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“کتابدار 2.0“ برونداد گروه اجتماعی Librarian 2.0 است که در محیط نرم 
افزار موبایلی تلگرام تشکیل شده است؛ ما هم اکنون 2 گروه در این بستر شده 
ایم و افراد، اطالعات و منابع مربوط به مهارت های حرفه ای و جدید مورد نیاز 

کتابداران و اطالع رسانان را با هم به اشتراک می گذارند.
برای استفاده مفیدتر از بستر شبکه های اجتماعی با پیشنهاد و حمایت “یابش“، 
هیئت تحریریه مجازی مجله در همان نرم افزار تلگرام تشــکیل شــده است و 
اینک با مباحث ســطح باالی مهارتی در خدمت جامعه کتابداری اطالع رسانی، 

و پژوهشی ایران هستیم.
مطالب مجله با کمک کتابداران جوان و دانشجویان سطوح مختلف کتابداری و 
اطالع رسانی از دانشــگاه ها و نقاط مختلف کشور، آماده سازی می شود؛ افراد 
قدرتمندی که برای این مطالب وقت گذاشــته و سعی می کنند بهترین مطالب 
ممکن و بروزترین آن ها را به جامعه ی مخاطب کتابدار 2.0 اهدا کنند. در مسیر 
پیِش رو برای تحقق هر چه بهتر اهداف مجله و اعتالی مهارت های کتابداران و 
اطالع رســانان، و نیز افزایش رغبت کاربران با استفاده از خدمات نوین کتابخانه 
ها، از همکاری و همراهی همه صاحب نظران، اســاتید و دانشجویان و شاغالن 
محترم حوزه علم اطالعات ایران استقبال می کنیم. لطفاً دیدگاه ها، پیشنهادها، 

پرسش ها و انتقادات خود را برای ما ارسال کنید.

جهت برقراری تماس با ما می توانید از هر یک از راه های زیر اقدام نمایید:

lib2mag@gmail.com  :ارسال ایمیل به

http://lib2mag.ir/contact-us :ارسال پیام از طریق نشانی

https://telegram.me/yabesh_ir : ارسال پیام به آدرس تلگرام

 https://telegram.me/Librarian2 :2.0 کانال مجله کتابدار

mailto:lib2mag@gmail.com
http://lib2mag.ir/contact-us
https://telegram.me/rezvani_Librarian
https://telegram.me/Librarian2


1395 و 2.0
y نویسنده : حسین حیدری

مدیر گروه فناوری تالش و توسعه )یابش(- مدیر مسئول مجله کتابدار 2.0

ســال 94 به مدد فناوری های اجتماعی موبایلی تجربه های خوبی در حوزه ی مباحث اطالع رسانی رخ داد. گروه های مختلف 
تلگرامی  از کتابداران چه تخصصی و چه غیرتخصصی شــکل گرفت، بســیاری از کتابخانه ها کانال های اطالع رسانی تشکیل 

دادند و...
در فضای واقعی هم مباحث روز در کنگره متخصصان موردبحث واقع شــد، کتابخانه ی حســینیه ی ارشاد به صورت مستمر 
برنامه های حرفه ای پیاده سازی کرد و در کل شاید گفت مباحث کارآفرینی در حال بسط و گسترش در حوزه علم اطالعات و 

دانش شناسی می باشد

مجله ی کتابدار 2 هم به عنوان یک مجله ی مهارتی و آموزشی که به دنبال آگاهی بخشی و بروز رسانی دانش کتابداران ایران 
است توانست 4 شماره پی درپی منتشر شود و امیدواریم در 1395 هم بتوانیم با کمک دوستان عالقه مند این راه را ادامه دهیم.

همیشه آغاز هفته ها و آغاز سال برای تفکر کارآفرینی یک آغاز بسیار پرنشاط و انرژی بخش است. برنامه ریزی ها، تزریق انرژی، 
قدرتمند سازی روحیه و...

انتظار داریم شــما هم امسال با برنامه ریزی قوی و روحیه ی مضاعف به تیز کردن تبر خود همت گذارید و سال 1395 سال 
فوق العاده ی در حوزه ی گســترش فرهنگ سازی مطالعه در کشور از طرفی و افزایش مهارت ها و سوادهای روز کتابدارانمان از 

طرف دیگر باشد.

تعطیالت را فرصتی مغتنم بشــماریم و برای کتابخانه هایمان به نوشــتن اهداف، ارزش ها، چشــم انداز و بیانیه ی مأموریت و 
برنامه ی استراتژیک بی اندیشیم.

حسین حیدری
مدیرمسئول کتابدار2
28اسفندماه1394

سخن مدیرمسئول
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کتابخانه های پویا : دسترسی، توسعه و تغییر شکل

y مترجم : فرزانه حبیبی
   دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

لوئیس ادواردز1، مســئول بخش خط مشــی های تخصصی در 
ایفــال، زمینه های موضوعی اصلی هشــتاد و یکمین کنگره بین 
المللی ایفال که در ســال 2015 در کیپ تــاون آفریقای جنوبی 

برگزار شد، را به شرح زیر گزارش داد:

نقش کتابخانه ها در توسعه ی پایدار 
چالش ابــر داده و فرهنگ درخطر، در 
محدوده ی کشمکش مسائلی قابل توجه 
در کنگره ی جهانی اطالعات و کتابخانه 
امسال ایفال هســتند که در کیپ تاون 

جنوب افریقا تشکیل شد.
همایــش  چشــمگیر  مرکــز  در 
بین المللی مســتقر شد. کنگره 3190 
نماینده از 109 کشــور جــذب کرده 
بود. کنگره ی جهانی عملیات لجســتیکی مهمی با بیش از 350 
داوطلب محلــی که حمایت خود را اعــالم کرده اند. برنامه 224 
نشســت مختلف با پوشش طیفی از مســائل تخصصی مربوط به  
زمینــه ی کنفرانس عرضه کــرد. کتابخانه های پویا: دسترســی، 
توسعه و تغییر شــکل. فضای نمایشگاه گسترده ای وجود داشت. 
پوستر نمایش داده می شد و بازدیدکننده های سازمان یافته برای 
کتابخانه های محلی می آمدند. یک برنامه ی فرهنگی و اجتماعی 
قدرتمند شامل مجری و نویسنده های قوی، یک گروه ُکر جوان از 
ُسِوتو، خوراک محلی و موزیک می شود. کنگره ی جهانی که یک 
رویداد با مشخصات برجسته است با خوشامد رسمی توسط وزیر 
فرهنگ و هنر افریقای جنوبی ناتهی ِمتوا شروع شد. با استناد به 
دســتور جلسه 2030 ایاالت متحد برای توسعه ی پایدار، ِمتوا در 

مورد کتابخانه های متفاوت به عنوان ســاختن فضاهایی که در آن 
انقالب اساســی رخ می دهد و موجب تغییر شــکل زندگی مردم 
به وضعیت بهتر می شــود با تأکید بر اهمیت ســاخت جامعه ی 
اطالعات جهانی “جایی که فرهنــگ خواندن راهی برای زندگی 

است” صحبت کرد.

اهداف توسعه:
دستور جلســه 2030 توســط اعضای ایاالت متحده در اواخر 
ســپتامبر تأییدشده است، مجموعه ای از اهداف بلندپروازانه برای 
افراد جهان و رفاهیات در 15 سال بعد است. زمینه موضوع توسط 
نماینده ی ایفال دونا شــیدر، کســی که نقش برجسته در ایفال و 
شــرکایش برای تأمین امنیت یک مکان برای مســائل مربوط به 
کتابخانه در دســتور جلسه 2030 دارد، بهبود یافت. آن ها شامل 
دسترســی به اطالعات، سواد جهانی، دسترســی به اطالعات و 
تکنولوژی هــای ارتباطات و حفاظت از میــراث فرهنگی طبیعی 
می شــود. شــیدر، فراخوانی برای اقدام کتابخانه ها صادر کرد. از 
آن ها درخواســت کرد که نیروهای خود را برای ساخت تغییری 
در دســتور جلســه وارد عمل کنند. تغییری که کتابخانه ها را به 
جامعه شان در راهکارهای جدید، مجهز کردن افراد بامهارت های 
اطالعاتی ضروری برای دنیایی مدرن و مســاعدت به مهارت ها و 
صالحیت های کتابداران متصل کند. الگوی اســتراتژی بلندمدت 
ایفال، به زودی راه اندازی می شود. چنین نقشی را برای کتابخانه ها 
در نیرومندسازی جامعه شان توسط دسترسی جهانی به اطالعات، 
دانش و فرهنگ در حمایت از توسعه، یادگیری و خالقیت برجسته 
می کند. تقویت تمرکز این کنگره روی نقش کتابخانه ها در توسعه 
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پایدار است که وزرا و نمایندگان از 13 کشور آفریقایی در کیپ تاون برای 
بحث و مناظره در مورد این مســئله یکدیگر را مالقات کردند. درنتیجه 
اعالمیه ی کیپ تــاون، کتابخانه ها را که نقش مهمی به عنوان شــرکای 
نیرومند دانش در تحویل مهارت ها در ســواد اطالعاتی و تکنولوژی های 
اطالعاتی و ارتباطی بازی می کنند را به رسمیت می شناسد. اعالمیه متعهد 
شد تا منابع ضروری برای کتابخانه های آفریقایی را فراهم کند تا توسعه 
و پاســخی به چالش های روزآمد باشد و طیفی از اقدامات ظرفیت سازی 
شامل خط مشــی ها برای بهبود  فناوری اطالعات و ارتباطات و مدیریت 
دانش، مشــارکت سازی و شبکه سازی ، افزایش استفاده از کتابخانه های 

دیجیتال و ارتقا از سطح و محتوای محلی شود.

