


 
 

 فهرست مطالب
 

 1سخن مدیرمسئول، حسین حیدری، 

 2،يرمضان ریما ،(موندانئوم: 1 ایده)  وب دهنده تغییر ایده 111

 4،حسین حیدری،  2٫1 کتابدار

 6،حسین حیدری ،مهارتي چند کتابدار

 7، زاده مؤمن نینازن، بیمارستاني های کتابخانه در 2٫1 وب کاربرد

 11ی، عبد عاطفه، (اول قسمت) کتاب و اجتماعي هایرسانه

 12، سعیدی ژیال زاهدی، شیرین، توئیتر و برزیلي کتابداران

 11ي، حسنخان معصومه، (اول بخش) سایت هیست سنجي علم افزار نرم معرفي

 14، ير رمضانیام، فارسي متن آنالین سازهای خالصه معرفي

 16، منصورزاده محمدجواد ،یخدر عمار، آنالین آموزش فارسي هایسایت با آشنایي

 22ي، بیحب فرزانه،(اول قسمت) Ebrary اطالعاتي پایگاه معرفي

 21ي، داستان ثمیم، منابع مدیریت افزارهای نرم

 24ي، رمضان ریامکاربردی عمومي،  افزارهای نرم معرفي

 27ی، دیسع الیژ، 2٫1 کتابخانه و 2٫1 کتابداری با مرتبط کتب معرفي

 22ي، دخان روزهیف، (211۲ گارفیلد یوجین جایزه برنده) زاهدی زهره دکتر معرفي

 11، سمیه مردمي، ني در کتابدارییالفبای کارآفر

 11،فرزانه حبیبي،(اول بخش) اطالعات علم متخصصان و ها کتابخانه برای کارآفریني های فرصت

 16ي، مردم هیسم، مرتبط یهاحوزه و یکتابدار یهاآپ استارت يمعرف

  13، سعادت معصومه، ای کتابخانه و کتابداری خدمات داخلي های شرکت با آشنایي

 41ی، فکور مینس، قدس مهاب مشاور مهندسي شرکت کتابخانه

 4۲ي، حسنخان معصومه، تهران شهر پارک مرکزی کتابخانه معرفي

  46ی، انصار میمر، کتابداران برای ای حرفه اخالق کارگاه گزارش

 42، زاده عبداهلل میمر، !کنید برپا کتابخانه مکان هر در

  ۲1ی، عبد عاطفه،  "پنهان یمطالعه "کودک و نوجوان 

  ۲2، زادهحسن میمر، (Story Starters) استارترز استوری

 ۲1، دلدار حهیمل، اخبار

 آموزشي  –ی مهارتي مجله

 "2.1کتابدار "

 مهرماه سال -شماره اول 

 

  مسئول: ریمد

 يدرين حيحس

 

  ر:یسردب

 ير رمضانيام

 

  :یياجرا ریمد

  گيل کالئي يرضوان الهام

 

  :هیئت تحریریه و همکاران

 محمدجواد منصورزاده،

 شيرين زاهدي،، يثم داستانيم 

 فيروزه دخاني، سميه مردمي،  

 ، حسنخانيمريم حسن زاده، معصومه 

 دلدار مليحه مريم انصاري، 

 ،يدرين حيحس ،حبيبي فرزانه 

 خدري، ، عمارير رمضانيام 

 عبدي عاطفه، زاده مؤمن نازنين

 ،سعيدي ژيال زاهدي، شيرين

 ،زاده عبداهلل مريم، فکوري نسيم

  گيل کالئي يرضوان الهام، سعادت معصومه

 

 0.2کتابدار عنوان مجله: 

 يفارس زبان:

 سراسر کشور توزیع: گستره

 12176624222 -  121۲111۲23۲ تلفن تماس:

 http://lib2mag.ir اختصاصي: سایت
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  سخن مدير مسئول

EandD.ir@gmail.com 

است که در محیط نرم افزار  Librarian 2.0برونداد گروه اجتماعی  "0.2کتابدار "

مربوط  گروه در این بستر شده ایم و افراد اطالعات و منایع 3موبایلی تلگرام تشکیل شده است ما هم اکنون 

 به مهارت های حرفه ای و جدید مورد نیاز کتابداران و اطالع رسانان را با هم باشتراک می گذارند.

مجله  هیئت تحریریه مجازی  "یابش"برای استفاده مفید تر از بستر شبکه های اجتماعی با پیشنهاد و حمایت 

الی مهارتی در خدمت جامعه ی اطالع در همان نرم افزار تلگرام تشکیل شده است و اینک با مباحث سطح با

 رسانی، کتابداری و پژوهشی ایران هستیم.

مطالب مجله با کمک کتابداران جوان و دانشجویان سطوح مختلف کتابداری و اطالع رسانی آماده سازی می 

 نافراد قدرتمندی که برای این مطالب وقت گذاشته و سعی می کنند بهترین مطالب ممکن و بروز تری شود؛ 

 اهدا کنند. 0.2آن ها  را به جامعه ی مخاطب کتابدار

می باشد. وب  0.2باشد که مبتنی بر وب در واقع یک تعریف نوین از کتابخانه و خدمات آن می 0.2کتابخانه 

 رایب هاسازمان تا دهدمی اجازه تعاملی باعث افزایش تولیدات و منابع بر بستر اینترنت شده است. این وب

 .باشند گذشته کارآمدتراز کاربران به خدمت و کمک

 شدن پدیدار و رسانیاطالع هایسازمان توسط تعاملی هایفناوری و ابزارها از استفاده و 0.2وب سریع رشد با

 (0.2کتابخانه )به  ها موسومکتابخانه نوین نسل سوی به گرایش موجب وب، فضای در جدید کاربران نیازهای

 .باشدمی 0.2وب  قدرت از گیری بهره با هاآواتار جدید کتابخانه عنوان به که گردیده

ابزارها مهم هستند که باید کتابداران و اطالع رسانان با بهره گیری از آنان  خدمات  ،بیش از همه ی این ها

 حرفه ای تر و با استانداردهای نوین جهانی به کاربران خود بدهند.

تر اهداف مجله و اعتالی مهارت های  کتابداران و اطالع در مسیر پیشرو برای تحقق هر چه به

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.

 حمت بسیار زیادی برای کمکدر پایان تشکر میکنم از سردبیر محترم مجله آقای امیر رمضانی که ز

می  0.2به هیئت تحریریه در انتخاب موضوعات و مدیریت مباحث قابل انتشار دارای استانداردهای 

ست. و هان در تلگرام بر عهده ی ایش 0.2کشند. از خانم رضوانی که بار اجرایی  مجله  و گروه های 

جمه و انتشار مطالب را برعهده از همه ی عزیزان و دوستان هیئت تحریریه که زحمت تهیه، تر

مریم حسن زاده، معصومه  فیروزه دخانی، سمیه مردمی،  شیرین زاهدی،، یثم داستانیمحمدجواد منصورزاده، مداشتند ؛ 

 ژیال زاهدی، شیرین ،عبدی عاطفه، زاده مؤمن نازنین خدری، عمار ،حبیبی ، فرزانهدلدار ملیحه ، مریم انصاری، حسنخانی

  سعادت معصومه، زاده عبداهلل مریم، فکوری نسیم، سعیدی
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  وب دهنده رييتغ دهيا 011

 (موندانئوم: ۱ دهيا)

يرمضان ريام  

 !شد متولد کيبلژ در نترنتيا دهيا

 روعش را وتريکامپ علوم نهيزم در کار نگيتور آلن آنکه از شيپ هادهه

 نکهيا از قبل هامدت زين و شود هاشگاميپ از يکي نهيزم نيا در و کند

 و ستيآلدهيا مرد کي باشند، داشته نترنتيا از يتصور هاانسان

 اطالعات هيکل به که گرفت ميتصم اُتلِت، پُل نام به يکيبلژ نيبندهيآ

 .بدهد سامان و نظم ايدن در موجود

 

 صورت به او ستم،يب قرن ييابتدا يهادهه در خاطر نيهم به

 همم اطالعات کردن يگانيبا و يسازهينما مشغول يريناپذيخستگ

 مجله، کتاب، ونيليم ۵۱ در موجود اطالعات شد موفق و شد بشر

 .کند منظم را هاموزه يهنر قطعات و پوستر عکس، روزنامه،

 تيمالک تحت را يجهان فرهنگنامه نيا و هينما نيا او نکهيا ترجالب

 هداد آن به را يهمگان يدسترس و استفاده امکان و بود نداده قرار خود

 .بود

 باشند داشته يدسترس اطالعات نيا به انيجهان همه داشت دوست او

 کي رد يبشر دانش و شود جاديا هاتمدن نيب صلح با توأم يارتباط تا

 .شود گذاشته اشتراک به کيدموکرات روند

( يجهان دهکده) لوهانمک مارشال اي ولتر که يمفهوم با الهام با او

 (Mundaneum) موندانئوم را مجموعه نيا اسم بودند، کرده مطرح

 .گذاشت

 داشت، را خود مخصوص اطالعات کردن ليفا ستميس ،«موندانئوم»

 .بودند شده يطراح اتلت خود توسط هاليفا نيا

 

 افتتاح ۵۲۹۱ سال در يرسم طور به موندانئوم تالش، دهه کي از بعد

 آنها ها،يناز يريگاوج دوره با شد مقارن زمان نيا متأسفانه اما شد،

 رکا آنها. کردندينم تحمل را خود يدئولوژيا مخالف شهياند و ديعقا

 درک را اتلت يعال تصورات و دانستنديم يانرژ اتالف و ييابتدا را اتلت

 آن در که داشت را يستميس يايرؤ ۵۲۹۱ سال در اتلت. کردندينم

 مه به و باشند جستجو قابل صوت و ليفا و عکس و سند ها ونيليم

 .شوند نکيل
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 صورت به موندانئوم کارکنان هاسال آن در که ديبدان است جالب

 ديکن تصور. دادنديم پاسخ دانشمندان و مردم سؤاالت به يامکاتبه

 دينک پست موندانئوم يبرا يانامه گوگل، در جستجو کي يجا به که

 اسخپ بعد و بگردند شما سؤال پاسخ دنبال به آن يهاليفا در آنها تا

 توسط نامه ۵۱۱۱ سال هر هنگام آن در! کنند پست شما يبرا را

 .شديم افتيدر موندانئوم

 

 

 

 رد اطالعات آزاد گردش يبرا يابزار موندانئوم که داشت دوست اتلت

 .شود ممکن صلح آن قيطر از و شود ايدن

 ديتول از قبل سال ۹۱ او ميبدان که بس نيهم اتلت فکر تياهم در

 ۱۱ و وتريکامپ نينخست شدن ساخته از قبل سال ۱۱ زتراشه،ير نياول

 رس در را شهياند نيا ينترنتيا مرورگر نينخست خلق از قبل سال

 .داشت

 يسيغناطم ضبط ستميس يحت و نترنتيا وتر،يکامپ از قبل هاسال اتلت

 گونهامبريپ پندار آن و ينيبندهيآ مهم زيچ اما کرد،يم يزندگ اطالعات

 .بود او

 :منابع

Boulton, J. (2014). 100 ideas that changed the 

Web. Laurence King Publ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mundaneum  

http://www.mundaneum.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشتمين همايش ملي ادکا کارگاه های جانبي 

 "اطالع رسانيهای اجتماعي در مراکز رسانه"
 

کارگاه آموزشي مفاهيم و نرم افزارهای تحليل   .۵

دکتر محمد امين )مدرس:   شبکه های اجتماعي

 9911آبان ماه  91سه شنبه (   منشعرفان

 

امنيت و حفاظت در نت و شبکه های  .2

 91شنبه  )مهندس حسين حيدری( (  دواجتماعي

 9911آبان ماه 

 

)مهندس مهارت کليدی برای کتابداران جوان93 .9

 9911آبان ماه  91سه شنبه حسين حيدری( (  

جهت شرکت در کارگاه همايش با آذرس 

 ايميل

  hamayesh.uilisa@gmail.com 

تماس حاصل  31911211310يا شماره تلفن 

 .فرماييد
http://hamayesh.uilisa.ir 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mundaneum
http://www.mundaneum.org/
http://hamayesh.uilisa.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4/2-uncategorised/44-%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://hamayesh.uilisa.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4/2-uncategorised/44-%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://hamayesh.uilisa.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4/2-uncategorised/45-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
mailto:hamayesh.uilisa@gmail.com
mailto:hamayesh.uilisa@gmail.com
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 ۲٫۰ کتابدار

 حسين حيدری

 کي و است ۹٫۱ وب از برگرفته که يعلم مفهوم کي ۹٫۱ کتابدار

 منظور که دارد،( آموزش از خارج کاربرد يمعنا به) يصنعت مفهوم

 ۹٫۱ کتابدار. است مفهوم دو نيا زمان هم کاربرد جانيا در ما ياصل

 نديبب يفرادانشگاه يهاآموزش که ميبريم بکار يشخص يبرا را

 يبرا و( … و ياحرفه يهاآموزشگاه ،يشاگرد استاد خودآموز،)

 يازهاين کردن برطرف و يليالتحص فارغ از بعد دوران با ييارويرو

 روز،ام ينترنتيا و يارتباط يهايفناور گسترش به توجه با کاربران

 .باشد آماده

 

 ييهامهارت مجموعه ۹٫۱ کتابدار ميکن صحبت ترساده ميبخواه اگر

 :بتواند تا باشد بلد ديبا کتابدار کي که است

 ترعام يمعنا) برود ينيآفر ارزش سر هامهارت آن از استفاده با -۵

 ؛(است ينيکارآفر همان ينيآفر ارزش

 ؛کند رقابت نت قيطر از اطالعات به يدسترسِِ روز يهايفناور با -۹

 يحوزه اطالعات نيآخر به يابيدست يبرا نيمراجع يراهنما -۹

 .باشد شيتخصص

 وادس ،يليموبا سواد ،ينترنتيا سواد شامل هامهارت نيا يکل طور به

 .شود يم…و ينيکارآفر ،يرهبر و تيريمد ت،يخالق ،ياانهيرا

 يمدع که ديا دهيد را ياديز افراد احتماالً آورم، يم يا ساده مثال

 .ندارند..… و کتابدار و کتابخانه به يازين پس بلدند را گوگل هستند

 ديدانيم ايآ“ که  کنم يم برخورد مسئله با ساده يليخ شهيهم يول

 ”دهد؟ يم شينما شما يبرا را ايدن وب کل از درصد چند گوگل

 است، واضح خوب“ ام گرفته جواب عيسر يليخ اوقات ياريبس و

 ”آن يهمه

 پنهان وب را وب درصد چند که ديدانينم هنوز شما پرسم يم و

 يعال شما يگوگل يهامهارت ديدار انتظار چطور دهد،يم ليتشک

 باشد؟؟؟

 :ميکنيم شروع ريز یهاسرفصل از 2٫3 درکتابدار

 يکتابدار چند مهارت .۵

 عيسر يهارندهيادگي .۹

 تيقدرت خالق .۹

 يريسک پذيجسارت و ر .۱

 يکارگروه .۱

 نکيض عيتعو .6

 ۹٫۱ يسواد اطالعات .7

 ياانهيراسواد  .8

 افزارها و ابزارهانرم .۲

 نترنتيات ايادب .۵۱

 يموجودات مجاز .۵۵

 ينترنتيا يهايفناور .۵۹

 ينترنتيا يمرورگرها .۵۹

 تيهک و امن .۵۱

 ندهيآ يها و ابزارهاليموبا .۵۱

 ۹٫۱بوم جستجو  .۵6

 نگيگوگل .۵7

 فراتر از موتور جستجو؛ گــوگل .۵8

 در اعماق وب يغواص .۵۲

 ياطالعات يهابانک .۹۱

 يپژوهش يابزارها .۹۵

 يدر سواد اطالعات يدسترس .۹۹

 يدر سواد اطالعات يابيارز .۹۹

 يمؤثر در سواد اطالعات ياستفاده .۹۱

 درخدمت متقلبان .۹۱

 و ابزارها يعلم سنج .۹6

 پژوهشگران نسل سوم .۹7
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 يو کتابدار ينيکارآفر .۹8

 کتاب و کتابخانه يهاندهيآ .۹۲

 يکتابدار يمهارت يهاشبکه .۹۱

 2٫3 یدرباره اما و

 شده خلق ييابزارها که ييجا شوديم شروع ۹٫۱ وب از ماجرا اصل

 :شوند کيشر محتوا ديتول در نترنتيا کاربران تا اند

 

 :Youtube  واضح مثال کي

 صاحب فقط يول داشتند وجود دئويو دهنده ارائه يهاتيسا وب يمانز

 Youtube يول کرد يم اقدام يمحتوا يبارگذار به نسبت وب آن

 اربرانک يمحتوا کاربران يبرا کاربرد قابل و ساده پلتفرم يانداز باراه

 6۱ از شيب وتوبي در قهيدق هر در اکنون. نمود انتخاب ارائه يبرا را

 نيا صاحب بود قرار اگر ديکن فکر شما و شوديم آپلود دئويو ساعت

 .نبود ريپذامکان عمالً آپلودکند را اطالعات از حجم نيا وب

 با محتوا ديتول در کاربران تعامل مؤلفه، نيمهمتر ۹٫۱ وب در پس

 ،۹٫۱ وب يول يخواندن فقط وب ک،ي وب) باشديم تيسا وب صاحب

 (.ينوشتن -يخواندن وب

آن بوجود آمدن  يم پس الزمهيکنيصحبت از تعامل م يحال وقت

روزانه  ياجتماع يهاباشند. شبکهيگسترده م ياجتماع يهاشبکه

واندن بازار خ يرا روانه يشتر حجم اطالعاتيا بيت ين ترابايش از چنديب

امل تواند باشد و شيم يد شده توسط هر کسيکه تول يکند؛ خواندنيم

 .تواند باشد يم ييهر محتوا

 

 

 ميمفاه يتوسعه باعث است، افتهي راه جا همه به اکنون ۹٫۱ نيا و

 آخر شکل دو در که طورهمان و است؛ شده هانهيزم يهمه در ديجد

 مورد زين Library 2.0 گر،يد يهانهيزم بر عالوه دييفرمايم مشاهده

 .است قرارگرفته توجه

 يبرا ما که باشديم ۹٫۱ کتابدار ازمندين ۹ کتابخانه اساس نيهم بر و

 …ميهست نجايا نيهم
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 يمهارت چند کتابدار

 حسين حيدری

 متمرکز ديبا شما .هستند يمهارت چند تکاوران يارتش هر در

 يهانهيزم در. ديباش متعدد يهاتيقابل يدارا يول حوزه، کي يرو

 نيا که ديريبگ ادي. ديکن کسب را يکاف يهامهارت ديبا مختلف

 زا مطمئناً هاسرنخ. ابدي توسعه و کسب ديبا شما خود توسط هامهارت

 .رسديم شما به ييجا

 استفاده فرصت کي عنوان به آن از :ديرينگ کمدست را هاسوال-9

 همه ستين يازين. ديده قرار هاسؤال نيا معرض در را خودتان. ديکن

 .ديريبگ ادي لحظه در ديريبگ ادي. ديباش بلد قبل از را زيچ

 کردن مخلوط با لذا: ديمجهز ياطالعات سواد قدرت به شما-2

 جستجو يهامهارت و ياسوادرسانه ،ينترنتيا سواد ت،يخالق

 .ديکن ييراهنما را کاربرانتان قدرتمندانه

 

 .ديسؤال باش يدکنندهيشود توليده نميپرس ياگر از شما سؤال -۹

 .د روح چالش در شما زنده بمانديبگذار

ن امر يشماست پس به ا يفهيکاربران وظ يهامهارت يتوسعه -۱

 .ديمتعهد باش

ن گفت یبرا یزيچن سطوح کاربرانتان هم يباالتر يشه برايهم -۱

 .ديداشته باش

 ها اغلبن مهارتيد ايريمتفاوت با تخصصتان را فرا بگ يهامهارت -6

 .کنديدا ميظهور و بروز پ ينيکارآفر یهاآموزشدر 

ست و ين ياصال ًکارسخت د. يرياد بگيرا ” ارائه“ یهامهارت-۷

داشته  يخوب يهادهيدارد. ممکن است ا ياصول دمدست يکسري

گرفته  يد جديه منتقل کنيد آنرا روشن به بقياگر نتوان يد، وليباش

 داغ( يوان چايک ليد. )منبع: يشوينم

ه و يگران از شما روحيد ديبگذار !ديباش يتانکر سوخت رسان -1

 يتر پژوهشموفق يهايشما باعث خروج يرگذاريرند. تأثيبگ يانرژ

 .شوديکاربرانتان م

را تا  ينديهر فرآ .ديکندا يرا پ یروش فرموله کردن هرکار-1

ن يد. بدنبال ايکن يخودتان طراح يامکان بصورت روابط برا يجا

فا يشما نقش ا يد که فوق العاده در خود آموزشيارتباطات باش

 .کننديم

خلق محصوالت  یبرا يمفهوم يطراحع از ياز صنا ياريدر بس -۵۱

 .کنندياستفاده م ديجد

باشند يم يخاص يدر حوزه اگر کاربران شما افراد با تخصص -۵۵

از علوم آنان را  يرين هستند( پس الزم است مقادي)مثالً اغلب مهندس

ا زبان بد پس چه بهتر که يد به آنها خدمات دهيد. شما بايريز فرا گين

 .فتدين اتفاق بيخودشان ا

ن قدرت در يهرچه ا .ديش دهيقدرت تفکرخودتان را افزا -۵۹

واهد شترخيشتر و بيتان بيهايتوانمندها و شتر باشد مهارتيشما ب

 .بود

 یدو نفره در کتابخانه يحت Think Thankفکر  یهااتاق -99

د کاربران شاخصتان )منظور يکن يد، سعيل دهيخود تشک

ن اتاق فکر باشند، از يت( عضو ايده و خالقي، ایازجهت فکر

مرسوم آن بهره  یهاروش يو مابق یبا روش فکر یهاروش

کتابخانه و مرکز اطالع  ینده نگارانه برايآ یهاپلند و يريبگ

 .ديکن يخود طراح يرسان

  ديد خلق کنيم جديکلمات و مفاه -۵۱
 (۵۱صفحه ي  درادامه )
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 هاي کتابخانه در ۲٫۰ وب کاربرد

 بيمارستاني

 زاده مؤمن نينازن

 

 به يمدل ارائه به يا مقاله در ،۹۱۵۱ سال در همکارانش و مونتانو

 سيتدر ار،ميب از مراقبت با يمارستانيب کتابخانه يساز کپارچهي منظور

 کي جاديا منظور به ۹٫۱ وب يابزارها کاربرد يبررس و پژوهش و

 يتانمارسيب طيمح در ينيبال قاتيتحق از يمشارکت و ياجتماع انجمن

Mostoles پرداختند ا،ياسپان ديمادر شهر در واقع. 

 ريز رد که افتندي دست يجالب و متعدد جينتا به ها آن مطالعه، نيا در

 :ميکن يم اشاره ها آن از يبرخ به

 ليذ مسيمکان سه قيطر از عمدتاً يياياسپان يهامارستانيب در پژوهش

 :است شده يگذارهيسرما

 علوم وزارت بهداشت، وزارت ،يمل يهابرنامه) يعموم بودجه .۵

 .(يامنطقه يهابرنامه ،يآورفن و

 .(يخصوص يادهايبن) يرانتفاعيغ ،يخصوص بودجه .۹

 يداروساز صنعت توسط ،ينيبال يهاشيآزما يطورکلبه .۹

 .اندشدهکنترل و اقدام

 از مراقبت نقش در هم و خود يپژوهش نقش در هم ها،مارستانيب

 دانب نيا و ابندي انطباق يفعل ياجتماع يهاخواسته با ديبا مار،يب

 يگذار اشتراک به و ياجتماع ابزار هر از آن در توانيم که معناست

 مشکالت با مارستانيب طيمح در قاتيتحق. نمود استفاده اطالعات

 .است مواجه يمتعدد

. باشديم مهم مارستانيب دانش تيريمد يبرا هاکتابخانه وجود

 فيوظا ادامه منظوربه (LRC) يريادگي منابع مراکز در هاکتابخانه

 .اندافتهيتکامل پژوهش و آموزش مار،يب از مراقبت

 Web و ياطالعات يابزارها از استفاده با ،يمارستانيب يها کتابخانه

 کي دجايا با تا نموده مرتفع را مشکالت نيا تواننديم يبخصوص 2.0

 پر سيتدر و قيتحق ،ينيبال يعملکردها نيب شکاف مشترک، نگاه

 وب ابزار. شونديم يينها دانش برداشت شيافزا موجب هايکيو. شود

 يکار گسترده و ايپو باز، يهاوهيش قيطر از يعيتوز دانش و ۹٫۱

 نمارستايب يمراقبت و يآموزش يهاتيفعال پژوهش، شدن يغن موجب

 .شونديم

 مشترک وب يفضا کي (Wiki de investigación) پژوهش يکيو

 يآموزش و يقاتيتحق منابع تمام تيريمد يسازکپارچهي هدف با

 يبرا wiki يقاتيتحق گروه يفضا پنج شامل که باشديم مارستانيب

 يفضا کتابخانه، مختص يآموزش منابع مرکز گروه، ياعضا تمام

 .است مختلف يدسترس سطوح با مخزن و گفتمان تاالر ،يخبر

 خانهکتاب و داده شيافزا را وب بر يمبتن دانش تيريمد پژوهش يکيو

 .دهديم ارتباط گريد مرتبط ينهادها تمام به را

 :باشديم فضا پنج شامل يکيو نيا

 

 يپژوهش یهاافته به گروهياختصاص  یفضاها .9

در هر گروه  يباشد که به کار گروهيم ييفضا :ها(يکي)و

 .اختصاص داده شده است
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 :ها گروه ساختار –

 رد ياطالعات دهنده ارائه آزاد، يدسترس با ياصل صفحه کي 

 .هاآن جينتا دهنده شينما و گروه مورد

 گروه که گروه، ياعضا به محدود ،يخصوص يفضا کي 

 به امن صورت به را اطالعات و کند کار آن در توانديم

 دينمايم تيفعال يکيو کي عنوان به فضا نيا. گذارد اشتراک

 .دهديم يمشارکت کار و پسند کاربر تعامل اجازه و

 :مطالب و عناصر –

 نام،: دهديم شينما را گروه هياول اطالعات وب ياصل صفحه 

 منابع و شده منتشر مقاالت پژوهش، دامنه اهداف، اعضا،

 .خاص

 ره ياعضا به محدود يدسترس با( مناسب يکيو) وب يفضا 

 کي. است شده جاديا گروه هر توسط مطالب و ساختار. گروه

 و ديجد ياعضا رشيپذ مسئول که دارد وجود مسئول عضو

 .است تيسا يرسان روز به

 بواسطه موارد نيا يدو هر RSS (Really Simple 

Syndication) بود خواهند ييمحتوا ليتشک يدارا. 

