

*

*

-

-

*

*

*

Thomson
Reuters

Endnote

1

mendeley.com

-

*

*

*

*

*

*

Mendely Ltd

Mendely

2

zotero.org

-

-

-

-

*

*

*

Georg Mason
University

Zotero

3

papersapp.com

*

*

*

*

*

*

*

Mekentosj
B.V.

Papers

4

thirdstreetsoftware.com

-

*

*

-

*

-

-

Third Street
Software, Inc.

Sente

5

refworks.com

*

-

-

-

*

*

*

ProQuest

RefWorks

6

bibtex.org

*

*

*

*

*

*

*

Alexander
Feder

BibTex

7

refman.com

*

*

-

-

*

*

*

Thomson
Reuters

Refrence
Manager

8
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2.0 Books

معرفي کتب مرتبط با کتابداري ۲٫۰
و کتابخانه ۲٫۰
ژيال سعيدی
عنوان :

به دانش آموزان کمک ميکند که عميق بينديشند ،متفکراني در مواقع
بحران باشند و همچنين برنامه درسي را براي بهترين تفکر هر
دانشآموز ارائه ميدهند.

عنوانInformation Literacy Meets Library 2.0 :
نويسندگانPeter Gadwin, Jo Parker :
ناشر Facet Publishing :

Tink Tank Library: Brain – Based Learning Plans
۵۹-6for new Standards

سال نشر۹۱۱8 :

نويسندگانMary Boyd Ratzer, Paige Jeager :

تعداد صفحه۹۱۱ :

ناشرLibraries Unlimited:

شابک۲78۵8۱6۱۱6۹7۱ :

سال نشر۹۱۵۱ :
تعداد صفحه۵۹8 :
شابک۲78۵6۵۱6۲۲۲۱7 :

درباره کتاب :فنّاوريهاي وب  ۹٫۱با اطالعات تخصصي فراوان
بهعنوان نقطه عطف گسترش خدمات کتابخانهاي شناختهشدهاند.
درباره کتاب :کتابخانههايتان را به اتاق فکر تبديل کنيد ،به کمک
اساتيدتان يک محيط يادگيري فعال ايجاد کنيد که در آن سؤاالت
دانش آموزان بررسي ،سنتز ،نتيجهگيري و اطالعات فعلي آنها بر
اساس استانداردهاي اصلي برنامهريزي شود .اين راهنما معلمان را در
درسهاي آزمون پايکار و هيجان کنوني براي نمرات (کا) ابتدايي،
گامهاي قابل پيشرفت آدرسدهي و تفاوتهاي شخصي در رقابتهاي
استانداردهاي اصلي کمک ميکند .نويسندگان و آموزشدهندگان

همين موضوع باعث شده است که اصطالح کتابخانه  ۹٫۱براي مشخص
کردن نوع خدماتي که با آن مواجه شدهايم ،مورداستفاده قرار گيرد.
بحثهاي زيادي صورت گرفته که کتابخانه  ۹٫۱بايد شامل چه
چيزهايي باشد ،اما با توجه به مفهوم سواد اطالعاتي ،کتابخانه ۹٫۱
ميتواند بهصورت کاربرد فنّاوريهاي چندرسانهاي ،همکاري و فعاليت
مجموعه و خدمات کتابخانهاي پايهريزي شده بر اساس وب توصيف
شود.

ماري راترز و پيگ جايگر نشان دادهاند که چگونه يادگيري ذهن پايه
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2.0 Books
عنوانInformation Literacy Beyond Library 2.0 :
نويسندگانPeter Gadwin, Jo Parker :
ناشرFacet Publishing :
سال نشر۹۱۵۹ :
شابک۲78۵8۱6۱۱76۹۹ :

عنوان : The Entrepreneurial Librarian: Essays on the
Infusion of private-business Dynamism into
professional service
ناشر: McFarland
نويسندگان : Mary Krautter, Mary Beth Lock, Mary
G.scanlon
سال نشر۹۱۵۹ :
شابک۲78۱786۱6۱68۱ :

درباره کتاب :اين کتاب براي هر کسي که سواد اطالعاتي تدريس

درباره کتاب :کتاب کتابدار کارآفريني مجموعهاي از مقاالت را نشان

ميکند و مخصوصاً براي آنهايي که درگير گسترش مهارتهاي سواد

ميدهد که چگونه کتابداران اصول کارآفريني را در انواع عرصهها

ديجيتالي در گروههاي مورداستفاده خود هستند ،بسيار مفيد ميباشد.

ازجمله کتابخانه عمومي ،خصوصي و دانشگاهي بکار گيرند .همچنين

همچنين يک منبع عالي براي مخاطبين و مراجع ،نامهايي را براي

در مورداستفاده از مدلهاي جديد کسبوکار بهجاي خدمات سنتي

تشريح سواد اطالعاتي در سراسر جهان فراهم ميکند .اين کتاب در

آنها نيز بحث شده است.

سه بخش تقسيمبندي شده ۵٫ :تحوالت اخير در سواد اطالعاتي و

منابع:

کتابخانه  ۹٫ ۹٫۱مطالعات موردي بينالمللي انجامگرفته در اين زمينه
 ۹٫بازسازي سواد اطالعاتي در کتابخانه (سوفي مکدونالد و جيما
مکدونالد).
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amazon.com
facetpublishing.co.uk
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mcfarlandbooks.com
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Young Scientists

معرفي دکتر زهره زاهدي (برنده
جايزه يوجين گارفيلد )۲۰۱۲
فيروزه دخاني

در سال  ۹۱۵۹از طرف وزارت علوم و تحقيقات و فناوري بورس
تحصيلي در مقطع دکترا به ايشان اعطا شد .زاهدي از اين فرصت براي
بررسي سنجههاي ديگر (آلتمتريکس) براي ارزيابي خروجيهاي
علمي آنالين استفاده کرده است و اين که آيا معيارهاي جايگزين
ميتواند براي ارزيابي تحقيقات ،مفيد و تکميل کننده معيارهاي سنتي
باشد .او کمکهاي مالي متعدد ،افتخارات و جوايزي در طول دوره
دکتراي خود در [[  ۵CWTSدريافتکرده است در ميان آنها جايزه
زهره زاهدي دانشجوي دکتراي مرکز علوم و فناوري دانشگاه ليدن
هلند مي باشد (از سال  .)۹۱۵6 – ۹۱۵۹موضوع رساله دکتراي
خانم زاهدي امکانپذيري کاربرد سنجه هاي حاصل از رسانه هاي
اجتماعي ( آلتمتريکس) در ارزشيابي پژوهش است.
وي مدرک کارشناسي ( )۹۱۱۱ -۹۱۱۱و کارشناسي ارشد (– ۹۱۱۱
 )۹۱۱6خود را در رشته علم اطالعات و
دانش شناسي از دانشگاه شيراز اخذ کرده
است .در اين زمان به مدت دو سال (تا

پيشنهادي صندوق دانشگاه ليدن براي انجام يک ،پروژه altmetrics
مشترک (بازديد پژوهش) در دانشگاه مونترال (کانادا) ،جايزه تامين
مالي پروژه  ،altmetricsو يکي از مهمترين اين افتخارات لوح تقدير
و جايزه کمک هزينه تحصيلي دکتري يوجين گارفيلد توسط کميته
[[  ۹ISSIدر پانزدهمين کنفرانس بين المللي علم سنجي و اطالع
سنجي ( )ISSI 2015دردانشگاه  ،Bogaziciاستانبول (ترکيه) به
وي اعطا شد (.)۵
در حاشيه برگزاري پانزدهمين کنفرانس بين
المللي علم سنجي و اطالع سنجي

 )۹۱۱8به عنوان مدرس مهمان گروه علم

)(ISSI2015که تيرماه سال جاري در دانشگاه

اطالعات و دانش شناسي دانشگاه پيام نور

بغازيچي ترکيه برگزار شد ،لوح افتخار جايزه

شيراز و مدير گروه مجالت غير فارسي

رساله دکتري يوجين گارفيلد( موسس پايگاه

مرکز منطقه ايي علوم و فناوري شيراز

استنادي ) ISIبه زهره زاهدي پژوهشگر دکتري

فعال بوده است.

دانشگاه اليدن هلند اهدا شد .بر پايه نتيجه

او از سال  ۹۱۱8تا  ۹۱۵۵به عنوان مدرس

داوري کميته علمي اين مجمع به رياست
پروفسور رونالد روسو ،بخاطر دارا بودن سطح

مهمان در دانشگاه پيام نور بوشهر در گروه

باالي علمي و نيز ماهيت خالقانه ،تز دکتري

علم اطالعات و دانش شناسي حضور داشته

اين پژوهشگر ،برنده لوح افتخارجايزه يوجين

است؛ در همين زمان ،زاهدي تا سال

گارفيلد  ۹۱۵۱گرديد .موضوع رساله دکتري

 ۹۱۵۹عضو هيئت علمي دانشگاه بوشهر در

زاهدي

آلتمتريکس

گروه علم اطالعات و دانش شناسي بوده

(سنجههاي حاصل از رسانههاي اجتماعي) در

است.

ارزشيابي پژوهش است.
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Young Scientists
Robinson-Garcia, N., Torres-Salinas, D., Zahedi, .۹
Z., & Costas, R.(2014). Nuevosdatos,
nuevasposibilidades: Revelando el interior de
Altmetric.com (New data, new possibilities:
Exploring the insides of Altmetric.com). El
-۹۱۲), ۱(۹۹Profesional de la Information,
doi:10.3145/epi.2014.jul.03.۹66٫
Zahedi, Z., Costsas, R. & Wouters, P. (2014). .۹
How well developed are altmetrics: cross
disciplinary analysis of the presence of
‘alternative metrics’ in scientific publications.
Accepted for publication in Scientometrics.
Zahedi, Z.; Serati Shirazi, M. (2012). An .۱
Investigation of Citations Pattern to Iranian’s
English Journals Using Google Scholar & ISI: Do
They
Differ?
Collnet
Journal
of
Scientometrics& Information Management
(CJSIM). (In Press)
Vaughan, L. Relationship between Links to .۱
Journal Websites and Impact Factor
(Translated to Persian by Zahedi, Z), Book
Quarterly, National Library of Iran. (In press)

) کهISSI(  انجمن بين المللي علم سنجي و اطالع سنجي،گفتني است
 هر دوسال يک بار به پاس،معتبرترين انجمن علمي دنيا در اين زمينه است
) وISI(  آي٫ اس. بينانگذار موسسه آي،گرامي داشت ناميوجين گارفيلد
،دانشمندي که شاخصهاي معروف استنادي را تدوين کرد و بنياد گذاشت

جايزهاي با عنوان جايزه گارفيلد به بهترين رساله دکتري در حوزه علم
 آي اس اس آي، براي اين جايزه.سنجي و اطالع سنجي اعطا ميکند
فراخوان ميدهد و دانشجويان دکتري رشتههاي مرتبط پرپوزال رساله
 پس از داوري.دکتري خود را در ده صفحه براي اين انجمن ميفرستند
توسط هيئت مديرهاي انجمن علمي که عمدتا استادان صاحبنظر اين
. برنده آن اعالم ميشود،حوزه هستند
، امسال بخاطر کيفيت باالي کانديداها عالوه بر جايزه،گفتني است
برگزيده لوح افتخار “لوح تقدير” را نيز بعنوان برنده معرفي نمودند
.)۹(
زاهدي هم اکنون در دانشگاه ليدن هلند به عنوان دانشجوي دکترا در
گروه علم سنجي مشغول تحقيق و بررسي پتانسيل و کاربرد
 دانشگاه.)۹( آلتمتريکس براي اندازه گيري عملکردهاي پژوهشي است
 به عنوان يک دانشگاه تحقيقاتي بين المللي در۵۱7۱ ليدن در سال
 اين دانشگاه عضو اتحاديه دانشگاههاي تحقيقاتي.اروپا تاٌسيس شد
.) و شريک دانشگاههاي پژوهشي برجسته دراروپا استLERU( اروپا

:پانويس

 کسب و7۱  مانند پارک علوم ليدن با بيش از،همچنين با مراکز ديگر

[۵]. Centre for Science and Technology Studies
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الفبای کارآفرينی در کتابداری
سميه مردمي

در رشته کتابداري و اطالعرساني ،واژه کارآفريني شغل محسوب
نمي شود تا انتظار کسب درآمد از طريق آن را داشت بلکه روش و
معياري براي بهبود کيفيت زندگي کاري ،سودآوري و اثربخشي امور
کتابخانه است .الزم به ذکر است توجه به مقوله آموزش کارآفريني و
توجه جدي به آن در هر حوزه تخصصي شرايط کاري را براي
کارآفرينان فراهم و چهبسا مشکالت اشتغال اين قشر را نيز مرتفع
ميسازد .اينکه آيا يک کتابدار در حال شروع و يا تالش براي بازآموزي
الفباي کارآفريني که صفات مشترک در ميان بيشتر کارآفرينان است،
الزم است تا يک نگرش بهتر و علميتري نسبت به موضوع کسبوکار
و واژه کارآفريني داشته باشد.

مناسب و برحسب نياز استفاده گردد .در اقدام به طرح يک ايده و براي
اجرايي کردن آن نياز است افراد ترس به خود راه ندهند .يک ايده
خالقانه موفق و پايدار ،به جسارت فراوان نياز دارد.