ابر داده:
اهمیــت علم و نوآوری در خالل ســخنرانی افتتاحیــه ی کنگره که 
توســط دکتر راب آِدم انجام شد، به رســمیت شناخته شد. آِدم پزشک 
هســته ای است که به مدت 10 ســال در پرتوریا به عنوان طرفدار عمل 
ضد نژادپرستی زندانی بود. اما حاال مسئولیت هدایت افریقای جنوبی را 
برعهده گرفته است. او می گوید که SKA به عنوان یکی از مجاهدت های 
علمی بزرگ در تاریخ به شمار می رود. SKA بزرگ ترین رادیوتلسکوپ 
جهان است که در کویرهای افریقای جنوبی و استرالیای غربی ساخته شده 
است و می تواند سیگنال های ضعیف و کوچک را از سیاره های دوردست 
تشخیص دهد. پروژه مدیریت چالش داده اصلی تولید تقریباً همان مقدار 
از ترافیک داده ها به عنوان اینترنت جهانی امروز را ارائه می دهد. بنابراین 

این به ذخیره ابر داده ها و الگوی بازیابی بستگی دارد.

میراث فرهنگی:
موارد برجســته اخیر از میراث فرهنگی میانه منطقه ی درگیری قرار 
داشــت که این موضوع در دســتور جلســه ی کنگره از اهمیت باالیی  
برخوردار بود. خبری که توســط ایفال در کیپ تاون منتشــر شد اینکه 
فهرستی از اســناد مهم تاریخی و حائز اهمیت ازاین پس به هنگام تهیه 
شــود. اطالعات از دارندگان آن ها یا مسئولین حفاظت از مجموعه های 
میراثــی و تاریخی که در هنگام بحران بــه نمایندگان بین المللی مانند 

یونسکو داده می شود، جمع آوری شود.

پانویس:
Louise Edwards .1

منبع:
این نوشته، ترجمه مطلبی با این عنوان است:

Dynamic libraries: access, development and transformation 
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منتظر مطالب عالی و منحصر بفرد شما در  "2 کتابدار" در 

راستای توسعه مهارت های کتابداری و پژوهشی ، 

 هستیم

 

http://lib2mag.ir 
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 Informa Healthcare از پلتفرم Informa 180 مجله انتشــارات
به پلتفرم Taylor & Francis Online متعلق به انتشــارات تیلور اند 
فرانســیس انتقال داده شدند. این انتقال در ســال 2015 اتفاق 
 Informa افتاد. پیش از این نیز در ســال 2012، کتب انتشــارات
Healthcare بــه CRC Press کــه بخشــی از انتشــارات تیلور اند 
فرانسیس است، انتقال داده شــده بود. بنابراین از این پس، تمام 
منابع علمی متعلق بــه Informa Healthcare از طریق پایگاه های 
اطالعاتــی Taylor & Francis Online و CRC Press در دســترس 

خواهند بود.

کتب و مجالت انتشــارات Maney از پلتفرم Maney Online به 
پلتفــرم Taylor & Francis Online متعلق به انتشــارات تیلور اند 
فرانســیس انتقال داده شــدند. این انتقال در مــاه مارس 2016 
 Maney اتفــاق افتاد. از 1 مــارس 2016، کاربران از وب ســایت
Online به Taylor & Francis Online ریدایرکت می شوند. انتشارات 
Maney منتشــر کننده کتاب هــا و مجالت علمی در زمینه های 
علوم و مهندسی مواد، علوم انسانی و اجتماعی، و علوم سالمت بود. 
بسیاری از این عناوین از طریق همکاری با انجمن ها، دانشگاه ها 

و مؤسسات منتشر شده اند.

 Mosby’s Nursing بخش پزشکی ناشر الزویر پلتفرم محصوالت
Skills و Mosby’s Nursing Consult را جهــت بهبــود دسترســی 

کاربــران به این محصوالت به روز رســانی کــرد. همزمان با این 
 Elsevier Clinical تغییــرات، نام این محصوالت نیز به ترتیب بــه

Skills و ClinicalKey for Nursing تغییر نموده است.

جهت بهبود و ارتقای روش های جســتجو و بازیابی آســان و 
ســریع اطالعات مورد نیاز پرستاران Mosby’s Nursing Consult به 
 Mosby’s Nursing .ارتقاء یافت ClinicalKey for Nursing  ســامانه
Consult از ابتدای ســال 2016 میالدی مصــادف با 11 دی ماه 
1394 به کار خود پایان داد و تمامی دسترســی ها از طریق این 
پلتفرم قدیمی قطع شده و به پلتفرم جدید انتقال یافت. بنابراین 
شما، بهترین پاسخ ها را در هنگام نیاز به اطالعات دریافت خواهید 
کرد: جستجوی هوشمند، میانبرهایی به موضوعات، دسترسی به 
اطالعات عمیق تر، دسترسی راه دور به اطالعات در هرزمان و هر 
مکان، امــکان ایجاد فایل های ارائه. همچنین جهت دسترسی 
به سامانه جدید از خارج دانشگاه می توانید روی لینک ثبت  
نام در سمت راست باالی صفحه کلیک نمایید و پس از پر کردن 
فرم مربوطه، از ایمیل آدرس دانشگاهی خود برای تکمیل این 
صفحه استفاده نمایید، پس از تکمیل فرم کلید Register را بزنید. 
سپس یک پیام تایید از کلینیکال  کی می  بینید و یک ایمیل نیز 
برای شــما ارسال خواهد شد، همزمان لینک فعالسازی دسترسی 
خارج سازمانی برایتان ارسال می شود که با کلیک روی این لینک 

دسترسی شما به این محصول برقرار خواهد شد.

منابع:

y http://newsroom.taylorandfrancisgroup.com/news/
press-release

y http://explore.tandfonline.com/page/ah/maney-publish-
ing-journals

y http://nursingconsult.com

y http://confidenceconnected.com/products/elsevier-clini-
cal-skills

y http://confidenceconnected.com/products/clini-
calkey-for-nursing

چند نقل و انتقال در حوزه پایگاه های اطالعاتی
y نویسنده : امیر رمضانی

   دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران - سردبیر مجله کتابدار 2.0
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ORCID با Emerald آغاز همکاری

y مترجم : امیر رمضانی
   دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

در راســتای حمایت جامعه نویسندگان دنیا در حوزه تخصصی 
علوم مدیریت و با هدف نزدیک شــدن به استانداردهای جهانی، 
 2ORCID انتشارات امرالد1 همکاری خود را با مؤسسه غیر انتفاعی

آغاز نمود.

امرالد بزرگترین و معتبرترین ناشــر تخصصی علوم مدیریت با 
بیش از 300 ژورنال تخصصی، بیش از 2500 عنوان کتاب و بیش 
از 450 منبع آموزشــی، با مشــارکت 98 دانشگاه و مدرسه عالی 

بازرگانی، از 100 دانشگاه برتر دنیا در تولید محتواست.

ORCID یک سازمان غیر انتفاعی است که هدف آن رفع ابهامات 
شناسایی نویسندگان و پژوهشگران با اعطای یک شناسه منحصر 
به فرد3 به هر نویســنده و پژوهشــگر اســت تا بتوانند در جامعه 
نویسندگان دنیا خود را به طور رایگان معرفی نمایند و ارائه های 
علمــی و زمینه های فعالیت های علمی خود را به شناســه خود 
مرتبط سازند. ORCID به پژوهشگران کمک می کند تا مشخصات 
پژوهش ها و مقاالت ارسالی، برنامه های کاربردی و ثبت اختراعات 
را به شناسه خود مرتبط ساخته و هویت خود را در جامعه علمی 

دنیا تثبیت نمایند.

 ORCID با این همکاری، امرالد متادیتــای خود را با متادیتای
غنی ســازی نموده و این امــر موجب بهبود و تســهیل فرآیند 

جستجوهای علمی در آینده خواهد شد.

مدیرعامل انتشارات امرالد آقای تونی روچه4 در این مورد گفت 
کــه این امر مزایای متعددی را برای مشــتریان امرالد فراهم می 
آورد که شامل ابهام زدایی در شناخت نویسندگان، بهبود عملکرد 
جســتجوی مقاالت، ارائه خدمات بهتر به نویســندگان جدید و 

نزدیک شدن به استانداردهای جهانی خواهد بود.

حمایت نویســندگان در جهت پیشرفت حرفه ای و بهتر دیده 
شدن در جامعه نویســندگان از اهداف این همکاری عنوان شده 
اســت و در نتیجه تأمین کنندگان مالی، دانشــگاه ها و انجمن 
های حرفه ای و علمی خواهند توانســت با ســهولت بیشتری با 

نویسندگان مطرح علمی ارتباط برقرار نمایند.

پانویس ها:
y Emerald Group Publishing    
y Open Researcher and Contributor ID    

y ORCID iD    
y Tony Roche    

منبع: 
y Emerald news    

 مجله کتابدار 2.0  شماره 5 )ویژه نامه نوروز(  اسفند 94  7   

تازه ها - اخبار

http://orcid.org/
http://orcid.org/
http://www.emeraldgrouppublishing.com/


عدم پشتیبانی ساینس دایرکت از اینترنت اکسپلورر ورژن هشت و پایین تر
y نویسنده : امیر رمضانی

   دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

شرکت الزویر به تمام کاربران خود اعالم کرده که پایگاه اطالعاتی ساینس دایرکت از 11 دی 1394 همزمان با ابتدای 

سال جدید میالدی، دیگر مرورگر اینترنت اکسپلورر ورژن هشت  و نسخه های پایین تر از هشت را پشتیبانی 

نخواهد کرد.

بنابراین، جهت جلوگیری از ایجاد هر گونه مشــکل در دسترسی به محتوای ساینس دایرکت، کاربران بایستی مرورگر 

اینترنت اکســپلورر خود را به باالترین ورژن )9 یا باالتر( ارتقاء داده یا از مرورگرهای دیگر )ترجیحاً موزیال فایرفاکس یا 

گوگل کروم( استفاده نمایند.