 يفضا داشتن يبرا آن در حاضر افراد: کننده شرکت ياعضا 

 و رنديبگ تماس پژوهش يکيو رانيمد با ديبا خود يکيو

 .ندينما عمل وب يعموم يهاهيرو و نيقوان با مطابق

 رد گانيرا صورت به گروه هر در وب ياصل صفحه: يدسترس سطوح –

 به يکيو صفحات يمابق به يدسترس. داشت خواهد قرار دسترس

 .شد خواهد محدود گروه ياعضا

 خدمات/ یريادگي منابع مرکز] کتابخانه یفضا .2

 اجازه فضا نيا [:(LRC ⁄ LSS) یريادگي يبانيپشت

 مورد خدمات و اطالعات منابع تمام به کپارچهي يدسترس

 نيا. دهديم را پژوهش و آموزش مار،يب از مراقبت يبرا ازين

 عمناب و کتابخانه خود يکيالکترون منابع به دو هر منابع

 اي تيفيک ليدل به و دارند تعلق يگانيرا يدسترس

 .اندشده يتلق مناسب تشانيموقع

 :مطالب و عناصر–

 دهش يداريخر اي گانيرا يدسترس ک،يالکترون اطالعات منابع 

 ،کيالکترون مجالت ک،يالکترون کتاب: مارستانيب توسط

 يجستجو يموتورها و جستجو ،يکتابشناس داده يهاگاهيپا

 .رهيغ و متا

 يللالم نيب و يمل يپژوهش مخازن کتابخانه، يهاکتاب فهرست 

 .تاليجيد منابع از برداشت و

 يکتابشناس رانيمد: پژوهش و آموزش يبرا راهنما ابزار، 

 جستجو يلترهايف گان،يرا يآمار افزار نرم ،يموضوع اتيمحتو

 .يتخصص داده يهاگاهيپا توسط شده يطراح

 فهرست سؤال هر. «پرسش مورد مکرر سؤاالت» فهرست 

 يهانکيل و موضوع به مربوط ياطالعات با را خود يراهنما

 لشام شده مطرح سؤاالت است ممکن. سازديم آشکار شنهاديپ

 آن در که باشد يعموم پژوهش روش به مربوط يهاجنبه

 منتشر رهيغ و ت،يرا يکپ يمجوزها مؤثر، عوامل ،يخط نسخه

 .شوديم

 و آموزش پژوهش، مورد در يسازمان اسناد مخزن به يدسترس 

 .ماريب از مراقبت

 يا کتابخانه نيب امانت: کتابخانه توسط شده ارائه خدمات، 

 و آموزش شده، انجام مطالعات جستار و جستجو سند، ليتحو

 رهيغ و اطالعات خدمات ک،يالکترون يريادگي

 قيطر از کتابخانه توسط LRC/LSS :کننده شرکت ياعضا –

 اتيمحتو يرسان روز به مسئول که شد خواهد کنترل يکتابداران

 يدارا. هستند آن از استفاده جيترو و خدمات تيريمد آن،

 .باشديم يا رشته چند يکار گروه کي از يريگ بانيپشت

 به گانيرا يدسترس يدارا LRC/LSS: يدسترس سطوح –

 با کيالکترون منابع يدسترس اما باشد،يم وب صفحات اطالعات

( اشدبيم باز مارستانيب کارکنان يبرا تنها) اشتراک حق پرداخت

 انمارستيب کتابداران توسط تنها آن اتيمحتو. باشديم ممکن

 .شوديم شيرايو

 یفضا) يپزشک آموزش و پژوهش يرسان روز به    -9

 پژوهش به مربوط اخبار تمام زمان بيترت به فضا نيا (:اخبار

 آموزش مهم اخبار نيهمچن و مارستانيب در گرفته صورت

 شينما ۹٫۱ وب تحوالت در را مربوطه اطالعات اي يپزشک

 نيقوان و هاهياطالع ،يپژوهش يهاتماس خاص، طور به. دهديم
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 يسازمان يهاتيسا وب و هارسانه يسو از پژوهش به مربوط

 .شد خواهد منتشر يخبر يفضا نيا در و شده يآور جمع

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

 ادهد شينما کوتاه نظر کي تينها در و ياصل منبع به ينکيل

 .دارد وجود RSS بواسطه محتوا تيريمد. شد خواهد

 يخبر کار گروه ياعضا به اخبار شيرايو: کننده شرکت اعضا

 مسئول که دارد وجود مسئول عضو کي. شد خواهد محدود

 .است تيسا يرسان روز به از نانياطم و ديجد ياعضا رشيپذ

 خواهد گانيرا يدسترس يدارا يخبر يفضا: يدسترس سطوح –

 .بود

 (:انجمن) اطالعات یگذار اشتراک به یبرا ييفضا -1 

 گانيرا يگفتگو و بحث و نظر ارائه يبرا يانجمن نيا: حاتيتوض

 مسائل مورد در تواننديم عضو کاربران همه آن در که باشديم

 يعموم اخبار اي يشناخت روش يهاجنبه خود، پژوهش به مربوط

 قابل ليفا کي حفظ موجب امر نيا. ندينما نظر اظهار يپزشک

 و خواند توانيم را نظرات تمام آن در که شوديم باز شيرايو

 هر. باشديم دهيچيپ يزمان ساختار کي يدارا انجمن. داد پاسخ

 جاديا بحث موضوعات و شد خواهد مرتبط هياول تميآ به پست

 .دارد وجود RSS بواسطه محتوا تيريمد. شونديم

 :مطالب و عناصر –

 يهاتيفعال قيطر از شده جاديا اطالعات: يعلم ارائه مخزن 

 رهيغ و ارتباطات، ،يخط يهانسخه: يپژوهش

 رهيغ و هاارائه ها،يسخنران: يآموزش مطالب مخزن 

 ينيبال يهادستورالعمل: ماريب از مراقبت مخزن، 

 مارستانيب مؤسسات بواسطه. رهيغ و مراقبت ياستانداردها

 .است شده دييتأ و جاديا

 انجمن، نيا به ورود يبرا ديبا عضو هر: کننده شرکت اعضا –

 بتث شيپ از ،يقبل نظرات به پاسخ اي ديجد موضوعات شنهاديپ

 و شده ييشناسا يو که معناست بدان نيا. باشد کرده نام

 .دينمايم عمل انجمن نيقوان با مطابق

 گانيرا مطالب خواندن يبرا يدسترس: يدسترس سطوح –

 .باشديم عضو کاربران به محدود تنها پست ارسال. باشديم

 زا فضا نيا (:مخازن) انتشار و محتوا حفظ یبرا ييفضا  -5

 فظح به و کرده يبانيپشت يپژوهش يهاگروه يکارها تمام انتشار

 يادار مخازن نيا. دينمايم کمک نشده منتشر و شده منتشر آثار

 طالعاتا که دينمايم انيب که باشديم شده فيتعر شيپ از نيقوان

 انداز چشم با نيقوان نيا. شد خواهند رهيذخ يطيشرا چه تحت

( DRIVER) اروپا يقاتيتحق يهارساختيز مخزن تاليجيد

 يهاپژوهش در دانش رساختيز انداز چشم نيا دارند، مطابقت

 شده رهيذخ خود به خود مطالب. دينمايم ميتنظ را اروپا يعلم

 .دارند قرار کامانز ويتيکر مجوز تحت

 :مطالب و عناصر –

 يهاتيفعال قيطر از شده جاديا اطالعات: يعلم ارائه مخزن 

 رهيغ و ارتباطات، ،يخط يهانسخه: يپژوهش

 رهيغ و هاارائه ها،يسخنران: يآموزش مطالب مخزن 

 ينيبال يهادستورالعمل: ماريب از مراقبت مخزن، 

 مارستانيب مؤسسات بواسطه. رهيغ و مراقبت ياستانداردها

 .است شده دييتأ و جاديا

 هب کننده استفاده اي عضو ياعضا تمام: کننده شرکت اعضا –

 و يده سازمان ت،يريمد. داشت خواهند يدسترس مخازن

 .است شده ارائه مارستانيب کتابخانه توسط نگهداشت

 گانيرا شده رهيذخ اسناد به يدسترس: يدسترس سطوح –

 يدارا تيريمد و يشخص يساز رهيذخ اما باشد،يم

 .باشديم ييهاتيمحدود

 :است مشاهده قابل ريز در پژوهش يکيو پرتال از يينما
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 کننده دواريام ريز ليدال به ۹٫۱ وب بر يمبتن مارستانيب نوع نيا

 :باشديم

 ن،مارستايب در پژوهشگران يبرا برخورد نقطه کي ارائه 

 به منجر کار نيا. زمان و فضا يهاتيمحدود بر غلبه

 الفع طور به که شوديم وب بر يمبتن جامعه کي جاديا

 و جاديا به يمشارکت بطور و است تعامل حال در

 .پردازديم مطالب شيرايو

 رده جهينت در پژوهش، مختلف خطوط نيب ارتباط 

 .مختلف يهاپروژه متقابل يبند

 و يآموزش منابع همه يبرا کپارچهي يدسترس ارائه 

 يرسان روز به و اطالعات يابيباز ليتسه ،يپژوهش

 .آن مداوم

 پژوهشگران، و معلمان از يمجاز جامعه کي جاديا 

 ارائه جهينت در و هاآن ياطالعات يهاييتوانا بهبود

 .مستمر بازخورد

 يهاآموزش و هاپژوهش تمام آن در که ييفضا ارائه 

 به و نمود رهيذخ توانيم را مارستانيب در شده جاديا

 .داشت يدسترس آن

 و هادستورالعمل توانيم آن در که ييفضا ارائه 

 مورد و ارسال را مارستانيب مراقبت ياستانداردها

 .داد قرار مشورت

 ونديپ جيترو مارستان،يب در يعلم فرهنگ انتشار بهبود 

 .مختلف يهاپروژه و پژوهش خطوط متقابل

 کتابداران تيرو امکان و يا حرفه توسعه جيترو. 

 مشکالت دارد، وجود ۹٫۱ وب ابزار در که يآشکار يايمزا کنار در

 عدم مورد در هاآن نيترمهم که شده مطرح يمتعدد يکپارچگي

 عاتاطال يفناور يقبل يهاستميس با آن متقابل عمل مورد در تيقطع

 عهتوس در ياصل موانع. باشديم ارتباطات فلسفه مورد در راتييتغ و

 تکامل در يجد مشکالت دادن نشان از هدف و اندشده اثبات ما پروژه

 مشترک منابع و خدمات بر ديتاک مارستانيب در يپژوهش جامعه

 گسترده يحت اي يا منطقه تيسا وب کي در ها،آن يهاکتابخانه

 .باشديم

 :منبع

 :هست ريز مشخصات با مقاله از يبخش ترجمه مطلب نيا

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. 

 :دييانم کيکل ريز نکيل يرو بر فوق، مقاله کامل ترجمه دانلود يبرا

http://lib2mag.ir/wp-

content/uploads/2015/09/Hospital-Library-and-

Web-2.0.pdf 

 

 

 

 

  

 

 

 :0صفحه ی ادامه از 

و اطالعات  ييد در عصر دانايد و چه نخواهيشما چه بخواه -۵۱

ع نترنت واقيبستر ان عصر بر ين ابزارها در ايد و مهمترياواقع شده

 یهاات ومهارتيزبان وادبشتر در رابطه با ياند پس هر چه بشده

 .د کم استيبدان ينترنتيو ا یافزارنرم

قرار  يرا مورد بررس يشتريب يهامباحث مهارت يو در ادامه -۵6

 …ميدهيم
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 کتاب و اجتماعي هايرسانه
 (اول قسمت) 

 یعبد عاطفه

 

 محصول نيترجيرا و توسعه يهاشاخص از يکي کردن مطالعه امروزه

 فرهنگ و مطالعه رايز شود؛يم محسوب مختلف يکشورها يفرهنگ

 و گفرهن يبالندگ بارز يهانشانه از و يمل رشد انگرينما يخوانکتاب

 طورهمان ينيماش يزندگ و يفناور شرفتيپ. است کشور هر تمدن

 زين را اطالعات به آنان ازين داده رييتغ را جامعه افراد يزندگ شکل که

 يارزشمند يکاال به اطالعات امروزه کهيطوربه است، داده شيافزا

 مروزها. شوديم محسوب گريکدي از کشورها يبرتر مالک و شده ليتبد

 يهامحمل و شودينم روزنامه اي و مجله کتاب، به محدود تنها مطالعه

 مطالعه شيافزا يبرا را راه آمده، وجود به مطالعه يبرا که يديجد

 عيسر يجستجو به بتوان مکان هر در و زمان هر در تا است گشوده

 (.۵۹۲۹ ،يصفو) افتيدست مطالعه يبرا دلخواه منابع

 

 يژگيو ليدل به و دارد ايگو يزبان که هارسانه ريسا برخالف کتاب

 يمعرف ازمندين کند،يم يمعرف را خود سرعتبه بودن ياچندرسانه

 از که طورهمان(. ۵۹8۲ پناه، زداني) هاسترسانه گريد توسط

 مطالعه را يکتاب که يفرد هر است، بوده مرسوم گذشته يهازمان

 کانينزد و دوستان به را آن افت،ييم مناسب را آن مطالب و کرديم

 ادامه هاهيتوص نيا زين حال زمان در. کرديم[ يمعرف و] هيتوص خود

 است شده جاديا امر نيا يبرا ييابزارها و هاسميمکان اکنونهم اما دارد؛

 و هاآن ساده کارکرد شوديم باعث ابزارها نيا ظاهر و شکل گاه که

 گرچه. ميکن فراموش را اندشده گذشته يابزارها نيگزيجا نکهيا

 گذرد،ينم نيآنال يابزارها و نترنتيا ظهور از ياديز زمانمدت

 هکرد متحول را جامعه مبادالت و تعامالت از ياريبس ابزارها نيباوجودا

 اندساخته دگرگون را يبشر يهاتيفعال از ياريبس ساختار و شکل و

 هک نيآنال و ينترنتيا يابزارها نيا انواع از يکي(. ۵۹8۲ تبار، ياکبر)

 ياهرسانه کرده، باز را خود يجا سرعتبه يول ندارد ياديز نسبتاً عمر

 يکيالکترون يابزارها از ياگونه ياجتماع يهارسانه. است ياجتماع

 يمحمل به خود عملکرد و تيماه فراخور به که هستند ۹ وب بر يمبتن

 از(. ۵۹۲۹ ،يصفو) اندشده ليتبد ياندوزدانش و يرساناطالع يبرا

 کتاب يرساناطالع انيجر به کمک يبرا توانيم ياجتماع يهارسانه

 رد مفقوده ٔ  حلقه تواننديم هارسانه نيا و کرد استفاده کتابخانه و

 ريسا ضعف اي فقدان از يناش که را حوزه نيا يرساناطالع انيجر

 .کنند کامل هاست،رسانه

 هينشر نيا از شماره هر در ميدار قصد موضوع نيا تياهم به توجه با

 ياجتماع يهارسانه بيمعا و ايمزا ها،يژگيو خچه،يتار ف،يتعر ذکر به

 يبررس کتابخانه و کتاب حوزه در را آن کاربرد و ميبپرداز آن انواع و

 را حوزه نيا به مختص يموضوع ياجتماع يهارسانه زين و ميينما

 .ميکن يمعرف

 .ديباش همراه ما با مبحث نيا ادامه با يآت شماره در

 :منابع

 يگام ياحرفه خوانانکتاب شبکه(. ۵۹۲۹) نبيز ،يصفو 

 مهر، کتاب فصلنامه. ديمف مطالعه نهضت يارتقا يسوبه

 ۲۵٫-76 صص ،۵۱ شماره

 قيطر از کتاب يرساناطالع(. ۵۹8۲) جواد پناه، زداني 

-۹ صص ،۵ شماره مهر، کتاب فصلنامه. ياجتماع يهارسانه

8٫ 

 محور کتاب يگروه تيفعال(. ۵۹8۲) اکبريعل تبار، ياکبر 

 شماره مهر، کتاب فصلنامه. يمجاز ياجتماع يهاشبکه در

 6۲٫-۱8 صص ،۵
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 توئيتر و برزيلي کتابداران

 سعيدی ژيال زاهدی، شيرين

 

 ايجنت به مقاله اين دنياست؛ در اجتماعي هاي شبکه رهبر برزيل

 ادهاستف راستاي در برزيلي کتابداران تجربيات سال دو از حاصل

 حضور براي روش دو دارد؛ تمرکز خود کاري زمينه در توئيتر از

 اب شدن رو روبه جديد روش يک. است شده شناسايي توئيتر در

 براساس برنامه انداز چشم در کتابداران؛ انتقادي سؤاالت پاسخ

 .است توئيتر

 رد جاگير همه هايفعاليت مهمترين از يکي اجتماعي هايشبکه

 درسرتاسرجهان بيشتري تعدادکاربران هرچه ٬است وب سرتاسر

 ياجتماع هاي شبکه طريق از منظورشان کردن دنيايي ارتباط با

 جديدتري آنالين محيط ٬باشند داشته آشنايي هاسايت وب در

 .شودمي پديدار

 امروزه ٬ديجيتال جهان تحقيقاتي شرکت ،comscore گفته به

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

 آوردن دست به براي همچنان پديده اين. دارند دسترسي جهاني

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

 ادهد نشان را خود اجتماعي هاي شبکه بازار فزايندگان ترينسريع

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

Nielsen، با کشوري برزيل ٬برتر رسانه تحقيقاتي شرکت 

 نباالتري و. است اجتماعي هاي شبکه دائمي کاربران بيشترين

 کسانيکه و ٬محلي آنالين کنندگان مصرف از نموداري قيمت

 ندا کرده نويسينام اصلي اجتماعي هاي ازشبکه يکي در حداقل

 در برزيل در. است داده اختصاص خود به را 86 باالي درصدد با

 ۹۱/۹ اجتماعي هاي شبکه هاي سايت ،۹۱۵۱ سال جوالي

 درصدي ۱7 با مقايسه در فرد به منحصر کننده بازديد ميليون

 .است داشته قبل سال بودن

 اش درصدي7۱ باکشش که است اورکات ٬گوگل بالمنازع رهبر

. است رسانده داخلي مخاطبان مقابل در جهان رهبر به را گوگل

 اننش جوالي ماه در فرد به منحصر کننده بازديد ميليون۹8/۲ با

 با فيسبوک همزمان. بود ماه۵۹ در درصدي۹7 افزايش دهنده

 .رساند ميليون 8/۹ به را خود مخاطبان درصدي۱۹ رشد

 برزيل در اجتماعي هاي شبکه در را خود محبوبيت سين نيل

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

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

 يکتراف در انفجار يک توئيتر مانند اجتماعي هايشبکه اما. است

 يکي عنوان به را خود و است کرده ايجاد گذشته سال در محلي

 رس پشت درست اجتماعي هايشبکه ترين کننده بازديد پر از

 بکهش چهارمين توئيتر. کرد مستقر برزيل در فيسبوک و اورکات

 آگوست در کننده بازديد ميليون 8/6 حدود با محبوب و عمومي

 از درصد۹۹ دسترس در( توئيتر)سرويس اين. است ۹۱۵۱سال

 اين comscore گفته به. است توئيتر برزيل آنالين جمعيت

 و ديورا ارتباطات گسترش. است جهان توئيتري نفوذ بزرگترين

 پراکندگي گسترش و همراه تلفن به دسترسي و تلويزيوني

 کردن وکمک همکاري در مهمي هايعامل ٬اجتماعي هايرسانه

 اريخت اما. است برزيل در اجتماعي هايشبکه پديده توئيتري به

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

 درحال ما. است جذاب برزيلي افراد براي اجتماعي هايشبکه

 .هستيم گراجامع( بطورباورنکردني) العاده حاضرفوق

 :منبع

Savard, R. (2011). Marketing libraries in a Web 2.0 

world (Vol. 145). Walter de Gruyter. Chicago 
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 ستيه يسنج علم افزار نرم يمعرف

 (اول بخش) تيسا

 يحسنخان معصومه

 

 خچهيتار

 مؤسسه در لديگارف ميت توسط )HistCite (تيسا ستيه افزار نرم

 يها وهيش با ها داده ليتحل يبرا و شده ديتول (ISI) يعلم اطالعات

 دکتر(. ۵۹۲۱ ،يقيصد) رود  يم کار به يسنج کتاب و يسنج علم

 هب تيسا ستيه: »ديگويم افزار نرم نيا مورد در لديگارف نيوجي

 ستناا يها  داده روابط يبردار  نقشه و يرسازيتصو با مرتبط يتفکر

 «.گردد  يبازم شيپ سال ۱۱ در

 يکل یها يژگيو

 دهد  يم اجازه کاربرانش به افزار نرم نيا: يريپذ انعطاف 

 مختلف يها  دگاهيد افتيدر منظور به را جستجو جينتا که

 و ليتحل جستجو، روابط و خچهيتار ،يموضوع ساختار از

 .کنند يسازمانده

 يدارا يشخص يها  انهيرا يبرا فقط يدسترس تيقابل 

 ندوزيو عامل ستميس

 ژهيو به وب يمرورگرها يتمام از استفاده با استفاده تيقابل 

 اکسپلور نترنتيا

 يريگ  بهره يبرا نسيسا آو وب گاهيپا به يدسترس ازين 

 تيسا ستيه يها  يژگيو تمام از کامل

 اال،ب استناد با مقاالت تيسا ستيه افزارنرم از استفاده با 

 مشاهده و سندهينو آثار يزمان خط مهم، ياستناد هم روابط

 جدول و هسته متون دهنده نشان که ييها  ستوگرافيه

 هک يمهم مقاالت افتني هستند، يپژوهش نهيزم کي يزمان

 يياشناس باشند، رفته دست از يادواژهيکل يجستجو توسط

 کي يجستجو در تواننديم که يگريد يها دواژهيکل

 ياتيشرن و سندگانينو نيشتريب نييتع روند، کار به مجموعه

 يور  بهره ليتحل و هيتجز و است شده استناد ها آن به که

 .شوند يم افتي نشر

 گريد يها  برنامه با شده يابيباز يها داده ليتحل منظور به 

 افزار  نرم نيا يخروج ها، تيسا وب يرو بر آنها ارائه اي و

 است سازگار اکسل اي html جمله از مختلف يها قالب با

 و ميترس يافزارهانرم به زين آن ينگاشت خيتار يها  نقشه و

 (.۵۹۲۱ ،يقيصد) است انتقال قابل پاژک رينظ شبکه ليتحل

 يليتحل یها يژگيو

 و نهاآ شده منتشر مقاالت با سندگانينو از يستيل ليتکم 

 استناد يهارتبه

 رتبه و آنها شده منتشر مقاالت با اتينشر از يستيل ليتکم 

 استناد يها

 تبهر و آنها شده منتشر مقاالت يکشورها از يستيل ليتکم 

 استناد يها

 آنها دهش منتشر مقاالت يپژوهش مؤسسات از يستيل ليتکم 

 استناد يها رتبه و

 تمقاال يپژوهش مؤسسات يها  دپارتمان از يستيل ليتکم 

 استناد يها رتبه و آنها شده منتشر

 مقاالت نيعناو يهاکلمه از يستيل فيتأل 

 يم يژگيو نيا) شده استناد منابع همه از يستيل فيتأل  

 توسط که خاص يموضوع مهم مقاالت ييشناسا يبرا تواند

 (شود استفاده است، نشده انتخاب يکاربر

 منبع انتشار سال براساس ليتحل 

 منبع انتشار زبان براساس ليتحل 

 امهن ،يمرور مقاله ،يپژوهش مقاله) سند نوع براساس ليتحل 

 (… و

 تيسا ستيه در يکتابسنج یهاليتحل

 به انتو  يم تيسا ستيه افزارنرم در يکتابسنج يهاليتحل قيطر از

 :داد پاسخ ريز يها سوال

http://interest.science.thomsonreuters.com/forms/HistCite/
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 شده منتشر خاص نهيزم کي در يعلم متون مقدار چه 

 است؟

 دهش منتشر ييکشورها چه در و يزمان چه مقاالت نيشتريب 

 است؟

 يموضوع نهيزم کي در ياصل کننده  عيتوز ييکشورها چه 

 هستند؟

 شده منتشر يزبان چه به خاص نهيزم کي در منابع اغلب 

 اند؟

 و دهند يم پوشش را خاص موضوع کي متون ياتينشر چه 

 هستند؟ نيمهمتر کيکدام

 است؟ برجسته و مهم خاص نهيزم کي در يا سندهينو چه 

 کنند؟  يم يهمکار فعال سندگانينو با يمؤسسات چه 

 هستند؟ مهتر همه از مقاالت کدام 

 يم ريتأث گريکدي بر نهيزم کي در مختلف يها عيتوز چگونه 

 گذارند؟

 ماخذ و منابع

 ستيه ياستناد ليتحل افزار نرم يمعرف(. ۵۹۲۱. )يمهر ،يقيصد    

 ۲٫-8 ص بهار، ،۵ شماره ،يسنجعلم خبرنامه.تيسا

 

 

 

 

 

 

 متن نيآنال يسازها خالصه يمعرف

 يفارس

 ير رمضانيام

 

 اطالعات و ها داده به يدسترس اطالعات، انبوه حجم به توجه با

 خالصه ان،يم نيا در. شود يم دشوار و دهيچيپ اريبس گاهاً مطلوب،

 سهولت يبرا آن از ديتوان يم که هستند يها سامانه متن، يسازها

 ده،ش منتشر خبر هر از. ديکن استفاده موردنظر اطالعات به يدسترس

 جينتا اي و ديکن يبند دسته و ديکن دايپ را خبر آن مهم يبخشها

 شما تينها در. ديکن يبند جمع را يا مقاله اي و قيتحق در موجود

 ديده ارائه سازها، خالصه به يورود عنوان به را يمتن بود ديخواه قادر

 .ديکن خالصه را آن و

 توسط يطوالن متن کي که يروش يعني متن، خودکار يساز خالصه

 کوتاه اضافه جمالت و کلمات عبارات، حذف با يا انهيرا برنامه کي

 ودش يم اطالق ينديفرا به متن ”يساز خالصه“ گر،يد عبارت به.شود

 متن به( يخاص طيشرا تيرعا ضمن) بزرگ متن کي آن يط که

 صهخال يبرا يمختلف يکردهايرو تاکنون. شود يم ليتبد کوچکتر

  .است شده ارائه متون خودکار يساز

 يهابرنامه کاربرد شيافزا با حاضر حال در هابرنامه گونه نيا تياهم

 ثالم طور به. است افتهي شيافزا امکيپ و هوشمند تلفن يهايگوش

 ،ديخر دالر ونيليم ۹۱ با اهوي را اش شنيکياپل که يا ساله ۵7 نوجوان

 به ازين چه اگر. کرديم خالصه را خبرها متن که بود نوشته يا برنامه

 ۹۱ ستيل) است جيرا اريبس يخارج يکشورها در هاستميس گونه نيا

 کارگاه آموزشي

 امنيت و حفاظت در نت و شبکه های اجتماعي

 
 مدرس: مهندس حسين حيدری

 9911آبان ماه  91شنبه  دو

 مکان: دانشگاه شهيد بهشتي
 

 دبيرخانه

 هشتمين همايش ملي ادکا 

 "اطالع رسانيهای اجتماعي در مراکز رسانه"

09198298046 

http://www.asriran.com/fa/news/264156/%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-17-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://blog.mashape.com/list-of-30-summarizer-apis-libraries-and-software/
http://hamayesh.uilisa.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4/2-uncategorised/44-%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://hamayesh.uilisa.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4/2-uncategorised/44-%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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 به ترکم رانيا در اما ،(دينيبب ديتوانيم را يخارج يهاستميس از ييتا

  ميخواه يم نوشته نيا در. است شده پرداخته آن

 کنند،يم کار خوب يفارس زبان در که ييهانمونه مورد دريکم

 .ميباش داشته ييهايبررس

 

 جازيا سامانه: 

 

 انتخاب را کلمات تعداد و ديکن وارد تيسا در را خود ليفا اي متن

 جمالت يگاه البته. دهد يم خالصه متن کي شما به تيسا. ديکن

 .است ناقص

 نور سامانه: 

 

 متن ديبا ابتدا. شماردينم را حروف اي هاکلمه و است جمله اساس بر

. کند حذف را هاجمله کدام که رديگيم ميتصم تيسا و ديکن وارد را

 گهن را دارند تر مهم کلمات که يجمالت که است نيا بنده حدس البته

 .دارديم

 

 

 متنک سامانه : 

 

 ييوشناسا صيتشخ به توان يم متنک يها يژگيو جمله از

 ريسا در استفاده يبرا API و ،يتکرار متن متن،حذف متون،پردازش

 .کرد اشاره ها ستميس

 سامانه  SweSum : 

 