درواقع چيستي و چرايي کارآفريني ،عبارت است از خلق کاري
جديد که منجر به کسب ثروت ميشود .کتابخانهها و کتابداران
کارآفرين ميتوانند با درک فرصتهاي جامعه مصرفکننده و ايجاد
ارزشآفريني از طريق کاربران خود به خلق ثروت از طريق دانش مالي
که در مراکز علمي باارزشتر از دانش پولي است ،دست پيدا کنند و
درنتيجه زمينههاي اشتغال و کسب درآمد در بخشهاي مختلف
کتابخانه را فراهم آورند .کتابدار کارآفرين ميتواند در گروه کاري و
ارتباط خود با ساير گروههاي نوآور در کتابخانهها و مراکز علمي ديگر
موجب همافزايي و توسعه سرمايه انساني درونسازماني (کارکنان) و
برونسازماني (مراجعان) شود که اينها همه در سايه حمايتهاي
مديران کتابخانه از ايدهها ،خالقيتها و از همه مهمتر دانش تخصصي
کتابداران محقق ميگردد.
جوهره کارآفريني خلق ايده است .تنها افراد خالق ميتوانند
کارآفرينان موفقي باشند .کتابدار کارآفرين نيز بهتبع آن ميتواند با
ارائه خدمات نوين ،فناوريهاي روز در حوزه تخصصي زمينههاي

کتابدار کارآفرين با استفاده از دانش کتابداري و قوه ابتکار و با

خالقيت را در کتابخانه و محل کار خود شکوفا کند .کتابداران با درک

روشهايي که مناسب ميداند کارها را به نحو احسن انجام داده و
مسئوليت آن را نيز بر عهده ميگيرد .چرا که هر آنچه داريم از

بهموقع تغييرات موجود در کتابخانه (تغيير رفتار مطالعاتي با ظهور

باورهايمان است که بايد با دقت و آگاهانه برگزيد و براي شکوفا شدن
به آن زمان داد .يک کتابدار کارآفرين ميتواند با پشتکار خود از
طريق برگزاري بخشهاي جانبي در کتابخانه استعدادهاي کاربران
خود را شناسايي و به پرورش استعداد جامعه مصرفکننده ياري
رساند تا از اين طريق نسبت به نيازهاي اطالعاتي آنها آگاه شده و
روابط با مشتريان/کاربران خود را مستحکم کند .در اين ميان از عوامل
مهم موفقيت کارآفرينان که عبارتاند از؛ تخصص ،تعهد و تجربه
نبايد غافل شد .يک کتابدار کارآفرين بر اساس تخصص خود و ساختار
سازماني کتابخانه و محل کارش بر پايه تعهد حرفهاي نسبت به کار
شيوههاي جديد را تجربه ميکند .ايدههاي نو ماهيتاً فرار بوده و تا
اجرايي نشوند به دست فراموشي سپرده ميشوند .ضروري است تا
کتابدار کارآفرين اقدام به ثبت ايدههای نو نمايد تا از آنها در زمان
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فناوريها و فنّاوري) و همسويي با آنها ميتوانند در خلق ايدهها و
طرحهاي نو کاربران را در دسترسي و استفاده از اين محيط جديد
ياري کنند.
مقدمه انجام يک طرح و عملياتي کردن ايده داشتن ذهني فعال و
پويا متناسب با نيازهاي افراد است .زماني که يک کتابدار تمام انرژي
و توان خود را صرف پويا نگهداشتن (توجه به فناوريها ،اخبار و منابع
روز جهان) کتابخانه ميکند ،ميتوان او را کتابداري کارآفرين دانست.
برخالف مراکز اقتصادي که حرف اول را در رقابت بين سازمانها و
شرکتهاي تجاري درآمدزايي و سوددهي مالي ميزند ،در مراکز علمي
و ازجمله کتابخانهها و مراکز اطالعرساني ،کتابداران براي ايجاد حس
رقابت و افزايش بار علمي سعي در اشتراک منابع ،نظرات و نتايج
عملکرد در جهت رشد علمي و نهايتاً هزينه سودمندي در کار ميکنند.
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يک کتابدار ميتواند با زمانبندی صحيح ،ساعتي را براي شروع
کارآفريني برگزيند و کارها را برحسب اولويتبندي انجام دهد تا با
کمترين فشار کاري روبرو گردد چهبسا درک کامل يک فکر زيبا شايد
به همان اندازهٔ ايجاد آن به زمان نياز داشته باشد .تکنيک ژرفنگری
بهترين روش براي پرورش قدرت تمرکز و از خصوصيات کارآفرين برتر
است ،از اين راه کتابدار کارآفرين به عمق ايده نفوذ ميکند تا بتواند

مشتاقانه بهسوي هدف حرکت ميکند .يک کتابدار موفق با توجه به
رضايت شغلي و عالقهمندي به حرفه خود ميتواند فردي مؤثر در
کتابخانه يا يک مرکز اطالعرساني باشد .رضايت فردي يا به عبارتي
استعداد ذاتي در درون هر فردي نهفته است اينکه بتوان آن را شکوفا
کرد هنر است .غريزهيابي نياز به تالش فرد دارد.

مفهوم عميق آن را استخراج نمايد و با سازماندهي مجدد از طريق
انتخاب روشهاي مناسب و ايجاد تغيير در روند فعاليتهاي روزمره به
خلق روشهاي جديد بپردازد و با تمرين اين ايدهها را پرورش دهد تا
به تشويق کاربران براي استفاده از منابع منجر شود .کتابداران براي
راهاندازي و ادامه کار به تجربيات ارزشمند و مهارتهايي که امکان
دارد ديگري از آن برخوردار نباشد نياز دارند؛ بنابراين در دو حالت
شراکت قابل قبول است؛ اول اينکه به سرمايه کتابداران ديگر براي
راهاندازي يا ادامه کار نياز است و دوم اينکه او ميتواند در اداره
کتابخانه با توجه به تجربيات خود به مراجعان کمک کند .کتابدار
بهعنوان يک کارآفرين بايد بهمراتب صبورتر و البته تواناتر از يک
کارمند يا مدير اجرايي باشيد تا به موفقيت دست يابد.

از مؤلفههاي کليدي و اصليترين عامل موفقيت فرآيند کارآفريني
فرصتشناسي است .در دنياي کنوني که در حال تغييرات سريع
است ،کتابداران بايد براي بقا و موفقيت بتوانند فرصتها را شناسايي
و همگام با اين تغييرات حرکت کنند .اگر بخواهيم يک کتابدار موفق
و کتابخانه پويا را بررسي کنيم بايد ابتدا به بررسي عملکرد آن کتابدار
و کتابخانه توجه داشته باشيم .ميزان تبليغ ،روزآمدي منابع ،برخورد
مناسب همگي از مواردي هستند که ميتوانند به قدرت جذب
مشتري/کاربر کمک کند .مهمترين راه براي کشف استعداد،
رويارويي با ايدههاي نو و بهرهبرداري از آنها به نفع خود است؛ بنابراين
قبل از هر تصميمي بايد واقعيتها را بهدقت بررسي نمود و قبل از هر
اقدامي به تجزيهوتحليل دقيق آنها پرداخت.
بهاندازهاي که زمان به ما اجازه دهد از طريق گسترش بهرهوری
شخصي ،کار مان را توسعه بخشيم .درواقع اين مطلب حاکي از آن

قدرت ضمير ناخودآگاه را نبايد دستکم گرفت .زماني که يک
کتابدار کارآفرين تصميم بگيرد به موفقيت دست يابد بايد اين نکته را
توجه داشته باشد که هيچگاه دستيابي به رؤياها و آرزوها دير نيست.
همانديشي و استفاده از نظرات ديگران با استفاده از تجارب ارزشمند
علمي و کاربردي يک کتابدار مؤثر خواهد بود .در واقع طوفان فکری

است که براي از دست ندادن زمان و انجام کارها به نحو شايسته نياز
به تقسيم وظايف به قسمتهاي کوچک و تعيين زمان مشخص براي
اتمام آن و باال بردن کيفيت و راندمان کار است که الزمه آن اين است
تا کتابداران در حيطه وظايف خود اين دستور عمل را بهکارگيرند.
مطمئناً در اين صورت قدرداني از کار پرتالش آنها لذتبخش خواهد
بود .بر اين اساس کتابدار کارآفرين حاضر است مسئوليت و ريسک

يکي از تکنيکهاي متداول در ايجاد خالقيت و فعال ساختن انديشهها
بهصورت گروهي با کمک تکنيک تحرک مغزي است .با توجه به اينکه

ناشي از تصميمات خود را بپذيرد و در نهايت ميخواهد احساس کند
که شخصاً بر سرنوشت خود حاکم است.

بوده و بستري مناسب براي مراجعهکنندگان ميباشد ،الزم است تا
کتابداران براي کارآفريني ،فرصتهاي مناسب را شناسايي کنند .يک

يکي از قدرتمندترين ابزارهاي موفقيت داشتن نگرش مثبت به

کتابخانهها ازلحاظ ظرفيت از بهترين بخشهاي داراي ارزشافزوده

کتابدار کارآفرين خالق براي شروع و پيشبرد کارش عالقهمند است
و با استفاده از فرصتهايي که برايش پيش ميآيد با عزتنفس،
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نوآوري در کار است .کتابخانهها به دليل سروکار داشتن با مراجعاني
که در جستجوي يافتن پاسخ سوا الت ،افزايش سواد اطالعاتي خود
در حوزه تخصصي و عالقهشان نياز به کتابداراني دارند که شعار دانستن
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توانستن است را سرلوحه کار خود قرار داده و زمينههاي آن را فراهم
نمودهاند.

فرصت هاي کارآفريني براي

کتابخانهها (عمومي ،تخصصي ،کودک و نوجوان ،آموزشگاهي ،مدارس

کتابخانه ها و متخصصان علم

و …) بهعنوان ويترين آموزش و مهارتآموزي ميتوانند در معرفي
کتابهاي جديد ،اطالعات ناشرين ،نمايشگاههاي کتاب ،برگزاري
دورهها و کارگاههاي آموزشي و معرفي فناوريهاي نوين به جامعه
مصرفکننده (مراجعين) و نمايش فعاليتها و طرحهاي مطرحشده و
حتي اجرايي توسط کتابداران ،مفيد و مؤثر باشد.

اطالعات (بخش اول)
فرزانه حبيبي
مقدمه

کتابداري به عنوان يک حرفه ،طيفي از فرصتهاي استخدامي را ارائه
مي دهد .بسياري از متخصصان کتابداري ،استخدام را براي چشم انداز
حرفه خودشان انتخاب مي کنند .راه هاي استخدام در تخصص
کتابخانه محدود است و شمار متخصصان تحصيل کرده سال به سال
افزايش مي يابد؛ از اين رو بيکاري نيز به سرعت در کتابخانه و تخصص
علم اطالعات رو به افزايش است .دليل بيکاري در تخصص حوزه علم
کتابخانه اين است که متخصصان اين حوزه مجبور به گزينش کارهاي
ديگر هستند .بعالوه اساتيد فناورياطالعات همچنين به اين تخصص
هجوم آورده اند و اين يک تهديد براي متخصصانحوزه کتابداريبه عنوان
يک مهارت کاري است .براي حفظ کتابداران در همان تخصص و براي
خدمت کردن به تخصص کتابخانه ،يک نياز فوري براي مشخص کردن
جايگزين براي اين تخصص وجود دارد .بهترين راهکار فرعي مي تواند
کارآفريني باشد .جايي که متخصصان علم کتابخانه مي توانند شروع
کتابدار کارآفرين موفق ويژگيهاي خاصي دارد ازجمله آن ميتوان به
ارتباطات و توجه او به اطالعات خارج سازمان ،آشنايي با مشکالت و
شناسايي نياز مراجعان و آشنايي با مکانيسمهاي مربوط به زمينه
فعاليت کتابخانه که همگي از عوامل کليدي در ايجاد اين هوشياری
کارآفرينانه هست.
در پايان به اين مهم توجه داشته باشيم که بهعنوان يک کتابدار براي
معرفي فعاليتها ،محصوالت (سنتي و ديجيتالي) و جلب نظر مشتريان
(مراجعان) ،رسالت اصلي کتابخانه که همانا خدمترساني است را
سرلوحه وظايف خود قرار دهيم .اگر به دنبال پيشرفت در زندگي کاري
باشيم ،ميتوانيم به مراجعان با يافتن يک ايده مناسب و بهتبع آن

به سرمايه گذاري در کتابخانه و حوزه علم اطالعات بکنند و کارآفرينان
اوليه شوند که بايد کتابداران کارآفرين ابداع شود.
فرصت های کارآفريني
در ادامه تعدادي فرصت هاي کارآفريني براي کتابداران کارآفرين وجود
دارد .کتابداراني که عالقمند هستند ممکن هايي را براي شروع سرمايه
گذاري جديد کشف کنند و موفق بشوند و رؤياهاي کارآفريني خود را
جامه عمل بپوشانند.


صنعت نشر کتاب:

با يافتن يک رسانه مناسب برای تبليغ اين محصوالت ،کمي بيشتر
و کمي بهتر خدمترساني کنيم .درواقع با اين روش ميتوان
عکسالعمل مراجعان را در برابر روشهاي مختلف ارزيابي کرد و تأثير
موفقيت يا عدم موفقيت خدمات ارائهشده را موردبازنگري بيشتري قرار
داد.
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چاپ و نشر يک شغل است و مشخصات همهي شغلهاي ديگر را دارد.



نمايندگي اشتراک نشريات دوره ای:

هدف اوليه صنعت چاپ و نشر توليد کتاب براي تحصيل که مي تواند
چشم انداز اجتماعي فرد را تغيير دهد و همچنين انتشارات به عنوان
خدمتي به جامعه در نظر گرفته ميشود .هدف اوليه ناشر از به وجود
آمدن ،سود رساندن به جامعه است تا به سهامداران خود .بنابراين
صنعت نشر ميتواند به عنوان شغل اجتماعي تلقي شود .از اين رو

هدف هر اشتراک مجله يا نشريات دوره اي نياز اطالعاتي مشترکين از

متخصصان کتابداري ممکن است به عنوان يک فرصت براي گرفتن

مجالت ،نشريات دوره اي ،ژورنال هاي سراسر دنيا هم به شکل چاپي

کار در شغل چاپ و نشر به آن نگاه کنند .براساس ظرفيت سرمايه

و هم به شکل الکترونيکي است .متخصصان کتابداري آنهايي که

گذاري ،در ابتدا کتابداران کارآفرين براي شروع صنعت نشر به عنوان

مشتاق خدمت به جامعه از طريق نشريات دوره اي ،مجالت و ژورنال

مالکيت يگانه يا شراکت انجام دهند .جزئيات گزارش پروژه مي تواند

ها باشند ممکن است به راه اندازي نمايندگي اشتراک نشريات دوره

براساس مهمترين جزئيات آورده شده در صنعت چاپ کتاب فراهم

اي فکر کنند.

شود که عبارتند از :مديريت ،ويرايش ،توليد ،بازاريابي ،حسابداري و
مالي.




نمايندگي روزنامه:

نمايندگي توزيع کتاب:

هر جامعه شهري روزنامه هاي متعددي دارد .يک روزنامه معموال
هرروز منتشر مي شود که شامل اخبار ،عقيده ها ،آگهي ها و انواع
مختلفي از اطالعات است .روزنامه يک رسانه جمعي مفيدي است زيرا
نمايندگي توزيع کتاب يا توزيع کنندگان کتاب شريکان ناشران کتاب
هستند .کساني که کتاب را از طريق فروشنده هاي کتاب در سراسر
جهان به بازار مي برند .آن ها وسيله هايي براي توزيع کتاب هستند.
توزيع کنندگان بروشورهايي از عناوين جديد فراهم مي کنند و آن را

مردم را درباره اتفاقات اخير جهان آگاه مي سازد .همچنين روزنامه مي
تواند يک فرصت شغلي بادوام باشد .کتابدار کارآفرين مي تواند کاوش
کند و ابتکارات الزم را براي شروع اين شغل فراهم آورد.


فروشگاه کتاب:

در ميان عمده فروشان ،خرده فروشان بزرگ ،فروشگاه کتاب شخصي
و اشخاص خريدار ترويج مي دهند .کتابداران کارآفرين ،آنهايي که
زيرساخت هايي مانند زمين ،انبارهاي کوچک دارند مي توانند
نمايندگي توزيع کتاب را به صورت يک فرصت شغلي عملي انجام
دهند .قبل از سرمايه گذاري در اين فرصت پيشنهاد مي شود که
جزئيات گزارش پروژه را فراهم کنند .حتي در اين شغل يک نفر مي
تواند يک شريک در ميان متخصصان کتابداري بيايد.