منبع:

    وبالگ ساینس دایرکت

  8   مجله کتابدار 2.0  شماره 5 )ویژه نامه نوروز(  اسفند 94 

تازه ها - اخبار

http://sciencedirect.com/
https://www.mozilla.org/en-US/firefox
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/
http://blog.sciencedirect.com/posts/sciencedirect-to-discontinue-support-of-internet-explorer-8-and-previous-versions


#آموزش

 مجله کتابدار 2.0  شماره 5 )ویژه نامه نوروز(  اسفند 94  9   



مشــاهده متن دشــوار و ترس از امتحان، چند دلیلی 
هســتند که می توانند در کودکان ترس از مطالعه ایجاد 

نمایند.   لوان جانسون

 دلیل 6: آن ها می ترسند که نظراتشان اشتباه باشد.
 این کار را انجام دهید: بسیاری از دانش آموزان با چشمان گریان 
به من گفتند که این تجربه را داشتند: معلم از آن ها خواسته بود 
تا نظرشــان را در مورد یک کتاب یا داستان بنویسند. دانش آموز 
به شــدت بر روی مقــاالت کارکرده و انتظار داشــته تا به خاطر 
تالشــی که داشته و مطلبی که نوشــته نمره باالیی بگیرد. معلم 
به آن ها نمره D یــا F داده که این نمره برای دانش آموز غیرقابل 
توضیح بوده است. این معلمان پیام صریحی به دانش آموزان خود 
می دهند: انتقادات و پیشنهاد های شما ارزشی ندارد. اگر شما نظر 
کســی را می پرســید، نظر وی را قبول کنید و به نوشتن انشاء و 
محتوای مطلب نمره بدهید. به تالش صادقانه آن ها پاداش بدهید 
و آن ها را تشــویق نمایید تا افــکار خود را به طور کامل و منطقی 
پرورش دهند. اگر شأن و منزلت دانش آموزان خود را حفظ کنید، 
آن ها به تالش خود ادامه می دهند و پیشرفت می کنند. با تمرین 
و بالیدگی، مهارت خواندن و نوشــتن آن ها بهبود خواهد یافت و 
بهتر می توانند مطالبی که نیازمند یک رویکرد پیچیده تر هستند را 
درک نمایند. هنگامی که دانش آموزان بتوانند به طور هوشمندانه 
نظرات خود را بیان نمایند، آمادگی آن را پیدا می کنند تا به واسطه 
ارزش ادبی آن به تجزیه وتحلیل داستان بپردازند. )واژه »مالل آور 
و کودن« نقد ادبی نیست.( ســپس، می توانید دانش آموزان را با 

زور به سمت استفاده از منابع خاص سوق دهید تا نقطه نظر 
خــود را در مورد متن بیان نمایــد،  از واژگان و اصطالحاتی 
نظیر طرح، دیالوگ، طنز و لحن، استفاده کنند که شما باید 
آن ها را تدریس نمایید. آموزش این دو روش مهم و متفاوت 
می تواند به اندازه پاسخ »کارکنان« در مقابل پاسخ »حرفه ای« 

مفید باشد.

دلیل 7: آن ها همیشــه در گروه افــراد »کند خوان« قرار 
داشــتند، و این امر موجب می شــد تا آن ها احساس خنگ 

بودن کنند. 
این کار را انجام دهید: من به این باور رســیده ام که اولین 
تجربه ما در خواندن ، حتی به عنوان بزرگ ساالن، تحت تأثیر 
درک مــا از هوشــمان قرار دارد. دلیــل آن را اینجا توضیح 
می دهم. اگر شــما از بزرگ ساالن بپرســید، »خودتان را در 
ســطحی باالتر از حد متوســط می دانید یا فکر می کنید در 
ســطحی پایین تر از آن قــرار دارید ؟« بســیاری از آن ها تصویر 
روشــن از این امر دارند که در کجای ایــن طیف اطالعاتی قرار 
دارنــد . اما مســئله جالب توجه برای من این اســت که وقتی که 
از همان بزرگ ســاالن می پرسم که در چه ســنی از هوش خود 
مطلع شــدند، تقریباً همه آن ها متفق القول بیان می نمایند که در 
سال های اولیه مدرسه که خواندن را آموختند، از هوش خود مطلع 
شدند. کودکان با گذاشــتن نام هایی نظیر پرنده آبی، گنجشک، 
ســتاره، خرس و گربه خوانده می شــود، می دانند که چه کسانی 
تندخوان )ترجمه »بچه های باهوش«( و چه کســانی کند خوان 
)ترجمه »بچه های کندذهن«( هســتند. آن ها دقیقاً می دانند که 
در کدام قســمت طیف ســریع خوانی قرار دارند و بر این باورند 
این امر به طور مســتقیم به هوش آن ها ارتباط دارد. اگر معلمان 
بتوانند راهی بیابند که حداقل گاهــی اوقات دانش آموزان گروه 
به توانایی خود در خواندن متوسل نشوند، آن زمان می توان مانع 
از ارتباط دادن هوش آن ها با گروهشــان شد. بهتر است، معلمان 
در کالس محیطــی ایجاد نمایند تا دانش آموزان با صمیمیت به 
یکدیگــر کمک نمایند و افراد کند خوان را مورد آزار و اذیت قرار 
ندهند. گاهی اوقات دانش آموزانی که اطالعات را به کندی پردازش 
می نمایند نسبت به افرادی که دارای قدرت پردازش باال هستند، 
از ضریب هوشی باالتری برخوردارند. اینکه راهی بیابیم تا استعداد 
افراد کند خوان در سایر زمینه ها مشخص شود، می تواند به دانش 
آموزان کمک کند تا هوش چندگانه را درک نمایند، زیرا خواندن 
یکی از هزاران مهارت می باشــد و امری ضروری و نشــان دهنده 

هوش و توانایی یادگیری نیست.

10 دلیلی که افراد کتاب نمی خوانند و نحوه تغییر ذهنیات این افراد )بخش دوم(
y مترجم : نازنین مؤمن زاده

   کتابدار کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای
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دلیل 8: آن ها بر این باورند که خیلی عقب تر از سایر افراد هستند 
این کار را انجام دهید: هنگامی که ســطح خواندن دانش آموزان 
پایین تر از سطح نرمال اســت، نمی توانند درک نمایند که افزایش 
مهارت هایشــان برای ســطح بعدی، آن قدرها هم که فکر می کنند 
سخت نیست. برای مثال دانش آموز کالس نهمی که نمره آزمون وی 
در سطح چهارم قرار داشت، فکر می کرد که برای اینکه از همساالن 
خود عقب نماند باید خارج از ساعات کالس نیز مطالعه داشته باشد. 
بنابراین ابتدا توضیح داده شــد که ســطح خواندن با سال تقویمی 
مطابقت ندارد. این مقیاس فقط نشــان می دهد که یک دانش آموز 
می توانــد متنی دارای واژگانی با ســطح پیچیدگــی و جمالتی با 
ساختار خاص را چقدر خوب بخواند. دانش آموزان را تشویق نمایید 
تا یاد بگیرند که چگونه معنای کلمات ناآشــنا را از متن دریابند و 
برای بهبود ســرعت خواندن هرروز خواندن را تمرین کنند. یکی از 
روش هایی که من با موفقیت از آن اســتفاده می کردم، این اســت 
کــه به دانش آموزان مقاله ای یک تا دوصفحه ای بدهیم. یک دقیقه 
کامل آن را مطالعه نمایند، تا اینکه به آن ها بگوییم، »بس اســت«. 
آن ها دور آخرین کلمه ای که خوانند دایره بکشــند. سپس به آن ها 
یاد می دهیم که چگونه کلمات یک صفحه را بشــمارند. )همچنین 
تعداد کلمات را در چهار خط مجزا اضافه می نماییم و ســپس آن ها 
را بر چهار تقســیم می کنیم تا میانگین تعداد کلمات در هر خط به 
دست آید.( ســپس دانش آموزان می شمارند که چه تعداد کلمه را 
خوانده اند، بدین صورت یک دقیقه ای به شــمارش اعداد می پردازند. 
مــاه بعد، همان کتاب را انتخاب می کنیــم و دوباره نرخ مطالعه آنا 
را ارزیابی می نماییم. تقریباً همیشــه درصورتی که دانش آموزان در 
کالس تالش کنند، وضعیت خواندنشان پیشرفت خواهد یافت. آن ها 
مشــاهده می نمانید که تمرین آن ها را به خواننده تمام عیار تبدیل 

نمی کند، اما قطعاً موجب پیشرفت آن ها می شود.

دلیل 9: آن ها عالقه ای به مطالبی که باید مطالعه کنند، ندارند. 
این کار را انجام دهید: خوانندگان کوشا در صورتی شکوفا خواهند 
شــد که به آن ها مطالبی بدهید که بســیار جالب است، آن زمان 
نمی تواننــد در برابر خواندن مقاومت نمایند. یک ترفند: یک مطلب 
گیرا پیدا کنیــد تا دانش آموزان فراموش کنند که در حال مطالعه 
هستند. حتی اگر کتاب های درسی شامل داستان های جالب است، 
اما بازهم گاهی آن ها را رها نمود. کتاب های درســی دارای تعریف 
جالب نیستند. )گاهی از یک داستان یا شعر موجود در کتاب درسی 
کپــی نمایید و آن را به دانش آمــوزان بدهید تا از آن لذت ببرند و 
پس ازآنکه متوجه شوند که تمام مدت در حال مطالعه کتاب درسی 
خود بودند واقعاً شگفت زده خواند شد.(. مقاالتی جالبی که در مورد 
افراد هم سن و سال دانش آموزان می باشد را از مجالت پیدا کنید. 
مقاالت ادبی گلچین که دارای موضوعات بحث برانگیز هستند مانند 
کنترل اسلحه یا مهاجرت را بررسی کنید ؛ بیشتر مجموعه مقاالت 
با مباحثه و نوشــتن کامل می شوند. به صورت آنالین به جستجوی 
ماجراجویی واقعی، جرائم و داستان ها و مقاالت ورزشی و موضوعات 
موردعالقه جوانان ازجمله نحوه شــهرت یافتــن، پیدا کردن یک 

دوست، ورود به کالج، یا انتخاب یک حیوان خانگی بپردازید.