 گريد یهازبان یبرا يول شده، نوشته یسوئد یبرا ابتدا ايگو که

 نيا ستميس نيا تيمز. است افتهي گسترش يفارس جمله از

 امهروزن سبک که ديکن انتخاب را متن نوع ديتوانيم که است

 .کيآکادم اي است، یا

 …د واقع شونديتان مفين ابزارها برايدوارم ايام

 :منابع

 يفارس يايپد يکيو .۵

۹. http://ijaz.um.ac.ir 

۹. http://textmining.noorsoft.org/FA/Summa

rization 

۱. /www.cvas.ir/summurizerhttp:/ 

۱. http://www.matnak.com 

http://blog.mashape.com/list-of-30-summarizer-apis-libraries-and-software/
http://ijaz.um.ac.ir/
http://textmining.noorsoft.org/FA/Summarization.html
http://www.matnak.com/
http://swesum.nada.kth.se/index-farsi.html
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://ijaz.um.ac.ir/
http://textmining.noorsoft.org/FA/Summarization
http://textmining.noorsoft.org/FA/Summarization
http://www.cvas.ir/summurizer
http://www.matnak.com/


  2.0 Tools                                                                               

 4931مهرماه  –شماره اول  – 2کتابدار                                                                                                                                                                             46

 يفارس يهاتيسا با ييآشنا

 نيآنال آموزش

 منصورزاده محمدجواد ،یخدر عمار
 نقطه هر در و کامل شيآسا و يراحت در یريادگي از بردن لذت

 و ديانشسته خود خانه در نکهيا تصور گذشته دهه کي در ديشا

 تانانهيرا توريمان از فيشر يصنعت دانشگاه ياضير يهاکالس گرنظاره

 چنانآن نترنتيا که است نيا تيواقع اما نمود؛يم ديبع ديهست

 چيه که است کرده فراهم يخودآموز و يريادگي يبرا يجذاب امکانات

 گور تا گهواره ز. »است نگذارده يباق اموختنين يبرا يابهانه و عذر

 ادي «العمرمادام يريادگي» عنوانبه آن از هايخارج که «يبجو دانش

 لهيسو کي و!( پرسرعت البته) نترنتيا کي داشتن با فقط کننديم

 .است شده محقق آن به اتصال

 تيمحبوب و پرسرعت نترنتيا نفوذ نرخ شيافزا با آموزش يايدن

 امروزه. است تحول حال در هوشمند يهايگوش و هاتبلت روزافزون

 رسانده حداقل به را يحضور آموزش يهاچالش و هايسخت نترنت،يا

 يراب ابزارها نيترمحبوب از يکي اکنون ينترنتيا يآموزش يهادوره و

 در پژوهاندانش از ياريبس نظر مورد يهامهارت و دانش کسب

 .استيمه زين زبانيفارس عالقمندان يبرا ابزار نيا. استيدن سرتاسر

 يمکان هر و زمان هر در تا دهديم شما به را فرصت نيا نيآنال آموزش

 يهاکالس. ديکن شرکت يآموزش يهاکالس در د،يخواهيم که

 يهاکالس مانند را هاتجربه و تيفيباک يمحتوا همان نيآنال يآموزش

 انندم کنندگانشرکت يبرا زين ييهاتيمز يحت دهند،يم ارائه يسنت

 يدرپ وقت رفت هدر و وآمدرفت يبرا يانهيهز چيه پرداخت عدم

 و انيمرب نيب تعامل ت،يفيباک يمحتوا ارائه بر عالوه. دارد

 يشخص يهاانهيرا قيطر از يراحتبه و منظم طوربه آموختگاندانش

 .شودينم يکيزيف مواجههبه محدود تعامل نيا و است ريپذامکان

 .زادنديآدم جان تا مرغ ريش از مصداق نترنتيا در يآموزش موضوعات

 گرفته استرس مهار و زمان تيريمد مثل يزندگ يهامهارت آموزش از

 يخارج يهازبان آموزش از و دانشگاه؛ و مدرسه دروس آموزش تا

 و هوشمند يگوش و نترنتيا و انهيرا از استفاده آموزش تا گرفته

 .اطالعات يآورفن يهامهارت يطورکلبه

 

 يشکل همه در يآموزش منابع. اندمتنوع هم وب يآموزش يهاوهيش

 ديتوانيم که دارند وجود ييدئويو و يصوت ،يريتصو ،يمتن ازجمله

 از آموزش صورتبه هادوره از يبرخ. ديينما انتخاب خود دلخواهبه

 يب ام پارس و درسنامه دوره دو آن يهانمونه که هستند ليميا قيطر

 زتمرک يآموزش يهالميف قيطر از آموزش به زين ييهادوره. هستند يا

 ياهدوره. مکتبخونه و درس کالس د،يسف تخته فرادرس، مانند دارند

 عتبرم يهادانشگاه از يبرخ که است رفته شيپ آنجا تا نيآنال يآموزش

 نزيهاپک جان و اوپن استنفورد، ا،يفرنيکال ،يت.يآ.ام مانند ايدن

 از. اندساخته ريپذدسترس عموم يبرا را درسشان يهاکالس

 هک ييهاشبکه. گذشت يسادگبه دينبا زين ياجتماع يهاشبکه

 يهانمونه از يکي و کردند باز وبگردان نيب را خود يجا مرورزمانبه

 .رونديم شما به آموزش و ارتباط موفق

 يهايفناور وجود يآموزش يهادوره توسعه و رشد ليدال نيترمهم از

 جهان سطح در نترنتيا گسترش با ۹ وب دهيپد ظهور و يارتباط نينو

 وب ظهور اب. بود نترنتيا کنندگاناستفاده و کاربران تعداد رفتن باال و

 هب بلکه کردندينم اکتفا اطالعات خواندن به تنها کاربران گريد ۹

 نيبد و بودند مندعالقه زين مختلف کاربران با اطالعات تبادل و نوشتن

 .شد مطرح گسترده طوربه نوظهور دهيپد نيا بيترت

 و اطالعات عصر در ما که است نيا گرانيب مطالب نيا قتيحق در

 عاتاطال کسب ازمندين دوران نيا در بقا يبرا و ميکنيم يزندگ دانش

 م؛يهست خود روزانه يزندگ در يريکاربردپذ يبرا هاآن ليوتحلهيتجز و

 يافراد انيم نيا در و است اطالعات ندهيفزا رشد از يحاک شواهد

 ،يگردآور بتوانند را خود ازيموردن اطالعات که بود خواهند موفق

 .ندينما نهيبه استفاده و رهيذخ
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 توانديم اصل نيا. است داريپا توسعه ازين عصر نيا در آموزش نيبنابرا

 يزندگ طول در. دهد نشان را يزندگ مراحل تمام در آموزش به ازين

 يحت و رستانيدب و ييراهنما دبستان، گذراندن از پس و يکودک از

. اندشده فراموش ما يريادگي يازهاين از يليخ دانشگاه در آن از پس

. ميهست هاآن ازمندين يبالندگ و رشد يبرا که يآموزش يازهاين

 يمکان و يآموزش يازهاين نيا رفع ارکان از يکي يآموزش يهادوره

 يهايفناور کمک به که است؛ يليتکم يهاآموزش يريادگي يبرا

 .دهنديم ارائه کاربران به مختلف يهاحوزه در را ييهاآموزش نينو

 

 رشد با که کنديم دايپ نمود شتريب يزمان يمجاز آموزش تياهم

 همآن افراد يتمام يبرا يآموزش امکانات کردن فراهم امکان ت،يجمع

 ينبشج رياخ يهاسال در و رسديم نظر به ديبع اريبس گانيرا شکل به

 نيبرتر در گانيرا يمجاز آموزش خدمات ارائه يبرا موک نام با

 زبان در واقع در موک. است کرده تيفعال به شروع جهان يهادانشگاه

 راداف نترنتيا قيطر از که هستند ينيآنال يآموزش يهادوره يفارس

 مهم يهاسازمان از. باشند داشته يدسترس هادوره نيا به تواننديم

 هک کرد اشاره يتياودس و اوداکس کورسرا، به توانيم موک دهندهارائه

 .اندشدهسيتأس ۹۱۵۹ سال در سه هر

 يول شد انيب نيآنال يآموزش يهادوره يايمزا ديباش کرده توجه اگر

 ييهاسازمان توسط يآموزش يهادوره نيا ديباش داشته دقت ديبا

 يهاسازمان مانند زين يمجاز يهاسازمان. شوديم برگزار يمجاز

 به پرداختن مجال متن نيا در که دارد را خود خاص بيمعا يسنت

 در يآموزش يهادوره نيا تياهم است مشهود آنچه اما ست؛ين هاآن

 ميباش داشته دانش است ازين که يعصر. است دانش و اطالعات عصر

 .ميکن تيريمد را دانش نيا نحو نيبهتر به ميبتوان و

 يبرا ياديز يهاتيسا رياخ يهاسال در شد گفته که گونههمان

 که است شده ياندازراه يعلم مختلف يهانهيزم در يمجاز آموزش

 و يفارس زبان به که ييهاتيسا از مورد چند به تنها بحث نيا در ما

 .کرد ميخواه اشاره دهنديم ارائه آموزش گانيرا

 

 فرادرس (faradars.org): 

 

 يگاهدانش آموزش توسعه هدف با که است ينترنتيا بستر کي فرادرس

 ارياخت در را يمتعدد يآموزش يهادوره نترنت،يا قيطر از رانيا

 گروه کي مشترک يهمکار حاصل فرادرس. دهديم قرار عالقمندان

 يآموزش يهادوره مراجع از يکي به را آن که است متعهد يکار

 نآ يآموزش يهادوره که فرادرس،. اندکرده ليتبد رانيا در ينترنتيا

 دروس از ياريبس تا يمصنوعهوش حوزه موضوعات از يمتنوع بخش

 در و ۵۹87 سال در رد،يگيم بر در را يمهندس يهارشته کيکالس

 ديس دکتر و يگرگر پزآتش لياسماع دکتر توسط پروژه کي قالب

 در دانش فردادرس، شعار.  شد ياندازراه سيهِر يکالم يمصطف

 به کينزد کنون تا فرادرس است، جا همه و شهيهم همه، دسترس

 از ساعت صد چند آن نيب از که کرده ارائه آموزش ساعت هزارکي

 يراب عالقمندان که هستند ييهادوره هيبق و باشديم گانيرا هاآموزش

 .کنند پرداخت يکم نهيهز ديبا آن هيته

 

 فرادرس گانيرا يآموزش یهادوره از يبرخ از يينما

 

http://faradars.org/
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 خونهمکتب (maktabkhooneh.org:) 

 

 انگيرا يدانشگاه يآموزش يدئوهايو يبرا يتيسا مکتبخونه

 اجازه و يهمکار با مکتبخونه يمحتوا از يعيوس بخش. است

 نيا اب فيشر دانشگاه. است شده هيته فيشر يصنعت دانشگاه

 يهادانشگاه نيبهتر از يکي يهادرس از استفاده امکان کار

. است کرده فراهم جهان سراسر در انيدانشجو يبرا را رانيا

 اتياضير يهادانشکده در هاکالس نيبهتر شامل هادرس نيا

 هک است فيشر دانشگاه يمهندس يفن يهارشته و کيزيف و

 از. تاس شده ضبط دانشگاه نيا دياسات و انيدانشجو تالش با

 يدروس زين رانيا يقاتيتحق يعلم مراکز و هادانشگاه ريسا

 دروس تهران دانشگاه از مثالً . افتي مکتبخونه در توانيم

 درس همدان يصنعت دانشگاه از ؛ياضير دروس و علم فلسفه

 از ييدئوهايو نيهمچن… و اطالعات يفناور اخالق

 زين يت.يآ.ام مثل ايدن معروف يهادانشگاه درس يهاکالس

 .است شده داده قرار مکتبخونه در

 درس کالس (kelasedars.org:) 

 

 شيب يدارا درس کالس. است همه يبرا يامدرسه درس، کالس شعار

 يهدانشگا و يرستانيدب مختلف موضوعات در يآموزش يدئويو ۱۹۱ از

 .اندشدهارائه گانيرا صورتبه درس کالس يدئوهايو. است

 ديسف تخته (takhtesefid.org:) 

 

 سيروس کي ينترنتيا گاهيپا نيا جوان، خبرنگاران باشگاه گزارش به

 يتماشا بر عالوه و است يآموزش يدئوهايو يگذاراشتراک به

 يآموزش يدئوهايو ديتوانيم شما ت،يسا نيا در موجود يهانکيل

 .ديکن آپلود آن در زين را موردنظرتان

 يهارشته از يمتنوع گستره تيسا نيا در موجود يآموزش يدئوهايو

 مانند يهنر يهارشته تا گرفته کيالکترون و کيمکان مانند يمهندس

 و يتراشکار ازجمله گوناگون يهامهارت يحت و ينقاش و کيگراف

 .است گانيرا کامالً آن در نامثبت و اندبرگرفته در را يجوشکار

 یا يب ام پارس (parsmba.com:) 

 

 آموزش نهيزم در را خود يهاتيفعال پارس سازانشهياند شرکت

 در گانيرا ريغ صورتبه يبخش و گانيرا صورتبه يبخش يکيالکترون

 با و يآموزش عدالت يبرقرار هدف با گروه نيا. نمود آغاز ۵۹۲۹ سال

 جمله از. دهديم ادامه خود يهاتيفعال به همه يبرا آموزش شعار

 يهمکار به توانيم شوديم ارائه يا يب ام پارس توسط که يخدمات

 ،ييدانشجو يهاانجمن و يپژوهش و يعلم مراکز و هادانشگاه با

 – يعلم يهانشست و هاشيهما يبرگزار کشور، مدارس با يهمکار

 و هايفناور نيآخر از استفاده يبرا يسازفرهنگ منظوربه يجيترو

 يهاتيفعال از تيحما خود، مرتبط ٔ  حوزه در جهان روز علوم

 حاضر حال در يا يب ام پارس. کرد اشاره هيريخ ينهادها و هاانجمن

 يآموزش دوره ۱۹ و است فيشر دانشگاه دانش و فرهنگ اديبن عضو

 .کنديم برگزار يليميا صورتبه را

 

 

 

http://maktabkhooneh.org/
http://kelasedars.org/
http://takhtesefid.org/
http://parsmba.com/
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 درسنامه (darsnameh.com:) 

 

 يمبنا بر دور راه از يآموزش يهاتيساوب از گريد يکي درسنامه،

 قيرط از يآموزش يواحدها افتيدر با تواننديم کاربران که است ليميا

 در و خوانده را هادرس درسنامه، تيساوب به مراجعه بدون و ليميا

 .کنند شرکت هاآزمون

 پارس یمجاز آموزش توسعه مرکز 

(elearnpars.org): 

 

 يهاپروژه در گرفته صورت مطالعات طبق مرکز نيا جاديا هياول دهيا

 و ريبرکيام يصنعت دانشگاه در موجود يدکتر و ارشد يکارشناس يفن

 يهاستميس و است گرفته صورت آلمان نيبرل سياشتنبا دانشگاه

 ،يفارس مودل ،يفارس پرس ورد يهاسامانه همچون يمتنوع

 ساز، آزمون متنوع، يها CMS و ياختصاص يهايسينوبرنامه

 تيساوب در تيساوب نيا توسعه جهت در اجالس وب و سيسرووب

 اکنونهم يآموزش مرکز خود از نقل به. شوديم اجرا و يسازادهيپ مرکز

 امارات کستان،يتاج افغانستان، عراق، يکشورها از يرانيپذدانش

 يياروپا يکشورها و فارسجيخل هيحاش يکشورها ريسا و يعرب متحده

 از. کننديم استفاده مرکز يهاآموزش از يمالز و ژاپن کا،يآمر و

 متنوع يهادوره ارائه پارس يمجاز آموزش مرکز جالب يهاآموزش

 اختصاص مبحث نيا به را يآموزش دوره ۵۱ که است يسيانگل زبان

 .اندداده

 سپاه یمجاز یفضا قرارگاه یمجاز آموزش سامانه 

 (:elearning.ghasam.ir) تهران

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

 عملياتي توان افزايش و کيفي و کمي توسعه اصلي رکن عنوانبه

 انتهر( ص) اهللرسول محمد حضرت سپاه ايرسانه و فرهنگي نخبگان

 ايفض قرارگاه راهبردي اسناد در روشنيبه مسئله اين که است بزرگ

 مجازي آموزش سامانه اين. است قرارگرفته تأکيد مورد مجازي

 محتوا حوزه در پژوهشي و علمي دستاوردهاي جديدترين از همچنين

 .گيردمي بهره آموزشي ريزيبرنامه و

 

 

 کائسنا (iksna.com:) 

 

 جاديا يبرا ، باز متن دانش جيترو هدف با ۵۹86 سال از ”کائسنا“

 علم و يآگاه سطح گسترش منظور به و يريادگي کساني فرصت

 و يريادگي يبرا ييفضا کائسنا. نمود کار به آغاز زبان يفارس جامعه

 نهيزم در يکاربرد دانش و ييتوانا که يافراد کائسنا.است دانش تبادل

 و ديتول ميت و کرده يهمراه ديتول نديفرا در را دارند مشخص يها

 ريغ اي يتجار اهداف از نظر صرف. دهد يم قرار آنها کنار در را نيتدو

 ت،پرداخ پلتفرم يها دغدغه کائسنا در محتوا دکنندگانيتول يتجار

 … و بازخورد افتيدر نگ،يمارکت باند، يپهنا نهيهز ش،ينما پلتفرم

 محتوا، يور تمرکز با بتوانند تا است؛ شده برطرف کنندگان ديتول يبرا

 .کنند منتشر و ديتول را خود يآموزش يدئويو

 

 

http://darsnameh.com/
http://elearnpars.org/
http://elearning.ghasam.ir/
https://iksna.com/
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 ادي وب (webyad.com:) 

 

 نيا يوئيديو نيآنال آموزش و يريادگي بستر کي عنوان به اديوب

 که هرآنچه ممکن، زمان نيکمتر در تا کنديم فراهم را امکان

 .ديبخواه که است يکاف. ديريبگ ادي و ديده آموزش را ديخواهيم

 آموز به (behamooz.com:) 

 

 به شروع يشيآزما صورت به۵۹۲۵ سال از عمالً آموزبه تيسا وب

 شرکت يافزار نرم بستر يعموم يتهايقابل يبرمبنا آموزبه. کرد تيفعال

 رد آموزبه هدف. ابدييم توسعه و است شده بنا وستا اطالعات فناوران

 انيرانيا يهمه يبرا مناسب تيفيک با يآموزش مواد دادن قرار دسترس

 و دانش و علم کسب از دينبا کس چيه که ميدار اعتقاد ما. است

 تيموقع و مکان اي سال و سن دينبا. شود محروم يکاربرد يمهارتها

 اردد باز تيموفق و يسازندگ گرفتن، ادي از را يافراد ،يمال امکانات و

 زگارآمو اي استاد اگر. رديبگ ادي و بدهد ادي توانديم کس هر آموزبه در.

 ديبده ادي نفر هزاران به و ديکن جاديا را خود درس ديتوانيم د،يهست

 و ديکن شرکت دلخواهتان يهاکالس در د،يهست رندهيگ ادي اگر و

 .ديريبگ ادي موضوع هزاران يدرباره

 

 

 نگيلرن ميت (learning.ir-team:) 

 

 يموزشآ يمتدها نيبرتر با ايدن روز يفناور و دانش توسعه يبرا يتيسا

 در افراد که يا بگونه يگروه و يميت آموزش امکان نمودن فراهم و

 تصالا امکان داشتن با تنها تا باشند داشته را امکان نيا مختلف نقاط

 و دگردن مند بهره ايدن روز يآموزش يمحتوا نيدتريجد از نترنتيا به

 اشکال رفع و دهيبخش اتقاء را خود مهارت و تخصص يميت بصورت

 رد آنها يتخصص ترجمه همراه به مقاالت نيدتريجد نيهمچن.ندينما

 پروژه يآموزش يها دوره يانتها در و شود يم داده قرار کاربران ارياخت

 يوهگر تيفعال يها ييتوانا تا گردد يم فيتعر يميت بصورت ييها

 .ابدي ارتقاء زين

 نگيلرن اپن (openlearning.ir:) 

 

 قالب در متفاوت يها حوزه در نيآنال کامال يها دوره کننده برگزار

 تيريمد ستميس يريبکارگ با استاندارد يآموزش يها تميالگور

 هر در Adobe Connect قدرتمند نيآنال کالس و LMS يريادگي

 يآموزش عدالت شعار شبرديپ جهت مکان هر و زمان

http://www.webyad.com/
http://behamooz.com/HeroPages/StartPage.aspx
http://team-learning.ir/fa/
http://openlearning.ir/
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 آموز کسليپ (pixelamooz.com:) 

 

 ليبامو و وتريکامپ گانيرا آموزش حوزه در آموز کسليپ يآموزش تيسا

 يولوژتکن اخبار دهيگز و نيآنال يها لميف مقاالت، ن،يآنال کتب تحت

 يم افزوده آن يمحتوا روزه هر که دارد تيفعال يفارس زبان به فقط

 .شود

 يآکادم رانيا (academy.org-iran:) 

 

 رانيمد و کارشناسان بخصوص جامعه افراد يامروز يها دغدغه از يکي

 زمان، مانند آموزش، يجانب موارد رنج همواره اما. باشد يم يريادگي

 باعث … و ذهاب و ابيا مانند يجانب يها نهيهز آموزش، مکان يدور

 يدسترس يکاربرد يها آموزش به مندان عالقه از ياريبس تا شده

 يساز آسان و ارتقاء يراستا در شد باعث امر نيا. باشند نداشته

 رانيا يآموزش تيسا وب ،يکاربرد کامالً  صورت به آنهم آموزش،

 جاديا تيسا وب نيا در ما يها تالش تمام ميکن يانداز راه را يآکادم

 عالقه يرياگي به که است که يکسان تمام يبرا يآموزش و ايپو يطيمح

 .هستند مند

 

 

 

 ستکا (cetkaacademy.ir:) 

 

 يبرگزار به که يحضور ريغ آموزش تيسا کي ستکا يمجاز ياکادم

 يحوزه 6 ابتدا در تيسا نيا يها دوره.پردازد يم نيآنال يها دوره

 انزب و يگذار هيسرما ،يشخص توسعه افزار، نرم ،يابيبازار ت،يريمد

 اه دوره. ميدار ها حوزه نيا گشترش به ميتصم ندهيآ در که باشد يم

 استاندارد کامال طور به ستکا يمجاز يآکادم يآموزش وياستود در

 موزشآ مرجع نيتربزرگ به شدن ليتبد ما انداز چشم. شوند يم ديتول

 يها ارزش و ۵۹۲۱ سال تا يرانيا رانيپذدانش و نيمدرس يبرا نيآنال

 توسعه ديمف يهاآموزش ارائه نيمدرس نيترستهيشا با يهمکار ما،

 .باشد يم عمل در تعهد گفتار، در صداقت خالقانه يآموزش يابزارها

 

 اداپي (yadup.ir:) 

 

 يهافرصت جاديا و ييدانا کردن ريفراگ منظور به تيسا وب نيا

 يآورفن هيپا بر يمجاز آموزش گسترش قيطر از برابر يآموزش

 نشد ليتبد ،يآموزش تيسا نيا انداز چشم. است شده جاديا اطالعات

 سال تا رانيفراگ و نيمدرس يبرا يمجاز آموزش مرجع نيتربزرگ به

 .است ۵۹۲6

 

 

 

 

http://pixelamooz.com/
http://www.iran-academy.org/
http://cetka.ir/
http://yadup.ir/
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 ياطالعات گاهيپا يمعرف

  Ebrary کیيهای الکترونکتاب 

 يبيحب فرزانه

 

 

 يزمان. شد يآور جمع ۵۲۲8 سال در Ebrary طرح و دهيا :خچهيتار

 ساخت يبرا که ياطالعات شرکت موسس وارنوک ستوفريکر که

 نتوانست را خواست يم که يکتاب( دهيخواب دوچرخه) کورس دوچرخه

 تابک ن،يرزميز در يمهندس کتابخانه. کند دايپ يمحل کتابخانه در

 دوره اتينشر اطالعات و سوم طبقه در دوچرخه درمورد يعموم يها

 به يبرا او. داشتند قرار ها شيکروفيم يبررو و چهارم طبقه در يا

 و دسترس قابل نيآنال يها کتابخانه نيب ديبا اطالعات آوردن دست

 شد يم آمد و رفت در دائماً ( يچاپ) يا برگه فرمت به يها کتابخانه

 از يکي با را موضوع نيا ۵۲۲8 سال در. بود يناکاف و ريگ وقت هم که

 کردن برطرف به ميتصم باهم و کرد مطرح خود يها يکالس هم

 به ديبا اطالعات و ها کتاب که بود نيا هردو نظر. گرفتند موضوع

 قرار ينترنتيا کاربران و نيناشر ن،يمحقق دسترس در نيآنال صورت

 سيتأس ۵۲۲۲ سال در دوستش و ستوفريکر توسط گاهيپا نيا. رديگ

 يبرا ينترنتيا يها کتاب کننده هيته به که يصنعت شرويپ کي. شد

 در Ebrary گاهيپا. شد ليتبد ايدن سراسر  در نيمحقق و ها کتابخانه

 .شد يداريخر پروکوئست توسط ۹۱۵۵ سال هيژانو

 اريبس محدوده Ebrary در موجود يکتابها :يموضوع پوشش

: ليقب از. دهديم پوشش را يعموم و کيآکادم موضوعات از يعيوس

 ون،قان هنر، کتابخانه، علوم کتابنامه، خ،يتار يکمک علوم ،يکشاورز

 .…و ياجتماع علوم ،ييايدر علوم ،يپزشک

 

 همراه مدرک ۲8۹8۵۱ شامل گاهيپا نيا اکنون هم :مدارک تعداد

 .است شده اضافه گذشته روز يس يط در که مدرک ۵۹۱۱7 با

 

 به منحصر و ارزشمند يهاکتاب مجموعه : پوشش تحت ناشران

 يهامجموعه در ايدن معتبر و نخست ناشر ۱۱۱از شيب نيب از را يفرد

 Blackwell Publishing:  ليقب از. دينمايم ارائه خود يبهاگران

– 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 – … 

 مقوله و يکيالکترون کتب تمام دنيد يبرا جستجو تيهدا :ها يژگيو

. دهد يم شنهاديپ شرويپ نيناشر از Ebrary که چاپ قابل يها

 استفاده گفتار، هر اول صفحه چند کردن انينما ن،يعناو گشودن

 فسهق و ها ادداشتي کردن برجسته ابزار، ليقب از ييها نهيگز از کردن

 ردعملک از استفاده يبرا. است گاهيپا نيا يها يژگيو گريد از کتاب

 لطفاً کامل متن کي در نيعناو مشاهده و Ebrary گاهيپا کامل

 نيتأم کي عنوان به Ebrary. ديبده دستورالعمل آموزش درخواست

 و کيالکترون منابع خدمات و هاسيسرو نهيزم در شرويپ کننده

( e-books, databases)..,  يکيالکترون ييمحتوا با ييهايتکنولوژ

 قيطر از گاه،يپا نيا قتيدرحق. است بوده توجه مورد همواره

 در هک يقدرتمند يهايژگيو و يرساناطالع شرفتهيپ يهايتکنولوژ

 اثر که دهيگرد قادر دارد اطالعات تيريمد و استخراج تبادل، نهيزم

 ديفم اطالعات انتقال يبرا را راه نيرتريپذ انعطاف قابل و نيتربخش

 منظور به Ebrary. دهد قرار هاکتابخانه ارياخت در کاربران به معتبر و

 ترکانمش يبرا ارزشمند منابع ريسا و معتبر کيالکترون کتب نيتأم

 با شتريب چه هر رتباط ا و يهمکار گسترش دنبال به همواره خود،
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 يترسدس امکان  گاه،يپا نيا. باشديم يالملل نيب و ياول تراز نيناشر