91

کتابدار  – 2.1شماره اول – مهرماه 4931

Entrepreneurship for Librarian
کتابدار کارآفريني که عالقه مند به راه اندازي فروشگاه کتاب است بايد

واحد صحافي کتاب يک واحد خدمات که در آن کتاب ها،کپي ها،

يک فضاي بهينه در يک منطقه نسبتاً ايمن ،پر رفت و آمد و داراي

پوشه ها ،گزارشات اداري و… .جلد مي شوند .نوع صحافي مي تواند

پتانسيل کتابخواني زياد انتخاب کند .مناطق خوشه اي تحصيلي مانند

از دستگاه هاي چاپ مختلف مدارس ،دانشکده ها ،بانک ها و ديگر

دانشگاه ها ،انستيتوها ،سازمان هاي تحقيقاتي ،دانشکده ها و مدارس،

ادارات به دست آورده شود .اگر کتابداران کارآفرين کار را باکيفيت

مناطقي اميدوار کننده و خوب براي بهتر انجام شدن کار هستند.

انجام دهند؛ سپس اين واحد ،کار را به طور مستمر دريافت کرده و

فروشگاه کتاب برروي يک موضوع خاص مانند علوم اجتماعي ميتواند

مي تواند با موفقيت در مکان هاي مختلف آن را اجرا کند.

حتي تؤسيس شود .همچنين فروشگاه کتاب که در برخورد با نيازهاي



مراجعان باتوجه به رده سني آن ها راه اندازي مي شود .حقيقتاً سرمايه

کتابخانه امانتي:

گذاري بر فروشگاه کتاب سود خوبي مي دهد و به آن دسته از
کتابداران کارآفريني که فروشگاه دارند پيشنهاد مي شود که اين نوع
فروشگاه را راه اندازي کنند.


فروشگاه لوازم التحرير:

درحالي که اين نوع کتابخانه مي تواند براي راه اندازي آسان باشد اما
ممکن است در نگاه اول همان اندازه ساده نباشد .عاقالنه است که در
راه اندازي کتابخانه امانتي نسبت به پايدار بودن آن و سوددهي کم آن
محتاط بود .کتابداران کارآفرين بايد در مورد انگيزه در به راه اندازي
اين شغل مي تواند يه پاداش به خوبي يک کار سود ده باشد .جايي
که يک نفر مي تواند لوازم نوشتن بفروشد که به مردم کمک کند تا
احساسات خود را بيان کنند .افتتاح فروشگاه لوازم التحرير فقط پاداش
در کلمه سوددهي نيست بلکه مي تواند کمک کند يک لبخند بر روي
صورت ديگران آورد زماني که فرد همان کاري را که ميخواهد به
دست آورد .از بچه هايي که به مدرسه مي روند تا بزرگترها نياز به اين
فروشگاه دارند تا بتوانند لوازم مورد نياز خود را تهيه کنند .اين يک
ايده و طرح خوب براي اضافه کردن شغل فروش لوازم التحرير به
فروشگاه کتاب است يا به عنوان يک شغل مستقل راه اندازي شود.
محل جغرافيايي نقش مهمي را در سوددهي بازي مي کند.
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کارگاه صحافي:

اين کتابخانه آگاه باشند و اولويت ها را مشخص کنند .هدف اين
کتابخانه خدمت به جامعه است .پيشنهاد مي شود که مشخص شود
چه تعداد از افراد جامعه واقعاً از کتابخانه استفاده مي کنند و تا چه
اندازه تعداد اين افراد افزايش مي يابد .اندازه کتابخانه نيز نقش مهمي
را بازي مي کند.
منبع:
Ganapathi, B. (2012, October). Entrepreneurial
Opportunities for Library and Information Science
Professionals. In MANLIBNET’s International
Conference on Creating Wisdom and Knowledge
Through Shared Learning: Role of Librarians and
.Information Managers, IIM, Indore
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معرفي استارت آپهاي کتابداري و
حوزههاي مرتبط
سميه مردمي

پهناوري از مشتاقان کارآفريني را پديد آورده است .در استارتاپ ويکند
ايدههاي زيادي مطرح ميشوند اما آنچه در اين برنامه اهميت فراوان
دارد اجرا ،اجرا و فقط اجرا است .اين برنامه از ساعت  6بعدازظهر روز
چهارشنبه آغاز و تا ساعت  ۲شب روز جمعه ادامه دارد .در اين برنامه
شرکتکنندگان (کمتر  ۵۱۱نفر در  ۵۱تيم) همگي در يک فضاي
مشترک قرار ميگيرند و با کمک مربيان خبره که از ميان کارآفرينان
موفق انتخاب ميگردند ايدهها را به کسبوکار تبديل مينمايند .در
پايان برنامه تيمها پروژههاي خود را به هيئتي از داوران که از ميان
جامعه سرمايهگذار و اساتيد دانشگاهي و کارآفرينان هستند ،ارائه
مينمايند.
در اين شماره قصد داريم يک طرح خالق و نوآورانه کتابخانهاي با
عنوان کتابخانه تلفني شهر آفتاب را معرفي کنيم.

براي اينکه بتوان يک ايده نو را در جامعه جا انداخت ،الزم است تا
ابتدا نياز مصرفکننده آن جامعه را شناخت و ملزومات طراحي و خلق
آن ايده را فراهم ساخت .بهعنوانمثال اگر بخواهيم امکانات مطالعه را
در محيط کتابخانه بر اساس سليقه استفادهکننده آن کتابخانه طراحي
کنيم ،نياز به بررسي و استفاده از نظر متخصصان (کتابداران ،طراحان،
روانشناسان و پزشکان) داريم .يکي از روشهاي خالق استارتآپها
هستند.
استارتآپ ويکند ( )Startup Weekendيک رويداد آموزشي-
تجربي ( )Experiential Educationدر سراسر دنياست که در ۹
روز متوالي (در انتهاي هفته) برگزار ميگردد.

آشنايي با شهر آفتاب و شيوه بهرهگيری از آن:
مهمترين اصل کتابداري پويايي آن است که اين امر با امانت دادن و
سفارش کتاب محقق ميشود .در اينجا الزم است تا تعريفي از امانت
دادن داشته باشيم .امانت دادن ) (Circulateيعني «رساندن کتاب
و ديگر مواد به دست خوانندگان» .کتابخانه تلفني شهر آفتاب نيز با
اين رويکرد براي اولين بار در کشور و با همکاري شهرداري منطقه
 ۵۱تهران ،توسط مؤسسه اطالعرساني مبين نور اشراق سال ۵۹8۹
راهاندازي شد و بعدها با ارزيابي طرح بهصورت آزمايشي در شهرهاي
محمديه قزوين و سمنان نيز شروع به فعاليت نمود.
باراهنماييهاي مديريت مجموعه ،بنده بهعنوان تنها کتابدار اين

در استارتاپ ويکند شرکتکنندگان پرانگيزهاي شامل برنامهنويسان،

کتابخانه و همراهي متخصصان کامپيوتر ،طراح ،گرافيست و تيم

مديران تجاري ،عالقهمندان استارتاپ ،بازاريابها و طراحان گرافيک

برنامهنويسان براي ارائه خدمات به گروههاي سني  ۵8-8سال از

گرد هم ميآيند تا طي  ۱۱ساعت ايدههايشان را مطرح کنند ،گروه

طريق اطالعرساني بهوسيلهٔ تلفن گويا ،سايت کتابخانه و پيک

تشکيل بدهند و هر گروه ايدهاي را اجرا کند .اين برنامه جهاني تابهحال

موتوري پايههاي اجراي طرح بنا شد.

بيش از يک هزار بار در بيش از  ۱8۱شهر دنيا برگزار گرديده و شبکه
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جادوي تلفن را هرگز فراموش نکنيم!
کودکان بيش از هر چيز ديگر نيازمند آن هستند که بدانند در نزديکي
خانهشان ،محلي براي سفارش کتاب وجود دارد و مهمتر ازآنجاييکه
کتابهاي جديد را هم بتوانند بررسي کنند .سفارش و بهخصوص
پافشاري در سفارش کتاب نشانه آن است که اين کتاب خوبي است
پس ميتوان به ديگران نيز توصيه کرد تا بخوانند.

 .۹پخش شعر و قصه با صداي کودکان و نوجوانان ،مخاطبان
عضو شهر آفتاب ميتوانند در سيستم تلفن گويا شعر و يا قصهاي
با صداي خود ضبط کنند که با نام آنان براي همه مخاطبان در
تلفن هوشمند پخش گردد .در اين بخش ،کودکان شعر موردنظر
خود را تلفني ميخوانند ،مسئوالن بخش تدوين ،روي شعر افکت
گذاري نموده و به مدت يک هفته ،کودک ميتواند در اين بخش
شعر موردنظر را با صداي خود گوش دهد.
 .۱بخش کتابهاي امانتي (ويژه شهرهاي سمنان و محمديه
قزوين و منطقه  ۵۱شهرداري تهران) ،مخاطبان پس از ثبتنام و
عضويت ،فهرستي از کتابهاي کتابخانه شهر آفتاب را دريافت و
پس از انتخاب و سفارش کتاب که از طريق تلفن گويا و بهصورت
 ۹۱ساعته صورت ميگيرد ،کتاب موردنظر خود را در اولين
فرصت از طريق پيک موتوري ،بهصورت رايگان دريافت مينمايند.
اين فرآيند در هفتههاي بعدي تکرار شده و کتاب جديد جايگزين
کتابهاي خواندهشده ميگردد.
 .۱استفاده از نرمافزار کتابداري با توجه به نياز مجموعه ،در اين
کتابخانه هر کتاب داراي کد مخصوص است و اعضاء با واردکردن

برنامههای کتابخانه تلفني:


برنامه کوتاهمدت

 .۵افزايش سرانه مطالعه
 .۹رايگان بودن عضويت
 .۹عدم نياز به فضاي مشخص براي حضور اعضاء و آنالين بودن
سفارش


برنامه ميانمدت

 .۵راهاندازي محتواي تلفن گويا در زمينههاي (تاريخ ،قرآن،
تقويم ،اخبار ،قصه ،شعر ،علمي ،ورزش ،هنر ،پزشکي،
ايرانشناسي ،مشاهير ،ديني ،نظرسنجي ،مسابقه) با
شمارهگيري بر روي تلفن ميتوانستند به منوي هرکدام از
موارد فوق وارد شوند و از مطالب آنکه هر هفته توسط واحد
توليد محتواي تلفني و بر اساس تقويم فرهنگي بهروزرساني
ميگرديد استفاده کنند.
 .۹اطالعرساني کتاب در سامانه به اين نحو که مخاطبان
ميتوانند بهوسيلهٔ تلفن گويا بهصورت روزانه اطالعاتي از
کتابهاي مفيد و تازه منتشرشده در حوزه کودک و نوجوان
را به همراه مشخصات ،مراکز پخش و شرح مختصري از
کتاب بهصورت صوتي دريافت نمايند.
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کد کتاب و کد عضويت (کد ملي) ميتوانند تا سه کتاب
درخواست کنند که در همان روز بهوسيلهٔ پيک موتوري بهطور
رايگان تحويل ميشود .اعضا بعد از پايان زمان مطالعه کتاب به
همان شکل قبلي از طريق تلفن گويا با شمارهگيري بازگشت
کتاب و ثبت امانت جديد ميتوانند کتابهاي قبلي را تحويل
پيک کتابخانه بدهند.
 .6خريد کتابهاي کتابخانه از ناشرين (قدياني ،سوره مهر،
دلهام ،شباويز و کانون) ،مرکز پخش کتاب (پکتا) و خريد از
نمايشگاه يار مهربان


برنامه بلندمدت

 .۵تهيه فهرست  ۱ ،۹ ،۹ ،۵و  ۱از کتابهاي موجود در
کتابخانه که بهوسيله واحد پژوهش گردآوري و توسط انتشارات
دفتر علم به چاپ رسيد تا از طريق پيکهاي موتوري که
مسئوليت رساندن کتاب به دست اعضاء را داشتند ،اين فهرست
را براي انتخاب کتاب موردنظر ،در اختيارشان قرار دهند.
 .۹طرح کتاب گويا براي نابينايان
 .۹ايجاد کتابخانه تخصصي براي خانوادهها و تهيه فهرست  6از
کتابهاي موردنياز اين گروه
 .۱اطالعرساني در نمايشگاههاي کتاب
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 .۱فروش فهرست کتابهاي کتابخانه شهر آفتاب به دليل
جامع بودن اطالعات کتابشناختي (ناشران ،نويسندگان،
خالصهاي از کتاب و محل فروش و توزيع کتاب) مندرج در
آن

آشنايي با شرکت هاي داخلي
خدمات کتابداري و کتابخانه اي

 .6ثبت نرمافزار کتابخانه تلفني شهر آفتاب در کتابخانه ملي
توجه به عاليق کودکان در سفارش کتاب از طريق تلفن گويا
که نتيجه اين امر:
 .۵براي مطالعه کتاب توسط کودک ارزشي بيش از خريد
اتفاقي کتاب در نظر داريم؛

معصومه سعادت
در حال حاضر در تمام دنيا براي تعامل بهتر ميان توليدکننده و
مصرفکننده واسطههايي وجود دارند و کمتر ميبينيم که يک
محصول مستقيم و بيواسطه به دست مصرفکنندهي آن برسد.
در حوزهي کتابداري و اطالعرساني نيز همين موضوع قابلرؤيت است.

 .۹لذت انتخاب را از او دريغ نميکنيم؛

در اين حوزه ميتوان محصول اوليه را دانش دانست .دانشي که

 .۹وقتي کودک در انتظار کتاب موردعالقه خود است در ذهن

بهصورت مکتوب در کتابها يا ديگر محملهاي اطالعاتي وجود دارند

پيرامون عنوان کتاب به رؤياپردازي ميپردازد و اين

و بايد به طريقي به دست مصرفکنندگان دانش برسند .براي رساندن

بزرگترين عمل رشد تخيل کودک خواهد بود.

اين دانش به دست مصرفکننده واسطههاي زيادي وجود دارند .از

اين طرح بعد از  5سال کار موفق به دليل عدم ادامه همکاری
شهرداری و مواجهشدن با مشکالت مالي و کمبود بودجه بخش
امانت کتاب را که با استقبال زيادی نيز روبرو بود و توانسته بود
سرانه مطالعه را فقط در منطقه  95شهرداری تهران به  1دقيقه

کارخانهي چوببري و کاغذسازي و جوهر سازي و چسب سازي و …
که بگذريم ،به ناشران و مراکز پخش کتاب و بعدازآن به کتابخانهها
ميرسيم .باکمي انديشيدن درميابيم که هيچ کتابخانهاي به صور
مستقل به جنگل نميرود تا چوب تهيه کند و از آن چوب ميز و قفسه
و … براي کتابخانهاش بسازد .حتي زحمت رفتن به کارخانه يا

برساند؛ اين در حالي است که تراکنش امانت و بازگشت کتاب

فروشگاه لوازم چوبي هم کار کتابخانهها نيست و کمتر کتابخانهاي

در ماه  533الي  ۷33نسخه کتاب (بيشترين موضوعات :شعر،

وجود دارد که برنامهي نرمافزاري خود را خودش تهيهکرده باشد .براي

داستان و علمي) با تعداد  1۷33عضو فعال ،از سال  11تا سال

تهيهي مواد اوليه در کتابخانهها و مراکز اطالعرساني واسطههايي وجود

 19تنها بخش محتوايي تلفن گويا از طريق شماره تلفن

دارند که در اين گزارش ميخواهيم نگاهي مختصر به آنها داشته

 1312939093به کار خود ادامه داد.