دلیــل 10: آن ها چیــزی را که اندکی پیش مطالعــه نمودند را 
فراموش کرده و نمی تواند به یاد بیاورند. 

این کار را انجام دهید: بسیاری از دانش آموزان کوشا که ازلحاظ 
فنی به خوبی مطالعه دارند، نمی توانند درک کنند که چه چیزی را 
مطالعه می کنند. آن ها به طریقی موفق نمی شوند تا نکات مهم مطلبی 
که می خوانند را دریابند، لذا باید برای آن ها یک مرجع ذهنی ایجاد 
نماییم. کلمات بدون وجود آن مراجع، صرفاً یک سری کلمه هستند. 
یک پســر تجربه خود در این روش را بدین گونه توصیف می نماید: 
» وقتی کلمات از جلوی چشمانم عبور می کنند مانند آن است که 
یکــی از این عالئم در مقابــل را می خوانم. به محض این که کلمه را 
می خوانم، ناپدید می شــود«. الزم نیســت که برای کمک به دانش 
آموزان برای درک مطلب یک معلم خواندن باشید. ابتدا برای آن ها 
توضیح دهید هنگامی که مطالعه می کنیم، یک تصویر ذهنی ازآنچه 
در حال خواندنش هســتیم ایجاد می شود. همان طور که جزئیات را 
اضافه می کنیم، تصویر واضح تر می شود یا با اطالعات متفاوت جدید 
مطابقت می یابد. اگر تصویر ذهنی در حین مطالعه را از دست دهید، 
درک مطلب را نیز از دست می دهید. تا جایی به عقب برگردید که 
بتوانید مجدد تصویر را در ذهنتان تجسم نمایید ، سپس به خواندن 
ادامه دهید. این کار را توســط یک یا مقاله در کالس انجام دهید، 
می توانید یک پاراگراف را بخوانید، از دانش آموزان بپرســید که چه 
چیزی مشــاهده می کنند و در مــورد دیدگاه های متفاوت آن ها به 
بحث بپردازید. این امر به دانش آموزانی که هنوز متوجه نشــده اند 
کــه در مورد چه چیزی صحبت می کنیــد، کمک می کند تا آن را 
درک نمایند. ســپس پاراگراف بعــدی را بخوانید و مجدد خواندن 
را متوقــف کنید و از دانش آمــوزان بخواهید تا تصاویر ذهنی خود 
را توصیــف نمایند. وقتی این کار را در کالس انجام می دهید، آن ها 
خیلی هیجان زده می شــوند زیرا درنهایت متوجه می شوند که چرا 
برخی افراد عاشــق مطالعه هستند ) گاهی برای اولین بار این حس 

می شوند( .

این نوشته ترجمه بخشی از مطلبی با این عنوان است:
 Reasons Nonreaders Don’t Read — And How to Change  10  

Their Minds
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گســترش اســتفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و همچنین 
تسهیل استفاده از ابزارهای ارتباطی مخصوصاً اینترنت باعث شده 
تا شبکه های اجتماعی مجازی یکی از ابزارهای محبوب و پرکاربرد 
در بین عموم مردم جامعه تبدیل شود. شبکه های اجتماعی یکی 
از انواع رســانه های اجتماعی محسوب می شوند و سال های اخیر 
مخصوصاً یک ســال گذشــته زندگی آنالیــن و آفالین کاربران 
اینترنتــی آن چنان تأثیرگــذار بوده اند که شــکل های ارتباطات 
اجتماعــی نیــز از این رســانه های جدید تأثیر پذیرفته اســت. 
رسانه های اجتماعی امروزه به بخش جدایی ناپذیر زندگی بسیاری 

از مردم تبدیل شده اند.  

از زمان ایجاد اولین شــبکه اجتماعــی مجازی تاکنون هزاران 
نوع ازاین دست وب سایت ها در سطح جهان ایجادشده است و در 
حال حاضر یکی از مهم ترین ابزارهای ارتباطی در ســطح جامعه 
و جهان تبدیل شده و از شــهرت فراوانی برخوردار هستند. برای 
بسیاری از افراد استفاده از این شبکه ها یکی از کارهای روزمره در 
نظر گرفته می شود. این وب سایت ها به طور بالقوه ای چه در سطح 
روابط بین فردی و چه در ســطح روابط اجتماعی، توانایی ایجاد 
تغییرات اساســی درزمینهٔ زندگی اجتماعی هر فرد را دارند. در 
اغلب موارد مهم ترین تأثیر این گونه وب سایت ها را حفظ و ارتقای 
روابط گذشــته می دانند. این در حالی است که نباید از نقش این 
وب ســایت ها در شــکل گیری روابط جدید بین فردی غافل شد. 
از ســوی دیگر هرچند که فعالیت در این گونه شــبکه ها ســبب 
تســهیل ارتباط دوستان می شــود ولی به همان میزان با کاهش 
زمان مطالعه دانشجویان سبب اختالل در روند تحصیل می گردد 
)داســتانی، 1394(. کاربران باانگیزه های متفاوت از این شبکه ها 

اســتفاده می کنند. نتایج پژوهش های مختلف 
نشان می دهد که از مهم ترین دالیل استفاده از 
این ابزار در بین کاربران ایرانی تقویت و توسعه 
روابط اجتماعی که همان ارتباط با دوســتان و 
پیدا کردن دوســتان جدید می باشد، اشتراک 
اطالعات و ســرگرمی می باشــد )جوادی نیا و 

همکاران، 1391(.
یکی از شــبکه های اجتماعی که امروزه در 
بین عموم مردم رواج پیداکرده اســت شــبکه 
اجتماعی تلگرام می باشــد. تلگرام یک برنامه 
پیام رسان اســت که تمرکزش را روی سرعت 
انتقال پیام و امنیت گذاشــته است. این برنامه 
با امکانات باال و درعین حال رایگان می باشــد. 
از امکانــات این نرم افزار می توان به اشــتراک عکس، ویدئو، متن 
و هر نوع فایلی به صورت خصوصی برای دوســتان و آشــنایان یا 
به صورت گروهی در گروه های بحث 200 نفر )که البته با ویرایش 
جدید تلگرام ، ایجاد ســوپر گروه با ظرفیت 1000 نفر نیز ممکن 
می باشد( اشــاره نمود. برنامه پیام رسان تلگرام برای اولین بار در 
14 آگوســت 2013 برای آیفون و بعد نسخه آلفا برای اندروید را 
در 20 اکتبر 2013 راه اندازی شــد. تلگرام توسط پاول و نیکالی 
دوروف دو برادر روس پشــتیبانی می شود. پاول پشتیبانی مالی و 
ایدئولوژیک و نیکالی مسئولیت بخش تکنولوژی در تلگرام را بر 
عهده دارد. نیکالی بــر روی پروتکل های باز، ایمن و بهینه روی 
چندین مرکز داده کار می کند و درنتیجه تلگرام بســیار سریع و 
ایمن است. درعین حال که مؤسسان این برنامه روسی هستند اما 

مقر اصلی آنان شهر برلین در آلمان است )اشراقی، 1394(.

با توجه به موارد ذکرشده و امکاناتی که این شبکه ها در اختیار 
کاربران قرار می دهند و همچنین انگیزه اســتفاده کاربران از این 
شــبکه آیا می توان از این بستر جهت اهداف آموزشی و پژوهشی 

استفاده کرد یا خیر؟
این روزها در ســتون حوادث روزنامه ها و جراید از کارکردهای 
منفی و سوءاســتفاده ها از شــبکه های اجتماعی مجازی مطالب 
زیادی به چشم می خورد و کمتر از کارکردهای مثبت این شبکه ها 
سخنی دیده می شود. ولی با این وجود بازهم نمی توان کارکردهای 
مثبت این شبکه ها را نادیده گرفت. و می توان با معرفی نمونه ای 
از کارکردهای مثبت آن، به گســترش فرهنگ استفاده درست از 

این ابزارهای تعاملی مجازی کمک کرد.

گروه های مجازی کتابدار 2٫0: نمونه ای موفق استفاده علمی از شبکه های اجتماعی

y نویسنده : میثم داستانی
   کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی، معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی گناباد
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نمونه ای بارز از کارکردهای مثبت و علمی شبکه های اجتماعی 
مجازی مجله کتابدار lib2mag.ir( 2.0( می باشــد، که برگرفته از 
گروه های مجازی کتابدار librarian 2.0( 2.0( در تلگرام می باشد 
)رمضانی، 1394(. موفقیت یک رســانه یا گروه اجتماعی دالیل 
متفاوتی می تواند داشته باشد و یکی از مهم ترین آن تیم مدیریتی 
متخصص و قوی می باشد که بتواند گروه را مدیریت و کنترل کند 
تا گروه در جهت هدف حرکت کند و به بیراهه کشیده نشود مانند 
تمــام گروه ها در محیط واقعی. از دیگر موارد موفقیت این گروه ها 
می توان به قوانین و آیین نامه های استفاده از گروه، حضور اساتید 
شناخته شــده در گروه، تولید محتوای علمــی در گروه )به غیراز 

مطالب کپی شده از منابع دیگر( و … اشاره نمود.

با توجــه به موارد گفته شــده فعاالن شــبکه های مجازی نیز 
می توانند با الگو گرفتن از گروه های تلگرامی کتابدار 2.0، مشورت 
با مؤسســین آن، جهــت مخاطبان خود گروه هایــی با اهداف و 

کارکردی مثبت ایجاد نمایند.

 منابع:

    داســتانی میثم، اســتفاده از شــبکه های اجتماعی در آموزش پزشکی: 
فرصت ها و تهدیدها. هشتمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی، 

15-13 بهمن ماه، 1394
    جوادی نیا ســید علیرضا، عرفانیان مرتضی، عابدینی محمدرضا، بیجاری 
بیتا. )1391(. الگوی اســتفاده از شــبکه های اجتماعی مجازی در دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. طب و تزکیه.22)2(.

http:// .اشراقی امیر، چرا شبکه اجتماعی تلگرام رشد کرد؟ تجارت فردا    
itiran.com/d/68677

    رمضانی امیر، سخن سردبیر: چرا مجله کتابدار 2٫0؟. مجله کتابدار 2.0، 
http://lib2mag.ir/article-id-1259 .1394 ،)2(1
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آموزش جستجو و یافتن مدارک در شبکه اجتماعی ریسرچ گیت
y نویسنده : امیر رمضانی

   دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

ریســرچ گیت1 یک شــبکه اجتماعی علمی برای پژوهشگران، 
دانشمندان، اساتید و دانشــجویان سراسر جهان در جهت 

ارتباط، همکاری، پرسش و پاسخ و مبادله های علمی است.