 موضوعات در کتاب عنوان هزار کصدي از شيب به چندکاربر زمان هم

 .آورديم فراهم محققان يبرا را مختلف

 و نيمحقق که شده متعهد کارگزار نيا) پروکوئست :کننده هيته

 و نوآورانه ياطالعات يمحتوا. کند توانمند ايدن تمام در را کتابداران

 دانشمندان، ان،يدانشجو يور بهره شيافزا موجب آن يتکنولوژ

 زا. داد يم ارائه سيسرو آنها به که شد ييها کتابخانه و متخصصان

 ينوعمت و يغن اطالعات پروکوئست محتوا، دارندگان با مشارکت قيطر

 شف،ک که داد ارائه بسته کي صورت به تاليجيد يتکنولوژ توسط را

 يها کتابخانه يبرا. دهد يم شيافزا را آن تيريمد و يگذار اشتراک

 نيمحقق همانند يعموم و يا مدرسه ،يدولت ،يشرکت ،يدانشگاه

 و يکاربرد ياستراتژ که دهد يم ارائه را  ييها سيسرو يا حرفه

 (.کند يم فعال را ياطالعات يها مجموعه کشف و يتيريمد

 ۹7۱۱از شيب يدارا Ebrary :جهان سطح در ها يندگينما تعداد

 ينهادها اغلب که مراکز نيا. باشديم جهان سراسر در يندگينما

 ند،باشيم درسراسرجهان يعلم مؤسسات و هاکتابخانه مانند يمختلف

 .ندينما يم يدهسيسرو يينها کاربر ونيليم۵7 از شيب به روزانه

 ،يقاتيتحق و يعلم يها انجمن و مؤسسات ها،کتابخانه :مخاطبان

 .پژوهشگران ان،يدانشجو د،ياسات ن،يناشر

 متن دانلود امکان و نهيبه يبردار بهره منظور به :تيعضو نکيل

. است يالزام Ebrary ياطالعات گاهيپا در( Register) تيعضو کامل،

 :دييفرما اقدام تيعضو به نسبت ريز نکيل قيطر از

https://site.ebrary.com/lib/amirkabir/newAccoun

t.action 

   http://www.ebrary.com:گاهيپا آدرس

 

 

 

 

 منابع تيريمد يافزارها نرم

 يداستان ثميم

 يبرا ازين مورد يابزارها نيمهمتر از منابع تيريمد يافزارها نرم

 ،يآور جمع اجازه پژوهشگران به افزارها نرم نيا باشد، يم پژوهشگران

 را قيتحق اي مقاله کي يکتابشناخت اطالعات انتشار يحت و تيريمد

 .دهد يم

 زاربا به و ديتول ياديز يافزارها نرم مختلف يهاشرکت نهيزم نيا در

 ستميس کي يرو بر است ممکن افزارها نرم نيا که اند نموده عرضه

 ليموبا شنيکياپل کي اي شود نصب ندوزيو عامل ستميس با يوتريکامپ

 .شود استفاده ليموبا يرو بر و باشد

 که است يپژوهش کار از ريناپذ ييجدا يبخش منابع ستيل کي جاديا

 اديز تعداد با و يعلم يکارها در. بخشد يم اعتبار يعلم مطالعه به

 و شود يم دشوار منابع فهرست جاديا و منابع نيا تيريمد منابع،

 نآسا پژوهشگران يبرا را کار منابع تيريمد يافزارها نرم از استفاده

 تيريمد افزار نرم کي ياساس يکارکردها از يکي واقع، در. سازد يم

 کي در منابع يکتابشناخت ستيل کي يسازمانده و رهيذخ منابع،

 .باشد يم يشخص کتابخانه

 لياموب تاپ، لپ وتر،يکامپ یرو بر منابع تيريمد یافزارها نرم

 :نيآنال اي و

 تمسيس هر با و مکان و زمان هر در تان منابع ستيل به ديخواه يم اگر

 حل راه توانديم RefWorks افزار نرم ديباش داشته يدسترس يعامل

 .باشد يخوب

 هب يشخص يها وتريکامپ يرو بر مرجع تيريمد افزار نرم حال، نيا با

 ياريسب. ستين يشخص وتريکامپ نيا يرو بر منحصر استفاده يمعنا

 زين را يميت نيب يهمکار اي نيآنال وب تحت نسخه افزارها نرم نيا از

 تلفن جهت افزارها نرم نيا از ياريبس ن،يا بر عالوه. آورند يم فراهم

 با نيهمچن. باشند يم موجود( iPad, iPhone, Android) همراه

 اب نيبنابرا. شوند يم همگام زين يشخص يوترهايکامپ يرو نسخه

 در ديتوان يم هم شما افزارها، نرم نيا همراه تلفن نسخه و وب نسخه

 .ديباش داشته  يدسترس خود منابع يرو بر مکان و زمان هر

 های تخصصی و دانشگاهی قابل توجه کتابخانه

امکان تأمین کلیه ی کتاب های موجود در  "یابش"

eBrary  :را دارد در صورت نیاز با ما تماس بگیرید 

Yabesh.ir 

Yabesh.ir@gmail.com 

https://site.ebrary.com/lib/amirkabir/newAccount.action
https://site.ebrary.com/lib/amirkabir/newAccount.action
http://www.ebrary.com/
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 يرو بر) دسکتاپ وب، نسخه Mendeley افزار نرم مثال، عنوان به

 ,iPad) ليموبا ،(نوکسيل و نتاشيمک ندوز،يو يها عامل ستميس

iPhone, Android )کند يم فراهم را. 

 

 عامل ستميس يرو بر) دسکتاپ وب، نسخه زين Papers آن مشابه

 قرار دسترس در را( iPad, iPhone) ليموبا ،(نتاشيمک ندوز،يو يها

 با Papers وب تحت منابع تيريمد نمودن فراهم جهت. است داده

iDisk و DropBox است نموده برقرار ونديپ. 

 

Endnote عامل ستميس يرو بر) دسکتاپ يبرا را مرجع تيريمد 

 EndNote) وب تحت نسخه و( iPad) اپل ،(نتاشيمک ندوز،يو يها

Web )است داده ارائه را. 

 

Zotero، و کروم، رفاکس،گوگليفا وب يمرورگرها يبرا افزونه کي 

 يها نسخه قيطر از نيآنال منابع تيريمد يبرا ن،يهمچن و يسافار

( نوکسيل و نتاشيمک ندوز،يو يها عامل ستميس يرو بر) دسکتاپ

 .است نموده فراهم

 

ReadCube نسخه يدارا که است منابع تيريمد افزار نرم کي زين 

 تبلت( IOS, Android) يليموبا و ،(مک ندوز،يو) دسکتاب يها

 (۹6)ادامه در صفحه ي  .باشد يم ريفا ندليک آمازون

 :منابع

http://blog.shazino.com/articles/science/reference-managers-

benchmark/  
https://www.mendeley.com/  
http://www.thirdstreetsoftware.com/site/Sente.html  
http://www.docear.org/2013/08/27/off-topic-which-one-is-the-

best-reference-management-software-tool/  
http://jabref.sourceforge.net  
http://refman.com  

 ديکاربر افزارهاي نرم معرفي

 عمومی
 يرمضان ريام

 
 

Zathura:  يظاهر از دارد، کاربرد اسناد مشاهده يبرا که برنامه نيا 

 .است برخوردار باال يسازيسفارش تيقابل با و يکاربرد ساده،

 

 

Calibre: 

 

 در هاآن زا ييبلندباال ستيل و ديکنيم مطالعه نيآنال کتاب اديز اگر

 ار آنان تيريمد کوچک برنامه نيا د،يدار رهيذخ خود سخت سکيد

 يبانيپشت جيرا يهافرمت اکثر از برنامه نيا. رديگيم عهده بر

 .کنديم

http://blog.shazino.com/articles/science/reference-managers-benchmark/
http://blog.shazino.com/articles/science/reference-managers-benchmark/
https://www.mendeley.com/
http://www.thirdstreetsoftware.com/site/Sente.html
http://www.docear.org/2013/08/27/off-topic-which-one-is-the-best-reference-management-software-tool/
http://www.docear.org/2013/08/27/off-topic-which-one-is-the-best-reference-management-software-tool/
http://jabref.sourceforge.net/
http://refman.com/
https://pwmt.org/projects/zathura/
http://calibre-ebook.com/
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CherryTree: داشته يابرنامه ديخواهيم اگر 

 آن در عاًيسر را خود يهانوشته و هادهيا که ديباش

 نيا. است مناسب اريبس برنامه نيا د،يسيبنو

 از و کنديم رهيذخ XML صورتبه خود يهاداده برنامه

SQLite کنديم يبانيپشت هم. 

 

 

MyNotex: دهسا يابرنامه زين برنامه نيا 

 ساده امور گريد و يگذارادداشتي يبرا

 .است ينوشتار

 

 

 

  

 

OpenShot Video Editor:      مانند ساده يابرنامه 

Windows Movie Maker اي ييدئويو يهاليفا شيرايو يبرا 

 با يبعد ۹ متن تيقابل برنامه نيا. است ساده يهاپيکل جاديا

 .دارد خود در هم را Blender از يريگبهره

 

 

 

 

 LyX Document Processor: 

 

 برخالف برنامه نيا. است گريد پرداز سند کي هم نيا

 رظاهبه نه پردازديم سند و پرونده تيکل به يعاد يپردازهاواژه

 يسادگ و التکس انعطاف و قدرت از يبيترک کسيل. کلمات

 قصد يجهان سطح در اگر. است يکاربر يهارابط از استفاده

 نيترهديچيپ تا گرفته ساده موارد از د،يدار مقاله اي کتاب فيتأل

. دينک آماده ابزار نيا از استفاده با ديتوانيم را ياضير يهافرمول

 نداتمست به مراجعه با. ستين کسيل از استفاده تيمز تنها نيا

 مانر نيتدو يبرا کسيل اسرار از افته،يساخت و مناسب يآموزش

 .ديشو آگاه نامه،لميف و

 

FocusWriter:  

 

 و هاپنجره ريسا مزاحمت دورازبه ديخواهيم و ديهست سندهينو اگر

 ساده يطيمح در را خود مطلب تاپ،لپ و انهيرا يرو بر زهايچ گريد

 طيمح کي. شوديم عمل وارد FocusWriter د،يکن پيتا بايز و

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

 .کنديم فراهم تانيبرا را ساکت يطيمح يراحتبه

LightWorks: 

 

 دئوهايو شيرايو جهت قدرتمند اريبس و ياحرفه يابرنامه

 ارک به ياحرفه استفاده جهت برنامه نيا. است يرخطيغ صورتبه

 کرد خواهد عمل عيسر اريبس و روديم

http://www.giuspen.com/cherrytree/
https://sites.google.com/site/mynotex/
http://www.openshot.org/
http://www.lyx.org/
http://gottcode.org/focuswriter/
https://www.lwks.com/


Softwares  & WebSites                                      

 4931مهرماه  –شماره اول  – 2.1کتابدار                                                                                                                                                                         26

 ۹۱ادامه از صفحه ي 

 جدول مقايسه نرم افزارهای مديريت منابع

 

 وب سايت آنالين آيپد آيفون اندرويد مکينتاش لينوکس ويندوز شرکت سازنده نرم افزار رديف

1 Endnote 
Thomson 

Reuters 
* * * - - * * endnote.com 

2 Mendely Mendely Ltd * * * * * * -  mendeley.com 

3 Zotero 
Georg Mason 

University 
* * * - - - - zotero.org 

4 Papers 
Mekentosj 

B.V. 
* * * * * * * papersapp.com 

5 Sente 
Third Street 

Software, Inc. 
- - * - * * -  thirdstreetsoftware.com 

6 RefWorks ProQuest * * * - - - *  refworks.com 

7 BibTex 
Alexander 

Feder 
* * * * * * *  bibtex.org 

8 
Refrence 

Manager 

Thomson 

Reuters 
* * * - - * * refman.com 

http://endnote.com/
http://mendeley.com/
http://zotero.org/
http://papersapp.com/
http://thirdstreetsoftware.com/
http://refworks.com/
http://bibtex.org/
http://refman.com/


  2.0 Books                                                                  

 4931مهرماه  –شماره اول  – 2.1کتابدار                                                                                                                                                                         27

 ۲٫۰ کتابداري با مرتبط کتب معرفي

 ۲٫۰ کتابخانه و

 یديسع اليژ
 : عنوان

Tink Tank Library: Brain – Based  Learning  Plans 

for new Standards  6-۵۹ 

  Mary Boyd Ratzer, Paige Jeager ن:سندگاينو

 :Libraries Unlimited ناشر

 ۹۱۵۱: نشر سال

 ۵۹8: صفحه تعداد 

 ۲78۵6۵۱6۲۲۲۱7: شابک

 

 کمک هب د،يکن ليتبد فکر اتاق به را تانيهاکتابخانه :کتاب درباره

 سؤاالت آن در که ديکن جاديا فعال يريادگي طيمح کي دتانياسات

 بر هاآن يفعل اطالعات و يريگجهينت سنتز، ،يبررس آموزان دانش

 در را معلمان راهنما نيا. شود يزيربرنامه ياصل ياستانداردها اساس

 ،ييابتدا( کا) نمرات يبرا يکنون جانيه و کاريپا آزمون يهادرس

 يهارقابت در يشخص يهاتفاوت و يدهآدرس شرفتيپ قابل يهاگام

 دهندگانآموزش و سندگانينو. کنديم کمک ياصل ياستانداردها

 هياپ ذهن يريادگي چگونه که اندداده نشان گريجا گيپ و راترز يمار

 مواقع رد يمتفکران شند،ينديب قيعم که کنديم کمک آموزان دانش به

 هر تفکر نيبهتر يبرا را يدرس برنامه نيهمچن و باشند بحران

 .دهنديم ارائه آموزدانش

 

 : Information Literacy Meets Library 2.0 عنوان

 : Peter Gadwin, Jo Parker سندگانينو

  : Facet Publishing ناشر

 ۹۱۱8: نشر سال

 ۹۱۱: صفحه تعداد

 ۲78۵8۱6۱۱6۹7۱: شابک

 

 فراوان يتخصص اطالعات با ۹٫۱ وب يهايفنّاور :کتاب درباره

. اندشدهشناخته ياکتابخانه خدمات گسترش عطف نقطه عنوانبه

 مشخص يبرا ۹٫۱ کتابخانه اصطالح که است شده باعث موضوع نيهم

 .رديگ قرار مورداستفاده م،ياشده مواجه آن با که يخدمات نوع کردن

 چه شامل ديبا ۹٫۱ کتابخانه که گرفته صورت ياديز يهابحث

 ۹٫۱ کتابخانه ،ياطالعات سواد مفهوم به توجه با اما باشد، ييزهايچ

 تيفعال و يهمکار ،ياچندرسانه يهايفّناور کاربرد صورتبه توانديم

 فيتوص وب اساس بر شده يزيرهيپا ياکتابخانه خدمات و مجموعه

 .شود
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 : Information Literacy Beyond Library 2.0 عنوان

 : Peter Gadwin, Jo Parker سندگانينو

 : Facet Publishing ناشر

 ۹۱۵۹: نشر سال

 ۲78۵8۱6۱۱76۹۹: شابک

 

 سيتدر ياطالعات سواد که يکس هر يبرا کتاب نيا :کتاب درباره

 سواد يهامهارت گسترش ريدرگ که ييهاآن يبرا مخصوصاً و کنديم

. باشديم ديمف اريبس هستند، خود مورداستفاده يهاگروه در يتاليجيد

 يبرا را ييهانام مراجع، و نيمخاطب يبرا يعال منبع کي نيهمچن

 در کتاب نيا. کنديم فراهم جهان سراسر در ياطالعات سواد حيتشر

 و ياطالعات سواد در رياخ تحوالت ۵٫: شده يبندميتقس بخش سه

 نهيزم نيا در گرفتهانجام يالمللنيب يمورد مطالعات ۹٫ ۹٫۱ کتابخانه

 مايج و دونالدمک يسوف) کتابخانه در ياطالعات سواد يبازساز ۹٫

 .(دونالدمک

 

 The Entrepreneurial Librarian: Essays on the :عنوان

Infusion of private-business Dynamism into 

professional service 
 McFarland :ناشر

 Mary Krautter, Mary Beth Lock, Mary :سندگانينو

G.scanlon 
 ۹۱۵۹: نشر سال

 ۲78۱786۱6۱68۱: شابک

 

 شانن را مقاالت از يامجموعه ينيکارآفر کتابدار کتاب :کتاب درباره

 هاعرصه انواع در را ينيکارآفر اصول کتابداران چگونه که دهديم

 نيهمچن. رنديگ بکار يدانشگاه و يخصوص ،يعموم کتابخانه ازجمله

 يسنت خدمات يجابه وکارکسب ديجد يهامدل از مورداستفاده در

 .است شده بحث زين هاآن

 :منابع

۵. amazon.com 

۹. facetpublishing.co.uk 

۹. facetpublishing.co.uk 

۱. mcfarlandbooks.com 
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 برنده) زاهدي زهره دکتر معرفي

 (۲۰۱۲ گارفيلد يوجين جايزه

 يدخان روزهيف

 
 دنيل دانشگاه يفناور و علوم مرکز يدکترا يدانشجو يزاهد زهره

 يدکترا رساله موضوع(. ۹۱۵6 – ۹۱۵۹ سال از) باشد يم هلند

 يها رسانه از حاصل يها سنجه کاربرد يريپذامکان يزاهد خانم

 .است پژوهش يابيارزش در( کسيآلتمتر)  ياجتماع

 – ۹۱۱۱) ارشد يکارشناس و( ۹۱۱۱ -۹۱۱۱) يکارشناس مدرک يو

 و اطالعات علم رشته در را خود( ۹۱۱6

 کرده اخذ رازيش دانشگاه از يشناس دانش

 تا) سال دو مدت به زمان نيا در. است

 علم گروه مهمان مدرس عنوان به( ۹۱۱8

 ورن اميپ دانشگاه يشناس دانش و اطالعات

 يفارس ريغ مجالت گروه ريمد و رازيش

  رازيش يفناور و علوم ييا منطقه مرکز

 .است بوده فعال

 مدرس عنوان به ۹۱۵۵ تا ۹۱۱8 سال از او

 هگرو در بوشهر نور اميپ دانشگاه در مهمان

 داشته حضور يشناس دانش و اطالعات علم

 سال تا يزاهد زمان، نيهم در است؛

 رد بوشهر دانشگاه يعلم ئتيه عضو ۹۱۵۹

 بوده  يشناس دانش و اطالعات علم گروه

 .است

 

 بورس يفناور و قاتيتحق و علوم وزارت طرف از ۹۱۵۹ سال در

 يراب فرصت نيا از يزاهد. شد اعطا شانيا به دکترا مقطع در يليتحص

 يهايخروج يابيارز يبرا(  کسيآلتمتر) گريد يهاسنجه يبررس

 نيگزيجا يارهايمع ايآ که نيا و است کرده استفاده نيآنال يعلم

 يسنت يارهايمع کننده ليتکم و ديمف قات،يتحق يابيارز يبرا توانديم

 دوره طول در يزيجوا و افتخارات متعدد، يمال يهاکمک او. باشد

 زهيجا هاآن انيم در است کردهافتيدر CWTS [۵] در خود يدکترا

 altmetrics  پروژه ک،ي انجام يبرا دنيل دانشگاه صندوق يشنهاديپ

 نيتام زهيجا ،(کانادا) مونترال دانشگاه در( پژوهش ديبازد) مشترک

 ريتقد لوح افتخارات نيا نيمهمتر از يکي و ،altmetrics پروژه يمال

 تهيمک توسط لديگارف نيوجي يدکتر يليتحص نهيهز کمک زهيجا و

[ISSI [۹ اطالع و يسنج علم يالملل نيب کنفرانس نيپانزدهم در 

 به(  هيترک) استانبول ،Bogazici دردانشگاه( ISSI 2015) يسنج

 (.۵) شد اعطا يو

 نين کنفرانس بيپانزدهم يه برگزاريدر حاش

 يو اطالع سنج يعلم سنج يالملل

(ISSI2015) در دانشگاه  يرماه سال جاريکه ت

 زهيه برگزار شد، لوح افتخار جايترک يچيبغاز

گاه يموسس پا) لدين گارفيوجي يرساله دکتر

 يپژوهشگر دکتر يبه زهره زاهد (ISI ياستناد

جه يه نتيدن هلند اهدا شد. بر پايدانشگاه ال

است ير ن مجمع بهيا يته علميکم يداور

پروفسور رونالد روسو، بخاطر دارا بودن سطح 

 يت خالقانه، تز دکتريز ماهيو ن يعلم يباال

ن يوجيزه ين پژوهشگر، برنده لوح افتخارجايا

 يد. موضوع رساله دکتريگرد ۹۱۵۱لد يگارف

کس يکاربرد آلتمتر يريامکانپذ يزاهد

( در ياجتماع يهاحاصل از رسانه يها)سنجه

 .پژوهش است يابيارزش
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 که( ISSI) يسنج اطالع و يسنج علم يالملل نيب انجمن است، يگفتن

 اسپ به بار کي دوسال هر است، نهيزم نيا در ايدن يعلم انجمن نيمعتبرتر

 و( ISI) يآ ٫اس. يآ موسسه نانگذاريب لد،يگارف نيوجينام داشت يگرام

 گذاشت، اديبن و کرد نيتدو را ياستناد معروف يهاشاخص که يدانشمند

 لمع حوزه در يدکتر رساله نيبهتر به لديگارف زهيجا عنوان با يازهيجا

 يآ اس اس يآ زه،يجا نيا يبرا. کنديم اعطا يسنج اطالع و يسنج

 هرسال پرپوزال مرتبط يهارشته يدکتر انيدانشجو و دهديم فراخوان

 يداور از پس. فرستنديم انجمن نيا يبرا صفحه ده در را خود يدکتر

 نيا صاحبنظر استادان عمدتا که يعلم انجمن يرهايمد ئتيه توسط

 .شوديم اعالم آن برنده هستند، حوزه

 زه،ياج بر عالوه داهايکاند يباال تيفيک بخاطر امسال است، يگفتن

 مودندن يمعرف برنده بعنوان زين را ”ريتقد لوح“ افتخار لوح دهيبرگز

(۹.) 

 رد دکترا يدانشجو عنوان به هلند دنيل دانشگاه در اکنون هم يزاهد

 کاربرد و ليپتانس يبررس و قيتحق مشغول يسنج علم گروه

 دانشگاه(. ۹) است يپژوهش يعملکردها يريگ اندازه يبرا کسيآلتمتر

 در يالملل نيب يقاتيتحق دانشگاه کي عنوان به ۵۱7۱ سال در دنيل

 ياتقيتحق يهادانشگاه هياتحاد عضو دانشگاه نيا. شد سيتاٌس اروپا

. است دراروپا برجسته يپژوهش يهادانشگاه کيشر و( LERU) اروپا

 و کسب 7۱ از شيب با دنيل علوم پارک مانند گر،يد مراکز با نيهمچن

 ادهد ليتشک را هلند علوم در دانش خوشه نيبزرگتر ،يتخصص کار

 (.۱) است

 :شوديم اشاره يزاهد رياخ يهاپژوهش و مقاالت از يبرخ به ادامه در

 

 :یزاهد دکتر 2391 تا 2392  مقاالت فهرست _

۵. Costas, R., Zahedi, Z., &Wouters, P. (2014). Do 

altmetrics correlate with citations? Extensive 

comparison of altmetric indicators with 

citations from a multidisciplinary perspective. 

ARXIV: http://arxiv.org/abs/1401.4321v1 

۹. Robinson-Garcia, N., Torres-Salinas, D., Zahedi, 

Z., & Costas, R.(2014). Nuevosdatos, 

nuevasposibilidades: Revelando el interior de 

Altmetric.com (New data, new possibilities: 

Exploring the insides of Altmetric.com). El 

Profesional de la Information, ۹۹(۱), ۹۱۲-

۹66٫doi:10.3145/epi.2014.jul.03. 

۹. Zahedi, Z., Costsas, R. &  Wouters, P. (2014). 

How well developed are altmetrics:  cross 

disciplinary analysis of the presence of 

‘alternative metrics’ in scientific publications. 

Accepted for publication in Scientometrics. 

۱. Zahedi, Z.; Serati Shirazi, M. (2012). An 

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) 

۱. Vaughan, L. Relationship between Links to 

Journal Websites and Impact Factor 

(Translated to Persian by Zahedi, Z), Book 

Quarterly, National Library of Iran. (In press) 

 :سيپانو

[۵]. Centre for Science and Technology Studies 

.[۹ ] International Society of Scientometrics and 

Informetrics Conference 
 :منابع
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 نی در کتابداریيالفبای کارآفر
  سميه مردمي

رساني، واژه کارآفريني شغل محسوب در رشته کتابداري و اطالع 
شود تا انتظار کسب درآمد از طريق آن را داشت بلکه روش و نمي

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 

بسا مشکالت اشتغال اين قشر را نيز مرتفع کارآفرينان فراهم و چه
اينکه آيا يک کتابدار در حال شروع و يا تالش براي بازآموزي  .سازدمي

که صفات مشترک در ميان بيشتر کارآفرينان است،  الفباي کارآفريني
وکار تري نسبت به موضوع کسبالزم است تا يک نگرش بهتر و علمي

 .و واژه کارآفريني داشته باشد

 

با  و ابتکارکتابدار کارآفرين با استفاده از دانش کتابداري و قوه 

و داند کارها را به نحو احسن انجام داده هايي که مناسب ميروش

گيرد. چرا که هر آنچه داريم از مسئوليت آن را نيز بر عهده مي

است که بايد با دقت و آگاهانه برگزيد و براي شکوفا شدن  باورهايمان

 خود ازپشتکار تواند با به آن زمان داد. يک کتابدار کارآفرين مي

هاي جانبي در کتابخانه استعدادهاي کاربران طريق برگزاري بخش

کننده ياري جامعه مصرف پرورش استعدادايي و به خود را شناس

ها آگاه شده و رساند تا از اين طريق نسبت به نيازهاي اطالعاتي آن

روابط با مشتريان/کاربران خود را مستحکم کند. در اين ميان از عوامل 

 تخصص، تعهد و تجربهاند از؛ مهم موفقيت کارآفرينان که عبارت

کارآفرين بر اساس تخصص خود و ساختار  نبايد غافل شد. يک کتابدار

 اي نسبت به کارسازماني کتابخانه و محل کارش بر پايه تعهد حرفه

هاي نو ماهيتاً فرار بوده و تا کند. ايدههاي جديد را تجربه ميشيوه

شوند. ضروري است تا اجرايي نشوند به دست فراموشي سپرده مي

ن ها در زمانمايد تا از آن ی نوهاثبت ايدهکتابدار کارآفرين اقدام به 

مناسب و برحسب نياز استفاده گردد. در اقدام به طرح يک ايده و براي 

يک ايده  .اجرايي کردن آن نياز است افراد ترس به خود راه ندهند

 .فراوان نياز دارد جسارت خالقانه موفق و پايدار، به

 

کاري عبارت است از خلق  چرايي کارآفريني، چيستي و درواقع

ها و کتابداران شود. کتابخانهجديد که منجر به کسب ثروت مي

کننده و ايجاد هاي جامعه مصرفتوانند با درک فرصتکارآفرين مي

آفريني از طريق کاربران خود به خلق ثروت از طريق دانش مالي ارزش

تر از دانش پولي است، دست پيدا کنند و که در مراکز علمي باارزش

هاي مختلف هاي اشتغال و کسب درآمد در بخشنهدرنتيجه زمي

تواند در گروه کاري و کتابخانه را فراهم آورند. کتابدار کارآفرين مي

ها و مراکز علمي ديگر هاي نوآور در کتابخانهارتباط خود با ساير گروه

سازماني )کارکنان( و افزايي و توسعه سرمايه انساني درونموجب هم

هاي حمايتها همه در سايه عان( شود که اينسازماني )مراجبرون

تر دانش تخصصي ها و از همه مهمها، خالقيتمديران کتابخانه از ايده

 .گرددکتابداران محقق مي

توانند جوهره کارآفريني خلق ايده است. تنها افراد خالق مي

تواند با تبع آن ميکارآفرينان موفقي باشند. کتابدار کارآفرين نيز به

هاي هاي روز در حوزه تخصصي زمينهئه خدمات نوين، فناوريارا

رک درا در کتابخانه و محل کار خود شکوفا کند. کتابداران با  خالقيت

موجود در کتابخانه )تغيير رفتار مطالعاتي با ظهور  موقع تغييراتبه

ها و توانند در خلق ايدهها ميها و فنّاوري( و همسويي با آنفناوري

نو کاربران را در دسترسي و استفاده از اين محيط جديد هاي طرح

 .ياري کنند

ذهني فعال و مقدمه انجام يک طرح و عملياتي کردن ايده داشتن 

متناسب با نيازهاي افراد است. زماني که يک کتابدار تمام انرژي  پويا

ها، اخبار و منابع داشتن )توجه به فناوريو توان خود را صرف پويا نگه

توان او را کتابداري کارآفرين دانست. کند، ميهان( کتابخانه ميروز ج

ها و بين سازمان رقابتبرخالف مراکز اقتصادي که حرف اول را در 

زند، در مراکز علمي هاي تجاري درآمدزايي و سوددهي مالي ميشرکت

رساني، کتابداران براي ايجاد حس ها و مراکز اطالعو ازجمله کتابخانه

رقابت و افزايش بار علمي سعي در اشتراک منابع، نظرات و نتايج 

 .دکننمي عملکرد در جهت رشد علمي و نهايتاً هزينه سودمندي در کار

http://lib2mag.ir/article-id-author/someayye_mardomi
http://lib2mag.ir/wp-content/uploads/2015/09/entrepreneur.jpg
http://lib2mag.ir/wp-content/uploads/2015/09/entrepreneurship-2-638.jpg
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صحيح، ساعتي را براي شروع  بندیزمانتواند با يک کتابدار مي