باشيم تا در شمارههاي بعد هرکدام را بهطور مجزا معرفي کنيم و

شايانذکر است گزارشهاي آماري توسط کتابدار کتابخانه تلفني شهر
آفتاب تهيهشده است.

مصاحبه اي با مؤسسان و مديران آن ها خواهيم داشت:


کاوش ()www.kavoshsoft.ir

منابع:
www.banki.ir/compontet/article/264shahreaftab/2547-shahreaftab
www.rayanmehr.co.ir
www.shahreaftab.ir
www.startupweekend.org/about

نرمافزار تحقيقاتي کتابداري کاوش از سال  ۵۹68تاکنون باتجربهاي
گرانبار در امر مکانيزه کردن کتابخانهها و مراکز اسناد و آرشيو در
خدمت جامعه کتابداران و پژوهشگران در بيش از  ۱۱۱۱مرکز در
سراسر کشور بوده است.
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ازاينرو باسابقهترين نرمافزار کتابخانهاي استاندارد مطابق با

اين شرکت با پيشرفت روزافزون علم اطالعرساني و نيازمنديهاي

استانداردهاي بينالمللي در کشور است و به همين دليل توانسته با

کتابخانهها و مراکز اطالعرساني و آرشيوي محصوالت نرمافزاري

ارائه زيرسيستمهاي مختلف ،بخشهاي گوناگون موردنياز مراکز

متنوعي براي خدماترساني به کتابخانههاي سنتي ،کتابخانههاي

مختلف علمي ،آموزشي و پژوهشي ،مذهبي و… را با نرمافزارهاي

ديجيتال ،مراکز اسناد و آرشيو فني توليد و ارائه نموده است .در اين

متناسب پوشش دهد .درواقع اين گروه فقط نرمافزار کتابخانهاي توليد

راستا ميتوان به پورتال کتابخانهاي مبتني بر “وب دو” ،که خدمات

ميکند و تنها از اين طريق با کتابخانهها در تعامل است.

تعاملي متنوعي در اختيار کاربران قرار ميدهد و راهکار يکپارچه



نوسا ()www.nosa.com

کتابخانه و آرشيو ديجيتال آذرخش اشاره نمود .افتخار برجسته اين
شرکت عرضه محصول استاندارد اتوماسيون کتابخانه ملي جمهوري
اسالمي ايران با نام تجاري “رسا” است که در نتيجه از معدود
کشورهايي هستيم که کتابخانه ملي آن از نرمافزار بومي بهرهبرداري
مينمايد .همچنين يکي از پروژههاي برجسته ديگر اين شرکت،
استقرار راهکار يکپارچه “آذرخش” در کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد
مجلس شوراي اسالمي است که مديريت کتابخانه الکترونيک ،کتابخانه
ديجيتال ،موزه و آرشيو اسناد مجلس را شامل ميگردد.

شرکت نرمافزار و سختافزار ايران (نوسا) در سال  ۵۹67با هدف



فعاليت در زمينه نرمافزار و سختافزار بنيان گذاشته شد و در طول

همارا ()www.hamaralib.ir

ساليان گذشته ،طراحي و توليد نرمافزارهاي کاربردي درزمينه هاي
سيستمهاي مالي و سيستمهاي اطالعرساني و اتوماسيون مراکز اسناد
و کتابخانهها و فنآوري  RFIDرا بهعنوان محور اصلي فعاليتهاي خود
دنبال نموده است .استمرار مطالعات کاربردي تيم طراحي نوسا و
همچنين توجه به تغييرات تکنولوژيکي روزافزون در مقوله علم توليد
نرمافزار موجب گرديده است که نرمافزارهاي توليدي شرکت نوسا،
همواره به لحاظ کيفيت در بهترين سطح ممکن در زمان عرضه خود،
ارائه شوند .در واقع شرکت نوسا هم تنها در زمينه ي نرمافزار فعاليت
دارد اما نرمافزارهاي اين شرکت تنها به امور کتابخانه و اطالعرساني
محدود نميشود.


پارس آذرخش ()www.parslib.com

مؤسسه فرهنگي ،آموزشي کتابداري و انتشاراتي همارا با هدف فعاليت
در حوزه کتابداري و رفع نيازهاي علمي و تخصصي کتابداران و
کتابخانهها از سال  ۵۹76فعاليت خود را بهطور پراکنده آغاز نمود .اين
با اخذ مجوز فعاليت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و با ارائه کتب
و منابع تخصصي علوم کتابداري و اطالعرساني ،اولين مؤسسهاي است
که در استانهاي جنوب کشور بهطور کامالً تخصصي به اين رشته
پرداخته است .اخذ مجوز نشر اين امکان را براي اين مؤسسه فراهم
آورده است که با بهرهگيري از توانمنديهاي بومي به انتشار دانش
تخصصي حوزه کتابداري و اطالعرساني بپردازد .فعاليت همارا در
بخشهاي نشر و عرضه کتب و منابع علوم کتابداري و اطالعرساني،
مشاوره و خدمات فني ،ارائه نرمافزارها و سيديهاي تخصصي
کتابداري و اطالعرساني ،ايجاد کتابخانههاي تخصصي ،ارائه لوازم و
تجهيزات کتابخانه و امانت رايگان کتب علوم کتابداري و اطالعرساني
است.
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پيام مشرق ()www.payamnet.com

پيام حنان ()www.payamlib.com

شرکت مهندسي ارتباطات پيام مشرق يکي از قديميترين شرکتها
در زمينه فناوري اطالعات است که با بيش از هيجده سال خدمتگزاري
به کشور ،بهعنوان شرکتي موفق شناخته ميشود .اين شرکت در سال
 ۵۹7۱توسط چند تن از اعضاي هيئتعلمي دانشگاه صنعتي اصفهان
جهت خدمترساني به صنعت کشور و نزديک کردن دانشگاه به صنعت
تشکيل شد و در واقع از قديميترين شرکتهاي دانشبنيان کشور
محسوب ميشود .پيام مشرق محصوالت زيادي دارد که در
سازمانهاي مختلف مورد بهرهبرداري قرارگرفتهاند .اين شرکت
همچنين سختافزارهايي را براي مشتريان خود طراحي و پيادهسازي
نموده است که از آن جمله ميتوان به محصوالت  RFIDاشاره نمود.

پيام حنان که يک دهه پيش آغاز به کار کرد ،امروز جامعترين شرکت
نرمافزاري و سختافزاري کتابخانهاي است که تمام نيازهاي کتابخانهها
را زير يک سقف جمع کرده است .پيام حنان با به خدمت گرفتن
ايدههاي نو از طريق توسعه فنآوري اطالعات در کتابخانهها  ،مراکز
اسناد و آرشيو ميکوشد کسبوکار کاربران را بهعنوان شرکاي تجاري
خود ،توسعه دهد .در سالهاي اخير پيام حنان با نوآوري در توليد در
بخشهاي عمدهاي از تجهيزات کتابخانهاي به خودکفايي رسيد و از
سال  ۲۱توانست در زمينه سيستمهاي ضد سرقت به توليد ملي دست
يابد.



چاپار ()www.chaparlib.com



آوای هليل ()www.halillib.ir

شرکت تعاوني کتابداري و اطالعرساني آواي هليل با هدف ارائه
خدمات به جامعه کتابداري بهتازگي فعاليت خود را آغاز نموده
است.عمده خدمات اين شرکت عبارتند از :راهاندازي ،سازماندهي و
شرکت اطالعرساني و خدمات کتابداري چاپار از معدود شرکتهايي
ال تخصصي در زمينه کتابداري و اطالعرساني
است که با کادري کام ً
تشکيل گرديده و با بهرهگيري از کتابداران و اطالعرسانان مجرب اقدام
به ارائه خدمات کتابداري و اطالعرساني در سطح کشور  ،مينمايد.
اين شرکت در واقع يکي از بزرگترين ناشران تخصصي حوزهي
کتابداري و اطالعرساني محسوب ميشود و عالوه بر کار نشر و خدمات
فني و تجهيزات کتابخانه  ،نرمافزار کتابخانهاي پاسارگاد را نيز عرضه
ميکند.
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تجهيز کتابخانهها ،خريدوفروش تجهيزات کتابخانهاي و لوازم اداري
کتابخانهها ،خريدوفروش تجهيزات و نرمافزارهاي کامپيوتري و
کتابخانهاي ،خريدوفروش لوازمالتحرير ،نشريات و کتابهاي عمومي و
دانشگاهي ،ارائه خدمات در زمينه توليد و انتشار کتاب ،تايپ و تکثير
و صحافي ،مشاوره پاياننامهها و اجراي پروژههاي تحقيقاتي ،برگزاري
کارگاهها و دورههاي آموزشي تخصصي دز زمينه کتابداري و
اطالعرساني و فناوري اطالعات ،ايجاد فروشگاه و نمايشگاه در حوزه
عمليات و ايجاد شعب در راستاي فعاليت شرکت.
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سپهر دانش ()www.sepehrlib.ir

آرموک ()www.armook.ir

“شرکت سپهر دانش” بهعنوان فعال بخش خصوصي در زمينه خدمات
«علم اطالعات و دانششناسي(کتابداري و اطالعرساني)» ،در سال
 ،۵۹8۱پا به عرصه کسبوکار فرهنگي گذاشت .اين مؤسسه در
زمينههاي مشاوره و مجري امور چاپ و نشر کتاب؛ مشاور و مجري در

مؤسسه آرموک (آرشيو ،موزه ،کتابخانه) در حوزه علم اطالعات و دانش

امور پژوهشي و تحقيقاتي؛مترجمي و ويراستاري کتاب و مقاالت

شناسي با هدف توسعه و گسترش آموزشهاي ميانرشتهاي در حوزه

علمي؛تجهيز و راهاندازي کتابخانهها و مراکز اطالعرساني؛ تجهيز

علم اطالعات و دانش شناسي براي کتابداران ،و نيز ارائه راهکارهاي

کتابخانهها به سيستم رايانهاي و نمايندگي فروش نرمافزارهاي

مناسب و مشاورههاي تخصصي براي فعاليت کتابخانهها و مراکز

کتابداري؛ کارگزار کتابخانهها در جهت خريد منابع چاپي و غير

اطالعاتي به وجود آمده است.ارائه راهکارهاي هوشمند سازي و امنيتي

چاپي؛فهرستنويسي و ردهبندي کتابخانهها به روش ديويي ،کنگره و

در کتابخانهها و مراکز اسناد ،راهکارهاي کتابخانه ديجيتال و مشاوره

 NLM؛عرضه و فروش منابع تخصصي کتابداري و اطالعرساني و

نرمافزاري و سختافزاري براي کتابخانهها و مراکز اطالعاتي ،طراحي

تدريس خصوصي دروس کتابداري و اطالعرساني به فعالت ميپردازد.

و ارائه پورتال جامع کتابخانهها و برگزاري دورههاي آموزش تخصصي



باران انديشه ايرانيان
()www.baranandisheh.com

علم اطالعات و دانش شناسي ازجمله برنامه هاي آرموک است.


کتابآرای پيشگام ()www.ketabara.ir

شرکت باران انديشه ايرانيان با تجربه  ۵۱ساله و همراه با تجربه افراد
متخصص جهت تأمين نيازهاي کتابخانهها و مراکز اطالعرساني و
ادارات با ارائه کليه خدمات درخواستي در خدمت کتابخانهها ميباشد.
حوزهي فعاليت اين شرکت در بخشهاي :تهيه ،توليد و توزيع کليه
لوازم و تجهيزات اداري و کتابخانهاي؛ سازماندهي و آمادهسازي منابع
اطالعاتي؛ نمايشگاه ،فروشگاه و کارگزار کتابهاي فارسي و التين؛
طراحي فضا ،مشاوره و راهاندازي کتابخانهها با استفاده از متخصصان؛
انجام کارهاي علمي ،پژوهشي و تحقيقاتي با استفاده از متخصصان؛
آفت زدايي ،آسيبشناسي ،ترميم منابع خطي و… چه بهصورت برگي
و چه به شکل صحافي شده با استفاده از ابزارها و امکانات جديد و
بهروز؛ نمايندگي انحصاري فروش نرمافزارهاي مديريت کتابخانهاي

شرکت کتابآراي پيشگام در سال  ۵۹۲۵با هدف ارائه خدمات و
تجهيزات کتابخانهاي در شهر يزد ،فعاليت خود را آغاز کرد .خدمات
اين شرکت عبارتند از :سازماندهي و آمادهسازي منابع اطالعاتي؛
خدمات مشاورهاي و راهاندازي کتابخانههاي شخصي و سازماني؛ ارائه
و آموزش انواع نرمافزارهاي کتابخانهاي؛ تبديل کتابخانههاي سنتي به
الکترونيکي؛ فروش انواع تجهيزات و اقالم موردنياز کتابخانهها؛
آسيبشناسي ،آفت زدايي و ترميم منابع خطي و برگزاري دورههاي
آموزشي در حوزه کتابداري و اطالعرساني.

همارا و کليه خدمات نشر است.
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يابش (گروه فناوری تالش و توسعه )YaBesh.ir

مسابقه ی عکس نوشته های خالقانه
کتابداری و کتابخوانی

از شرکت هاي تأمين کننده منابع و اسناد اطالعاتي التين ،آموزش
هاي حرفه اي براي کتابداران و پژوهشگران که بيش از ۵۱سال سابقه
ي همکاري با کتابخانه هاي تخصصي ايران را دارد.

دومين مسابقه ي“ يابش ”با موضوع “عکس نوشته هاي خالقانه
“در رابطه با “کتابداري و کتابخواني” با شرايط زير و در دو بخش
برگزار مي شود
بخش الف )عکس نوشته هاي با موضوع جمالت انرژي بخش،
خالقانه ،حرف هاي بزرگان و....

يابش عالوه بر همکاري با کتابخانه ها در تأمين منابع اطالعتي بعنوان
مشاوري امين در زمينه هاي بسط و توسعه ي خدمات کتابخانه براي
کاربران ،خريد نرم افزارهاي کتابخانه اي و کليه ي خدمات کتابخانه
اي ديجيتال و آنالين به مشتريان خود کمک ميکند.