این شبکه اجتماعی در ســال 2008 توسط دو پزشک به نام 
های ایاد مادیش2 و ســورن هاف مایر3، و یک متخصص رایانه به 
نام هارست فیکنشــر4 در بوستون آمریکا راه اندازی شد و چندی 

بعد به برلین آلمان انتقال یافت.

تعداد کاربران این شــبکه اجتماعی از 25000 نفر در ســال 
2011 به 9 میلیون نفر تا کنون، رسیده است. تعداد کارکنان آن 

نیز در حال حاضر، 155 نفر گزارش شده است.

روش های یافتن مدارک در شبکه اجتماعی ریسرچ گیت:
برای یافتن مدارک )مقاالت ژورنال ها و مجالت علمی، مقاالت 
همایش ها و کنفرانس ها، دیتاست ها، و دیگر مدارک و انتشارات 
علمی محققان( در ریسرچ گیت، بایستی در این شبکه اجتماعی 
عضو باشــید. اگر عضو نیســتید از طریق این لینک با استفاده از 
ایمیل دانشــگاهی خود عضو شوید. در صورت عضویت، از طریق 
این لینک وارد اکانت کاربری خود شــوید. همچنین، می توانید 

با استفاده از اکانت فیس بوک یا توئیتر خود وارد سایت شوید.

شما می توانید با استفاده از روش های زیر، مدارک علمی را در 
ریسرچ گیت جستجو و پیدا کنید:

)Basic Search( 1.  جستجوی ساده

y  :http://researchgate.net

جســتجوی آزاد بر اســاس وارد کردن کلیــدواژه )ها(، 
عنوان مدرک، نام نویســنده )ها(ی مدرک، نام دانشــگاه، 
و دیگــر پارامترهــا در کادر جســتجو و انتخــاب گزینه 
PUBLICATIONS از منوی آبشاری سمت چپ کادر. مثال:

y  http://researchgate.net/search.Search.html
y h t t p : / / r e s e a r c h g a t e . n e t / s e a r c h . S e a r c h .

html?type=publication

جســتجوی آزاد بر اســاس وارد کردن کلیدواژه )ها(، عنوان 
مدرک، نام نویسنده )ها(ی مدرک، نام دانشگاه، و دیگر پارامترها 
در کادر جستجو و انتخاب گزینه PUBLICATIONS از قسمت 

Browse results by سمت راست صفحه. مثال:

آموزش - مهارت 2.0
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https://www.researchgate.net/
https://www.researchgate.net/profile/Soeren_Hofmayer
https://www.researchgate.net/profile/Ijad_Madisch
https://www.researchgate.net/profile/Horst_Fickenscher
http://researchgate.net/signup.SignUp.html
http://researchgate.net/application.Login.html
https://www.researchgate.net/connector/linkedin/?ev=su_chnl_li
https://www.researchgate.net/connector/facebook/?ev=su_chnl_fb
http://researchgate.net/
http://researchgate.net/
http://researchgate.net/search.Search.html
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)Advanced Search( 2. جستجوی پیشرفته

y http://researchgate.net/publication    

y http://researchgate.net/directory/publications    

الف- جستجوی کلیدواژه ای )Keyword Search(: جستجو 
بر اساس عنوان یا نویسنده مدرک

 :)Similar Abstracts( ب- جستجو بر اساس چکیده مدرک
جســتجو از طریق وارد کردن چکیده یا خالصه مدرک، و یافتن 

مدارک مشابه بر اساس کلیدواژه های چکیده )تشابه یابی(

 Browse( 3.  مرور مدارک بر اســاس الفبای عنوان آن ها
)publications by title

y  http://researchgate.net/publication

y http://researchgate.net/directory/publications 

مرور و تورق مدارک بر اساس حرف اول الفبای عنوان آن ها در 
پایین قسمت جستجوی پیشرفته و با کلیک روی یکی از حروف 

الفبا مثاًل D و مشاهده عناوین مدارک شروع شونده با آن حرف

صفحه اختصاصی مقاله در ریسرچ گیت:
پس از انجام جستجو، برای ورود به صفحه اختصاصی مقاله موردنظر 
در ریســرچ گیــت، روی عنوان مدرک موردنظر کلیــک کنید. در این 
صفحه، مشخصات مدرک مانند عنوان مدرک، اسامی نویسنده )ها(، نام 
مجله یا کنفرانس، شماره جلد و دوره، سال انتشار یا برگزاری کنفرانس، 
DOI مدرک، منبع و پایگاه مدرک، چکیده مدرک، تعداد دفعات مشاده 
مدرک، مقاالت اســتناددهنده به مدرک، فهرست منابع مدرک، نظرات 
و کامنت ها راجع به آن مدرک و … قابل مشــاهده است. همچنین، 
در صورتی که نویســنده متن کامل مدرک خود را آپلود کرده باشــد، 
شــما می توانید آن را به صورت رایگان در قالب PDF دانلود کنید یا 
همــان جا به صورت آنالین مطالعه نماییــد. در غیر این صورت، برای 
 REQUEST FULL-TEXT درخواست فول تکست مدرک، روی گزینه
کلیک کنید تا درخواســت شــما برای دریافت متن کامل آن مدرک، 

برای نویسنده )های( مدرک ارسال شود.

پانویس ها:
ResearchGate .1
Ijad Madisch  .2

Sören Hofmayer  .3 
Horst Fickenscher  .4 
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هفت سین پایگاه های اطالعاتی
y نویسنده : معصومه انصاری

   دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

:Scopus .1
دادۀ  پایگاه  بزرگ ترین  اسکوپوس 
چکیده و استنادی از انتشارات 
شــامل  اســت،  الزویــر 
41،000،000 رکــورد )حدود 
70% همراه با چکیده(؛ حدود 
18،000 عنوان از 5،000 ناشر 
در سراســر جهــان؛ بیــش از 
3،000،000 مقالــۀ کنفرانس؛ در برگیرنده 100 ٪ پایگاه مدالین؛ 
 H-Index ابزاری بــرای تجزیه و تحلیــل پژوهش های مختلــف؛
نویسندگان. امکان جستجوی کلیدواژه در فیلدهای مختلف، جستجو 
از طریق نام نویسنده، جستجو از طریق وابستگی سازمانی، جستجوی 
پیشــرفته. Scopus کلید واژه ها را به طــور همزمان در پایگاه های 
اطالعاتی مختلف جســتجو می کند. )به ایــن ترتیب که در برخی 
عناوین،  پیوند view at publisher دیده می شــود که با کلیک روی 
آن، در صورتی که پایگاه مورد نظر جزء پایگاه های مورد اشــتراک 

دانشگاه شما باشد، می توانید متن کامل مقاله را دریافت نمایید.(

:ScienceDirect .2
 شرکت الزویر راهکارهای 
بر  مبتنی  دیجیتــال 
وب را ارائــه می دهد، 
آن ها  میــان     از  کــه 
از  تعدادی  به  می توان 
 SicenceDirect«، »Scopus«،« ماننــد  معــروف  نام هــای 
ClinicalKey«« و »Elsevier Research Intelligence« اشاره 
کرد. ســاینس دایرکت همواره یکی از مهم ترین منابع تامین 
مقاالت آی اس آی مورد نیاز پژوهشــگران داخل کشور بوده 
اســت. این پایگاه پیشــروی پایگاه های اطالعات علمی متن 
کامل در ارائۀ مقاالت مجالت و فصول کتاب ها از بیش از 3500 
مجلــه و بیش از 34،000 کتاب اســت. امکان مرور و جســتجوی 
اطالعات از طریق نام نویسنده، عنوان کتاب یا ژورنال، شماره و دورۀ 

ژورنال و فیلدهای دیگر وجود دارد.

:Scimago Journal & Country Rank .3
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ســایمگو یک پایگاه اطالعاتی است که در سال 2008 توسط 
گروه تحقیقاتی سایمگو پدید آمد. مقر اصلی آن در اسپانیا است 
و با همکاری چندین موسسه اروپایی و دانشگاه گرانادا در اسپانیا 
شکل گرفته است. ســایمگو خدمات خود را به رایگان در اختیار 
پژوهشگران قرار می دهد به همین دلیل بسیار محبوب شده است. 
هم اکنون در حوزۀ علم سنجی این پایگاه اطالعاتی، یک مرجع به 
شــمار می رود و امکان بررسی وضعیت علمی کشورها و نشریات 
را در اختیــار کاربران قرار می دهد. ســایمگو اطالعات خود را از 
اسکوپوس می گیرد و به نوعی می توان گفت که برخی از اطالعات 
اســکوپوس را به رایگان در اختیار عموم قرار می دهد. سایمگو به 
طــور روزانه روزآمد می شــود که این امر یکــی از نقاط قوت آن 
است. این پایگاه، اطالعات علمی سال های 1996 به بعد را پوشش 

می دهد. از جمله امکانات سایمگو عبارتند از:

y  امکان مقایسۀ تولیدات علمی کشورها با ارائۀ نمودارهای    
با کیفیت

y امکان جستجوی پیشرفته مجالت در حوزه های مختلف    
y امکان رتبه بندی کشورها از نظر تولیدات علمی    
y امکان رتبه بندی مجالت بر اساس چندین فاکتور    

:SSRN .4

 شبکۀ پژوهشی علوم اجتماعی 
)اس اس آر ان( یک همکاری 
مشترک با بیش از 301،700 
از 2،2  بیــش  و  نویســنده 
دنیا  کاربر در سراسر  میلیون 
اســت که به انتشار سریع پژوهش های علوم اجتماعی در سراسر 
جهان اختصاص یافته اســت. شبکۀ پژوهشی علوم اجتماعی در 
ســال 1994 تاسیس شد. اس اس آر ان از تعدادی از شبکه های 

پژوهشــی خاص در هر یک از رشته های علوم اجتماعی تشکیل 
شده است. هر یک از شبکه های اس اس آر ان نتایج پژوهش ها را 
از طریــق بازبینی و ارائۀ چکیده هــا و تمام متن مقاالت محققان 
سراسر جهان و با انتشــار اولیۀ آن ها تشویق و حمایت می کنند. 
شبکۀ پژوهشی علوم اجتماعی خوانندگان را به ارتباط مستقیم با 

سایر مشترکان و نویسندگان تشویق می کند.