بندي انجام دهد تا با کارآفريني برگزيند و کارها را برحسب اولويت

بسا درک کامل يک فکر زيبا شايد کمترين فشار کاري روبرو گردد چه

 رینگژرف تکنيک. باشد داشته نياز زمان به آن ايجاد ٔ  به همان اندازه

بهترين روش براي پرورش قدرت تمرکز و از خصوصيات کارآفرين برتر 

اند کند تا بتواست، از اين راه کتابدار کارآفرين به عمق ايده نفوذ مي

از طريق  دهي مجددسازمانمفهوم عميق آن را استخراج نمايد و با 

هاي روزمره به هاي مناسب و ايجاد تغيير در روند فعاليتانتخاب روش

ها را پرورش دهد تا هاي جديد بپردازد و با تمرين اين ايدهروشخلق 

به تشويق کاربران براي استفاده از منابع منجر شود. کتابداران براي 

هايي که امکان اندازي و ادامه کار به تجربيات ارزشمند و مهارتراه

دارد ديگري از آن برخوردار نباشد نياز دارند؛ بنابراين در دو حالت 

قبول است؛ اول اينکه به سرمايه کتابداران ديگر براي قابلت شراک

تواند در اداره اندازي يا ادامه کار نياز است و دوم اينکه او ميراه

کتابخانه با توجه به تجربيات خود به مراجعان کمک کند. کتابدار 

 تر و البته تواناتر از يکصبورمراتب عنوان يک کارآفرين بايد بهبه

 .مدير اجرايي باشيد تا به موفقيت دست يابد کارمند يا

 

کم گرفت. زماني که يک را نبايد دست ضمير ناخودآگاهقدرت 

کتابدار کارآفرين تصميم بگيرد به موفقيت دست يابد بايد اين نکته را 

يابي به رؤياها و آرزوها دير نيست. گاه دستتوجه داشته باشد که هيچ

ديگران با استفاده از تجارب ارزشمند  انديشي و استفاده از نظراتهم

 طوفان فکریعلمي و کاربردي يک کتابدار مؤثر خواهد بود. در واقع 

ها هاي متداول در ايجاد خالقيت و فعال ساختن انديشهيکي از تکنيک

صورت گروهي با کمک تکنيک تحرک مغزي است. با توجه به اينکه به

افزوده هاي داراي ارزششاز بهترين بخ ظرفيتها ازلحاظ کتابخانه

باشد، الزم است تا کنندگان ميبوده و بستري مناسب براي مراجعه

هاي مناسب را شناسايي کنند. يک کتابداران براي کارآفريني، فرصت

ست ا مندعالقهکتابدار کارآفرين خالق براي شروع و پيشبرد کارش 

، نفستعزآيد با هايي که برايش پيش ميو با استفاده از فرصت

کند. يک کتابدار موفق با توجه به سوي هدف حرکت ميمشتاقانه به

تواند فردي مؤثر در مندي به حرفه خود ميرضايت شغلي و عالقه

رساني باشد. رضايت فردي يا به عبارتي کتابخانه يا يک مرکز اطالع

استعداد ذاتي در درون هر فردي نهفته است اينکه بتوان آن را شکوفا 

 .نياز به تالش فرد دارد يابيغريزه .ر استکرد هن

 

ترين عامل موفقيت فرآيند کارآفريني هاي کليدي و اصلياز مؤلفه

است. در دنياي کنوني که در حال تغييرات سريع  شناسيفرصت

اسايي ها را شناست، کتابداران بايد براي بقا و موفقيت بتوانند فرصت

اگر بخواهيم يک کتابدار موفق  .و همگام با اين تغييرات حرکت کنند

و کتابخانه پويا را بررسي کنيم بايد ابتدا به بررسي عملکرد آن کتابدار 

و کتابخانه توجه داشته باشيم. ميزان تبليغ، روزآمدي منابع، برخورد 

 قدرت جذبتوانند به مناسب همگي از مواردي هستند که مي

، ستعدادکشف اترين راه براي مشتري/کاربر کمک کند. مهم

ها به نفع خود است؛ بنابراين برداري از آنهاي نو و بهرهرويارويي با ايده

دقت بررسي نمود و قبل از هر ها را بهقبل از هر تصميمي بايد واقعيت

 .ها پرداختوتحليل دقيق آناقدامي به تجزيه

وری گسترش بهرهاي که زمان به ما اجازه دهد از طريق اندازهبه

مان را توسعه بخشيم. درواقع اين مطلب حاکي از آن ، کارشخصي

است که براي از دست ندادن زمان و انجام کارها به نحو شايسته نياز 

هاي کوچک و تعيين زمان مشخص براي به تقسيم وظايف به قسمت

اتمام آن و باال بردن کيفيت و راندمان کار است که الزمه آن اين است 

کارگيرند. خود اين دستور عمل را به تا کتابداران در حيطه وظايف

خواهد بخش لذتها مطمئناً در اين صورت قدرداني از کار پرتالش آن

سک و ري مسئوليتبود. بر اين اساس کتابدار کارآفرين حاضر است 

خواهد احساس کند ناشي از تصميمات خود را بپذيرد و در نهايت مي

 .که شخصاً بر سرنوشت خود حاکم است

ه ب نگرش مثبتدرتمندترين ابزارهاي موفقيت داشتن يکي از ق

ها به دليل سروکار داشتن با مراجعاني نوآوري در کار است. کتابخانه

که در جستجوي يافتن پاسخ سوا الت، افزايش سواد اطالعاتي خود 

شان نياز به کتابداراني دارند که شعار دانستن در حوزه تخصصي و عالقه

http://lib2mag.ir/wp-content/uploads/2015/09/entrepreneurship-300x214.jpg
http://lib2mag.ir/wp-content/uploads/2015/09/successE.png
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هاي آن را فراهم کار خود قرار داده و زمينهتوانستن است را سرلوحه 

 .اندنموده

ها )عمومي، تخصصي، کودک و نوجوان، آموزشگاهي، مدارس کتابخانه

توانند در معرفي آموزي ميو مهارت ويترين آموزش عنوانبه( …و 

هاي کتاب، برگزاري هاي جديد، اطالعات ناشرين، نمايشگاهکتاب

هاي نوين به جامعه ي و معرفي فناوريهاي آموزشها و کارگاهدوره

شده و هاي مطرحها و طرحکننده )مراجعين( و نمايش فعاليتمصرف

 .حتي اجرايي توسط کتابداران، مفيد و مؤثر باشد

 

ه توان بهاي خاصي دارد ازجمله آن ميکتابدار کارآفرين موفق ويژگي

با مشکالت و ارتباطات و توجه او به اطالعات خارج سازمان، آشنايي 

هاي مربوط به زمينه شناسايي نياز مراجعان و آشنايي با مکانيسم

 هوشياری  فعاليت کتابخانه که همگي از عوامل کليدي در ايجاد اين

 .کارآفرينانه هست

 عنوان يک کتابدار برايدر پايان به اين مهم توجه داشته باشيم که به

ان ( و جلب نظر مشتريها، محصوالت )سنتي و ديجيتاليمعرفي فعاليت

رساني است را )مراجعان(، رسالت اصلي کتابخانه که همانا خدمت

سرلوحه وظايف خود قرار دهيم. اگر به دنبال پيشرفت در زندگي کاري 

بع آن تو بهيافتن يک ايده مناسب توانيم به مراجعان با باشيم، مي

شتر ياين محصوالت، کمي ب يافتن يک رسانه مناسب برای تبليغبا 

توان رساني کنيم. درواقع با اين روش ميو کمي بهتر خدمت

هاي مختلف ارزيابي کرد و تأثير العمل مراجعان را در برابر روشعکس

شده را موردبازنگري بيشتري قرار موفقيت يا عدم موفقيت خدمات ارائه

 .داد

 براي کارآفريني هاي فرصت 

 علم متخصصان و ها کتابخانه

 (اول بخش) اطالعات

 فرزانه حبيبي

 مقدمه

 ائهار را استخدامي هايفرصت از طيفي حرفه، يک عنوان به کتابداري

 دازان چشم براي را استخدام کتابداري، متخصصان از بسياري. دهد مي

 تخصص در استخدام هاي راه. کنند مي انتخاب خودشان حرفه

 الس به سال کرده تحصيل متخصصان شمار و است محدود کتابخانه

 خصصت و کتابخانه در سرعت به نيز بيکاري رو اين از يابد؛ مي افزايش

 معل حوزه تخصص در بيکاري دليل. است افزايش به رو اطالعات علم

 ارهايک گزينش به مجبور حوزه اين متخصصان که است اين کتابخانه

 صتخص اين به همچنين فناورياطالعات اساتيد بعالوه. هستند ديگر

 نوانع کتابداريبه متخصصانحوزه براي تهديد يک اين و اند آورده هجوم

 براي و تخصص همان در کتابداران حفظ براي. است کاري مهارت يک

 ردنک مشخص براي فوري نياز يک کتابخانه، تخصص به کردن خدمت

 اندتو مي فرعي راهکار بهترين. دارد وجود تخصص اين براي جايگزين

 روعش توانند مي کتابخانه علم متخصصان که جايي. باشد کارآفريني

 ينانکارآفر و بکنند اطالعات علم حوزه و کتابخانه در گذاري سرمايه به

 .شود ابداع کارآفرين کتابداران بايد که شوند اوليه

 ينيکارآفر یها فرصت

 جودو نيکارآفر کتابداران يبرا ينيکارآفر يها فرصت يتعداد ادامه در

 هيرماس شروع يبرا را ييها ممکن هستند عالقمند که يکتابداران.  دارد

 را دخو ينيکارآفر ياهايرؤ و بشوند موفق و کنند کشف ديجد يگذار

 .بپوشانند عمل جامه

 کتاب نشر صنعت: 

 

http://lib2mag.ir/wp-content/uploads/2015/09/Untitled.jpg


 Entrepreneurship for Librarian                       

 4931مهرماه  –شماره اول  – 2.1کتابدار                                                                                                                                                                   91

. دارد را گريد يهاشغل يهمه مشخصات و است شغل کي نشر و چاپ

 واندت يم که ليتحص يبرا کتاب ديتول نشر و چاپ صنعت هياول هدف

 عنوان به انتشارات نيهمچن و دهد رييتغ را فرد ياجتماع انداز چشم

 وجود به از ناشر هياول هدف. شوديم گرفته نظر در جامعه به يخدمت

 نيبنابرا. خود سهامداران به تا است جامعه به رساندن سود آمدن،

 ور نيا از. شود يتلق ياجتماع شغل عنوان به توانديم نشر صنعت

 تنگرف يبرا فرصت کي عنوان به است ممکن يکتابدار متخصصان

 هيسرما تيظرف براساس. کنند نگاه آن به نشر و چاپ شغل در کار

 نوانع به نشر صنعت شروع يبرا نيکارآفر کتابداران ابتدا در ،يگذار

 واندت يم پروژه گزارش اتيجزئ. دهند انجام شراکت اي گانهي تيمالک

 فراهم کتاب چاپ صنعت در شده آورده اتيجزئ نيمهمتر براساس

 و يحسابدار ،يابيبازار د،يتول ش،يرايو ت،يريمد: از عبارتند که شود

 .يمال

 کتاب عيتوز يندگينما: 

 

 کتاب رانناش کانيشر کتاب کنندگان عيتوز اي کتاب عيتوز يندگينما

 رسراس در کتاب يها فروشنده قيطر از را کتاب که يکسان. هستند

. دهستن کتاب عيتوز يبرا ييها لهيوس ها آن. برند يم بازار به جهان

 را آن و کنند يم فراهم ديجد نيعناو از ييبروشورها کنندگان عيتوز

 يشخص کتاب فروشگاه بزرگ، فروشان خرده فروشان، عمده انيم در

 که ييهاآن ن،يکارآفر کتابداران. دهند يم جيترو داريخر اشخاص و

 توانند يم دارند کوچک يانبارها ن،يزم مانند ييها رساختيز

 امانج يعمل يشغل فرصت کي صورت به را کتاب عيتوز يندگينما

 که شود يم شنهاديپ فرصت نيا در يگذار هيسرما از قبل. دهند

 يم نفر کي شغل نيا در يحت. کنند فراهم را پروژه گزارش اتيجزئ

 .ديايب يکتابدار متخصصان انيم در کيشر کي تواند

 

 یا دوره اتينشر اشتراک يندگينما: 

 

 از نيمشترک ياطالعات ازين يا دوره اتينشر اي مجله اشتراک هر هدف

 يچاپ شکل به هم ايدن سراسر يها ژورنال ،يا دوره اتينشر مجالت،

 هک ييهاآن يکتابدار متخصصان. است يکيالکترون شکل به هم و

 ژورنال و مجالت ،يا دوره اتينشر قيطر از جامعه به خدمت مشتاق

 رهدو اتينشر اشتراک يندگينما يانداز راه به است ممکن باشند ها

 .کنند فکر يا

 روزنامه يندگينما: 

 

 معموال روزنامه کي. دارد يمتعدد يها روزنامه يشهر جامعه هر

 انواع و ها يآگه ها، دهيعق اخبار، شامل که شود يم منتشر هرروز

 رايز است يديمف يجمع رسانه کي روزنامه. است اطالعات از يمختلف

 يم روزنامه نيهمچن. سازد يم آگاه جهان رياخ اتفاقات درباره را مردم

 کاوش دتوان يم نيکارآفر کتابدار. باشد بادوام يشغل فرصت کي تواند

 .آورد فراهم شغل نيا شروع يبرا را الزم ابتکارات و کند

 کتاب فروشگاه: 
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 ديبا ستا کتاب فروشگاه يانداز راه به مند عالقه که ينيکارآفر کتابدار

 يدارا و آمد و رفت پر من،يا نسبتاً منطقه کي در نهيبه يفضا کي

 مانند يليتحص يا خوشه مناطق. کند انتخاب اديز يکتابخوان ليپتانس

 ،مدارس و ها دانشکده ،يقاتيتحق يها سازمان توها،يانست ها، دانشگاه

. هستند کار شدن انجام بهتر يبرا خوب و کننده دواريام يمناطق

 اندتويم ياجتماع علوم مانند خاص موضوع کي يبررو کتاب فروشگاه

 يازهاين با برخورد در که کتاب فروشگاه نيهمچن. شود سيتؤس يحت

 هيسرما قتاًيحق. شود يم يانداز راه ها آن يسن رده به باتوجه مراجعان

 از دسته آن به و دهد يم يخوب سود کتاب فروشگاه بر يگذار

 نوع نيا که شود يم شنهاديپ دارند فروشگاه که ينيکارآفر کتابداران

 .کنند يانداز راه را فروشگاه

 ريالتحر لوازم فروشگاه: 

 

 ييجا. باشد ده سود کار کي يخوب به پاداش هي تواند يم شغل نيا

 تا ندک کمک مردم به که بفروشد نوشتن لوازم تواند يم نفر کي که

 پاداش فقط ريالتحر لوازم فروشگاه افتتاح. کنند انيب را خود احساسات

 يرو رب لبخند کي کند کمک تواند يم بلکه ستين يسودده کلمه در

 به خواهديم که را يکار همان  فرد که يزمان آورد گرانيد صورت

 نيا به ازين بزرگترها تا روند يم مدرسه به که ييها بچه از. آورد دست

 کي نيا. کنند هيته را خود ازين مورد لوازم بتوانند تا دارند فروشگاه

 به ريالتحر لوازم فروش شغل کردن اضافه يبرا خوب طرح و دهيا

. دشو يانداز راه مستقل شغل کي عنوان به اي است کتاب فروشگاه

 .کند يم يباز يسودده در را يمهم نقش ييايجغراف محل

 يصحاف کارگاه: 

 

 ها، يها،کپ کتاب آن در که خدمات واحد کي کتاب يصحاف واحد

 تواند يم يصحاف نوع. شوند يم جلد. …و يادار گزارشات ها، پوشه

 گريد و ها بانک ها، دانشکده مدارس،  مختلف چاپ يها دستگاه از

 تيفيباک را کار نيکارآفر کتابداران اگر. شود آورده دست به ادارات

 و کرده افتيدر مستمر طور به را کار واحد، نيا سپس دهند؛ انجام

 .کند اجرا را آن مختلف يها مکان در تيموفق با تواند يم

 يامانت کتابخانه: 

 

 ماا باشد آسان يانداز راه يبرا تواند يم کتابخانه نوع نيا که يدرحال

 در که است عاقالنه. نباشد ساده اندازه همان اول نگاه در است ممکن

 آن مک يسودده و آن بودن داريپا به نسبت يامانت کتابخانه يانداز راه

 يازاند راه به در زهيانگ مورد در ديبا نيکارآفر کتابداران. بود محتاط

 نيا هدف. کنند مشخص را ها تياولو و باشند آگاه کتابخانه نيا

 شود مشخص که شود يم شنهاديپ. است جامعه به خدمت کتابخانه

 چه تا و کنند يم استفاده کتابخانه از واقعاً جامعه افراد از تعداد چه

 يهمم نقش زين کتابخانه اندازه. ابدي يم شيافزا افراد نيا تعداد اندازه

 .کند يم يباز را
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 و کتابداري هايآپ استارت معرفي

 مرتبط هايحوزه

 يمردم هيسم

 

 تا است الزم انداخت، جا جامعه در را نو دهيا کي بتوان نکهيا يبرا

 خلق و يطراح ملزومات و شناخت را جامعه آن کنندهمصرف ازين ابتدا

 ار مطالعه امکانات ميبخواه اگر مثالعنوانبه. ساخت فراهم را دهيا آن

 يطراح کتابخانه آن کنندهاستفاده قهيسل اساس بر کتابخانه طيمح در

 راحان،ط کتابداران،) متخصصان نظر از استفاده و يبررس به ازين م،يکن

 هاآپاستارت خالق يهاروش از يکي. ميدار( پزشکان و روانشناسان

 .هستند

 -يآموزش داديرو کي( Startup Weekend) کنديو آپاستارت

 ۹ در که استيدن سراسر در( Experiential Education) يتجرب

 .گردديم برگزار( هفته يانتها در) يمتوال روز

 

 سان،يونبرنامه شامل يازهيپرانگ کنندگانشرکت کنديو استارتاپ در

 کيگراف طراحان و هاابيبازار استارتاپ، مندانعالقه ،يتجار رانيمد

 گروه کنند، مطرح را شانيهادهيا ساعت ۱۱ يط تا نديآيم هم گرد

 حالهتاب يجهان برنامه نيا. کند اجرا را يادهيا گروه هر و بدهند ليتشک

 شبکه و دهيگرد برگزار ايدن شهر ۱8۱ از شيب در بار هزار کي از شيب

 کنديو استارتاپ در. است آورده ديپد را ينيکارآفر مشتاقان از يپهناور

 فراوان تياهم برنامه نيا در آنچه اما شونديم مطرح ياديز يهادهيا

 روز بعدازظهر 6 ساعت از برنامه نيا. است اجرا فقط و اجرا اجرا، دارد

 برنامه نيا در. دارد ادامه جمعه روز شب ۲ ساعت تا و آغاز چهارشنبه

 يفضا کي در يهمگ( ميت ۵۱ در نفر ۵۱۱ کمتر) کنندگانشرکت

 نانيکارآفر انيم از که خبره انيمرب کمک با و رنديگيم قرار مشترک

 در .ندينمايم ليتبد وکارکسب به را هادهيا گردنديم انتخاب موفق

 انيم از که داوران از يئتيه به را خود يهاپروژه هاميت برنامه انيپا

 ارائه هستند، نانيکارآفر و يدانشگاه دياسات و گذارهيسرما جامعه

 .ندينمايم

 با ياکتابخانه نوآورانه و خالق طرح کي ميدار قصد شماره نيا در

 .ميکن يمعرف را آفتاب شهر يتلفن کتابخانه عنوان

 

 :آن از یريگبهره وهيش و آفتاب شهر با ييآشنا

 و دادن امانت با امر نيا که است آن ييايپو يکتابدار اصل نيترمهم

 تامان از يفيتعر تا است الزم نجايا در. شوديم محقق کتاب سفارش

 کتاب رساندن» يعني (Circulate) دادن امانت. ميباش داشته دادن

 با زين آفتاب شهر يتلفن کتابخانه. «خوانندگان دست به مواد گريد و

 منطقه يشهردار يهمکار با و کشور در بار نياول يبرا کرديرو نيا

 ۵۹8۹ سال اشراق نور نيمب يرساناطالع مؤسسه توسط تهران، ۵۱

 يشهرها در يشيآزما صورتبه طرح يابيارز با بعدها و شد ياندازراه

 .نمود تيفعال به شروع زين سمنان و نيقزو هيمحمد

 نيا کتابدار تنها عنوانبه بنده مجموعه، تيريمد يهاييباراهنما

 ميت و ستيگراف طراح، وتر،يکامپ متخصصان يهمراه و کتابخانه

 از سال ۵8-8 يسن يهاگروه به خدمات ارائه يبرا سانينوبرنامه

 کيپ و کتابخانه تيسا ا،يگو تلفن ٔ  لهيوسبه يرساناطالع قيطر

 .شد بنا طرح ياجرا يهاهيپا يموتور
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 !مينکن فراموش هرگز را تلفن يجادو

 يکيزدن در بدانند که هستند آن ازمندين گريد زيچ هر از شيب کودکان

 کهييازآنجا ترمهم و دارد وجود کتاب سفارش يبرا يمحل شان،خانه

 خصوصبه و سفارش. کنند يبررس بتوانند هم را ديجد يهاکتاب

 تاس يخوب کتاب نيا که است آن نشانه کتاب سفارش در يپافشار

 .بخوانند تا کرد هيتوص زين گرانيد به توانيم پس

 

 :يتلفن کتابخانه یهابرنامه

 مدتکوتاه برنامه 

 مطالعه سرانه شيافزا .۵

 تيعضو بودن گانيرا .۹

 دنبو نيآنال و اعضاء حضور يبرا مشخص يفضا به ازين عدم .۹

 سفارش

 مدتانيم برنامه 

 قرآن، خ،يتار) يهانهيزم در ايگو تلفن يمحتوا ياندازراه .۵

 ،يپزشک هنر، ورزش، ،يعلم شعر، قصه، اخبار، م،يتقو

 با( مسابقه ،ينظرسنج ،ينيد ر،يمشاه ،يشناسرانيا

 زا هرکدام يمنو به توانستنديم تلفن يرو بر يريگشماره

 واحد توسط هفته هر کهآن مطالب از و شوند وارد فوق موارد

 يزرسانروبه يفرهنگ ميتقو اساس بر و يتلفن يمحتوا ديتول

 .کنند استفاده ديگرديم

 مخاطبان که نحو نيا به سامانه در کتاب يرساناطالع .۹

 از ياطالعات روزانه صورتبه ايگو تلفن ٔ  لهيوسبه تواننديم

 نوجوان و کودک حوزه در منتشرشده تازه و ديمف يهاکتاب

 از يمختصر شرح و پخش مراکز مشخصات، همراه به را

 .ندينما افتيدر يصوت صورتبه کتاب

 مخاطبان نوجوانان، و کودکان يصدا با قصه و شعر پخش .۹

 ياقصه اي و شعر ايگو تلفن ستميس در تواننديم آفتاب شهر عضو

 در مخاطبان همه يبرا آنان نام با که کنند ضبط خود يصدا با

 موردنظر شعر کودکان بخش، نيا در. گردد پخش هوشمند تلفن

 کتاف شعر يرو ن،يتدو بخش مسئوالن خوانند،يم يتلفن را خود

 بخش نيا در توانديم کودک هفته، کي مدت به و نموده يگذار

 .دهد گوش خود يصدا با را موردنظر شعر

 هيمحمد و سمنان يشهرها ژهيو) يامانت يهاکتاب بخش .۱

 و نامثبت از پس مخاطبان ،(تهران يشهردار ۵۱ منطقه و نيقزو

 و تافيدر را آفتاب شهر کتابخانه يهاکتاب از يفهرست ت،يعضو

 صورتبه و ايگو تلفن قيطر از که کتاب سفارش و انتخاب از پس

 نياول در را خود موردنظر کتاب رد،يگيم صورت ساعته ۹۱

. نديانميم افتيدر گانيرا صورتبه ،يموتور کيپ قيطر از فرصت

 نيزگيجا ديجد کتاب و شده تکرار يبعد يهاهفته در نديفرآ نيا

 .گردديم شدهخوانده يهاکتاب

 نيا در مجموعه، ازين به توجه با يکتابدار افزارنرم از استفاده .۱

 واردکردن با اعضاء و است مخصوص کد يدارا کتاب هر کتابخانه

 کتاب سه تا تواننديم( يمل کد) تيعضو کد و کتاب کد

 طوربه يموتور کيپ ٔ  لهيوسبه روز همان در که کنند درخواست

 هب کتاب مطالعه زمان انيپا از بعد اعضا. شوديم ليتحو گانيرا

 تبازگش يريگشماره با ايگو تلفن قيطر از يقبل شکل همان

 ليتحو را يقبل يهاکتاب تواننديم ديجد امانت ثبت و کتاب

 .بدهند کتابخانه کيپ

 مهر، سوره ،يانيقد) نيناشر از کتابخانه يهاکتاب ديخر .6

 از ديخر و( پکتا) کتاب پخش مرکز ،(کانون و زيشباو دلهام،

 مهربان اري شگاهينما

 بلندمدت برنامه 

 در موجود يهاکتاب از ۱ و ۱ ،۹ ،۹ ،۵ فهرست هيته .۵

 انتشارات توسط و يگردآور پژوهش واحد لهيوسبه که کتابخانه

 که يموتور يهاکيپ قيطر از تا ديرس چاپ به علم دفتر

 تفهرس نيا داشتند، را اعضاء دست به کتاب رساندن تيمسئول

 .دهند قرار ارشانياخت در موردنظر، کتاب انتخاب يبرا را

 انينايناب يبرا ايگو کتاب طرح .۹

 از 6 فهرست هيته و هاخانواده يبرا يتخصص کتابخانه جاديا .۹

 گروه نيا ازيموردن يهاکتاب

 کتاب يهاشگاهينما در يرساناطالع .۱
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 ليدل به آفتاب شهر کتابخانه يهاکتاب فهرست فروش .۱