بخش ب )طنز نوشته با موضوع ديالوگ يا جمله يا عکس طنز
آميز (حتما بايد يکي از عناصر بصورت طنز باشد)
مهلت ارسال آثار تا روز  ۵۱مهرماه – مهلت راي گيري تا روز ۹۱
مهرماه و  ۹۵مهرماه اعالم نتايج

يابش همت خود را بر افزايش دانش کتابداران تخصصي و دانشگاهي
در زمينه ي  ۹,۱گذاشته است و هم اکنون در اکثر شبکه هاي
اجتماعي به بسط و توسعه ي مباحث مربوطه اقدام ميکند.
مديريت و راه اندازي سه گروه تلگرامي با عنوان  Librarian 2.0و

براي اطالعات بيشتر و همچنين ارسال عکس ها
به وب سايت يابش مراجعه بفرماييد
http://yabesh.ir/?p=2254

 ۱۱۱عضو کتابدار ،گروه فيس بوکي براي پژوهشگران با بيش از ۹۱
هزار عضو و حضور فعال در  Linkdinو همچنين رهبري و مديريت
نشريه کتابدار  ۹,۱که منتشر کننده مهارت هاي  ۹,۱براي کليه ي
کتابداران ايرانيست از فعاليت هاي توسعه اي يابش حکايت دارد.
شرکتهاي ديگري نيز دست به طراحي و ساخت نرمافزارهاي
کتابخانهاي زدهاند اما به داليل مختلف نتوانستهاند وارد بازار رقابت با

در "کتابدار  "2منتظر مطالب عالی و منحصر بفرد شما در
راستای توسعه مهارت های کتابداری و پژوهشی ،
هستیم

شرکتهاي فوقالذکر بشوند و مهجور ماندهاند .همچنين مؤسساتي
وجود دارند که خدمات فني و تجهيزات چوبي يا الکترونيکي
کتابخانهها را فراهم ميکنند ،اما به جهت اينکه هدف اصلي آنان
کتابخانهها نيستند ،از آوردن اسامي آنها خودداري ميکنيم .در
شمارههاي آتي نشريه به سراغ تکتک اين شرکتها رفته و با جزئيات
بيشتري خدمات آنها را معرفي خواهيم کرد و در هر شماره سعي
ميکنيم ،مصاحبهاي با مؤسسان و مديران آنها داشته باشيم.

http://lib2mag.ir
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کتابخانه شرکت مهندسي مشاور
مهاب قدس
نسيم فکوری
کتابدار کتابخانه شرکت مهندسي مشاور مهاب قدس

وفاداري نشان دهد و بهگونهاي عمل نمايد که عالوه بر پرورش
متخصصان فراوان ،در دو دهه اخير ،بهعنوان مشاور امين و معتمد،
موردتوجه «کارفرمايان» خود باشد.
هماکنون ،شرکت مهندسي مشاور مهاب قدس ،در مسير تحقق
چشمانداز و اهداف استراتژيک خود ،نهتنها در داخل کشور ،بلکه در
عرصههاي بينالمللي نيز ،با ايجاد هستههاي سازماني توانمند و قوي
و نمايندگيهاي معتبر در بازارهاي هدف و صدور خدمات مهندسي،
توانسته است در جايگاه  ۵۱شرکت صاحبنام مشاوره خدمات
مهندسي جهان قرارگرفته و به رشد متوازن پايدار و ارتقاي امنيت
مالي و اقتصادي دست يابد .چراکه تبديلشدن به شرکتي پيشتاز و
سرآمد در عرصهٔ ارائهٔ خدمات مشاوره فني – مهندسي ،با تکيه بر
کيفيت برتر ،جلب اعتماد در سايهٔ صداقت و سالمت ،تعهد و
مسئوليتپذيري و عبور از مسيرهايي درست و سنجيده ميسر شده،
بهنحويکه توانسته است در ايران اسالمي يکهتاز و بيهمتا و در جهان

معرفي شرکت مهاب قدس:
شرکت مهندسين مشاور مهاب قدس در سال  ۵۹6۹از ادغام دو
شرکت «خدمات مهندسي آب (مهاب)» و «عمران زمين و توسعه
منابع آب» تشکيلشده است .توانمنديهاي انکارناپذير مهاب قدس،
با تکيهبر توان باالي فني – مهندسي و برخورداري از نعمت وجود
حدود  ۹8۱۱نفر کارکنان سختکوش که بالغبر  ۹۱۱۱نفر از آنان،
دانشآموختهٔ  8۱رشتهٔ فني – مهندسي دانشگاههاي برتر داخلي
و بينالمللي ،در  ۵۱۱گرايش تخصصي ميباشند ،با استفاده از قريب
به  8۱۱نيروي مهندس عمران ،شرايط مساعدي ايجاد کرده است که
اکنون مهاب قدس ،با پشت سر گذاشتن بيست و پنجمين سال
تأسيس خود ،ميتواند باافتخار و سربلندي ،از نقش کارساز و حضور
موفقيتآميز خود ،در بيش از  ۵۱۱۱پروژهٔ مهم :سدسازي،
نيروگاههاي برقآبي ،شبکههاي آبياري و زهکشي ،خطوط انتقال
سياالت (نفت ،گاز و آب) ،تأسيسات آب و فاضالب ،بندرسازي و
سازههاي دريايي ،مطالعات :منابع آب ،محيطزيست اقتصادي و
اجتماعي ،ژئوماتيک ،خدمات مهندسي تأسيسات حملونقل ريلي
شهري (مترو) ،صنعت تونل ،راهسازي و … سخن به ميان آورد و در
سايهٔ مجموعهٔ صالحيتهاي احرازشده ،در رتبهبندي فعاليتهاي
تخصصي و گواهينامهها و تقديرنامههاي دريافتي ،به خود ببالد که با

نيز موردتوجه و مطرح باشد .اکنون «مهاب قدس» وظيفهٔ خود
دانسته و مفتخر است ،تمامي اين تجارب گرانبها و ارزنده را که در
خالل سالها تجربهاندوزي بهدستآمده در اختيار متقاضيان ارجمند
و نظام مقدس جمهوري اسالمي قرار دهد.
معرفي کتابخانه مهاب قدس:
در بازار رقابتي امروز که مشخصه اصلي آن عدم قطعيت است،
سازمانهايي توانايي رقابت را دارا خواهند بود که دانش موردنياز و
جديد را در سازمان خود ايجاد نموده ،توزيع کرده و آن را به کاال،
خدمات و درنهايت به ارزش تبديل نمايند .بدين ترتيب دانش براي
سازمان مزيت رقابتي ايجاد نموده و امکان حل مسائل و کسب
فرصتهاي جديد را فراهم ميآورد؛ بنابراين دانش نهفقط يک منبع
مطمئن براي تضمين مزيت رقابتي خواهد شد بلکه درواقع تنها منبع
آن ميگردد .هنگاميکه منابع دانش يک سازمان مورد بهرهبرداري
مناسب قرار ميگيرد ،سازمان شاهد ارتقا و افزايش پويايي و ارزش
موجود در کسبوکار خواهد شد .براي دستيابي به اين مهم سازمان
نياز به مديريت منابع دانشي و همچنين مديريت جريان دانش خواهد
داشت که اين وظيفه در شرکت مهندسي مشاور مهاب قدس بر عهده
واحد کتابخانه و مرکز اسناد هست.

اصالت بخشيدن بر محور کيفيت گرايي ،به مدد برنامهريزيهاي درست

واحد کتابخانه و مرکز اسناد شرکت مهندسي مشاور مهاب قدس از

و سنجيده و انجام طرحهاي کارآمد تحقيق و توسعه شرايطي به وجود

سال  ۵۹6۹همزمان با تشکيل شرکت شروع به کار نموده و همواره

آورده که توانسته است در انجام بهموقع و درست تعهدات خود،

پشتيبان دانشي کارشناسان سازمان بوده است.
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ديجيتال تهيه نمود و از طريق نرمافزار کتابخانهاي خود اطالعرساني
و سرويسدهي مينمايد.

اين مرکز با دارا بودن بيش از  ۹۱۱۱۱عنوان کتاب فيزيکي و ديجيتال
عضويت بيش از  6۱نشريه تخصصي بهصورت فيزيکي و ديجيتال ،دارا

کتابخانه شرکت مهندسي مشاور مهاب قدس عالوه بر انجام

بودن بيش از  ۵۹۱۱۱مقاله ديجيتال و همچنين سرويسدهي بهروز

فعاليتهاي غنيسازي و سرويسدهي منابع ،بهعنوان بازوي قابلاتکاي

 ۹۱انجمن استاندارد بهصورت ديجيتال ،از نيازهاي دانشي سازمان

مديريت دانش در سازمان ،پروژههايي جهت مديريت بهينه جريان

پشتيباني ميکند .عمده منابع کتابخانه به زبان التين و در زمينه

دانش ،رساندن دانش مناسب در زمان مناسب و به فرد مناسب،

صنعت آب ميباشد و همچنين منابعي با موضوعات مديريت،

مديريت و سرويسدهي اطالعات به شکل مکاني ،تهيه بستههاي

انفورماتيک و علوم انساني نيز در اين مرکز موجود است .اين مرکز

دانشي حمايتکننده از سمتهاي سازماني و تصميمات ،نيز در دست

جهت دسته بندي و نگهداري منابع فيزيکي خود از سيستم قفسه

طراحي و اقدام دارد و مصمم است با انجام اين پروژه بهرهگيري از

ريلي بهره ميبرد و از اين طريق توانسته است حجم مخزن کتابخانه

منابع دانشي موجود را در گام اول به حداکثر رسانده و در گامهاي بعد

را به دو برابر افزايش دهد.

به توسعه و بوميسازي دانش در سازمان موفق گردد .يکي از پروژههاي
موفق کتابخانه در راستاي استقرار نظام مديريت دانش در شرکت
جهت تحقق هدف «رساندن دانش مناسب به فرد در زمان مناسب»،
پروژه :ايجاد امکان دستيابي به منابع دانشي در لحظه ارجاع فعاليت
ميباشد؛ که اين کتابخانه با همکاري بخشهاي مختلف امور
برنامهريزي و توسعه منابع انساني شرکت در گام نخست اقدام به
شناسايي فعاليتها و تخصصهاي الزم براي انجام هر فعاليت به ازاي
هر بخش تخصص نمود و در گام بعدي پس از تهيه فهرست
تخصصهاي موردنياز هر بخش سازماني و استانداردسازي آنها اقدام
به اتصال تخصصها با کارشناسان نمود و همچنين بهموازات شناسايي

اين کتابخانه پس از سالها چالش با نرمافزارهاي کتابخانهاي و عدم

تخصص کارکنان تمامي منابع دانشي را بر اساس تخصصهاي موردنياز

امکان بوميسازي بر اساس نياز داخلي سازمان ،نرمافزار کتابخانهاي

سازمان دستهبندي نمود که درنتيجه آن؛ در لحظه ارجاع هر فعاليت

مطابق با نياز خود در سيستم مديريت يکپارچه اطالعات  MISسازمان

به هر فرد با توجه به نياز تخصصي فعاليت ،فهرست تمامي منابع

ايجاد کرد و با بهرهگيري از اين سيستم تمامي دانش گران اين امکان

دانشي مرتبط با تخصص موردنياز در اختيار کارشناس قرار خواهد

را دارند که در هر کجا سازمان يا حتي خارج از سازمان با اتصال به

گرفت و امکان بهرهگيري همزمان به منابع ديجيتال نيز در لحظه

سيستم  MISشرکت از خدمات کتابخانه بهرهگيري نمايند .هماکنون

وجود دارد .هماکنون اين مرکز به کمک  ۱کارشناس کتابداري

عمده تالش کتابخانه در غنيسازي منابع ،معطوف به منابع ديجيتال

مديريت ميگردد و به بيش از  ۹۱۱۱پرسنل سازمان و همچنين

ميباشد و در اين راستا تمام نشريات التين موردنياز خود را در سال

مراجعين سازمانها ،دانشگاهها و مراکز علمي و پژوهشي ارائه خدمات

 ۹۱۵۱و  ۹۱۵۱و همچنين استانداردهاي بينالمللي را بهصورت
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معرفي کتابخانه مرکزي پارک شهر
تهران
معصومه حسنخاني

از  8الي ۹۱مي باشد .خدمات بخش شامل امانت ،تحويل و تمديدکتاب
به صورت حضوري و تلفني است.
کتابخانه دراي بخش امانت ،بخش مرجع ،بخش نشريات ،بخش
خدمات فني ،بخش ايثارگران ،پيک فرهنگ و بخش کودک مي باشد.
در ادامه به معرفي خدمات ارائه شده در بخش کودک کتابخانه مرکزي
پارک شهر مي پردازيم.
خدمات بخش کودک:
بخش کودک کتابخانه مرکزي سابقه دراز مدتي در خدمت به کودکان
دارد و در برآوردن نيازهاي مطالعاتي کودکان با خانواده ها و مدارس
متحد شده است .اين بخش با فراهم آوردن گروه وسيعي از مواد و
فعاليتها ،فرصتهايي براي کودکان فراهم ميآورد تا لذت خواندن
و هيجان ناشي از کشف دانش و آثار تخيلي را تجربه کنند.

تاريخچه کتابخانه مرکزی پارک شهر:

در اين بخش ،در کنار خدمات ارائه شده براي کودکان ،مجموعههايي

کتابخانه مرکزي پارک شهر در سال ۵۹۱۱در محل فعلي سفره خانه

از کتابها و فهرستي از خدمات اجتماعي دسترس پذير براي

سنتي واقع در محوطه پارک شهر تهران در منطقه سنگلج ،از محله

بزرگساالن همراه کودکان ،نيز تأمين شده است.

هاي قديمي تهران ،افتتاح شد .کتابخانه تا پيش از سال  ۵۹۱۱در
محل سابق دفتر پارک بود .در اين سال با همکاري شرکت ملي نفت
ايران ،کتابخانه اي با حدود  ۹8۱۱جلد کتاب گشايش يافت .سه سال
بعد کلنگ ساختمان جديد کتابخانه با زير بناي  ۹8۹۱متر مربع در
ضلع جنوب غربي پارک شهر به زمين زده شد و در آبان  ۵۹۱۱به
محل کنوني آن انتقال يافت.
کتابخانه تا سال  ۵۹۱۹توسط سازمان کتابخانه هاي عمومي شهر
تهران وابسته به شهرداري ،اداره و اعتبار آن از  ۵/۱درصد درآمدهاي
شهرداري تأمين مي شد .از اواخر  ۵۹۱۹اداره کتابخانه مرکزي بر عهده
وزارت فرهنگ و هنر و بعد از آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي بوده
است .بودجه آن نيز از سوي اين وزارتخانه تأمين مي شد .از سال
 ۵۹7۹تا  ۵۹8۱اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان تهران،
کتابخانه پارک شهر و ساير کتابخانه هاي عمومي استان تهران را اداره
و از سال  ۵۹8۱اداره آن به نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور واگذار
شد.
کتابخانه در حال حاضر داراي بيش از  ۹۹۱۱۱جلدکتاب در موضوعات
مختلف دارد در بخش امانت است .در بخش امانت روزانه به طور
متوسط  ۹۱۱نفر مراجعه کننده دارد .تعداد اعضاي فعال در اين بخش

کارهايي که در بخش کودک صورت مي پذيرد:
 .۱فهرستنويسي (ورود اطالعات) و آماده سازي منابع٫
 .6ارائه خدمات به کودکان و نوجوانان تا پايان  ۵۱سالگي.
 .7ارائه خدمات به پژوهشگران کودک و نوجوان.
 .8ارائه خدمات جانبي چون قصه و شعر خواني ،اجراي نمايش
عروسکي ،نمايش فيلم ،برگزاري مسابقات مختلف نقاشي،
شعر ،کتابخواني ،مقاله نويسي و … ،برگزاري جشنواره ها،
برگزاري کالسهاي هنري و… فراهم آوردن شرايط الزم
جهت بازديد دانش آموزان از بخش.
ادامه در صفحه ی53

در حال حاضر بيش از  8۱۱۱نفر مي باشد .ساعات کار اين بخش
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Report
گزارش کارگاه اخالق حرفه اي
براي کتابداران
مريم انصاری

 7سال رئيس کتابخانه و انتشارات علمي انيستيتو علوم تغذيه و صنايع
غذايي ايران 7 ،سال رئيس کتابخانه و انتشارات علمي مؤسسه واکسن
و سرم سازي رازي ،بعد به وزارت جهاد سازندگي منتقل شدند و ۱
سال قائم مقام مرکز اطالع رساني و مدارک علمي جهاد سازندگي۱ ،
سال مديرکل مرکز اطالعات و مدارک علمي کشاورزي بودند .سال
 ۵۹86تقاضاي بازنشستگي کردند .و بعد از بازنشستگي به مرکز
مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران دعوت شدند و دو سال و نيم معاون
اطالع رساني و تکنولوژي اطالعات اين مرکز بودند .سپس کتابخانه
تخصصي مؤسسه تحقيقات جنگل و مرتع ،اولين کتابخانه ديجيتالي
مسجد که مربوط به مسجد الرسول در ميدان رسالت و همچنين
کتابخانه آموزشگاهي طلوع راه اندازي کردند.
ايشان از  ۵۹6۹تا  ۵۹۲۹در دانشگاههاي شهيد بهشتي ،الزهراء ،عالمه،
تهران و دانشگاه آزاد تدريس کردهاند .و  ۹۱سال به صورت مداوم با
کتابداران مديريت کتابخانه هاي کانون پرورش فکري کودکان و

کارگاه اخالق حرفه اي براي کتابداران از ساعت  8تا  ۵۹روز سه شنبه

نوجوانان همکاري آموزشي داشتند.