:SciFinder .5

پایگاه سای فایندر بزرگترین مرجع و بانک اطالعاتی چکیده های 
شــیمی، علوم وابسته و زیست دارویی است و دسترسی نامحدود 
به جامع ترین و معتبرترین منابع را در سطح جهان، درموضوعات 
مواد و واکنش های شــیمیایی و علوم مرتبــط فراهم می کند. از 
طریق هوش مصنوعی به کار گرفته شــده در این پایگاه می توانید 
بدون دریافت هیــچ گونه آموزش ویژه ای، بانک اطالعاتی فوق را 
به کمک نام، مواد شــیمیایی، ساختار، واکنش و یا موضوع مورد 

پژوهش و نام مؤسسه جست وجو کنید.

y  این پایگاه توســط دانشمندان این شــرکت در سراسر جهان
بروزرســانی می شود و شما می توانید با خیال آسوده و اطمینان 
از اعتبار و روزآمدی منابع درمورد مواد شیمیایی، ساختار، واکنش 
یا موضوع مورد پژوهش و موارد ثبت اختراع به جستجو بپردازید.
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y  دسترسی به این پایگاه از طریق اشتراک و وارد کردن نام کاربری
و کلمۀ عبور ممکن اســت. این پایگاه امکان دسترسی آزمایشی به 
اطالعات خود را در دوره ای یک ماهه، برای کاربران مقدور می سازد.

:SAGE .6

 پایگاه اطالعاتی ســیج یک بانک 
اطالعاتی شــامل مجالت معتبر 
است که به انتشارات بین المللی 
سیج وابسته است. انتشارات بین 
المللی و خصوصی ســیج به دلیل کیفیت و نوآوری در انتشــار در 
سرتاسر جهان شــهرت یافته است. این انتشــارات عالوه بر چاپ 
کتاب های علمی، پنجمین انتشــارات بزرگ مجالت علمی در کنار 
موسســات مشــهوری همچون الزویر و اسپرینگر اســت. یکی از 
بخش های محبوب انتشــارات ســیج، پایگاه اطالعاتی سیج ژورنال 
اســت که مجالت چاپ شده در این انتشارات را نمایه می کند و در 
اختیار پژوهشگران قرار می دهد. این پایگاه شامل بیش از 700 مجله 
است که بیشتر حوزه ها از جمله روانشناسی، علوم اجتماعی، پزشکی، 
تکنولوژی و … را پوشــش می دهند. بیشــتر مجالت این موسسه 
انتشاراتی دارای ضریب تأثیر باال در لیست تامسون رویترز هستند 

که نشان دهنده کیفیت باالی آن هاست.

:SpringerLink .7

پایگاه اطالعاتی اسپرینگر/اشــپرینگر شــامل چهار زیرمجموعۀ 
 Springerl ink ،springerImages ،springerProtocols ،
springerMaterials اســت. پایــگاه اطالعاتی اشــپرینگرلینک از 
محصوالت ناشر آلمانی، اشــپرینگر است و از قوی ترین پایگاه های 
اطالعاتی در ســه حوزۀ علوم، فناوری و پزشکی محسوب می شود. 
موضوعات تحت پوشــش: معماری، مهندســی، علوم کامپیوتری، 
ریاضیات و آمار، پزشــکی، اقتصاد، زمین شناسی و … . این پایگاه 
دارای دو روش جستجوی ســاده و پیشرفته است. دریافت متن از 
این پایگاه به سه صورت امکان پذیر است: دریافت فایل پی دی اف، 

دریافت فایل ُورد و دیدن متن به صورت صفحه به صفحه.
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مروری بر محصوالت وب آو ساینس
y نویسنده : حسین حیدری

مدیر گروه فناوری تالش و توسعه )یابش(- مدیر مسئول مجله کتابدار 2.0

Web Of Science عنوان پایگاه: وب آو ساینس
Thomson Rueters محصولی از: تامسون رویترز -آمریکا

نوع پایگاه: استنادی
حوزه ی پوششــی : کلیــه ی موضوعات مهندســی، علوم، 

پزشکی، انسانی و کشاورزی
سال های تحت پوشش: 1864 میالدی تاکنون

 Web of Science™ ویژگی خاص: پایگاه وب آو ســاینس کور
Core Collection بســیار معتبر و مورد قبول می باشــد بدلیل 

شرایط و استانداردهایی که برای ایندکس کردن مجالت دارد.
پایگاه های زیر مجموعه: 22 پایــگاه دارد که 4 پایگاه زیر 
 Web of Science™ Core Collection مجموعه کــور کالکشــن

هستند و مابقی مجزا از آن.
ابزارهای دیگر : 4 ابزار برای اعالم شــاخص ها و پارامترهای 

…, JCR, Incite ,ESI استنادی دارد
نرم افزار: دارد. بنام EndNote ویژه اســتناد دهی و مدیریت 

فعالیت های پژوهشی
نحوه ی استفاده محصوالت: هزینه ای می باشد.

Arts & Humanities Citation Index Provides research-
ers, administrators, faculty, and students with quick, pow-

 erful access to the bibliographic and citation information
 for journal articles in the arts & humanities that they need
to find research data, analyze trends, and more

این پایگاه منابع اســتنادی حوزه ی هنر و علوم انسانی را تحت 
پوشش قرار می دهد.
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Biological Abstracts BACKFILES TO 1926 Easily dis-
cover the critical non-journal coverage you need to pre-
 pare research projects, grant proposals and follow trends
 in the life sciences. Coverage of meetings and conferences,
literature reviews, and more

اینجا منابع غیر مجلــه ای مانند کنفرانس ها و همایش ها در 
حوزه ی فقط علوم زیستی ارائه می شوند.

 BIOSIS Citation Index Combines the unique BIOSIS
content that is critical to life sciences research with pow-
 erful citation indexing only the Web of Science™ platform
can provide. Includes comprehensive and relevant life sci-
ences coverage

جمع آوری و ارائه ی منابع استنادی علوم زیستی در این پایگاه 
صورت می گیرد.

BIOSIS Previews BACKFILES TO 1926 Combines jour-
 nal content from Biological Abstracts® with supplemental,
 non-journal coverage from Biological Abstracts/RRM®
 (Reports, Reviews, Meetings). Specialized indexing helps
you discover more accurate, context-sensitive results

حال این پایگاه مجموعــه ی دوپایگاه قبلی را ارائه میدهد هم 
منابع مجله ای و هم منابع غیر مجله ای در حوزه ی علوم زیستی.

Book Citation Index (Web of Science™ Core Collec-
 tion) BACKFILES TO 1926 As a part of Web of Science
 Core Collection, Book Citation Index allows users to
 search seamlessly across books, journals and conference
 proceedings to find the information most relevant to their
work within one platform

به عنوان بخشی از هسته ی اصلی وب آو ساینس )کور کالکشن( 
بوک سایتیشــن ایندکس اجازه می دهد کاربران به جســتجوی 

منابع ایندکس شده در آن بپردازند.

CAB Abstracts BACKFILES TO 1910 The most com-
 prehensive source of international research information in
 agriculture and all related applied life sciences, produced
by CABI Publishing. Use specialized indexing and vocab-
ulary to focus your exploration of global coverage

وب آو ســاینس عالوه بر محصوالت منحصــر بفرد خود منابع 
دیگران را نیز برای افزایش حوزه ی پوششی هم از نظر مقدار وهم 
از منظر زمان، در پلت فرم وب آو ساینس ارائه می دهد. این پایگاه 
نیز یکی از منحصربه فردترین پایگاه های چکیده نامه ی حوزه ی 
کشاورزی و علوم زیستی کاربردی می باشد که در اصل محصول 

انتشارات کبی می باشد و اینجا نیز ارائه شده است.

CAB Global Health Global Health from CABI is the de-
 finitive international public health database. It completes

 the picture of international medical and health research
by capturing key literature not covered by other databases

همانند مورد ســابق ایــن پایگاه که پوشــش دهنده ی منابع 
استنادی در حوزه ی سالمت و پزشکی می باشد از انتشارات کبی 

در اینجا حضور دارد.

Chinese Science Citation Database The first non-En-
 glish product fully integrated and searchable within Web
 of Science™. This database covers over 1,200 top scholarly
 publications from China, with nearly 2 million records in
total

وب او ساینس یکی از کارهای مفید دیگری که ارائه میکند بانک 
های اطالعاتی منطقه ای می باشــد. اولین محصول غیر انگلیسی 
تامســون در این حوزه پایگاه منابع استنادی چینی می باشد.. که 
2 میلیون رکورد از 1200 مجله ی برتر چین را تحت پوشش قرار 

می دهد.