 سندگان،ينو ناشران،) يکتابشناخت اطالعات بودن جامع

 در مندرج( کتاب عيتوز و فروش محل و کتاب از ياخالصه

 آن

 يمل کتابخانه در آفتاب شهر يتلفن کتابخانه افزارنرم ثبت .6

 ايوگ تلفن قيطر از کتاب سفارش در کودکان قيعال به توجه

 :امر نيا جهينت که

 ديخر از شيب يارزش کودک توسط کتاب مطالعه يبرا .۵

 م؛يدار نظر در کتاب ياتفاق

 م؛يکنينم غيدر او از را انتخاب لذت .۹

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

 نيا و پردازديم ياپردازيرؤ به کتاب عنوان رامونيپ

 .بود خواهد کودک ليتخ رشد عمل نيتربزرگ

 یهمکار ادامه عدم ليدل به موفق کار سال 5 از بعد طرح نيا

 بخش بودجه کمبود و يمال مشکالت با شدنمواجه و یشهردار

 بود تهتوانس و بود روبرو زين یاديز استقبال با که را کتاب امانت

 قهيدق 1 به تهران یشهردار 95 منطقه در فقط را مطالعه سرانه

 ابکت بازگشت و امانت تراکنش که است يحال در نيا برساند؛

 شعر،: موضوعات نيشتريب) کتاب نسخه ۷33 يال 533 ماه در

 سال تا 11 سال از فعال، عضو 1۷33 تعداد با( يعلم و داستان

 تلفن شماره قيطر از ايگو تلفن ييمحتوا بخش تنها 19

 .داد ادامه خود کار به 1312939093

 شهر يتلفن کتابخانه کتابدار توسط يآمار يهاگزارش است ذکرانيشا

 .است شدههيته آفتاب

 :منابع

-www.banki.ir/compontet/article/264

shahreaftab-shahreaftab/2547  

www.rayanmehr.co.ir  

www.shahreaftab.ir  

w.startupweekend.org/aboutww  

 داخلي هاي شرکت با آشنايي

 اي کتابخانه و کتابداري خدمات

 سعادت معصومه

 و دکنندهيتول انيم بهتر تعامل يبرا ايدن تمام در حاضر حال در

 کي که مينيبيم کمتر و دارند وجود ييهاواسطه کنندهمصرف

 .برسد آن يکنندهمصرف دست به واسطهيب و ميمستق محصول

. تاس تيرؤقابل موضوع نيهم زين يرساناطالع و يکتابدار يحوزه در

 که يدانش. دانست دانش را هياول محصول توانيم حوزه نيا در

 دارند وجود ياطالعات يهامحمل گريد اي هاکتاب در مکتوب صورتبه

 ساندنر يبرا. برسند دانش کنندگانمصرف دست به يقيطر به ديبا و

 از. دارند وجود ياديز يهاواسطه کنندهمصرف دست به دانش نيا

 … و يساز چسب و يساز جوهر و يکاغذساز و يبرچوب يکارخانه

 هاهکتابخان به بعدازآن و کتاب پخش مراکز و ناشران به م،يبگذر که

 ورص به ياکتابخانه چيه که ميابيدرم دنيشياند يباکم. ميرسيم

 سهقف و زيم چوب آن از و کند هيته چوب تا رودينم جنگل به مستقل

 اي کارخانه به رفتن زحمت يحت. بسازد اشکتابخانه يبرا … و

 ياکتابخانه کمتر و ستين هاکتابخانه کار هم يچوب لوازم فروشگاه

 يبرا. باشد کردههيته خودش را خود يافزارنرم يبرنامه که دارد وجود

 جودو ييهاواسطه يرساناطالع مراکز و هاکتابخانه در هياول مواد يهيته

 داشته هاآن به مختصر ينگاه ميخواهيم گزارش نيا در که دارند

 و ميکن يمعرف مجزا طوربه را هرکدام بعد يهاشماره در تا ميباش

 :داشت ميخواه ها آن رانيمد و مؤسسان با يا مصاحبه

 کاوش (www.kavoshsoft.ir) 

 

 ياباتجربه تاکنون ۵۹68 سال از کاوش يکتابدار يقاتيتحق افزارنرم

 رد ويآرش و اسناد مراکز و هاکتابخانه کردن زهيمکان امر در گرانبار

 در مرکز ۱۱۱۱ از شيب در ژوهشگرانپ و کتابداران جامعه خدمت

 .است بوده کشور سراسر

http://www.banki.ir/compontet/article/264-shahreaftab/2547-shahreaftab
http://www.banki.ir/compontet/article/264-shahreaftab/2547-shahreaftab
http://www.rayanmehr.co.ir/
http://www.shahreaftab.ir/
http://www.startupweekend.org/about
file:///C:/Users/YaBeSH/Downloads/Telegram%20Desktop/www.kavoshsoft.ir
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 با مطابق استاندارد ياکتابخانه افزارنرم نيترباسابقه رونيازا

 با هتوانست ليدل نيهم به و است کشور در يالمللنيب ياستانداردها

 مراکز ازيموردن گوناگون يهابخش مختلف، يهاستميرسيز ارائه

 يافزارهانرم با را …و يمذهب ،يپژوهش و يآموزش ،يعلم مختلف

 ديولت ياکتابخانه افزارنرم فقط گروه نيا درواقع. دهد پوشش متناسب

 .است تعامل در هاکتابخانه با قيطر نيا از تنها و کنديم

 نوسا (www.nosa.com) 

 

 هدف با ۵۹67 سال در( نوسا) رانيا افزارسخت و افزارنرم شرکت

 ولط در و شد گذاشته انيبن افزارسخت و افزارنرم نهيزم در تيفعال

 يها نهيدرزم يکاربرد يافزارهانرم ديتول و يطراح گذشته، انيسال

 سنادا مراکز ونياتوماس و يرساناطالع يهاستميس و يمال يهاستميس

 خود يهاتيفعال ياصل محور عنوانبه را RFID يآورفن و هاکتابخانه و

 و نوسا يطراح ميت يکاربرد مطالعات استمرار. است نموده دنبال

 ديولت علم مقوله در روزافزون يکيتکنولوژ راتييتغ به توجه نيهمچن

 نوسا، شرکت يديتول يافزارهانرم که است دهيگرد موجب افزارنرم

 خود، عرضه زمان در ممکن سطح نيبهتر در تيفيک لحاظ به همواره

 تيفعال افزارنرم ي نهيزم در تنها هم نوسا شرکت واقع در. شوند ارائه

 يرساناطالع و کتابخانه امور به تنها شرکت نيا يافزارهانرم اما دارد

 .شودينم محدود

 آذرخش پارس (www.parslib.com) 

 

 يهايازمندين و يرساناطالع علم روزافزون شرفتيپ با شرکت نيا

 يافزارنرم محصوالت يويآرش و يرساناطالع مراکز و هاکتابخانه

 يهاکتابخانه ،يسنت يهاکتابخانه به يرسانخدمات يبرا يمتنوع

 نيا در. است نموده ارائه و ديتول يفن ويآرش و اسناد مراکز تال،يجيد

 اتخدم که ،”دو وب“ بر يمبتن ياکتابخانه پورتال به توانيم راستا

 کپارچهي راهکار و دهديم قرار کاربران ارياخت در يمتنوع يتعامل

 نيا برجسته افتخار. نمود اشاره آذرخش تاليجيد ويآرش و کتابخانه

 يجمهور يمل کتابخانه ونياتوماس استاندارد محصول عرضه شرکت

 معدود از جهينت در که است ”رسا“ يتجار نام با رانيا ياسالم

 يداربربهره يبوم افزارنرم از آن يمل کتابخانه که ميهست ييکشورها

 شرکت، نيا گريد برجسته يهاپروژه از يکي نيهمچن. دينمايم

 اسناد مرکز و موزه کتابخانه، در ”آذرخش“ کپارچهي راهکار استقرار

 تابخانهک ک،يالکترون کتابخانه تيريمد که است ياسالم يشورا مجلس

 .گردديم شامل را مجلس اسناد ويآرش و موزه تال،يجيد

 همارا (www.hamaralib.ir) 

 

 تيفعال هدف با همارا يانتشارات و يکتابدار يآموزش ،يفرهنگ مؤسسه

 و کتابداران يتخصص و يعلم يازهاين رفع و يکتابدار حوزه در

 نيا. نمود آغاز پراکنده طوربه را خود تيفعال ۵۹76 سال از هاکتابخانه

 کتب ارائه با و ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت از تيفعال مجوز اخذ با

 است يامؤسسه نياول ،يرساناطالع و يکتابدار علوم يتخصص منابع و

 رشته نيا به يتخصص کامالً طوربه کشور جنوب يهااستان در که

 فراهم مؤسسه نيا يبرا را امکان نيا نشر مجوز اخذ. است پرداخته

 دانش انتشار به يبوم يهايتوانمند از يريگبهره با که است آورده

 در همارا تيفعال. بپردازد يرساناطالع و يکتابدار حوزه يتخصص

 ،يرساناطالع و يکتابدار علوم منابع و کتب عرضه و نشر يهابخش

 يتخصص يهايديس و افزارهانرم ارائه ،يفن خدمات و مشاوره

 و لوازم ارائه ،يتخصص يهاکتابخانه جاديا ،يرساناطالع و يکتابدار

 يسانراطالع و يکتابدار علوم کتب گانيرا امانت و کتابخانه زاتيتجه

 .است

 

 

file:///C:/Users/YaBeSH/Downloads/Telegram%20Desktop/www.nosa.com
file:///C:/Users/YaBeSH/Downloads/Telegram%20Desktop/www.parslib.com
file:///C:/Users/YaBeSH/Downloads/Telegram%20Desktop/www.hamaralib.ir
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 مشرق اميپ (www.payamnet.com) 

 

 هاتشرک نيتريميقد از يکي مشرق اميپ ارتباطات يمهندس شرکت

 يخدمتگزار سال جدهيه از شيب با که است اطالعات يفناور نهيزم در

 سال رد شرکت نيا. شوديم شناخته موفق يشرکت عنوانبه کشور، به

 هاناصف يصنعت دانشگاه يعلمئتيه ياعضا از تن چند توسط ۵۹7۱

 نعتص به دانشگاه کردن کينزد و کشور صنعت به يرسانخدمت جهت

 ورکش انيبندانش يهاشرکت نيتريميقد از واقع در و شد ليتشک

 در که دارد ياديز محصوالت مشرق اميپ. شوديم محسوب

 شرکت نيا. اندقرارگرفته يبرداربهره مورد مختلف يهاسازمان

 يسازادهيپ و يطراح خود انيمشتر يبرا را ييافزارهاسخت نيچنهم

 .نمود اشاره RFID محصوالت به توانيم جمله آن از که است نموده

 

 چاپار (www.chaparlib.com) 

 

 ييهاشرکت معدود از چاپار يکتابدار خدمات و يرساناطالع شرکت

 يرساناطالع و يکتابدار نهيزم در يتخصص کامالً  يکادر با که است

 اقدام مجرب رساناناطالع و کتابداران از يريگبهره با و دهيگرد ليتشک

 .دينمايم ، کشور سطح در يرساناطالع و يکتابدار خدمات ارائه به

 يحوزه يتخصص ناشران نيتربزرگ از يکي واقع در شرکت نيا

 تخدما و نشر کار بر عالوه و شوديم محسوب يرساناطالع و يکتابدار

 عرضه زين را پاسارگاد ياکتابخانه افزارنرم ، کتابخانه زاتيتجه و يفن

 .کنديم

 

 حنان اميپ (www.payamlib.com) 

 

 تشرک نيترجامع امروز کرد، کار به آغاز شيپ دهه کي که حنان اميپ

 هاانهکتابخ يازهاين تمام که است ياکتابخانه يافزارسخت و يافزارنرم

 گرفتن خدمت به با حنان اميپ. است کرده جمع سقف کي ريز را

 مراکز ، هاکتابخانه در اطالعات يآورفن توسعه قيطر از نو يهادهيا

 يجارت يشرکا عنوانبه را کاربران وکارکسب کوشديم ويآرش و اسناد

 در ديتول در يآورنو با حنان اميپ رياخ يهاسال در. دهد توسعه خود،

 از و ديرس ييخودکفا به ياکتابخانه زاتيتجه از ياعمده يهابخش

 دست يمل ديتول به سرقت ضد يهاستميس نهيزم در توانست ۲۱ سال

 .ابدي

 ليهل یآوا (www.halillib.ir) 

 

 ارائه هدف با ليهل يآوا يرساناطالع و يکتابدار يتعاون شرکت

 نموده آغاز را خود تيفعال يتازگبه يکتابدار جامعه به خدمات

 و يدهسازمان ،ياندازراه: از عبارتند شرکت نيا خدمات عمده.است

 يادار لوازم و ياکتابخانه زاتيتجه دوفروشيخر ها،کتابخانه زيتجه

 و يوتريکامپ يافزارهانرم و زاتيتجه دوفروشيخر ها،کتابخانه

 و يعموم يهاکتاب و اتينشر ر،يالتحرلوازم دوفروشيخر ،ياکتابخانه

 ريکثت و پيتا کتاب، انتشار و ديتول نهيزم در خدمات ارائه ،يدانشگاه

 يبرگزار ،يقاتيتحق يهاپروژه ياجرا و هانامهانيپا مشاوره ،يصحاف و

 و يکتابدار نهيزم دز يتخصص يآموزش يهادوره و هاکارگاه

 حوزه در شگاهينما و فروشگاه جاديا اطالعات، يفناور و يرساناطالع

 .شرکت تيفعال يراستا در شعب جاديا و اتيعمل

 

file:///C:/Users/YaBeSH/Downloads/Telegram%20Desktop/www.payamnet.com
file:///C:/Users/YaBeSH/Downloads/Telegram%20Desktop/www.chaparlib.com
file:///C:/Users/YaBeSH/Downloads/Telegram%20Desktop/www.payamlib.com
file:///C:/Users/YaBeSH/Downloads/Telegram%20Desktop/www.halillib.ir
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 دانش سپهر (www.sepehrlib.ir) 

 

 خدمات نهيزم در يخصوص بخش فعال عنوانبه ”دانش سپهر شرکت“

 سال در ،(«يرساناطالع و يکتابدار)يشناسدانش و اطالعات علم»

 در مؤسسه نيا. گذاشت يفرهنگ وکارکسب عرصه به پا ،۵۹8۱

 در يمجر و مشاور کتاب؛ نشر و چاپ امور يمجر و مشاوره يهانهيزم

 مقاالت و کتاب يراستاريو و ي؛مترجميقاتيتحق و يپژوهش امور

 زيتجه ؛يرساناطالع مراکز و هاکتابخانه ياندازراه و زي؛تجهيعلم

 يافزارهانرم فروش يندگينما و ياانهيرا ستميس به هاکتابخانه

 ريغ و يچاپ منابع ديخر جهت در هاکتابخانه کارگزار ؛يکتابدار

 و رهکنگ ،ييويد روش به هاکتابخانه يبندرده و يسينو؛فهرستيچاپ

NLM و يرساناطالع و يکتابدار يتخصص منابع فروش و ؛عرضه 

 .ازدپرديم فعالت به يرساناطالع و يکتابدار دروس يخصوص سيتدر

 انيرانيا شهياند باران 

(www.baranandisheh.com) 

 

 افراد تجربه با همراه و ساله ۵۱ تجربه با انيرانيا شهياند باران شرکت

 و يرساناطالع مراکز و هاکتابخانه يازهاين نيتأم جهت متخصص

. دباشيم هاکتابخانه  خدمت در يدرخواست خدمات هيکل ارائه با ادارات

 هيکل عيتوز و ديتول ه،يته: يهابخش در شرکت نيا تيفعال يحوزه

 منابع يسازآماده و يدهسازمان ؛ياکتابخانه و يادار زاتيتجه و لوازم

      ن؛يالت و يفارس يهاکتاب کارگزار و فروشگاه شگاه،ينما ؛ياطالعات

 متخصصان؛ از استفاده با هاکتابخانه ياندازراه و مشاوره فضا، يطراح

 ؛متخصصان از استفاده با يقاتيتحق و يپژوهش ،يعلم يکارها انجام

 يرگب صورتبه چه …و يخط منابع ميترم ،يشناسبيآس ،ييزدا آفت

 و ديجد امکانات و ابزارها از استفاده با شده يصحاف شکل به چه و

 ياکتابخانه تيريمد يافزارهانرم فروش يانحصار يندگينما روز؛به

 .است نشر خدمات هيکل و همارا

 

 آرموک (www.armook.ir) 

 

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

 حوزه در يارشتهانيم يهاآموزش گسترش و توسعه هدف با يشناس

 يراهکارها ارائه زين و کتابداران، يبرا يشناس دانش و اطالعات علم

 مراکز و هاکتابخانه تيفعال يبرا يتخصص يهامشاوره و مناسب

 يتيامن و يساز هوشمند يراهکارها ارائه.است آمده وجود به ياطالعات

 همشاور و تاليجيد کتابخانه يراهکارها اسناد، مراکز و هاکتابخانه در

 يطراح ،ياطالعات مراکز و هاکتابخانه يبرا يافزارسخت و يافزارنرم

 يتخصص آموزش يهادوره يبرگزار و هاکتابخانه جامع پورتال ارائه و

 .است آرموک يها برنامه ازجمله يشناس دانش و اطالعات علم

 شگاميپ یآراکتاب (www.ketabara.ir) 

 

 و خدمات ارائه هدف با ۵۹۲۵ سال در شگاميپ يآراکتاب شرکت

 خدمات. کرد آغاز را خود تيفعال زد،ي شهر در ياکتابخانه زاتيتجه

 ؛ياطالعات منابع يسازآماده و يدهسازمان: از عبارتند شرکت نيا

 ارائه ؛يسازمان و يشخص يهاکتابخانه ياندازراه و يامشاوره خدمات

 به يسنت يهاکتابخانه ليتبد ؛ياکتابخانه يافزارهانرم انواع آموزش و

 ها؛کتابخانه ازيموردن اقالم و زاتيتجه انواع فروش ؛يکيالکترون

 يهادوره يبرگزار و يخط منابع ميترم و ييزدا آفت ،يشناسبيآس

 .يرساناطالع و يکتابدار حوزه در يآموزش

 

 

file:///C:/Users/YaBeSH/Downloads/Telegram%20Desktop/www.sepehrlib.ir
file:///C:/Users/YaBeSH/Downloads/Telegram%20Desktop/www.baranandisheh.com
file:///C:/Users/YaBeSH/Downloads/Telegram%20Desktop/www.armook.ir
http://www.ketabara.ir/
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  گروه فناوری تالش و توسعه( يابشYaBesh.ir) 

از شرکت هاي تأمين کننده منابع و  اسناد اطالعاتي التين، آموزش 

سال سابقه  ۵۱بيش ازهاي حرفه اي براي کتابداران و پژوهشگران که 

 ي همکاري با کتابخانه هاي تخصصي ايران را دارد.

 

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.

 

 يابش همت خود را بر افزايش دانش کتابداران تخصصي و دانشگاهي

گذاشته است و هم اکنون در اکثر شبکه هاي  ۹,۱مينه ي در ز

 کند.اجتماعي به بسط و توسعه ي مباحث مربوطه اقدام مي

و   Librarian 2.0 مديريت و راه اندازي سه گروه تلگرامي با عنوان

 ۹۱عضو کتابدار، گروه فيس بوکي براي پژوهشگران با بيش از  ۱۱۱

و همچنين رهبري و مديريت  Linkdinهزار عضو و حضور فعال در 

براي کليه ي  ۹,۱که منتشر کننده مهارت هاي  ۹,۱نشريه کتابدار 

 کتابداران ايرانيست از فعاليت هاي توسعه اي يابش حکايت دارد.

 يافزارهانرم ساخت و يطراح به دست زين يگريد يهاشرکت

 با ابترق بازار وارد اندنتوانسته مختلف ليدال به اما اندزده ياکتابخانه

 يمؤسسات نيهمچن. اندمانده مهجور و بشوند الذکرفوق يهاشرکت

 يکيالکترون اي يچوب زاتيتجه و يفن خدمات که دارند وجود

 آنان ياصل هدف نکهيا جهت به اما کنند،يم فراهم را هاکتابخانه

 در. ميکنيم يخوددار هاآن ياسام آوردن از ستند،ين هاکتابخانه

 اتيئجز با و رفته هاشرکت نيا تکتک سراغ به هينشر يآت يهاشماره

 يسع شماره هر در و کرد ميخواه يمعرف را هاآن خدمات يشتريب

 .ميباش داشته هاآن رانيمد و مؤسسان با يامصاحبه م،يکنيم

 

 

  

 

منتظر مطالب عالی و منحصر بفرد شما در  "2 کتابدار" در  

راستای توسعه مهارت های کتابداری و پژوهشی ، 

 هستیم

 

http://lib2mag.ir 

 القانه ی عکس نوشته های خ مسابقه

 کتابداری و کتابخوانی
عکس نوشته هاي خالقانه “با موضوع  ”يابش “ي مسابقه دومين

با شرايط زير و در دو بخش ” کتابداري و کتابخواني“در رابطه با “

 برگزار مي شود

ي بخش، عکس نوشته هاي با موضوع جمالت انرژ (بخش الف

 .... خالقانه، حرف هاي بزرگان و

طنز نوشته با موضوع ديالوگ يا جمله يا عکس طنز  (بخش ب

 (باشد طنز بصورت عناصر از يکي بايد حتما)  آميز

 ۹۱ روز تا گيري راي مهلت –  مهرماه ۵۱مهلت ارسال آثار تا روز 

 نتايج اعالم مهرماه ۹۵ و  مهرماه

 

اطالعات بيشتر و همچنين ارسال عکس ها براي 

 به وب سايت يابش مراجعه بفرماييد
http://yabesh.ir/?p=2254 

http://yabesh.ir/
http://yabesh.ir/?p=2254
http://yabesh.ir/?p=2254
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 مشاور مهندسي شرکت کتابخانه

 قدس مهاب

 یفکور مينس

 قدس مهاب مشاور مهندسي شرکت کتابخانه کتابدار

 

 :قدس مهاب شرکت يمعرف

 دو ادغام از ۵۹6۹ سال در قدس مهاب مشاور نيمهندس شرکت

 توسعه و نيزم عمران» و(« مهاب) آب يمهندس خدمات» شرکت

 ،قدس مهاب ريانکارناپذ يهايتوانمند. است شدهليتشک «آب منابع

 وجود نعمت از يبرخوردار و يمهندس – يفن يباال توان برهيتک با

 آنان، از نفر ۹۱۱۱ بربالغ که کوشسخت کارکنان نفر ۹8۱۱ حدود

 يداخل برتر يهادانشگاه يمهندس – يفن ٔ  رشته 8۱ ٔ  آموختهدانش

 بيقر از استفاده با باشند،يم يتخصص شيگرا ۵۱۱ در ،يالمللنيب و

 که است کرده جاديا يمساعد طيشرا عمران، مهندس يروين 8۱۱ به

 سال نيپنجم و ستيب گذاشتن سر پشت با قدس، مهاب اکنون

 ورحض و کارساز نقش از ،يسربلند و باافتخار توانديم خود، سيتأس

 ،يسدساز: مهم ٔ  پروژه ۵۱۱۱ از شيب در خود، زيآمتيموفق

 انتقال خطوط ،يزهکش و ياريآب يهاشبکه ،يآببرق يهاروگاهين

 و يبندرساز فاضالب، و آب ساتيتأس ،(آب و گاز نفت،) االتيس

 و ياقتصاد ستيزطيمح آب، منابع: مطالعات ،ييايدر يهاسازه

 يلير ونقلحمل ساتيتأس يمهندس خدمات ک،يژئومات ،ياجتماع

 در و آورد انيم به سخن … و يسازراه تونل، صنعت ،(مترو) يشهر

 يهاتيفعال يبندرتبه در احرازشده، يهاتيصالح ٔ  مجموعه ٔ  هيسا

 با هک ببالد خود به ،يافتيدر يهارنامهيتقد و هانامهيگواه و يتخصص

 درست يهايزيربرنامه مدد به ،ييگرا تيفيک محور بر دنيبخش اصالت

 ودوج به يطيشرا توسعه و قيتحق کارآمد يهاطرح انجام و دهيسنج و

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

 پرورش بر عالوه که دينما عمل ياگونهبه و دهد نشان يوفادار

 معتمد، و نيام مشاور عنوانبه ر،ياخ دهه دو در فراوان، متخصصان

 .باشد خود «انيکارفرما» موردتوجه

 تحقق ريمس در قدس، مهاب مشاور يمهندس شرکت اکنون،هم

 در بلکه کشور، داخل در تنهانه خود، کياستراتژ اهداف و اندازچشم

 يوق و توانمند يسازمان يهاهسته جاديا با ز،ين يالمللنيب يهاعرصه

 ،يمهندس خدمات صدور و هدف يبازارها در معتبر يهايندگينما و

 خدمات مشاوره نامصاحب شرکت ۵۱ گاهيجا در است توانسته

 تيامن يارتقا و داريپا متوازن رشد به و قرارگرفته جهان يمهندس

 و تازشيپ يشرکت به شدنليتبد چراکه. ابدي دست ياقتصاد و يمال

 بر هيتک با ،يمهندس – يفن مشاوره خدمات ٔ  ارائه ٔ  عرصه در سرآمد

 و تعهد سالمت، و صداقت ٔ  هيسا در اعتماد جلب برتر، تيفيک

 ده،ش سريم دهيسنج و درست ييرهايمس از عبور و يريپذتيمسئول

 هانج در و همتايب و تازکهي ياسالم رانيا در است توانسته کهينحوبه

 خود ٔ  فهيوظ «قدس مهاب» اکنون. باشد مطرح و موردتوجه زين

 در که را ارزنده و بهاگران تجارب نيا يتمام است، مفتخر و دانسته

 ارجمند انيمتقاض ارياخت در آمدهدستبه ياندوزتجربه هاسال خالل

 .دهد قرار ياسالم يجمهور مقدس نظام و

 :قدس مهاب کتابخانه يمعرف

 است، تيقطع عدم آن ياصل مشخصه که امروز يرقابت بازار در

 و ازيموردن دانش که بود خواهند دارا را رقابت ييتوانا ييهاسازمان

 کاال، به را آن و کرده عيتوز نموده، جاديا خود سازمان در را ديجد

 يابر دانش بيترت نيبد. ندينما ليتبد ارزش به تيدرنها و خدمات

 کسب و مسائل حل امکان و نموده جاديا يرقابت تيمز سازمان

 منبع کي فقطنه دانش نيبنابرا آورد؛يم فراهم را ديجد يهافرصت

 نبعم تنها درواقع بلکه شد خواهد يرقابت تيمز نيتضم يبرا مطمئن

 يبرداربهره مورد سازمان کي دانش منابع کهيهنگام. گردديم آن

 ارزش و ييايپو شيافزا و ارتقا شاهد سازمان رد،يگيم قرار مناسب

 سازمان مهم نيا به يابيدست يبرا. شد خواهد وکارکسب در موجود

 اهدخو دانش انيجر تيريمد نيهمچن و يدانش منابع تيريمد به ازين

 عهده بر قدس مهاب مشاور يمهندس شرکت در فهيوظ نيا که داشت

 .هست اسناد مرکز و کتابخانه واحد

 از قدس مهاب مشاور يمهندس شرکت اسناد مرکز و کتابخانه واحد 

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

 .است بوده سازمان کارشناسان يدانش بانيپشت
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 لتايجيد و يکيزيف کتاب عنوان ۹۱۱۱۱ از شيب بودن دارا با مرکز نيا

 دارا ،تاليجيد و يکيزيف صورتبه يتخصص هينشر 6۱ از شيب تيعضو

 روزبه يدهسيسرو نيهمچن و تاليجيد مقاله ۵۹۱۱۱ از شيب بودن

 سازمان يدانش يازهاين از تال،يجيد صورتبه استاندارد انجمن ۹۱

 نهيمز در و نيالت زبان به کتابخانه منابع عمده. کنديم يبانيپشت

 ت،يريمد موضوعات با يمنابع نيهمچن و باشديم آب صنعت

 مرکز نيا. است موجود مرکز نيا در زين يانسان علوم و کيانفورمات

 هقفس ستميس از خود يکيزيف منابع ينگهدار و يبند دسته جهت

 هکتابخان مخزن حجم است توانسته قيطر نيا از و برديم بهره يلير

 .دهد شيافزا برابر دو به را

 