 ۹7مرداد ماه  ،۵۹۲۱توسط مسئولين کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد

ايشان سپس بحث را با سوالي آغاز کرد و گفت“ :چرا در حرفه ما

دانشگاه شهيد بهشتي با تدريس جناب آقاي کاظم حافظيان رضوي

اخالق مطرح مي شود؟” و پاسخ داد اخالق به دليل تعامل بين کتابدار

براي کارشناسان اين مرکز برگزار شد.

و مراجعه کننده در اين حرفه از اهميت ويژه اي برخوردار است.

گزارش زير بخش مختصري از اين کارگاه ميباشد .اميد که مورد

وي در ادامه سه رکن حرفه که داراي تعامالت رفتاري هستند را بيان

استفاده دوستداران واقع شود.

کرد و گفت :اين سه رکن عبارتند از مجموعه (کتاب به معني عام)،

جناب آقاي کاظم حافظيان رضوي با اين جمله سخن خود را آغاز

مراجعه کننده (اعضاء) و همکاران.

کردند :افتخارم اين است که  ۱۹سال در حوزه علم اطالعات و دانش

کاظم حافظيان رضوي در ادامه اين کارگاه اصول پايدار در حرفه را

شناسي تحصيل ،تدريس و کار کرده ام ،کتابداري را فقط از کاغذها

مطرح کرد و براي هر کدام توضيحاتي را ارائه داد .اين اصول از ديدگاه

و نوشتهها ياد نگرفتم بلکه با گوشت و پوستم لمس کردم.

ايشان شامل موارد زير بودند:

سپس به بيان مختصري از بيوگرافيشان پرداختند:
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Report
اصل اول :نظم
اولين چيزي که در اخالق چه به صورت جمعي و چه به صورت فردي

ما براي دسترسي سريع اطالعات تا اين زمان يافت شده است از
پرمحصول ترين فعاليت هاي ماست.

در زندگي خصوصي و کاري مطرح ميشود نظم ميباشد .و بعد با بيان

مقاله اي در مورد (بانک اصالعاتي بزرگ)  Instekدرفصلنامه کتاب

اين مطلب که هميشه در روز اول تدريسشان براي دانشجويان خود

حدود  ۹۱سال پيش نوشته شده است که به مناسبت صد سالگي آن

اين جمله را بروي تخته مينوشتند “سهم هر کس از زندگي به اندازه

نوشته کتابداران بيشترين نقش را در تحوالت اطالع رساني داشته اند

نظمي است که رعايت ميکند”

که اينستک هم براي ايشان هديه اي فرستاده است.

ايشان هميشه به دانشجوهايشان ميگفتند که من حق دارم که پنج

اصل سوم :رازداری و جلب اعتماد و لبخند

دقيقه دير بيايم و شما ده دقيقه ولي هميشه سعي کنيم نظم را رعايت
کنيم.

در انگلستان  ۵۲۲۹براي کنفرانسي رفته بودند و چيزي که برايشان
جالب بود اين بود که آن جا به فروشنده ها مي گفتند که اگر لبخند

ما ميتوانيم نظم را در خود نهادينه کنيم و به ديگران کاري نداشته

بلد نيستي فروشنده نشويد و من هم سر کالس تدريس به دانشجويانم

باشيم بهترين سهم هرکس از زندگي ،داشتن زندگي ارام است و هيچ

مي گفتم که اگر لبخند بلد نيستيد کتابدار نشويد؛ کتابدار بايد با

ثروتي نمي تواند جاي زندگي آرام ومنطقي و مناسب را بگيرد .حتي

مراجعه کننده هايش بتواند به بهترين شکل برخورد کند.

اگر  8۱درصد برنامه هاتان را اجرا کنيد آدم موفقي هستيد براي
خودتان هميشه خط قرمزهاتان را تعيين کنيد مثل اينکه من عادت
دارم هميشه لباسهام تميز باشد يا کفشام تميز باشد.
در سال  ۵۹7۹در دپارتمان آموزش دانشجويي داخل شد و گفت
دانشجو چند جلسه غيبت کند محروم مي شود و بعد گفت يک استاد
چند جلسه غيبت کند محروم مي شود؛ پاسخ دادند ما براي اين مورد
قانوني نداريم “اخالق فراي قانون است”
ايشان تمام فعاليت هاي خودشان را در تقويمشان يادداشت ميکنند

اصل چهارم :آموزگاری و آموزش
آموزش قسمتي از روش ها و کارهايي است که شما کتابداران بايد با
آن آشنا باشيد و اگر آشنايي نداريد تمرين کنيد خوش بيان باشيد،
واژه ها را درست تلفط کنيد وقتي که درحال آموزش هستيد براي
مراجعه کننده هايتان کارگاه اموزشي بگذاريد و با امکانات کتابخانه
تان آشنا کنيد اشکال ندارد که انتظاراتشان از ما زياد شود اين وظيفه
ماست که در آن ها انتظار به وجود آوريم .براي اينکه خوب بتوانيم
آموزش دهيم بايد به مجموعه و تجهيزاتمان اشراف داشته باشيم.

و هر ساله آن را بايگاني ميکنند.
در کتابخانه نظم حرف اول را ميزند به خاطر اينکه ما درسي داريم به
اسم سازماندهي و اين سازماندهي براي اين است که دسترسي به
اطالعات را آسان کند .در کتابخانه هاي بزرگ دنيا از زمانيکه

“حرفه من حرفه ای است که از من خواسته شود ،حرفه من
حرفه تقاضا است”

درخواست خودتان را به ميز امانت ميدهيد تا زمانيکه دريافت ميکنيد

هميشه به خاطر داشته باشيد که يک کتابدار دانشگاهي که سر و

تايم ميگيرند تا در کمترين زمان اجرا شود

کارش با هيئت علمي و داشنجويان است نبايد انتظار يکسان از هر

اصل دوم  :خالقيت
اگر انسان قانع بود هنوز هم در غار زندگي مي کرد .خداوند انسان را
حريص آفريد و حرص خوب است که در مسير خوب و مثبت باشد.

دوي آنها داشته باشد بلکه بايد آگاه باشد که دانشجو و هيات علمي
هر کدام داراي يک سري شرايط رفتاري جداگانه ميباشند.
اصل پنجم :تمرين نگارش و ويراستاری

براي اينکه اين حس تامين شود نياز به خالقيت داريم اديسون و

متأسفانه تعداد زيادي از ما کتابداران توجه چنداني به آن نداريم.

پاستور و مادام کوري مطمئنا آدم هاي حريصي بودند.

آموزش نگارش درست و استفاده از واژههاي صحيح بخش جدايي

خالقيت به عقل و ذهن کنجکاو نياز دارد و ما کتابدارا به خاطر ارتباطي

ناپذير از حرفه ماست.

با مجموعه داريم بايد ذهن خالق داشته باشيم راه هايي که در حرفه
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Report
اصل ششم :مدني بودن و تمرين آن

اصل دهم :جستجوگر و کاوشگر

يک کتابدار بايد حداقل عضو انجمن کتابداري واطالع رساني باشد تا

به هيچ چيز عادي نگاه نکنيد

در جريان آن چه که در کشور در حوزه کتابداري اتفاق مي افتد در
حدي که انجمن مي تواند اطالع رساني کند اطالع يابد و حتي با
انجمن در زمينه هايي که قادر است همکاري نمايد.
مدني بودن من کتابدار بايد فراتر از اين هم باشد يعني هرجايي که
سخن از فرهنگ هست من کتابدار بايد حضور داشته باشم من بايد
يک فعال مدني مثبت باشم .نمي توانم نسبت به اتفاقات اطرافم بي
تفاوت باشم و اين جايگاه يک کتابدار پويا و فعال و جدي است.
اصل هفتم :هنر گوش دادن و پاسخ گويي
“گوش کردن هنر است حرف زدن عادت”
کتابداران بايد به سوال گوش دهند و جواب را از بين مجموعه ها
پيدا کنند اين بخش مهمي از زندگي کتابدارانه است و ما هميشه
بايد بدانيم که شخص با پرسشي آمده است و ما مي توانيم از راه حل
هاي مختلف به سوال شخص پاسخ دهيم.
اصل هشتم :تحميل عقيده
هر کسي حق دارد و بايد عقيده داشته باشد و تبليغ عقيده کند ولي

اصل يازدهم :آرشيويست بودن و يادمان سازی
کتابداران بايد در اين مورد ،جدي و فعال باشند .سؤاالتي که از ما
پرسيده مي شود بايد يادداشت کنيم ،اين سوال ها عالوه بر اينکه
نياز کاربر را مطرح مي کند به ما راهکار نشان مي دهد و مسير را
برايمان روشن ميکند .بهتر است همه سواالت کاربر را آرشيو نماييم
و حتي تمام فعايتهاي خودمان را يادداشت و آرشيو کنيم.
اصل دوازدهم :يادداشت کردن
وقتي در يک جلسه سخنراني شرکت مي کنيم تمام مطالبي را که
برايمان مفيد است يادداشت کنيم.
وقتي دانشجويي سوالي ميپرسد و نمي توانم به آن پاسخ دهيم
يادداشت کنيم و سؤال را بررسي کنيم تا اطالعات جامعي هم براي
دانشجو و هم براي خودمان گردآوري کنيم.
وقتي خاطره اي برايمان تعريف ميکنند و ميخواهيم در ذهنمان
بماند و يا کتابي را ميخوانيم که مطالبي از آن کتاب برايمان جالب و
مفيد است يادداشت کنيم.

کتابدارها در محيط کار و در کتابخانه حق تحميل عقيده ندارند .ما
ميتوانيم راهنمايي کنيم ولي حق تحميل عقيده نداريم.
مبحثي در حرفه ما با اين بخش ارتباط نزديکي دارد سانسور است.

کارگاه آموزشي مفاهيم و نرم افزارهای تحليل شبکه
های اجتماعي

هميشه بايد به خاطر داشتيم ،جهت جلوگيري از هر گونه تحميل
عقيده ،سانسور توسط کساني انجام شود که واقع ًا نگاه مثبتي به قضيه
دارند.
اصل نهم :سالمتي و بهداشت
هميشه بايد به خاطر داشته باشيم که فضاي روحي و رواني و

مدرس :دکتر محمد امين عرفانمنش

سه شنبه  91آبان ماه 9911

جسمي و کاري را سالم نگه داريم .ارزش و قدر زمان و مواد را بدانيد

مکان :دانشگاه شهيد بهشتي

و در مصرف آنها صرفه جويي کنيد و از آنها درست استفاده کنيد.

ساعت برگزاری92-1 :

مثالً براي يادداشت کردن در مرکزي که کار ميکرديم ،کاغذهاي
کاهي تميز را بريده و چسب ميزدند و آرم مرکز هم بر روي آن قرار
ميگرفت و به هر کدام از همکاران جهت استفاده داده ميشد.
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در هر مکان کتابخانه برپا کنيد!



راهپلهها کتابخانههاي خوبي براي کتابهايتان خواهند
بود.

مريم عبداهلل زاده

فضاهاي زندگي ما نسبت به گذشته کوچکتر شده است ،درنتيجه
جاي زيادي براي عالقهمنديهايمان ازجمله کتابها وجود ندارد.
به همين علت در اينجا چندين طرح براي کتابخانه ارائه ميشود تا
بتوانيد بهدلخواه از بين آنها انتخاب کنيد و از نحوه چيدمان که با
شرايط زندگي شما مطابقت داشته باشد ،لذت ببريد .البته الزم به ذکر
است که طرحهاي زيادي در فروشگاهها و مجالت در اين زمينه وجود
دارد و سعي ما بر اين است که به شما کمک کنيم ،شروع کنيد



کتابهايتان را از دربهدري و بيمکاني نجات دهيد و براي آنها خانهاي

کتابهاي آشپزي خود را در آشپزخانه نگهداريد و هر
وقت الزمتان شد استفاده کنيد.

زيبا و کاربردي بسازيد.


کتابخانه شما ميتواند در هرکجاي منزل و به هر شکل
باشد.



جالباسي ميتواند يکي از بهترين کتابخانههايي باشدکه
شمارا ترغيب به خواندن کتاب موردعالقه خود در مترو
و يا اوقات فراغت خارج از منزل کند.
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اتاقهاي کوچک ميتوانند بهترين کتابخانه براي شما در
منزل باشند .فقط کافي است از تمام فضا بهدرستي
استفاده شود.

ادامه از صفحه ی 15
 .۲ايجاد نمايشگاه از آثار نقاشي کودک و نوجوان.
 .۵۱معرفي تازه هاي منابع کودک و نوجوان در کتابخانه.
 .7تأمين نشريات خاص کودک و نوجوان و ارائه آنها در بخش
براي اعضاء و خانواده ها.
 .8تأمين منابع مرجع خاص کودک و نوجوان.
 .۲همکاري با ساير بخشهاي کتابخانه و ساير نهادها در برگزاري
نمايشگاههاي کتاب و… .
 .۵۱تأمين منابع در زمينه هاي روانشناسي ،تربيت کودک،
آشپزي و … و ايجاد بخشي جهت ارائه خدمات به مادران
و خانواده هاي اعضاء.
 .۵۵فراهم آوردن وسايل بازي و سرگرمي کودک و نوجوان.
 .۵۹همکاري با بخش خدمات فني در ارائه آمار ماهانهو  6ماهه.
بخش کودک هم اکنون با دو نفر کتابدار و با دو دستگاه رايانه متصل
به شبکه داخلي کتابخانه ،بيش از  ۵۱۱۱۱نسخه منابع کتابي ۹ ،عدد
ميز مطالعه کودک و  ۹۱عدد صندلي مطالعه کودک و … درحال ارائه
خدمات به بيش از  ۵۱۱۱نفر از اعضاي خردسال خود ميباشد.



باالي ديوارها کتابخانه مطلوبي در اتاقخوابتان خواهد
بود.