Conference Proceedings Citation Index (Web of Sci-
 ence™ Core Collection) Conference Proceedings Citation
 Index is now an integrated index within Web of Science™
 Core Collection. This index helps researchers access the
published literature from the most significant confer-
ences, symposia, seminars, and more

منابع اســتنادی همایش ها، ســمینار ها و سمپوزیوم ها اینجا 
برای کشــف و جســتجو قرار دارند. این پایگاه زیر مجموعه کور 

کالکشن هم محسوب می گردد.
Current Chemical Reactions Delivers the latest syn-
 thetic methods reported in over 100 of the world’s leading
organic chemistry journals. Each reaction provides com-
 plete reaction diagrams, critical conditions, bibliographic
data, and author abstracts

دیاگرام های واکنش های شیمیایی، شرایط بحرانی، داده های 
بایبلوگرافی و چکیده ها از منابع موجود در این دیتابیس محسوب 

می شود.
Current Contents Connect A current awareness da-
 tabase that provides easy Web access to complete TOCs,
 abstracts, bibliographic information, and abstracts from
 the most recently published issues of leading scholarly
journals and evaluated websites

آگاهی رســانی جاری برای دسترسی سریع آنالین به فهرست 
مندرجات، چکیده و اطالعات کتابشــناختی از نشریات معتبر و 

بازبینی شده است.

Data Citation Index A single point of access to quali-
 ty research data from repositories across disciplines and
 around the world. Through linked content and summary
information, this data is displayed within the broader con-
text of the scholarly research
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یــک نقطه ی منحصر به فرد برای دســت یابــی به اطالعات 
منحصر به فرد ســازمانی )مخازن سازمانی( موسسات پژوهشی و 

دانشگاهی.

 Derwent Innovations Index BACKFILES TO 1963
 Facilitates precise patent searching, letting you conduct
 patent and citation searches of inventions in chemical,
 electrical, electronic, and mechanical engineering. Also
merges value-added patent information with patent cita-
tion information

این مخرن ثبت اختراعات جهانی همراه با ابزارهای الزم تحلیل 
فناوری می باشد. اختراعات حوزه های مهندسی مکانیک، برق و 

الکترونک و مهندسی شیمی را در بر میگیرد.

 FSTA – The Food Science Resource BACKFILES TO
 1969 This definitive food and beverage R&D database
 provides thorough coverage of pure and applied research
 in food science, food technology, and food-related human
nutrition. It covers the complete food manufacturing cy-
cle, from initial market

یک پایگاه فوق العاده عالی برای صنایع غذایی، اطالعاتی کامل 
از چرخه ی تولید و فروش نوشیدنی ها و خوراکی ها.

 Index Chemicus Provides researchers, administrators,
 faculty, and students with quick, powerful access to the
chemical compound information they need to find re-
 search data, analyze trends, journals and researchers, and
share their findings

این پایگاه اطالعات ترکیبات شیمیایی را برای محققین، اساتید 
و دانشــجویان فراهم میکند تا آنها داده های تحقیقاتی، تحلیل 

روند ها و .. بیابند و به اشتراک بگذارند.

 Inspec BACKFILES TO 1898 A comprehensive index
 to literature in physics, electrical/electronic technology,
 computing, control engineering, information technology,
 manufacturing, production and mechanical engineering
that is updated weekly

پایگاهی اســتنادی جامع و کامل در حوزه ی فیزیک، فناوری 
های برقی و الکترونیکی، محاسبات کامپیوتری، مهندسی کنترل و 
مکانیک، فناوری اطالعات و … که به صورت هفتگی به روزرسانی 

می شود.

 KCI Korean Journal Database Fully integrated and
 searchable within Web of Science, KCI Korean Journal
Database provides a more complete global picture by dis-
covering new insights from South Korea

همانند مورد پایگاه چینی، این پایگاه منابع اســتنادی مجالت 
کره ی جنوبی را ایندکس میکند.

Medline BACKFILES TO 1950 The U.S. National Li-
brary of Medicine® (NLM®) premier bibliographic data-
 base, covering biomedicine and life sciences topics vital to
 biomedical practitioners, educators, and researchers, such
as bioengineering, public health, and more

این پایگاه در پابمد هم ایندکس شده است و اطالعات پزشکی 
از سال 1950 توسط کتابخانه ی ملی پزشکی آمریکا فراهم آوری 

شده است.
 SciELO Citation Index The SciELO Citation Index lets
 researchers around the world discover new insights from
 research emanating from Latin America, Spain, Portugal,
the Caribbean and South Africa while making connec-
tions to the broader research landscape for a more com-
plete global picture

ســایلو پایگاهی است که توســط برنامه های حمایتی یونسکو 
برای دست یابی کشورهای در حال توسعه به منابع علمی فراهم 
شــده. پایگاه ســایلو یک پایگاه اپن اکسس محسوب می شود و 
ایندکس آن جهت افزایش منابع قابل دسترس در پلترفرم وب او 

ساینس در اینجا فراهم آورده شده است.
 Science Citation Index Expanded (Web of Science™
Core Collection) Science Citation Index Expanded™,-
 accessed via Web of Science™ Core Collection, provides
 researchers, administrators, faculty, and students with
 quick, powerful access to the bibliographic and citation
information they need to find research data and more

به عنوان یکی از زیر مجموعه های اصلی کور کالکشن این پایگاه 
ارائه دهنده ی اطالعات اســتنادی و کتابشناختی منابع حوزه ی 
علوم می باشــد.تعدادی از موضوعاتی که پوشش می دهد شامل: 
کشاورزی. نجوم. بیوشیمی. زیست شناسی. بیوتکنولوژی. شیمی. 
علوم کامپیوتر. علم مواد. ریاضیات. پزشکی. علوم سیستم عصبی. 
تومرشناسی. پزشــکی اطفال. علم گیاه شناســی. روانپزشکی. 

جراحی. علم دامپزشکی. جانورشناسی
 Social Sciences Citation Index (Web of Science™ Core
 Collection) Social Sciences Citation Index®,accessed via
 Web of Science™ Core Collection, provides researchers,
 administrators, faculty, and students with quick, powerful
 access to the bibliographic and citation information they
need to find research data and more

همانند مورد قبلی با این تفاوت که حوزه ی پوششی اطالعات 
مربوط به علوم اجتماعی شــامل: انسان شناســی. تاریخ. روابط 
صنعتی . کتابداری و اطالع رســانی. حقوق. زبانشناسی. فلسفه. 
روانشناسی. روانپزشکی. علوم سیاسی. بهداشت همگانی. عملکرد 
اجتماعی. خدمات اجتماعی. جامعه شناســی. اعتیاد. مطالعات 

شهرنشینی. مطالعات زنان است.
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 Zoological Record BACKFILES TO 1864 Zoological
 Record is the world’s oldest continuing database of animal
biology. It is considered the world’s leading taxonomic ref-
 erence, and with coverage back to 1864, has long acted as
the world’s unofficial register of animal names

این یکی از قدیمی ترین پایگاه های حوزه ی زیســت شناسی 
حیوانی اســت که تاکنون ادامه یافته است. اطالعات استنادی از 

سال 1864 تاکنون در این پایگاه ایندکس شده اند.

موسســه اطالعات علمی ISI زیر نظر شــرکت تامسون رویترز 
اداره می شــود و یکی از شاخه های تجاری این شرکت محسوب 
می گردد. آنچه که در دنیا و ایران به عنوان ISI مطرح می باشــد 
 Web of( پایگاه هایی هستند که در مقابل آن ها درج شده است
Science™ Core Collection(. دانشگاه های دنیا اغلب در مقابل 
 Web( هزینه ای که پزداخت میکنند بصورت کامل یا به بخشی از

of Science™ Core Collection( دست می یابند این بخش ها از 
نظر زمانی مورد نظر می باشد یعنی ممکن است دانشگاه x از سال 
1990 تاکنون دسترسی داشــته باشد و دانشگاهی دیگر از سال 
1995 تاکنون و…. همچنین ممکن اســت یک دانشگاه توانایی 
هزینه کردن بیشــتر و خرید و اســتفاده از دیگر پایگاه هایی که 
درباال درج شده اند را داشته باشد. تامسون رویترز عالوه بر پایگاه 
های نامبرده که در آن ها منابع اســتنادی ارائه می شود)یعنی در 
پایگاه های استنادی فول تکست مقاالت ارائه نمی گردد( ابزارهای 
دیگری را ارائه میدهد که معرفی کننده پارامترهای علم ســنجی 
هستند. این پارامترها معرفی کننده رتبه بندی اشخاص)محققین و 
دانشمندان(، موسسات و دانشگاه ها، مجالت، کشورها می باشند.
INCITES InCites is our citation-based research evalua-
 tion tool. It lets academic administrators and government
policy makers effectively manage research through anal-
 yses of productivity and benchmarking of output against
 local, regional and global peers. The new InCites delivers a
 re-engineered research analytics platform for the research
community. With InCites, you can
 Develop a clear picture of the research activity at your    
institution, organization or agency as an indicator of fu-
ture success
 Measure the research performance of your people,     
programs and peers to properly allocate funding and at-
tract new talent
 Facilitate collaborations that advance your reputation    
 and support internal review, reporting and promotional
processes
Connect your research to impact by analyzing cus-     
tomized citation data and global metrics
 Make informed decisions and support your research    
initiatives with a comprehensive view of activities, perfor-
mance and resources

INCites یکــی از پایگاه های اصلی وب آو ســاینس در بحث 
علم سنجی بشمار می آید. هر کشور و هر سازمان پژوهشی مانند 
دانشگاه می تواند پارامترهای خروجی های پژوهشی خود را رصد 
کند و همچنین می تواند خود را با دیگران محک بزند و مقایســه 

نماید.
 JOURNAL CITATION REPORTS (JCR) The new
 Journal Citation Reports® — now part of InCites — will
 allow you to conduct analysis and comparisons of citation
 relationships across journals over time. Even at your own
organization

این مجله که سالی یکبار منتشر می شود اطالعات علم سنجی 
مربوط به مجالت نمایه شده در کور کالکشن را به نمایش در می 
آورد.. از مهمترین این شاخص ها، ضریب تأثیر مجالت می باشد 

که همان Impact factor است.
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 ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS (ESI) View
 highly-cited people, departments and labs with Essential
Science Indicators™ now on InCites. Analyze your orga-
 nization’s research activities, and understand how you
 compare to your peers, to highlight your successes and
advance your mission

ESI افراد، دانشــکده ها، دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، کشورها را 
رتبه بندی میکند. سه شاخصی که ESI برای رتبه بندی دانشگاه 
ها از آن اســتفاده می کند . میزان مقاالت . میزان اســتنادها . و 
ســرانه ی اســتناد به هر مقاله در 10 سال اخیر در پایگاه وب آو 
ساینس است . حوزه های موضوعی در 22 بخش تقسیم شده اند.