 معد و ياکتابخانه يافزارهانرم با چالش هاسال از پس کتابخانه نيا

 ياکتابخانه افزارنرم سازمان، يداخل ازين اساس بر يسازيبوم امکان

 سازمان MIS اطالعات کپارچهي تيريمد ستميس در خود ازين با مطابق

 مکانا نيا گران دانش يتمام ستميس نيا از يريگبهره با و کرد جاديا

 به اتصال با سازمان از خارج يحت اي سازمان کجا هر در که دارند را

 اکنونهم. ندينما يريگبهره کتابخانه خدمات از شرکت MIS ستميس

 تاليجيد منابع به معطوف منابع، يسازيغن در کتابخانه تالش عمده

 الس در را خود ازيموردن نيالت اتينشر تمام راستا نيا در و باشديم

 صورتبه را يالمللنيب ياستانداردها نيهمچن و ۹۱۵۱ و ۹۱۵۱

 يرساناطالع خود ياکتابخانه افزارنرم قيطر از و نمود هيته تاليجيد

 .دينمايم يدهسيسرو و

 

 انجام بر عالوه قدس مهاب مشاور يمهندس شرکت کتابخانه

 يکااتقابل يبازو عنوانبه منابع، يدهسيسرو و يسازيغن يهاتيفعال

 انيجر نهيبه تيريمد جهت ييهاپروژه سازمان، در دانش تيريمد

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

 يهابسته هيته ،يمکان شکل به اطالعات يدهسيسرو و تيريمد

 دست در زين مات،يتصم و يسازمان يهاسمت از کنندهتيحما يدانش

 از يريگبهره پروژه نيا انجام با است مصمم و دارد اقدام و يطراح

 دبع يهاگام در و رسانده حداکثر به اول گام در را موجود يدانش منابع

 يهاپروژه از يکي. گردد موفق سازمان در دانش يسازيبوم و توسعه به

 شرکت در دانش تيريمد نظام استقرار يراستا در کتابخانه موفق

 ،«مناسب زمان در فرد به مناسب دانش رساندن» هدف تحقق جهت

 تيفعال ارجاع لحظه در يدانش منابع به يابيدست امکان جاديا: پروژه

 امور مختلف يهابخش يهمکار با کتابخانه نيا که باشد؛يم

 هب اقدام نخست گام در شرکت يانسان منابع توسعه و يزيربرنامه

 يزاا به تيفعال هر انجام يبرا الزم يهاتخصص و هاتيفعال ييشناسا

 فهرست هيته از پس يبعد گام در و نمود تخصص بخش هر

 اقدام هاآن ياستانداردساز و يسازمان بخش هر ازيموردن يهاتخصص

 يياشناس موازاتبه نيهمچن و نمود کارشناسان با هاتخصص اتصال به

 ازينمورد يهاتخصص اساس بر را يدانش منابع يتمام کارکنان تخصص

 تيفعال هر ارجاع لحظه در آن؛ جهيدرنت که نمود يبنددسته سازمان

 عمناب يتمام فهرست ت،يفعال يتخصص ازين به توجه با فرد هر به

 خواهد قرار کارشناس ارياخت در ازيموردن تخصص با مرتبط يدانش

 لحظه در زين تاليجيد منابع به همزمان يريگبهره امکان و گرفت

 يکتابدار کارشناس ۱ کمک به مرکز نيا اکنونهم. دارد وجود

 نيهمچن و سازمان پرسنل ۹۱۱۱ از شيب به و گردديم تيريمد

 خدمات ارائه يپژوهش و يعلم مراکز و هادانشگاه ها،سازمان نيمراجع

 .کنديم
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 هرش پارک مرکزي کتابخانه معرفي

 تهران

 يحسنخان معصومه

 

 :شهر پارک یمرکز کتابخانه خچهيتار

 خانه سفره يفعل محل در۵۹۱۱ سال در شهر پارک يمرکز کتابخانه

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

 در ۵۹۱۱ سال از شيپ تا کتابخانه. شد افتتاح تهران، يميقد يها

 تنف يمل شرکت يهمکار با سال نيا در. بود پارک دفتر سابق محل

 سال سه. افتي شيگشا کتاب جلد ۹8۱۱ حدود با يا کتابخانه ران،يا

 در مربع متر ۹8۹۱ يبنا ريز با کتابخانه ديجد ساختمان کلنگ بعد

 به ۵۹۱۱ آبان در و شد زده نيزم به شهر پارک يغرب جنوب ضلع

 .افتي انتقال آن يکنون محل

 شهر يعموم يها کتابخانه سازمان توسط ۵۹۱۹ سال تا کتابخانه

 يدرآمدها درصد ۱/۵ از آن اعتبار و اداره ،يشهردار به وابسته تهران

 عهده بر يمرکز کتابخانه اداره ۵۹۱۹ اواخر از. شد يم نيتأم يشهردار

 بوده ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت آن از بعد و هنر و فرهنگ وزارت

 سال از. شد يم نيتأم وزارتخانه نيا يسو از زين آن بودجه. است

 تهران، استان ياسالم ارشاد و فرهنگ کل اداره ۵۹8۱ تا ۵۹7۹

 دارها را تهران استان يعموم يها کتابخانه ريسا و شهر پارک کتابخانه

 واگذار کشور يعموم يها کتابخانه نهاد به آن اداره ۵۹8۱ سال از و

 .شد

 موضوعات در جلدکتاب ۹۹۱۱۱ از شيب يدارا حاضر حال در کتابخانه

 طور به روزانه امانت بخش در. است امانت بخش در دارد مختلف

 بخش نيا در فعال ياعضا تعداد. دارد کننده مراجعه نفر ۹۱۱ متوسط

 بخش نيا کار ساعات. باشد يم نفر  8۱۱۱   از شيب حاضر حال در

 دکتابيتمد و ليتحو امانت، شامل بخش خدمات. باشد يم ۹۱يال 8 از

 .است يتلفن و يحضور صورت به

 بخش ات،ينشر بخش مرجع، بخش امانت، بخش يدرا کتابخانه

. شدبا يم کودک بخش و فرهنگ کيپ ثارگران،يا بخش ،يفن خدمات

 يمرکز کتابخانه کودک بخش در شده ارائه خدمات يمعرف به ادامه در

 .ميپرداز يم شهر پارک

 :کودک بخش خدمات

 انکودک به خدمت در يمدت دراز سابقه يمرکز کتابخانه کودک بخش

 مدارس و ها خانواده با کودکان يمطالعات يازهاين برآوردن در و دارد

 و مواد از يعيوس گروه آوردن فراهم با بخش نيا. است شده متحد

 خواندن لذت تا آورديم فراهم کودکان يبرا ييهافرصت ها،تيفعال

 .کنند تجربه را يليتخ آثار و دانش کشف از يناش جانيه و

 ييهامجموعه کودکان، يبرا شده ارائه خدمات کنار در بخش، نيا در

 يبرا ريپذ دسترس ياجتماع خدمات از يفهرست و هاکتاب از

 .است شده نيتأم زين کودکان، همراه بزرگساالن

 

 : رديپذ يم صورت کودک بخش در که ييکارها

 ٫منابع يساز آماده و( اطالعات ورود) يسيفهرستنو .۱

 .يسالگ ۵۱ انيپا تا نوجوانان و کودکان به خدمات ارائه .6

 .نوجوان و کودک پژوهشگران به خدمات ارائه .7

 شينما ياجرا ،يخوان شعر و قصه چون يجانب خدمات ارائه .8

 ،ينقاش مختلف مسابقات يبرگزار لم،يف شينما ،يعروسک

 ا،ه جشنواره يبرگزار ،… و يسينو مقاله ،يکتابخوان شعر،

 الزم طيشرا آوردن فراهم …و يهنر يهاکالس يبرگزار

 .بخش از آموزان دانش ديبازد جهت

 53ادامه در صفحه ی
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 اي حرفه اخالق کارگاه گزارش

 کتابداران براي

 یانصار ميمر

 

 شنبه سه روز ۵۹ تا 8 ساعت از کتابداران يبرا يا حرفه اخالق کارگاه

 اداسن مرکز و يمرکز کتابخانه نيمسئول توسط ،۵۹۲۱ ماه مرداد ۹7

 يورض انيحافظ کاظم يآقا جناب سيتدر با يبهشت ديشه دانشگاه

 .شد برگزار مرکز نيا کارشناسان يبرا

 مورد که ديام. باشديم کارگاه نيا از يمختصر بخش ريز گزارش

 .شود واقع داراندوست استفاده

 آغاز را خود سخن جمله نيا با يرضو انيحافظ کاظم يآقا جناب

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

 ذهاکاغ از  فقط را يکتابدار ام، کرده کار و سيتدر ل،يتحص يشناس

 .کردم  لمس پوستم و گوشت با بلکه نگرفتم ادي هانوشته و

 

 :پرداختند شانيوگرافيب از يمختصر انيب به سپس

 عيصنا و هيتغذ علوم تويستيان يعلم انتشارات و کتابخانه سيرئ سال 7

 نواکس مؤسسه يعلم انتشارات و کتابخانه سيرئ سال 7 ران،يا ييغذا

 ۱ و شدند منتقل يسازندگ جهاد وزارت به بعد ،يراز يساز سرم و

 ۱ ،يسازندگ جهاد يعلم مدارک و  يرسان اطالع مرکز مقام قائم سال

 سال. بودند يکشاورز يعلم مدارک و اطالعات مرکز رکليمد سال

 رکزم به يبازنشستگ از بعد و. کردند يبازنشستگ يتقاضا ۵۹86

 معاون مين و سال دو و شدند دعوت تهران شهر يزير برنامه و مطالعات

 انهکتابخ سپس. بودند مرکز نيا اطالعات يتکنولوژ و يرسان اطالع

 يتاليجيد کتابخانه نياول مرتع، و جنگل قاتيتحق مؤسسه يتخصص

 نيهمچن  و رسالت دانيم در الرسول مسجد به مربوط که مسجد

 .کردند يانداز راه طلوع يآموزشگاه کتابخانه

 عالمه، الزهراء، ،يبهشت ديشه يهادانشگاه در ۵۹۲۹ تا ۵۹6۹ از شانيا

 با مداوم صورت به سال ۹۱ و. اندکرده سيتدر آزاد دانشگاه و تهران

 و کودکان يفکر پرورش کانون يها کتابخانه تيريمد کتابداران

 .داشتند يآموزش يهمکار نوجوانان

 ما حرفه در چرا: “گفت و کرد آغاز يسوال با را بحث سپس شانيا

 دارکتاب نيب تعامل ليدل به اخالق داد پاسخ و ”شود؟ يم مطرح اخالق

 .است برخوردار يا ژهيو تياهم از حرفه نيا در کننده مراجعه و

 انيب را هستند يرفتار تعامالت يدارا که حرفه رکن سه ادامه در يو

 ،(عام يمعن به کتاب) مجموعه از عبارتند رکن سه نيا: گفت و کرد

 .همکاران و( اعضاء) کننده مراجعه

 را حرفه در داريپا اصول کارگاه نيا ادامه در يرضو انيحافظ کاظم 

 اهدگيد از اصول نيا. داد ارائه را يحاتيتوض کدام هر يبرا و کرد مطرح

 :بودند ريز موارد شامل شانيا
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 نظم: اول اصل

 يفرد صورت به چه و يجمع صورت به چه اخالق در که يزيچ نياول

 انيب با بعد و. باشديم نظم شوديم مطرح يکار و يخصوص يزندگ در

 خود انيدانشجو يبرا سشانيتدر اول روز در شهيهم که مطلب نيا

 ازهاند به يزندگ از کس هر سهم“ نوشتنديم تخته يبرو را جمله نيا

 ”کنديم تيرعا که است ينظم

 جپن که دارم حق من که گفتنديم شانيدانشجوها به شهيهم شانيا

 تيرعا ار نظم ميکن يسع شهيهم يول قهيدق ده شما و ميايب ريد قهيدق

 .ميکن

 هنداشت يکار گرانيد به و ميکن نهينهاد خود در را نظم ميتوانيم ما

 چيه و است ارام يزندگ داشتن ،يزندگ از هرکس سهم نيبهتر ميباش

 يحت. رديبگ را مناسب و يومنطق آرام يزندگ يجا تواند ينم يثروت

 يبرا ديهست يموفق آدم ديکن اجرا را هاتان برنامه درصد 8۱ اگر

 عادت من نکهيا مثل ديکن نييتع را قرمزهاتان خط شهيهم خودتان

 .باشد زيتم کفشام اي باشد زيتم لباسهام شهيهم دارم

 گفت و شد داخل ييدانشجو آموزش دپارتمان در ۵۹7۹ سال در

 تاداس کي گفت بعد و شود يم محروم کند بتيغ جلسه چند دانشجو

 دمور نيا يبرا ما دادند پاسخ شود؛ يم محروم کند بتيغ جلسه چند

 ”است قانون يفرا اخالق“ ميندار يقانون

 دکننيم ادداشتي مشانيتقو در را خودشان يها تيفعال تمام شانيا

 .کننديم يگانيبا را آن ساله هر و

 هب ميدار يدرس ما نکهيا خاطر به زنديم را اول حرف نظم کتابخانه در

 به يدسترس که است نيا يبرا يسازمانده نيا و يسازمانده اسم

 کهيزمان از ايدن بزرگ يها کتابخانه در. کند آسان را اطالعات

 دينکيم افتيدر کهيزمان تا ديدهيم امانت زيم به را خودتان درخواست

 شود اجرا زمان نيکمتر در تا رنديگيم ميتا

 تيخالق:  دوم اصل

 را انسان خداوند. کرد يم يزندگ غار در هم هنوز بود قانع انسان اگر

. باشد مثبت و خوب ريمس در که است خوب حرص و ديآفر صيحر

 و سونياد ميدار تيخالق به ازين شود نيتام حس نيا نکهيا يبرا

 .بودند يصيحر يها آدم مطمئنا يکور مادام و پاستور

 ياطارتب خاطر به کتابدارا ما و دارد ازين کنجکاو ذهن و عقل به تيخالق

 حرفه در  که ييها راه ميباش داشته خالق ذهن ديبا ميدار مجموعه با

 از است شده افتي  زمان نيا تا اطالعات عيسر يدسترس يبرا ما

 .ماست يها تيفعال نيتر پرمحصول

 کتاب درفصلنامه Instek( بزرگ ياصالعات بانک) مورد در يا مقاله

 آن يسالگ صد مناسبت به که است شده نوشته شيپ سال ۹۱ حدود

 اند تهداش يرسان اطالع تحوالت در را نقش نيشتريب کتابداران نوشته

 .است فرستاده يا هيهد شانيا يبرا هم نستکيا که

 لبخند و اعتماد جلب و یرازدار: سوم اصل

 انشيبرا که يزيچ و بودند رفته يکنفرانس يبرا ۵۲۲۹ انگلستان در

 خندلب اگر که گفتند يم ها فروشنده به جا آن که بود نيا بود جالب

 انميجودانش به سيتدر کالس سر هم من و دينشو فروشنده يستين بلد

 با ديبا ارکتابد د؛ينشو کتابدار ديستين بلد لبخند اگر که گفتم يم

 .کند برخورد شکل نيبهتر به بتواند شيها کننده مراجعه

 آموزش و یآموزگار: چهارم اصل

 اب ديبا کتابداران شما که است  ييکارها و ها روش از يقسمت  آموزش

  د،ياشب انيب خوش ديکن نيتمر ديندار ييآشنا اگر و ديباش آشنا آن

 يبرا ديهست آموزش درحال که يوقت ديکن تلفط درست را ها واژه

 انهکتابخ امکانات با و ديبگذار ياموزش کارگاه تانيها کننده مراجعه

 فهيظو نيا شود اديز ما از انتظاراتشان که ندارد اشکال ديکن آشنا تان

 ميبتوان خوب نکهيا يبرا. ميآور وجود به انتظار ها آن در که ماست

 .ميباش داشته اشراف زاتمانيتجه و مجموعه به ديبا ميده آموزش

 

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

 ”است تقاضا حرفه

 و سر که يدانشگاه کتابدار کي که ديباش داشته خاطر به شهيهم

 هر از کساني انتظار دينبا است انيداشنجو و يعلم ئتيه با کارش

 يلمع اتيه و دانشجو که باشد آگاه ديبا بلکه باشد داشته هاآن يدو

 .باشنديم جداگانه يرفتار طيشرا يسر کي يدارا  کدام هر

 یراستاريو و نگارش نيتمر: پنجم اصل

 .ميندار آن به يچندان توجه کتابداران ما از ياديز تعداد متأسفانه

 ييجدا بخش حيصح يهاواژه از استفاده و درست نگارش آموزش

 .ماست حرفه از ريناپذ
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 آن نيتمر و بودن يمدن: ششم اصل

 تا دباش يرسان واطالع يکتابدار انجمن عضو حداقل ديبا کتابدار کي

 در افتد يم اتفاق يکتابدار حوزه در کشور در که چه آن انيجر در

 با يحت و ابدي اطالع کند يرسان اطالع تواند يم انجمن که يحد

 .دينما يهمکار است قادر که ييها نهيزم در انجمن

 هک ييهرجا يعني باشد هم نيا از فراتر ديبا کتابدار من بودن يمدن

 ديبا من باشم داشته حضور ديبا کتابدار من هست فرهنگ از سخن

 يب ماطراف اتفاقات به نسبت توانم ينم. باشم مثبت يمدن فعال کي

 .است يجد و فعال و ايپو کتابدار کي گاهيجا نيا و باشم تفاوت

 ييگو پاسخ و  دادن گوش هنر: هفتم اصل

 ”عادت زدن حرف است هنر کردن گوش“

 ها مجموعه نيب از را جواب و دهند گوش سوال به ديبا کتابداران

 شهيهم ما و است کتابدارانه يزندگ از يمهم بخش نيا کنند دايپ

 حل راه از ميتوان يم ما و است آمده يپرسش با شخص که ميبدان ديبا

 .ميده پاسخ شخص سوال به مختلف يها

 دهيعق ليتحم: هشتم اصل

 يول دکن دهيعق غيتبل و  باشد داشته دهيعق ديبا و دارد حق يکس هر

 ام. ندارند دهيعق ليتحم حق کتابخانه در و کار طيمح در کتابدارها

 .ميندار دهيعق ليتحم حق يول ميکن ييراهنما ميتوانيم

. تاس سانسور دارد يکينزد  ارتباط بخش نيا با ما حرفه در يمبحث

 ليتحم گونه هر از يريجلوگ جهت م،يداشت خاطر به ديبا شهيهم

 هيقض به يمثبت نگاه واقعاً  که شود انجام يکسان توسط سانسور ده،يعق

 .دارند

 بهداشت و يسالمت: نهم اصل

 و يروان و يروح يفضا که ميباش داشته خاطر به ديبا شهيهم

 ديبدان را مواد و زمان قدر و ارزش. ميدار نگه سالم را يکار و يجسم

 .ديکن استفاده درست هاآن از و ديکن ييجو صرفه هاآن مصرف در و

 يکاغذها م،يکرديم کار که يمرکز در کردن ادداشتي يبرا مثالً

 قرار آن يرو بر هم مرکز آرم و زدنديم چسب و دهيبر را زيتم يکاه

 .شديم داده استفاده جهت همکاران از کدام هر به و گرفتيم

  

 کاوشگر و جستجوگر: دهم اصل

 دينکن نگاه يعاد زيچ چيه به 

 یساز ادماني و بودن ستيويآرش: ازدهمي اصل

 ام  از که يسؤاالت. باشند فعال و يجد مورد، نيا در ديبا کتابداران

 هنکيا بر عالوه ها سوال نيا م،يکن ادداشتي ديبا شود يم دهيپرس

 را ريمس و دهد يم نشان راهکار ما به کند يم مطرح را کاربر ازين

 ميينما ويآرش را کاربر سواالت همه است بهتر. کنديم روشن مانيبرا

 .ميکن ويآرش و ادداشتي را خودمان يهاتيفعا تمام يحت و

 کردن ادداشتي: دوازدهم اصل

 هک را يمطالب تمام ميکن يم شرکت يسخنران جلسه کي در يوقت

 .ميکن ادداشتي است ديمف مانيبرا

 ميده پاسخ آن به توانم ينم و پرسديم يسوال ييدانشجو يوقت 

 يبرا هم يجامع اطالعات تا ميکن يبررس را سؤال و ميکن ادداشتي

 .ميکن يگردآور خودمان يبرا هم و دانشجو

 ذهنمان در ميخواهيم و کننديم فيتعر مانيبرا يا خاطره يوقت

 و جالب مانيبرا کتاب آن از يمطالب که ميخوانيم را يکتاب اي و بماند

 .ميکن ادداشتي است ديمف

نرم افزارهای تحليل شبکه کارگاه آموزشي مفاهيم و 

 های اجتماعي

 
 منشدکتر محمد امين عرفانمدرس: 

 9911آبان ماه  91سه شنبه 

 مکان: دانشگاه شهيد بهشتي

 92-1ساعت برگزاری: 
 دبيرخانه

 هشتمين همايش ملي ادکا 

 "های اجتماعي در مراکز اطالع رسانيرسانه"

09198298046 
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 !کنيد برپا کتابخانه مکان هر در

 زاده عبداهلل ميمر

 

 جهيدرنت است، شده ترکوچک گذشته به نسبت ما يزندگ يفضاها

 .ندارد وجود هاکتاب ازجمله مانيهايمندعالقه يبرا ياديز يجا

 ات شوديم ارائه کتابخانه يبرا طرح نيچند نجايا در علت نيهم به

 اب که دمانيچ نحوه از و ديکن انتخاب هاآن نيب از دلخواهبه ديبتوان

 ذکر به مالز البته. ديببر لذت باشد، داشته مطابقت شما يزندگ طيشرا

 وجود نهيزم نيا در مجالت و هافروشگاه در ياديز يهاطرح که است

 ديکن شروع م،يکن کمک شما به که است نيا بر ما يسع و دارد

 ياخانه هاآن يبرا و ديده نجات يمکانيب و يدردربه از را تانيهاکتاب

 .ديبساز يکاربرد و بايز

 شکل هر به و منزل يهرکجا در توانديم شما کتابخانه 

 .باشد

 

 

 

 خواهند تانيهاکتاب يبرا يخوب يهاکتابخانه هاپلهراه 

 .بود

 

 هر و دينگهدار آشپزخانه در را خود يآشپز يهاکتاب 

 .ديکن استفاده شد الزمتان وقت

 

 اشدکهب ييهاکتابخانه نيبهتر از يکي توانديم يجالباس 

 مترو در خود موردعالقه کتاب خواندن به بيترغ شمارا

 .کند منزل از خارج فراغت اوقات اي و
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 در اشم يبرا کتابخانه نيبهتر تواننديم کوچک يهااتاق 

 يدرستبه فضا تمام از است يکاف فقط. باشند منزل

 .شود استفاده

 

 خواهد خوابتاناتاق در يمطلوب کتابخانه وارهايد يباال 

 .بود

 

 

 

 

 15ادامه از صفحه ی 

 .نوجوان و کودک ينقاش آثار از شگاهينما جاديا .۲

 .کتابخانه در نوجوان و کودک منابع يها تازه يمعرف .۵۱

 بخش در آنها ارائه و نوجوان و کودک خاص نشريات تأمين .7

 .ها خانواده و اعضاء براي

 .نوجوان و کودک خاص مرجع منابع تأمين .8

 ياربرگز در نهادها ريسا و کتابخانه يبخشها ريسا با يهمکار .۲

 . … و کتاب يشگاههاينما

 کودک، تيترب ،يروانشناس يها نهيزم در منابع نيتأم .۵۱

 مادران به خدمات ارائه جهت يبخش جاديا و … و يآشپز

 .اعضاء يها خانواده و

 .نوجوان و کودک يسرگرم و يباز ليوسا آوردن فراهم .۵۵

 .ماهه 6 ماهانهو آمار ارائه در يفن خدمات بخش با يهمکار .۵۹

 تصلم انهيرا دستگاه دو با و کتابدار نفر دو با اکنون هم کودک بخش

 عدد ۹ ،يکتاب منابع نسخه ۵۱۱۱۱ از شيب کتابخانه، يداخل شبکه به

 ارائه درحال … و کودک مطالعه يصندل عدد ۹۱ و کودک مطالعه زيم

 .باشديم خود خردسال ياعضا از نفر ۵۱۱۱ از شيب به خدمات

 .باشد يم ۹۱ يال 8 ساعت از بخش نيا تيفعال ساعت

 وانيد يروبرو بهشت، ابانيخ ،ياسالم وحدت ابانيخ تهران،: ينشان

 شهر پارک مرکز کتابخانه ،يادار عدالت

 ۵۵6 يداخل ۱۱۵۱۹۹۵۹: تلفن

 :کتابخانه وبالگ آدرس

tehran.blogfa.com-http://markazi 

 

 

  
را بصورت  " 2.1کتابدار  "مطالب  

 آنالین بخوانید

http://Lib2Mag.ir 

 "همیشه بروز باشید"

http://markazi-tehran.blogfa.com/
http://lib2mag.ir/
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 "پنهان يمطالعهکودک و نوجوان " 

 یعبد عاطفه

 

 که ياثر و است مدرن تيترب و ميتعل يابزارها نيبهتر از يکي مطالعه

 و ترقيعم هارسانه گريد اثر از گذارد،يم فرد روح در کتاب کي

 صورت در. کنديم دگرگون را فرد تيشخص يگاه و است دارترشهير

 عمر انيپا تا اغلب عادت نيا ،يکودک در مطالعه عادت شدن نهينهاد

 نکودکا که دهنديم نشان قاتيتحق جينتا يطرف از و مانديم يباق

 و برخوردارند نيريسا به نسبت يشتريب تيخالق از خوان،کتاب

 .(۵۹۲۱ ،يسالم انيجواد) دارند يشتريب يليتحص تيموفق

 ييکارهاچه کودکان کردن خوانکتاب يبرا که نجاستيا سؤال حال

 وجود مهم نيا به دنيرس يبرا يفراوان يراهکارها داد؟ انجام توانيم

 شوديم. کرد خواندن به مجبور را هاآن شوديم مثال يبرا دارد؛

 دشويم. درنظرگرفت زيجوا و هيهد ترشيب ٔ  مطالعه يازا در شانيبرا

 کرد يهمراه هاآن با يخوانکتاب در و ديخر خوب يهاکتاب شانيبرا

 ياديز عوامل. کرد ترجذاب هاآن يبرا را يخوانکتاب شوديم البته و

 ليدخ امر نيا کردن جذاب و کودکان در مطالعه به عادت جاديا در

 کتابداران، و يعموم يهاکتابخانه ن،يوالد نقش ازجمله هستند؛

 ...و مناسب مکان مناسب، زمان ،يزيربرنامه

 مطالعه در انضباط از يبخش مطالعه يبرا مناسب مکان کي داشتن

 بتوانند کودکان که جذاب يطراح با راحت و آرام يمکان است؛ کردن

 يخوانکتاب به نسبت و کنند مطالعه فضا آن در اهوهايه دورازبه

 .شوند بيترغ

 اسپانيا مادريد شهر در آفيسپلي طراحي خالق استوديوی

 نيا در. است کرده يطراح کودکان یمطالعه يبرا را يمکان نيچن

 در زين نشستن يبرا يمکان و ليتبد کتابخانه کي به لباس کمد طرح

 و قيتشو که کودکان يبرا زيانگجانيه يطرح است؛ شده هيتعب آن

 انکودک بيترت نيبد. دارد دنبال به زين را يخوانکتاب به بيترغ

 هب دنج و ساکت طيمح کي در! کمد نيا در شدن يمخف با تواننديم

 .بپردازند مطالعه

 

 

 

 

 :منابع

. کودکان در مطالعه جيترو(. ۵۹۲۱) سايپر ،يسالم انيجواد .۵

 هشتم، سال ت،يموفق و يشادکام يروانشناس ماهنامه

 8۲٫-88 صص ۲۱٫ شماره

۹. http://www.playoffice.es/en     

http://www.playoffice.es/en
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  استارترز استوري

(Story Starters) 
 زادهحسن ميمر

 

 يدرون الهامات يساز ادهيپ يبرا هستند ييهاراه استارترها، ياستور

 کي معموالً استارترها، ياستور در. داستان پرداختن و ساختن جهت

 نيا به کننده مراجعه به کار شروع يبرا بخش الهام ي جمله دو اي

 اب موضوعات. گردد يم ارائه ييگو داستان شروع انيمتقاض و هاتيسا

 شونديم ميتقس گروه ۱ به معموالً ،يداستان يهايبند دسته به توجه

 طتوس داستان اتمام از پس. ترسناک و ،يعلم ،يفانتز انه،يماجراجو: 