ساعت فعاليت اين بخش از ساعت  8الي  ۹۱مي باشد.
نشاني :تهران ،خيابان وحدت اسالمي ،خيابان بهشت ،روبروي ديوان
عدالت اداري ،کتابخانه مرکز پارک شهر
تلفن ۱۱۵۱۹۹۵۹ :داخلي ۵۵6
آدرس وبالگ کتابخانه:
http://markazi-tehran.blogfa.com

مطالب " کتابدار  " 2.1را بصورت
آنالین بخوانید
http://Lib2Mag.ir
"همیشه بروز باشید"
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کودک و نوجوان " مطالعهي پنهان"

ميتوانند با مخفي شدن در اين کمد! در يک محيط ساکت و دنج به
مطالعه بپردازند.

عاطفه عبدی

مطالعه يکي از بهترين ابزارهاي تعليم و تربيت مدرن است و اثري که
يک کتاب در روح فرد ميگذارد ،از اثر ديگر رسانهها عميقتر و
ريشهدارتر است و گاهي شخصيت فرد را دگرگون ميکند .در صورت
نهادينه شدن عادت مطالعه در کودکي ،اين عادت اغلب تا پايان عمر
باقي ميماند و از طرفي نتايج تحقيقات نشان ميدهند که کودکان
کتابخوان ،از خالقيت بيشتري نسبت به سايرين برخوردارند و
موفقيت تحصيلي بيشتري دارند (جواديان سالمي.)۵۹۲۱ ،
حال سؤال اينجاست که براي کتابخوان کردن کودکان چهکارهايي
ميتوان انجام داد؟ راهکارهاي فراواني براي رسيدن به اين مهم وجود
دارد؛ براي مثال ميشود آنها را مجبور به خواندن کرد .ميشود
برايشان در ازاي مطالعهٔ بيشتر هديه و جوايز درنظرگرفت .ميشود
برايشان کتابهاي خوب خريد و در کتابخواني با آنها همراهي کرد
و البته ميشود کتابخواني را براي آنها جذابتر کرد .عوامل زيادي
در ايجاد عادت به مطالعه در کودکان و جذاب کردن اين امر دخيل
هستند؛ ازجمله نقش والدين ،کتابخانههاي عمومي و کتابداران،
برنامهريزي ،زمان مناسب ،مکان مناسب و...
داشتن يک مکان مناسب براي مطالعه بخشي از انضباط در مطالعه
کردن است؛ مکاني آرام و راحت با طراحي جذاب که کودکان بتوانند
بهدوراز هياهوها در آن فضا مطالعه کنند و نسبت به کتابخواني
ترغيب شوند.
استوديوی خالق طراحي پليآفيس در شهر مادريد اسپانيا

منابع:

چنين مکاني را براي مطالعهی کودکان طراحي کرده است .در اين

 .۵جواديان سالمي ،پريسا ( .)۵۹۲۱ترويج مطالعه در کودکان.

طرح کمد لباس به يک کتابخانه تبديل و مکاني براي نشستن نيز در

ماهنامه روانشناسي شادکامي و موفقيت ،سال هشتم،

آن تعبيه شده است؛ طرحي هيجانانگيز براي کودکان که تشويق و

شماره  ۲۱٫صص 8۲٫-88

ترغيب به کتابخواني را نيز به دنبال دارد .بدين ترتيب کودکان
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استوري استارترز
()Story Starters
مريم حسنزاده

در واقع اين شروع کنندگان داستان ) (story startersاهداف
مختلفي را دنبال مي کنند .در کنار ايجاد:


الهام بخشي



ابزاري براي ايجاد انگيزه جهت نوشتن



آموزش و راهنمايي به سوي شخصيت پردازي ،طرح و
تنظيم داستان



کشف استعدادها در زمينه نوشتن و حمايت از استعداد
هاي کشف شده



ايجاد سرگرمي

سايتهاي شروعکنندگان داستان ،در گروههاي سني کودک ،نوجوان
و بزرگسال طراحي شدهاند و سايتها بطور مفيد و متناسب براي
استوري استارترها ،راههايي هستند براي پياده سازي الهامات دروني

هرگروه سني به طور خاص طراحي شده است.

جهت ساختن و پرداختن داستان .در استوري استارترها ،معموالً يک
يا دو جمله ي الهام بخش براي شروع کار به مراجعه کننده به اين
سايتها و متقاضيان شروع داستان گويي ارائه مي گردد .موضوعات با
توجه به دسته بنديهاي داستاني ،معموالً به  ۱گروه تقسيم ميشوند
 :ماجراجويانه ،فانتزي ،علمي ،و ترسناک .پس از اتمام داستان توسط
متقاضي ،امکانات ديگري مانند کشيدن تصوير براي داستان ،يا
گذاشتن عکس متناسب با متن داستان ،امکان تصويرسازي با ابزار
مختلف و موجود در سايت وجود دارد؛ و در پايان مي توان از داستان
خود پرينت تهيه کرد.
دسته بنديهاي مختلف اين سايتها براي بزرگساالن شامل گروههاي
معلمان ،شاعران و نويسندگان و … نيز ميگردد که فضاي آنالين
حمايتي و دوستانه براي نويسندگان و شاعران در تمام مراحل نوشتن
در زندگي خود را نيز در بر مي گيرد .و براي اين گروه سه ويژگي و
هدف آموزش ،تشويق و الهام بخشي را دنبال ميکند .سايتهايي که
به شروع کنندگان داستان معروفند ،در قسمت  helpبا ارائه تصوير به
راهنمايي جهت شروع داستان گويي مي پردازند .از جمله سايتهاي
موجود در اين زمينه مي توان به مواردزير اشاره کرد:
www.thestorystarter.com
–https://www.scholastic.com/teachers/story
starters
https://www.literacyshed.com/the-story–startershed.html
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News
ايفالی ايراني آبان ماه برگزار مي شود

ميزبان اين برنامه بخش اسپانيايي زبان کتابخانه کنگره و مرکز کتاب
آن است که بازديد از آن رايگان و براي عموم آزاد است.

کتابخانه کنگره بر آن است با ايجاد دسترسي به دانش به واسطه
مجموعه باشکوه ،انتشارات ،برنامه ها و نمايشگاه هايش تخيل و
مليحه دلدار

خالقيت را تقويت کند و فهم و هوش بشري را ارتقا دهد.

نخستين «کنگره متخصصان علوم اطالعات»آبان سال جاري برگزار

بخش اسپانيايي کتابخانه درسال  ۵۲۹۲و مرکز کتاب آن را درسال

خواهد شد.

 ۵۲77تأسيس شد .اين مرکز به نيرويي ملي براي خواندن و ارتقاء

سيد ابراهيم عمراني دبير اجرايي کنگره گفت :ما قصد داريم شبيه

دانش تبديل شد و نقش کليدي در جشنواره ساالنه ملي کتاب

کنگره ايفال و در مقياس کوچکتر عمل کنيم .هدف برگزاري اين کنگره

درکتابخانه کنگره ايفا ميکند( .منبع :سايت کتابخانه کنگره)

اين است که عالقه مندان فعال در جامعه حرفه اي در کنگره حضور
پيدا کنند و مبرم ترين مسائلي که با آنها روبرو هستند را طرح و به

ما عاشق کتابخانه ايم ،اما در وب زندگي ميکنيم

بحث بگذارند ،هم انديشي کنند و به دريافتهاي مشترک برسند و در
نهايت آن دريافتها به صورت اسناد خروجي اين کنگره منتشر شود.
دکتر ابراهيم افشار درباره موضوعات مطرح در نشستهاي همانديشي
نخستين «کنگره متخصصان علم اطالعات» گفت :موضوعات تعيين
شده براي نشستها بسيار کلي است بنابراين از همه افرادي که در اين
حوزه فعال هستند مي خواهيم تا موضوعات پيشنهادي خود را بر
اساس مباحث تعيين شده به دبير خانه کنگره ارسال کنند .پيشنهاد
دهنده خود مي تواند براي اداره نشست داوطلب شود و يا متخصص
ديگري را از طريق وب سايت انجمن کتابداري و اطالع رساني پيشنهاد

مليحه دلدار
يافتههاي حاصل از مطالعه درباره بيش از ۱هزار مراجعه کننده

کند( .منبع :ليزنا)

کتابخانه در هفت کتابخانه دانشگاهي انگلستان مطالب مهمي را
کتابخانه کنگره ميزبان اعطای جايزه ادبيات کودک و

گوشزد مي کند .اين مطالعه نشان داد که رفتارها و نگرشهاي کاربران،

بزرگسال  2395آمريکا

به طور فزايندهاي در حال يک دست شدن است و افراد ذاتاً ديجيتال

مليحه دلدار

ديگر جزوي ازکاربران کتابخانه باقي نميمانند .همچنين ،حداکثر
دسترسي آنالين به منابع کتابخانه اي و دسترسي از هر مکان با هر

«دانکنت و ناتيو» و «مارگاريتا انگل» جايزه ادبيات کودک وبزرگسال

وسيله اي نکته قابل توجه اين مطالعه است .سيستم فناوري هايبزرگ

آمريکا را جمعه  ۵8سپتامبر در يک برنامه ويژه دريافت خواهندکرد.

و رفتار استفاده کنندگان به سرعت درحال تغيير هستند ،بنابراين
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فهرست نویسندگان
حسین حیدری ،مدیر عامل گروه فناوری تالش و توسعه (یابش) ،فارغ التحصیل مهندسي مواد و متالورژی -فردوسي مشهد
امیر رمضاني ،دانشجوی کارشناسي ارشد کتابداری و اطالع رساني پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي ایران
نازنین مؤمن زاده ،کتابدار کتابخانه عمومي اوحدی مراغه ای -مدرس مدعو دانشگاه پیام نور مراغه
عاطفه عبدی ،دانشجوی کارشناسي ارشد مطالعات آرشیوی ،دانشگاه الزهرا (س) تهران
شیرین زاهدی ،کارشناس علم اطالعات و دانش شناسي ،دانشگاه رازی کرمانشاه
ژیال سعیدی ،دانشجوی کارشناسي ارشد علم اطالعات و دانش شناسي ،دانشگاه رازی کرمانشاه
معصومه حسنخاني ،دانشجوی کارشناسي ارشد علم سنجي دانشگاه تهران
عمار خدری ،دانشجوی کارشناسي ارشد علم اطالعات و دانش شناسي ،دانشگاه خوارزمي تهران
محمدجواد منصورزاده ،کارشناس ارشد کتابداری و اطالعرساني پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي بوشهر
فرزانه حبیبي ،دانشجوی کارشناسي ارشد کتابداری و اطالع رساني پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي تهران
میثم داستاني ،کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسي
الهام رضواني گیل کالئي ،فارغ التحصیل مهندسي صنایع
نسیم فکوری ،کتابدار کتابخانه شرکت مهندسي مشاور مهاب قدس
مریم انصاری ،کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران
مریم عبداهلل زاده ،دانشجوی کارشناسي ارشد علم اطالعات و دانش شناسي  ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال
مریم حسنزاده ،دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسي  ،دانشگاه خوارزمي کرج
ملیحه دلدار ،کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسي ،دانشگاه عالمه طباطبایي تهران
فیروزه دخاني ،دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران
معصومه سعادت ،کارشناس علم اطالعات و دانش شناسي ،دانشگاه الزهرا (س) تهران
سمیه مردمي ،کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسي گرایش مدیریت اطالعات ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال

خدمات يابش برای کتابخانه های تخصصی و دانشگاهی:
آفالین سازی پایگاه های اطالعاتي  -سامانه ی تأمین مقاالت التین  -تأمین کتاب های الکترونیکي -تأمین استانداردهای
فني مهندسي-اشتراک سالیانه ژورنال های معتبر  -تأمین آرشیو مجالت و - back issueسفارش نمایه سازی مجالت

YaBeSH.ir

News
در دسترس است .نرم افزار شامل برنامه زماني کاملي از سخنراني هاي

 DataQبستر همکاری نوين برای پاسخگويي به سواالت

بيش از  ۵7۱نويسنده ،امضا کنندگان کتاب و بسياري از فعاليت ها و

کتابخانه های دانشگاهي

برنامه هاي خاص ديگر است.نرم افزار جشن ملي کتاب به کاربران
اجازه مي دهد تا از ارائه ها ،مستقيم فيلم يا عکس تهيه کنند و در
حساب کاربري شان در اينستاگرام و توييتر با هشتگ
#NatBookFest15به اشتراک بگذارند .به اين ترتيب دوستداران
کتاب که امکان حضور در اين جشنواره را ندارند مي توانند تنها با
دانلود اين نرم افزار آثار و عکسهاي شرکت کنندگان فستيوال در
رسانه هاي اجتماعي را دنبال کنند(.منبع:سايت کتابخانه کنگره)

مليحه دلدار
DataQبستري جديد براي کتابخانه هاي دانشگاهي است که سؤاالت

پروکوئست در مجموعه جديدش بيش از  ۷153کتاب اروپايي
را در دسترس قرار داد

مربوط به دادههاي تحقيقاتي را پاسخ مي دهد.کتابداران از هر مؤسسه
اي مي توانند سوال هاي خود در زمينه داده هاي پژوهشي را در وب
سايت  DataQمطرح کنند و کارشناسان هيئت تحريريه با حمايت
داوطلبان فعال سوالها را بررسي مي کنند .سپس ،پاسخ ها به همراه
لينک منابع ،ابزار ،بهترين شيوهها ،رويکردهاي عملي براي انجام کار
با محققان به منظور دست يافتن به مسائل پژوهشي خاص بر روي وب
سايت ديتاکيو قرار مي گيرد(.منبع)infodocket.com :

گوگل زير مجموعه آلفابت شد!
مليحه دلدار
 7۱۱۱عنوان کتاب قديمي اروپايي در طرح جديد پروکوئست در
اختيار پژوهشگران قرار گرفته است .برنامه Early European
Books (EEB) 40هزار عنوان و  ۵۱ميليون صفحه از عکس هاي
ارزشمند از اوايل دوره مدرن اروپا را شامل مي شود.
ديجيتال سازي مجموعه شماره  7کتاب هاي اروپاي قديم با همکاري
کتابخانه ها و ارائه موجودي کتابخانه ها ممکن شده است .پروکوئست
اين آثار ارزشمند کتابخانه اي را با فناوري هاي هنري اسکن کرده
است تا کيفيت باالي تصاوير رنگي در هر صفحه حفظ شود(.منبع:
)infodocket.com

مليحه دلدار
لري پيج مديرعامل و يکي از دو بنيانگذار گوگل روز دوشنبه (۵۲
مرداد ۵۱،اوت) در يادداشتي در بالگ گوگل اعالم کرد که در تحولي
آيندهنگرانه گوگل زير چتر کمپاني تازهاي موسوم به «آلفابت» خواهد
رفت تا شاخههاي گوناگون کسبوکار و پژوهش و توليد در اين کمپاني
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News
بتوانند فعاليتهاي خود را مستقالنه و در گستردهاي وسيعتر دنبال

قانون دسترسي آزاد به اطالعات ابالغ شد

کنند .از اين پس آلفابت کمپاني مادر خواهد بود و چندين کمپاني
ديگر زير چتر آن فعاليت خواهند کرد که بزرگترين آنها گوگل با
هسته مرکزي درآمدزايياش که تبليغات آنالين است.
ساندار پيچاي که پيش از اين مديريت تيم آندرويد و کروم را در اختيار
داشت و از اواخر سال گذشته ميالدي ،مديريت کسبکارهاي اينترنتي
گوگل را بر عهده گرفتهبود ،بهعنوان مدير عامل ،بر صندلي آنها در
گوگل تکيه خواهد زد.
گوگل در سال  ۵۲۲8با هدف ساماندهي جستوجوي آنالين آفريده
شد( .منبع :گجت نيوز)

مليحه دلدار
قانون دسترسي آزاد به اطالعات پس ازتصويب در دولت و طي

سه کتاب جديد درکنگره ايفال  2395رو نمايي شد

تشريفات قانوني اجرايي شد .دولت آبان سال گذشته آيين نامه اجرايي
قانون انتشار ودسترسي آزاد به اطالعات را تصويب کرده بود .بر اساس
اين قانون هر فرد ايراني ميتواند به همه اطالعات طبقه بندي نشده
دسترسي داشته باشد .معاون اول رئيس جمهور قانون انتشار و
دسترسي آزاد به اطالعات را براي اجرا ابالغ کرد(.منبع :ليزنا)

ابزار جديد گوگل برای طراحي وب سايت
:مليحه دلدار
دادههاي پيوندي و تعامل کاربر (Linked data and user -
)، interaction
اقدام جهاني بر دستورالعملهاي کتابخانه آموزشگاهي (Global-
)Guidelines

Library

School

on

،Action

ارزيابي پس از استفاده از ساختمان کتابخانه (Post-occupancy
)Evaluation of Library Buildings
سه کتاب جديد از سري انتشارات ايفال هستند که توسط «دگرويتر»
منتشر و درکنگره ايفال  ۹۱۵۱معرفي و رونمايي شده است .موضوع
هاي مختلف انتشارات جديد ،بر وسعت حوزههاي پژوهشي ايفال
داللت ميکند(.منبع :ليزن)

مليحه دلدار
توسعه دهندگان گوگل ابزار جديدي به نام Material Design
Liteرا معرفي کردند .اين ابزار به عبارت ساده ،کتابخانه اي از اجزا
است که اعمال کردن عناصر طراحي  Materialرا بر کدهاي
JavaScript ،HTMLو  CSSقديمي و استاندارد ،به راحتي امکان
پذير مي کند .بيشتر از يک سال است که گوگل ذره ذره به اينترنت
وارد شده است؛ ابتدا از طريق برنامه هاي اندرويد ،بعد برنامه هاي وب
و حاالبه خود وب(.منبع :وب سايت پارس آذرخش)
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News
سارقان کتابخوان نيستند

ميخرند واين ادعا با آمار نيز قابل اثبات است .درسال گذشته ميالدي
ميزان فروش کتاب چاپي  7۱8ميليون پوند بود در حالي که اين ميزان
براي کتابهاي ديجيتال تنها  ۱6۹ميليون پوند محاسبه شده است.
منبع :ايبنا
ذخيره وقايع زندگي کاربران در عينکهای ويژه گوگل

مليحه دلدار
تحقيقات مرکز مطالعات مالکيت معنوي و حق تکثير در انگليس نشان
ميدهد کتابهاي الکترونيک در مقايسه با انواع بازيها و فيلمها با
کمترين ميزان دانلود غيرقانوني و دزدي اينترنتي مواجه هستند.
برخالف نظر بسياري از ناشران و نويسندگان آثار ادبي و بهطورکلي
کتابها با کمترين استقبال براي دانلود غيرمجاز روبرو هستند .نتيجه

مليحه دلدار

تحقيقات يک کمپاني در انگليس نشان ميدهد که تنها  ۵درصد از

گوگل درحال طراحي و ساخت عينک هوشمند جديدي است که قادر

کاربران اينترنت در انگلستان آن هم در گروه سني  ۵۹سال در فاصله

به فيلمبرداري ويدئويي از محيط اطراف وجست و جوي محتواي

زماني مارس تا مي  ۹۱۵۱اقدام به دانلود غيرمجاز کتاب کردند(.منبع:

ذخيره شده در اين ويدئو ها است .با اين کارجست و جوي وقايع مهم

خبرگزاري مهر)

زندگي کاربران ممکن ميشود .دراين عينک دوربيني براي ضبط ويدئو
تعبيه شده که مهمترين ويژگي آن قابليت جست و جو در ويدئوهاي

نشريه ايندی پندنت :کتاب الکترونيک نميتواند کتاب چاپي
را منزوی کند

ضبط شده است .همچنين امکان ارسال ويدئوها روي تلفنهاي همراه
يا يک سرور هم وجود دارد(.منبع :وب سايت پارس آذرخش)
دسترسي به محتوای علمي پروکوئست از طريق گوگل اسکوالر

مليحه دلدار
موسسه «واتراستونز» ،مجموعه فروشگاههاي زنجيرهاي کتابدر

مليحه دلدار

انگلستان با اعالم گشايش يک فروشگاه سه طبقه ديگر ،ثابت کرده

بر اساس خبري که سايت پروکوئست در  ۵۵آگوست منتشر کرد

است که شايعات مبني برتاثيرظهور کتاب الکترونيک بربه انزوا کشيدن

دسترسي يکپارچه از طريق گوگل اسکوالر به تمام متن مجموعه

کتاب چاپي ،اظهاراتي بيش از حد اغراق شده است .کارشناسان مدعي

کتابخانه هاي پروکوئست براي مراجعان فراهم شده است و کار

هستندکه  ۱6درصد ازکتابخوانهاي انگلستان از کتابفروشيها کتاب

پژوهشي آنان را ساده تر مي کند .اين اتفاق ،نقطه عطفي در دسترسي
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به محتواهاي پژوهشي غني است .بدين ترتيب بهره وري کاربران هر

رساني» خبر داد و افزود :استقبال جامعه علم اطالعات و دانششناسي

دو پايگاه افزايش مي يابد.

کشور از همايش چشمگير بوده است.

همکاري با گوگل فقط يکي از سلسله همکاري هاي پروکوئست با ديگر
فراهم آورندگان اطالعات است .پروکوئست از سال  ۹۱۵۱با Ex
Librisشروع به همکاري کرده است و از سال  ۹۱۵۹با OCLC
همکاري گسترده اي در زمينه اشتراک متاديتاي کتاب هاي
الکترونيکي و نشريات علمي داشته است(.منبع)proquest.com :
«نمايشگاه دنيای کتابخانهها» فراخوان داد
همچنين پژوهشگران حوزههاي کامپيوتر و فناوري اطالعات ،علوم
تربيتي ،ارتباطات و جامعهشناسي نيز از همايش استقبال کرده اند و
تعدادي از چکيدههاي منتخب متعلق به پژوهشگران حوزههاي
مذکور است( .عالقه مندان ميتوانند فهرست چکيده مقاالت منتخب
را در سايت ادکا مالحظه کنند().منبع :سايت ادکا)
 23هزار جلد شجره نامه کتابخانه ايالتي آريزونا ديجيتالي شد
مليحه دلدار
اداره کل اطالع رساني کتابخانه ملي در نظر دارد به مناسبت بيست و
سومين دوره هفته کتاب نمايشگاهي با عنوان «دنياي
کتابخانهها»درحوزههاي نقاشي ،طراحي،کاريکاتور ،عکس و پوستر…
برگزارکند« .کتابخانهها درگذر زمان»« ،عصر نوين اطالع رساني
وکتابخانهها»« ،کتابخانه،کتابدار ،استفاده کننده (نيازهاي متقابل)»،
«کتابخانههاي ملي دنيا»«،آينده کتابخانهها» و «تحوالت فناوري در
تغيير ساختارکتابخانهها» موضوعات مورد نظر براي ارسال آثار است.
شرايط و مهلت ارسال آثار را در لينک زير بخوانيدyon.ir/GiYW :
چکيده های برگزيده همايش «رسانه های اجتماعي در مراکز
اطالع رساني» معرفي شدند

ارسال توسط :مليحه دلدار
کتابخانه ايالتي آريزونا  ۹۱هزارجلد ازمجموعه شجره نامههاي خود را
ازپايتخت تاريخي فينيکس خارج نمود تا از فضاي موجود بهتر استفاده
کند.
مسئوالن کتابخانه اطمينان دادند که شجرنامهها نابود يا مفقود نشده
اندبلکه به مکان مشخص ديگري منتقل شدهاند.
درحال حاضر ،امکان دستيابي به اين مجموعه و ناياب ترين شجره

محمد امين عرفان منش ،دبير علمي هشتمين همايش انجمنهاي

نامهها درحال برنامه ريزي است؛ تمام منابع ديجيتالي شده و مي توان

علمي دانشجويي علم اطالعات و دانش شناسي از پذيرش  7۱چکيده

آنها را به صورت آنالين جستجو کرد .بدين ترتيب اين اسناد بيشتر

ا ز ۵۱۱چکيده دريافتي همايش «رسانههاي اجتماعي در مراکز اطالع

در دسترس عموم قرار مي گيرند(.منبع)infodocket.com :
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تغيير در رابط کاربری پروکوئست؛ جريان کار ساده تر و موثرتر

خود را به اشتراک بگذارند و با امنيت بيشتر در اين زمينه گام بردارند.

مليحه دلدار

طي ۵۱سال گذشته مراکز توسعه دهنده خدمات ابري به صورت

پروکوئست به تازگي رابط کاربري جديدش که انجام کارهاي تحقيقاتي
کاربران را آسان تر مي کند ،در اختيار کاربران قرار داد .اين نرم افزار
با تحليل عميق رفتار کاربران نرم افزار پروکوئست ،تست هاي گسترده
از سوي کاربران و کتابدران ،تستهاي بتا با انواع گوناگوني از شرکاي
توسعه مشتري مداري و… کنترل شده است .هدف پروکوئست بهبود

عملياتي فعاليت کردهاند و يادگرفتهاندکه چگونه بايد دراين زمينه گام
بردارند .بنابر اين يک مرکز مشترک نه تنها براي آنها مشکلي به وجود
نميآورد بلکه اطالعات تخصصي آنها را به اشتراک ميگذارد(.منبع:
ايتنا)
جايگاه شغلي رشته علم اطالعات از نگاه مجله فورچون

بخشيدن مستمر تجربه تحقيقاتي کاربران است.
صفحات با طرح هاي ساده سازي شده باز طراحي شده اند .طراحي
اين صفحات به کاربران امکان مي دهد بر محتوا و ابزارهايي که کارهاي
تحقيقاتي شان را کامل مي کند تمرکز کنند بدون توجه به اينکه
وسيله اي که از آن استفاده مي کند چه نوعي باشد .درواقع نمايش
صفحات با اندازه صفحه نمايش وسيله کاربران متناسب سازي شده
است و عملکردهاي غير ضروري به منظور اطمينان از سهولت استفاده
و دسترسي به محتوا حذف شده اند(.منبع)proquest.com :

مليحه دلدار

مرکز يکپارچهسازی خدمات ابری جهاني راهاندازی ميشود

مجله فورچون فهرستي از موفق ترين مدارج تحصيلي براي به دست
آوردن شغل را منتشر کرد .رشتههاي علوم کامپيوتر ،علم اطالعات،

مليحه دلدار

آمار در ميان  ۵۱رشته برتر هستند .هشت رتبه از  ۵۱رتبه برتر متعلق

انجمن امنيت ابري ) (CSAسيستم جديدي ارائه کرده است تا فعاليت

به اين سه گروه آموزشي است.

شرکتهاي ارايه دهنده خدمات پردازش ابري را يکپارچه کند و از اين

طبق مقاله فورچون که ژوئن  ۹۱۵۱منتشر شد ،درآمد کارشناس ارشد

طريق مرکز به اشتراک گذاري اطالعات راه اندازي کند.

علم اطالعات بهترين مدرک تحصيلي بازار کار در سال  ۹۱۵۱است.

اين اقدام به اعضاي مراکز به اشتراک گذاري اطالعات ،ازجمله

فورچون اشاره مي کند که فارغ التحصيالن ارشد اين رشته مي توانند

شرکتهاي پردازش ابري مانند ، Rackspaceآمازون،گوگل،

به دنبال ميانگين حقوق  8۱۱،۵۱۵دالر با پيش بيني رشد اشتغال ۵۲

مايکروسافت و  Dropboxامکان ميدهد تا بتوانند دادههاي تخصصي

درصد تا سال  ۹۱۹۹باشند(.منبع :سايت دانشگاه کرنل)

53

کتابدار  – 2.1شماره اول – مهرماه 4931

فهرست نویسندگان
حسین حیدری ،مدیر عامل گروه فناوری تالش و توسعه (یابش) ،فارغ التحصیل مهندسي مواد و متالورژی -فردوسي مشهد
امیر رمضاني ،دانشجوی کارشناسي ارشد کتابداری و اطالع رساني پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي ایران
نازنین مؤمن زاده ،کتابدار کتابخانه عمومي اوحدی مراغه ای -مدرس مدعو دانشگاه پیام نور مراغه
عاطفه عبدی ،دانشجوی کارشناسي ارشد مطالعات آرشیوی ،دانشگاه الزهرا (س) تهران
شیرین زاهدی ،کارشناس علم اطالعات و دانش شناسي ،دانشگاه رازی کرمانشاه
ژیال سعیدی ،دانشجوی کارشناسي ارشد علم اطالعات و دانش شناسي ،دانشگاه رازی کرمانشاه
معصومه حسنخاني ،دانشجوی کارشناسي ارشد علم سنجي دانشگاه تهران
عمار خدری ،دانشجوی کارشناسي ارشد علم اطالعات و دانش شناسي ،دانشگاه خوارزمي تهران
محمدجواد منصورزاده ،کارشناس ارشد کتابداری و اطالعرساني پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي بوشهر
فرزانه حبیبي ،دانشجوی کارشناسي ارشد کتابداری و اطالع رساني پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي تهران
میثم داستاني ،کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسي
الهام رضواني گیل کالئي ،فارغ التحصیل مهندسي صنایع
نسیم فکوری ،کتابدار کتابخانه شرکت مهندسي مشاور مهاب قدس
مریم انصاری ،کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران
مریم عبداهلل زاده ،دانشجوی کارشناسي ارشد علم اطالعات و دانش شناسي  ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال
مریم حسنزاده ،دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسي  ،دانشگاه خوارزمي کرج
ملیحه دلدار ،کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسي ،دانشگاه عالمه طباطبایي تهران
فیروزه دخاني ،دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران
معصومه سعادت ،کارشناس علم اطالعات و دانش شناسي ،دانشگاه الزهرا (س) تهران
سمیه مردمي ،کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسي گرایش مدیریت اطالعات ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال

خدمات يابش برای کتابخانه های تخصصی و دانشگاهی:
آفالین سازی پایگاه های اطالعاتي  -سامانه ی تأمین مقاالت التین  -تأمین کتاب های الکترونیکي -تأمین استانداردهای
فني مهندسي-اشتراک سالیانه ژورنال های معتبر  -تأمین آرشیو مجالت و - back issueسفارش نمایه سازی مجالت

YaBeSH.ir