 اي داستان، يبرا ريتصو دنيکش مانند يگريد امکانات ،يمتقاض

 بزارا با يرسازيتصو امکان داستان، متن با متناسب عکس گذاشتن

 داستان از توان يم انيپا در و دارد؛ وجود تيسا در موجود و مختلف

 .کرد هيته نتيپر خود

 

 

 

 اهداف (story starters)  داستان کنندگان شروع نيا واقع در

 :جاديا کنار در. کنند يم دنبال را يمختلف

 يبخش الهام 

 نوشتن جهت زهيانگ جاديا يبرا  يابزار 

 و طرح ،يپرداز تيشخص يسو به ييراهنما و آموزش 

 داستان ميتنظ

 استعداد از تيحما و نوشتن نهيزم در استعدادها کشف 

 شده کشف يها

 يسرگرم جاديا 

 نوجوان کودک، يسن يهاگروه در داستان، کنندگانشروع يهاتيسا

 يبرا متناسب و ديمف  بطور هاتيسا و اندشده يطراح بزرگسال و

 .است شده يطراح خاص طور به يسن هرگروه

 

 يهاگروه شامل بزرگساالن يبرا هاتيسا نيا مختلف يهايبند دسته

 نيآنال يفضا که گردديم زين … و سندگانينو و شاعران معلمان،

 ننوشت مراحل تمام در شاعران و سندگانينو يبرا دوستانه و يتيحما

 و يژگيو سه گروه نيا يبرا و. رديگ يم بر در زين را خود يزندگ در

 هک ييهاتيسا. کنديم دنبال را يبخش الهام و قيتشو آموزش، هدف

 به ريتصو ارائه با help قسمت در معروفند، داستان کنندگان شروع به

 يهاتيسا جمله از. پردازند يم ييگو داستان  شروع جهت ييراهنما

 :کرد اشاره ريمواردز به توان يم نهيزم نيا در موجود

www.thestorystarter.com  

https://www.scholastic.com/teachers/story–

starters  

-starter–story-https://www.literacyshed.com/the

shed.html

http://www.thestorystarter.com/
https://www.scholastic.com/teachers/story–starters
https://www.scholastic.com/teachers/story–starters
https://www.literacyshed.com/the-story–starter-shed.html
https://www.literacyshed.com/the-story–starter-shed.html
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 شود يم برگزار ماه آبان يرانيا یفاليا

 

  دلدار حهيمل

 اربرگز يجار سال آبان«اطالعات علوم متخصصان کنگره» نينخست

 .شد خواهد

 هيشب ميدار قصد ما: گفت کنگره يياجرا ريدب يعمران ميابراه ديس

 کنگره نيا يبرگزار هدف. ميکن عمل کوچکتر اسيمق در و فاليا کنگره

 حضور کنگره در يا حرفه جامعه در فعال مندان عالقه که است نيا

 به و طرح را هستند روبرو آنها با که يمسائل نيتر مبرم و کنند دايپ

 در و برسند مشترک يهاافتيدر به و کنند يشياند هم بگذارند، بحث

 .ودش منتشر کنگره نيا يخروج اسناد صورت به هاافتيدر آن تينها

 يشياندهم يهانشست در مطرح موضوعات درباره افشار ميابراه دکتر

 نييتع موضوعات: گفت «اطالعات علم متخصصان کنگره» نينخست

 نيا رد که يافراد همه از نيبنابرا است يکل اريبس هانشست يبرا شده

 بر را خود يشنهاديپ موضوعات تا ميخواه يم هستند فعال حوزه

 شنهاديپ. کنند ارسال کنگره خانه ريدب به شده نييتع مباحث اساس

 متخصص اي و شود داوطلب نشست اداره يبرا تواند يم خود دهنده

 نهادشيپ يرسان اطالع و يکتابدار انجمن تيسا وب قيطر از را يگريد

 (زنايل: منبع) .کند

 و کودک اتيادب زهيجا یاعطا زبانيم کنگره کتابخانه

 کايآمر 2395 بزرگسال

 دلدار حهيمل

 سالوبزرگ کودک اتيادب زهيجا «انگل تايمارگار» و «وينات و دانکنت»

 .خواهندکرد افتيدر ژهيو برنامه کي در سپتامبر ۵8 جمعه را کايآمر

 کتاب رکزم و کنگره کتابخانه زبان يياياسپان بخش برنامه نيا زبانيم

  .است آزاد عموم يبرا و گانيرا آن از ديبازد که است آن

 

 طهواس به دانش به يدسترس جاديا با است آن بر کنگره کتابخانه

 و ليتخ شيها شگاهينما و ها برنامه انتشارات، باشکوه، مجموعه

 .دهد ارتقا را يبشر هوش و فهم و کند تيتقو را تيخالق

 درسال را آن کتاب مرکز و ۵۲۹۲ درسال کتابخانه يياياسپان بخش

 ءارتقا و خواندن يبرا يمل ييروين به مرکز نيا. شد سيتأس ۵۲77

 کتاب يمل ساالنه جشنواره در يديکل نقش و شد ليتبد دانش

 (کنگره کتابخانه تيسا: منبع) .کنديم فايا کنگره درکتابخانه

 ميکنيم يزندگ وب در اما م،يا کتابخانه عاشق ما

 

  دلدار حهيمل

 کننده مراجعه هزار۱ از شيب درباره مطالعه از حاصل يهاافتهي

 ار يمهم مطالب انگلستان يدانشگاه کتابخانه هفت در کتابخانه

 ران،کارب يهانگرش و رفتارها که داد نشان مطالعه نيا. کند يم گوشزد

 تاليجيد ذاتاً افراد و است شدن دست کي حال در ياندهيفزا طور به

 حداکثر ن،يهمچن. مانندينم يباق کتابخانه ازکاربران يجزو گريد

 هر اب مکان هر از يدسترس و يا کتابخانه منابع به نيآنال يدسترس

 بزرگيها يفناور ستميس. است مطالعه نيا توجه قابل نکته يا لهيوس

 نيرابناب هستند، رييتغ درحال سرعت به کنندگان استفاده رفتار و



 
 نویسندگانفهرست 

 فردوسي مشهد -رژیمهندسي مواد و متالوفارغ التحصیل ، گروه فناوری تالش و توسعه )یابش( عامل مدیرحسین حیدری، 

 دانشجوی کارشناسي ارشد کتابداری و اطالع رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي ایران ،يرمضان ریما

 مدرس مدعو دانشگاه پیام نور مراغه -کتابدار کتابخانه عمومي اوحدی مراغه ای، زاده مؤمن نینازن

 شیوی، دانشگاه الزهرا )س( تهراندانشجوی کارشناسي ارشد مطالعات آری، عبد عاطفه

 کارشناس علم اطالعات و دانش شناسي، دانشگاه رازی کرمانشاه زاهدی، شیرین

 دانشجوی کارشناسي ارشد علم اطالعات و دانش شناسي، دانشگاه رازی کرمانشاه، سعیدی ژیال

 دانشجوی کارشناسي ارشد علم سنجي دانشگاه تهراني، حسنخان معصومه

 دانشجوی کارشناسي ارشد علم اطالعات و دانش شناسي، دانشگاه خوارزمي تهران ،یخدر عمار

 رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي بوشهرکارشناس ارشد کتابداری و اطالع، منصورزاده محمدجواد

 دانشجوی کارشناسي ارشد کتابداری و اطالع رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهراني، بیحب فرزانه

 کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسيي، داستان ثمیم

  فارغ التحصیل مهندسي صنایع، الهام رضواني گیل کالئي

 کتابدار کتابخانه شرکت مهندسي مشاور مهاب قدسی، فکور مینس

 کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهرانی، انصار میمر

 ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمالدانشجوی کارشناسي ارشد علم اطالعات و دانش شناسي ، زاده عبداهلل میمر

 ، دانشگاه خوارزمي کرجدانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسي ، زادهحسن میمر

 طبایي تهرانکارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسي، دانشگاه عالمه طبا، دلدار حهیمل

 تهران تحقيقاتدانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و ي، دخان روزهیف

 کارشناس علم اطالعات و دانش شناسي، دانشگاه الزهرا )س( تهران، سعادت معصومه

 طالعات، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمالکارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسي گرایش مدیریت ا، سمیه مردمي
 

 

 

 :ابش برای کتابخانه های تخصصی و دانشگاهیيخدمات 

  هایتأمین استاندارد -تأمین کتاب های الکترونیکي - سامانه ی تأمین مقاالت التین - آفالین سازی پایگاه های اطالعاتي

 نمایه سازی مجالت سفارش -back issue و مجالت  تأمین آرشیو  - اشتراک سالیانه ژورنال های معتبر-فني مهندسي

 

YaBeSH.ir
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 ياه يسخنران از يکامل يزمان برنامه شامل افزار نرم. است دسترس در

 و ها تيفعال از ياريبس و کتاب کنندگان امضا سنده،ينو ۵7۱ از شيب

 کاربران به کتاب يمل جشن افزار نرم.است گريد خاص يها برنامه

 در و کنند هيته عکس اي لميف ميمستق ها، ارائه از تا دهد يم اجازه

 هشتگ با ترييتو و نستاگراميا در شان يکاربر حساب

#NatBookFest15 انداردوست بيترت نيا به. بگذارند اشتراک به 

 اب تنها توانند يم ندارند را جشنواره نيا در حضور امکان که کتاب

 رد واليفست کنندگان شرکت يهاعکس و آثار افزار نرم نيا دانلود

 (کنگره کتابخانه تيسا:منبع).کنند دنبال را ياجتماع يها رسانه

 

 يياروپا کتاب ۷153 از شيب دشيجد مجموعه در پروکوئست

 داد قرار دسترس در را

 

  دلدار حهيمل

 در پروکوئست ديجد طرح در يياروپا يميقد کتاب عنوان 7۱۱۱

 Early European برنامه. است گرفته قرار پژوهشگران ارياخت

Books (EEB) 40 يها عکس از صفحه ونيليم ۵۱ و عنوان هزار 

 .شود يم شامل را اروپا مدرن دوره لياوا از ارزشمند

 يهمکار با ميقد ياروپا يها کتاب 7 شماره مجموعه يساز تاليجيد

 پروکوئست. است شده ممکن ها کتابخانه يموجود ارائه و ها کتابخانه

 کرده اسکن يهنر يها يفناور با را يا کتابخانه ارزشمند آثار نيا

: منبع).شود حفظ صفحه هر در يرنگ ريتصاو يباال تيفيک تا است

infodocket.com) 

 

 

DataQ سواالت به ييپاسخگو یبرا نينو یهمکار بستر 

 يدانشگاه یها کتابخانه

 

 دلدار حهيمل

DataQ االتسؤ که است يدانشگاه يها کتابخانه يبرا ديجد يبستر 

 همؤسس هر از کتابداران.دهد يم پاسخ را يقاتيتحق يهاداده به مربوط

 وب در را يپژوهش يها داده نهيزم در خود يها سوال توانند يم يا

 تيحما با هيريتحر ئتيه کارشناسان و کنند مطرح DataQ تيسا

 اههمر به ها پاسخ سپس،. کنند يم يبررس را هاسوال فعال داوطلبان

  ارک انجام يبرا يعمل يکردهايرو ها،وهيش نيبهتر ابزار، منابع، نکيل

 وب يرو بر خاص يپژوهش مسائل به افتني دست منظور به محققان با

 (infodocket.com: منبع).رديگ يم قرار ويتاکيد تيسا

 

 !شد آلفابت مجموعه ريز گوگل

 

 

 دلدار حهيمل

 ۵۲) دوشنبه روز گوگل گذارانيبن دو از يکي و رعامليمد جيپ يلر

 يتحول در که کرد اعالم گوگل بالگ در يادداشتي در( اوت ۵۱مرداد،

 خواهد «آلفابت» به موسوم ياتازه يکمپان چتر ريز گوگل نگرانهندهيآ

 يپانکم نيا در ديتول و پژوهش و وکارکسب گوناگون يهاشاخه تا رفت
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 نبالد ترعيوس ياگسترده در و مستقالنه را خود يهاتيفعال بتوانند

 يکمپان نيچند و بود خواهد مادر يکمپان آلفابت پس نيا از. کنند

 اب گوگل آنها نيتربزرگ که کرد خواهند تيفعال آن چتر ريز گريد

 .است نيآنال غاتيتبل که اشييدرآمدزا يمرکز هسته

 اريختا در را کروم و ديآندرو ميت تيريمد نيا از شيپ که يچايپ ساندار

 يتنترنيا يکارهاکسب تيريمد ،يالديم گذشته سال اواخر از و داشت

 رد هاآن يصندل بر عامل، ريمد عنوانبه بود،گرفته عهده بر را گوگل

 .زد خواهد هيتک گوگل

 دهيآفر نيآنال يوجوجست يدهسامان هدف با ۵۲۲8 سال در گوگل

 (وزين گجت: منبع) .شد

 شد يينما رو 2395 فاليا درکنگره ديجد کتاب سه

  

 دلدار حهيمل:

 Linked data and user) - کاربر تعامل و يونديپ يهاداده

 interaction)، 

 -Global)  يآموزشگاه کتابخانه يهادستورالعمل بر يجهان اقدام

Action on School Library Guidelines)،  

 Post-occupancy) کتابخانه ساختمان از استفاده از پس يابيارز

Evaluation of Library Buildings)  

 «تريدگرو» توسط که هستند فاليا انتشارات يسر از ديجد کتاب سه

 موضوع. است شده ييرونما و يمعرف ۹۱۵۱ فاليا درکنگره و منتشر

 فاليا يپژوهش يهاحوزه وسعت بر د،يجد انتشارات مختلف يها

 (زنيل: منبع.)کنديم داللت

 

 شد ابالغ اطالعات به آزاد يدسترس قانون

 

 دلدار حهيمل

 يط و دولت در بيازتصو پس اطالعات به آزاد يدسترس قانون

 يياجرا نامه نييآ گذشته سال آبان دولت. شد يياجرا يقانون فاتيتشر

 ساسا بر. بود کرده بيتصو را اطالعات به آزاد يودسترس انتشار قانون

 هنشد يبند طبقه اطالعات همه به توانديم يرانيا فرد هر قانون نيا

 و انتشار قانون جمهور سيرئ اول معاون. باشد داشته يدسترس

 (زنايل: منبع).کرد ابالغ اجرا يبرا را اطالعات به آزاد يدسترس

 

 تيسا وب يطراح یبرا گوگل ديجد ابزار

 

  دلدار حهيمل

 Material Design نام به يديجد ابزار گوگل دهندگان توسعه

Lite اجزا از يا کتابخانه ساده، عبارت به ابزار نيا. کردند يمعرف را 

 يکدها بر را Material يطراح عناصر کردن اعمال که است

HTML ،JavaScript و CSS امکان يراحت به استاندارد، و يميقد 

 ترنتنيا به ذره ذره گوگل که است سال کي از شتريب. کند يم ريپذ

 وب يها برنامه بعد د،ياندرو يها برنامه قيطر از ابتدا است؛ شده وارد

 (آذرخش پارس تيسا وب: منبع).وب خود حاالبه و
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 ستندين کتابخوان سارقان

 

  دلدار حهيمل

 نشان سيانگل در ريتکث حق و يمعنو تيمالک مطالعات مرکز قاتيتحق

 اب هالميف و هايباز انواع با سهيمقا در کيالکترون يهاکتاب دهديم

 .هستند مواجه ينترنتيا يدزد و يرقانونيغ دانلود زانيم نيکمتر

 يلطورکبه و يادب آثار سندگانينو و ناشران از ياريبس نظر برخالف

 جهينت .هستند روبرو رمجازيغ دانلود يبرا استقبال نيکمتر با هاکتاب

 از درصد ۵ تنها که دهديم نشان سيانگل در يکمپان کي قاتيتحق

 فاصله در سال ۵۹ يسن گروه در هم آن انگلستان در نترنتيا کاربران

: منبع).کردند کتاب رمجازيغ دانلود به اقدام ۹۱۵۱ يم تا مارس يزمان

 (مهر يخبرگزار

 ياپتواند کتاب چيک نميپندنت: کتاب الکترون ینديه اينشر

 کند یرا منزو

 

 دلدار حهيمل

کتابدر  يارهيزنج يهافروشگاه، مجموعه «واتراستونز»موسسه 

کرده  گر، ثابتيک فروشگاه سه طبقه ديش يانگلستان با اعالم گشا

دن يا کشک بربه انزويرظهور کتاب الکترونيبرتاث يعات مبنياست که شا

 يش از حد اغراق شده است. کارشناسان مدعيب ي، اظهاراتيکتاب چاپ

اب ها کتيانگلستان از کتابفروش يهاخواندرصد ازکتاب ۱6هستندکه 

 يداليز قابل اثبات است. درسال گذشته مين ادعا با آمار نيخرند وايم

ان زين ميکه ا يون پوند بود در حاليليم 7۱8 يزان فروش کتاب چاپيم

 .ون پوند محاسبه شده استيليم ۱6۹تال تنها يجيد يهاکتاب يبرا

 بنايا: منبع

 گوگل ژهيو یهانکيع در کاربران يزندگ عيوقا رهيذخ

 

 دلدار حهيمل

 قادر که است يديجد هوشمند نکيع ساخت و يطراح درحال گوگل

 يمحتوا يجو و وجست اطراف طيمح از ييدئويو يلمبرداريف به

 مهم عيوقا يجو و کارجست نيا با. است ها دئويو نيا در شده رهيذخ

 دئويو ضبط يبرا ينيدورب نکيع نيدرا. شوديم ممکن کاربران يزندگ

 يهادئويو در جو و جست تيقابل آن يژگيو نيمهمتر که شده هيتعب

 همراه يهاتلفن يرو دئوهايو ارسال امکان نيهمچن. است شده ضبط

 (آذرخش پارس تيسا وب: منبع).دارد وجود هم سرور کي اي

 والراسک گوگل قيطر از پروکوئست يعلم یمحتوا به يدسترس

 

 

 دلدار حهيمل

 کرد منتشر آگوست ۵۵ در پروکوئست تيسا که يخبر اساس بر

 مجموعه متن تمام به اسکوالر گوگل قيطر از کپارچهي يدسترس

 کار و است شده فراهم مراجعان يبرا پروکوئست يها کتابخانه

 يسدستر در يعطف نقطه اتفاق، نيا. کند يم تر ساده را آنان يپژوهش
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 ره کاربران يور بهره بيترت نيبد. است يغن يپژوهش يمحتواها به

 .ابدي يم شيافزا گاهيپا دو

 گريد اب پروکوئست يها يهمکار سلسله از يکي فقط گوگل با يهمکار

 Ex با ۹۱۵۱ سال از پروکوئست. است اطالعات آورندگان فراهم

Libris با ۹۱۵۹ سال از و است کرده يهمکار به شروع OCLC 

 يها کتاب يتايمتاد اشتراک نهيزم در يا گسترده يهمکار

 (proquest.com: منبع).است داشته يعلم اتينشر و يکيالکترون

 داد فراخوان «هاکتابخانه یايدن شگاهينما»

 

 دلدار حهيمل

 و ستيب مناسبت به دارد نظر در يمل کتابخانه يرسان اطالع کل اداره

 يايدن» عنوان با يشگاهينما کتاب هفته دوره نيسوم

 …پوستر و عکس کاتور،ي،کاريطراح ،ينقاش يهادرحوزه«هاکتابخانه

 يرسان اطالع نينو عصر» ،«زمان درگذر هاکتابخانه. »برگزارکند

 ،(«ابلمتق يازهاين) کننده استفاده کتابخانه،کتابدار،» ،«هاوکتابخانه

 در يفناور تحوالت» و «هاکتابخانه ندهيآ»،«ايدن يمل يهاکتابخانه»

 .تاس آثار ارسال يبرا نظر مورد موضوعات «هاساختارکتابخانه رييتغ

 yon.ir/GiYW: ديبخوان زير نکيل در را آثار ارسال مهلت و طيشرا

 مراکز در ياجتماع یها رسانه» شيهما دهيبرگز یها دهيچک

 شدند يمعرف «يرسان اطالع

 يهاانجمن شيهما نيهشتم يعلم ريدب منش، عرفان نيام محمد

 دهيچک 7۱ رشيپذ از يشناس دانش و اطالعات علم ييدانشجو يعلم

 اطالع مراکز در ياجتماع يهارسانه» شيهما يافتيدر دهيچک ۵۱۱ز ا

 يشناسدانش و اطالعات علم جامعه استقبال: افزود و داد خبر «يرسان

 .است بوده ريچشمگ شيهما از کشور

 علوم اطالعات، يفناور و وتريکامپ يهاحوزه پژوهشگران نيهمچن

 و ندا کرده استقبال شيهما از زين يشناسجامعه و ارتباطات ،يتيترب

 يهاحوزه پژوهشگران به متعلق منتخب يهادهيچک از يتعداد

 منتخب مقاالت دهيچک فهرست تواننديم مندان عالقه. )است مذکور

 (ادکا تيسا: منبع).(کنند مالحظه ادکا تيسا در را

 شد يتاليجيد زونايآر يالتيا کتابخانه نامه شجره جلد هزار 23

 

 دلدار حهيمل :توسط ارسال

 را خود يهانامه شجره ازمجموعه هزارجلد ۹۱ زونايآر يالتيا کتابخانه

 ستفادها بهتر موجود يفضا از تا نمود خارج کسينيف يخيتار تختيازپا

 .کند

 شدهن مفقود اي نابود هاشجرنامه که دادند نانياطم کتابخانه مسئوالن

 .اندشده منتقل يگريد مشخص مکان به اندبلکه

 شجره نيتر ابينا و مجموعه نيا به يابيدست امکان حاضر، درحال

 وانت يم و شده يتاليجيد منابع تمام است؛ يزير برنامه درحال هانامه

 شتريب اسناد نيا بيترت نيبد. کرد جستجو نيآنال صورت به را هاآن

 (infodocket.com: منبع).رنديگ يم قرار عموم دسترس در
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 وثرترم و تر ساده کار انيجر پروکوئست؛ یکاربر رابط در رييتغ

 

 دلدار حهيمل

 يقاتيتحق يکارها انجام که دشيجد يکاربر رابط يتازگ به پروکوئست

 زاراف نرم نيا. داد قرار کاربران ارياخت در کند، يم تر آسان را کاربران

 ستردهگ يها تست پروکوئست، افزار نرم کاربران رفتار قيعم ليتحل با

 يرکاش از يگوناگون انواع با بتا يهاتست کتابدران، و کاربران يسو از

 ودبهب پروکوئست هدف. است شده کنترل …و يمدار يمشتر توسعه

 .است کاربران يقاتيتحق تجربه مستمر دنيبخش

 يطراح. اند شده يطراح باز شده يساز ساده يها طرح با صفحات

 يهاکار که ييابزارها و محتوا بر دهد يم امکان کاربران به صفحات نيا

 کهنيا به توجه بدون کنند تمرکز کند يم کامل را شان يقاتيتحق

 شينما درواقع. باشد ينوع چه کند يم استفاده آن از که يا لهيوس

 دهش يساز متناسب کاربران لهيوس شينما صفحه اندازه با صفحات

 هاستفاد  سهولت از نانياطم منظور به يضرور ريغ يعملکردها و است

 (proquest.com: منبع).اند شده حذف محتوا به يدسترس و

 شوديم یاندازراه يجهان یابر خدمات یسازکپارچهي مرکز

 دلدار حهيمل

 تيفعال تا است کرده ارائه يديجد ستميس (CSA) يابر تيامن انجمن

 نيا از و کند کپارچهي را يابر پردازش خدمات دهنده هيارا يهاشرکت

 .کند يانداز راه اطالعات يگذار اشتراک به مرکز قيطر

 ازجمله اطالعات، يگذار اشتراک به مراکز ياعضا به اقدام نيا

 آمازون،گوگل، ،Rackspace مانند يابر پردازش يهاشرکت

 يتخصص يهاداده بتوانند تا دهديم امکان Dropbox و کروسافتيما

 .ردارندب گام نهيزم نيا در شتريب تيامن با و بگذارند اشتراک به را خود

 

  صورت به يابر خدمات دهنده توسعه مراکز گذشته سال۵۱ يط

 گام نهيمز نيدرا ديبا چگونه اندکهادگرفتهي و اندکرده تيفعال ياتيعمل

 وجود هب يمشکل آنها يبرا تنها نه مشترک مرکز کي نيا بنابر. بردارند

: منبع).گذارديم اشتراک به را آنها يتخصص اطالعات بلکه آوردينم

 (تنايا

 فورچون مجله نگاه از اطالعات علم رشته يشغل گاهيجا

 

  دلدار حهيمل

 تدس به يبرا يليتحص مدارج نيتر موفق از يفهرست فورچون مجله

 اطالعات، علم وتر،يکامپ علوم يهارشته. کرد منتشر را شغل آوردن

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

 .است يآموزش گروه سه نيا به

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

. است ۹۱۵۱ سال در کار بازار يليتحص مدرک نيبهتر اطالعات علم

 وانندت يم رشته نيا ارشد النيالتحص فارغ که کند يم اشاره فورچون

 ۵۲ اشتغال رشد ينيب شيپ با دالر 8۱۱،۵۱۵ حقوق نيانگيم دنبال به

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



 
 نویسندگانفهرست 

 فردوسي مشهد -رژیمهندسي مواد و متالوفارغ التحصیل ، گروه فناوری تالش و توسعه )یابش( عامل مدیرحسین حیدری، 

 دانشجوی کارشناسي ارشد کتابداری و اطالع رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي ایران ،يرمضان ریما

 مدرس مدعو دانشگاه پیام نور مراغه -کتابدار کتابخانه عمومي اوحدی مراغه ای، زاده مؤمن نینازن

 شیوی، دانشگاه الزهرا )س( تهراندانشجوی کارشناسي ارشد مطالعات آری، عبد عاطفه

 کارشناس علم اطالعات و دانش شناسي، دانشگاه رازی کرمانشاه زاهدی، شیرین

 دانشجوی کارشناسي ارشد علم اطالعات و دانش شناسي، دانشگاه رازی کرمانشاه، سعیدی ژیال

 دانشجوی کارشناسي ارشد علم سنجي دانشگاه تهراني، حسنخان معصومه

 دانشجوی کارشناسي ارشد علم اطالعات و دانش شناسي، دانشگاه خوارزمي تهران ،یخدر عمار

 رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي بوشهرکارشناس ارشد کتابداری و اطالع، منصورزاده محمدجواد

 دانشجوی کارشناسي ارشد کتابداری و اطالع رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهراني، بیحب فرزانه

 کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسيي، داستان ثمیم

  فارغ التحصیل مهندسي صنایع، الهام رضواني گیل کالئي

 کتابدار کتابخانه شرکت مهندسي مشاور مهاب قدسی، فکور مینس

 کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهرانی، انصار میمر

 ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمالدانشجوی کارشناسي ارشد علم اطالعات و دانش شناسي ، زاده عبداهلل میمر

 ، دانشگاه خوارزمي کرجدانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسي ، زادهحسن میمر

 طبایي تهرانکارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسي، دانشگاه عالمه طبا، دلدار حهیمل

 تهران تحقيقاتدانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و ي، دخان روزهیف

 کارشناس علم اطالعات و دانش شناسي، دانشگاه الزهرا )س( تهران، سعادت معصومه

 طالعات، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمالکارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسي گرایش مدیریت ا، سمیه مردمي
 

 

 

 :ابش برای کتابخانه های تخصصی و دانشگاهیيخدمات 

  هایتأمین استاندارد -تأمین کتاب های الکترونیکي - سامانه ی تأمین مقاالت التین - آفالین سازی پایگاه های اطالعاتي

 نمایه سازی مجالت سفارش -back issue و مجالت  تأمین آرشیو  - اشتراک سالیانه ژورنال های معتبر-فني مهندسي
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