 CONVERIS Key indicators of research excellence for
 leading institutions worldwide to examine measures on
 reputation, funding, publications, staff and students.
 Streamline research management workflow and ensure
 strategies and decisions are informed by the best insights
.available

یــک پلتفرم آنالین برای مدیریت فعالیت های پژوهشــی می 
باشد.به نظر می رسد جریان هزینه کرد پروژه هم در این سیستم 
دیده می شود ولی “هم اکنون به دلیل عدم ارتباط با این محصول 

اطالعات بیشتری نداریم!”

 و در پایان این آشــنایی با محصوالت مختلف تامسون رویترز 
در بخش علمی-پژوهشی می توان به نرم افزار اند نوت اشاره کرد 
در جهــت مقاصد مدیریت منابع پژوهشــی و رفرنس دهی برای 

محققین ابزاری بسیار کارآمد می باشد

ENDNOTE EndNote® is for more than just bibliogra-
 phies. It lets you find, store, and share research in the most
 efficient way possible to speed up the research, writing,
and publishing process. With a Web of Science subscrip-
tion, EndNote provides you with an integrated and seam-
 less way to collect references and move them to a space
 where they can be easily managed and shared. Once in
EndNote, Web of Science references will automatical-
 ly display their Times Cited count and a link to Related
 Records so users can find more relevant research than a
.typical topic or author search could

ضمناً لیســت تمامی مجالت که در پایگاه های مختلف وب آو 
ساینس ایندکس می شوند در اینجا master List قرار دارد. وجود 
مجله ای در این لیســت الزاما بدان معنای مرســوم آی اس ای 
ISI بودن نیســت. هنگامی که مجله ای در JCR )باال اشاره شد( 

ایندکس شود آنگاه مجله ی را آی اس آی گوییم.
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)AMDA( معرفی مرکز اطالع رسانی بین المللی پزشکی
y نویسنده : معصومه انصاری

   دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

http://eng.amda-imic.com  :آدرس وب سایت

مسئولیت اصلی:
مرکز اطالع رســانی بین المللی پزشــکی AMDA یک »مرکز 
غیرانتفاعی« اســت که خدمات تلفنی را به خارجیان مقیم ژاپن 
به چند زبان ارائه می کند. کارکنان این مرکز اطالعات بهداشتی و 

سیستم های مراقبت بهداشتی را به زبان بیماران شرح می دهند.

انتشارات:

1( معرفی انتشارات چاپ شده توسط مرکز:
Physician/Patient Conversation Aid in 16 Languages    
Conversation Aid for Obtaining Medicines in 9 Lan-     
guages
Dentist/Patient Conversation Aid in 16 Languages    
A Guide to Hospitalization in 7 Languages    

 A GUIDE TO THE JAPANESE HEALTH CARE     
 SYSTEM written in Chinese, English, Japanese, Korean,
Portugues, Spanish

2( کتب نوشته شده توسط راهنماها:
A GUIDE TO TREATING FOREIGN PATIENTS    

 A GUIDE TO THE JAPANESE HEALTH CARE     
 SYSTEM written in Chinese, English, Japanese, Korean,
Portugues, Spanish
THE LOVE I WANT TO GIVE    

 imageThe Maternal and Child Health Guide (video    
and text) for non-Japanese residents

فرمت منابع مرکز:
فرم منابع انتشاریافته توسط مرکز “چاپی و الکترونیکی” است. 
یکــی از منابعی که در قالب DVD چاپ و در اختیار کاربران قرار 

می گیرد “راهنمای تصویری بهداشت مادر و کودک” است.

نحوه دسترسی )سفارش( انتشارات مرکز:
تمام انتشــارات مرکز قابل ســفارش و دسترســی هستند. در 
قسمت انتشــارات راه های سفارش منابع )شماره حساب، نشانی و 
شــماره تماس( درج شده است. با مشخص کردن کتاب و هزینه و 

نشانی می توانید مدرک موردنیاز خو را سفارش دهید.

سیاست مرجوعی:
شــعار مرکز در مــورد بازگرداندن منابع خریداری شــده: “ما 
نمی توانیــم منابع تعویضی و مرجوعی را بپذیریم مگر در مواردی 
که صفحه ای مفقودشده باشد، مجموعه نادرست ارسال شده باشد 

یا کتاب معیوب باشد.”

اهداف مرکز:
هدف ما این اســت که هر شخصی که در ژاپن زندگی می کند 
شانسی برای دریافت مراقبت پزشکی مناسب تحت حمایت حقوق 
اساسی بشر را داشته باشد. این روزها تعداد زیادی از خارجی ها در 
ژاپن زندگی می کنند، نه تنها ویزیتورها و تاجران یا گردشگران بلکه 
حتی کســانی که با ژاپنی ها ازدواج کرده اند یا کسانی که به واسطه 
شغلشان ساکن ژاپن هستند. ما بر این باور هستیم که به طورقطع 
این امر به ژاپن به منظور توسعه وجهه بین المللی خود جهت کمک 
به دسترس پذیر کردن سیســتم مراقبت پزشکی ژاپنی ها؛ شامل 
پزشکان و بیمارســتان ها کمک می کند. با در نظر گرفتن چنین 
شرایطی، مرکز اطالع رسانی بین المللی پزشکی AMDA، خدمات 
متنوعی نظیر دادن اطالع رســانی پزشــکی به خارجیان در ژاپن، 
همچنین خدمات رســانی به مردم ژاپنی )که با خدمات پزشکی 
نیازمندند( از طریق اطالعات پزشکی خارجی را ارائه می دهد. این 
مرکز خدمات ترجمه تلفنی خود را به صورت رایگان ارائه می دهد.

اهداف اختصاصی مرکز:
خلق اســناد و اطالعات برای خارجیان ســاکن ژاپن به منظور 
کسب اطالعات شــفاف جهت: از بین بردن سردرگمی در مراکز 
سرپایی، حفظ سالمتی، نگهداری ذهن در سالمت کامل، پرداخت 

هزینه های پزشکی در ژاپن.
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دسترسی به خدمات:
از طریق عضویت در ســایت و یا تماس تلفنی )مشاوره تلفنی( 

است.

آگاهی رسانی جاری:
امکان ثبت مشــکل و بیماری مراجعان به ســایت به زبان های 
انگلیسی، اسپانیایی، پرتغالی، چینی، تایلندی، کره ای، فیلیپینی در 
سایت وجود دارد. و کاربران پس از ثبت اطالعات خود، می توانند 

در اسرع وقت اطالعات موردنیاز خود را دریافت کنند.

لیست جوایز دریافتی:
پنجاه و یکمین جایزه مرکز بهداشــت بیمــه زندگی]1[، جایزه 
وزیــر بهداشــت، کار و خدمات رفاهــی]2[، جایزه ســازمان رفاه 
عمومی)اجتماعی(]NHK ]3، جایزه بنگاه عمومی فرهنگی آساهی 
 The First Yomiuri ،]5[جایزه انجمن حقوق بشــر ،]شــینبون]4
Prudential Welfare Culture Prize  (EncouragementPrize)

.((2004-Heisei 16

فعالیت های مرکز در هفت محور اصلی صورت می پذیرد:

   1. مشاوره تلفنی
   2. انتشارات

   3. ســمینارها و ســمپوزیوم هایی جهت تأمین مراقبت های 
بهداشتی برای بیماران

   4. خدمات تلفنی ســپرده]6[ برای ســاکنان خارجی )از می 
1993 بنیاد توسعه بهداشــت عمومی شهری توکیو]7[ مرکزی را 
با وظیفه تأمین اطالعات سیستم های بهداشتی ژاپن و تسهیالت 
پزشــکی ایجاد کرد که به خوبی قادر به ترجمه ســریع زبان های 

خارجی در خدمات تلفنی هستند(
   5. انتشارات مرکز اطالعات)اطالع رسانی( بین المللی پزشکی 
AMDA-“خبرنامه”)فصلنامه مرکز جهت معرفی فعالیت های آن 

منتشر می شود(
   6. پروژه ایدز HIV برای تایلند

   7. کالسهای آموزشی والدین به زبان های خارجی
   8. )مرکز کالسهایی را درباره بارداری، تولد و پرورش کودک 
در راستای نیازهای خارجیان کشور ژاپن همراه با حضور مترجمان 

در کالس برگزار می کند(

نحوه همکاری با مرکز:
   1. عضویت

   2. افزایش بودجه )در این قســمت اطالعــات ارتباطی و 
شماره حســاب مرکز درج شده اســت. مرکز از اهداکنندگان با هر 

مبلغ اهدایی استقبال می کند.(
   3. تبلیغــات )یکــی از ابــزار تبلیغ مرکــز خبرنامه مرکز 
اطالع رســانی بین المللی پزشکی AMDA اســت. )فصلنامه، در 
قطع A4، شــامل 12 صفحه، 500 کپی در هر شماره. خوانندگان 
اصلی شامل اعضاء، پزشکان، پرستاران، مددکاران اجتماعی، سایر 

متخصصان پزشکی، شرکت ها، سازمان های تبادل بین المللی]8[ و 
انجمن هــای غیردولتی و …(( اندازه تبلیــغ، هزینه و نحوه درج 
و پیگیری در بخش تبلیغات]9[ درج شــده است. درآمد حاصل از 
عضویت، افزایش بودجه]10[ و تبلیغات صرف هزینه هایی نظیر شارژ 
تلفن ها جهت مکالمات و کســب اطالعــات و هزینۀ نگهداری از 

امکانات و تأسیسات مرکز می شود.

تأمین اعتبار:
عضویت، افزایش بودجه، تبلیغات

سیاست حفظ حریم خصوصی:
سیاســت مدونی جهت حفــظ حریم خصوصــی کاربران در 

وب سایت درج نشده است.

پانویس ها:

The 51st Dai-ichi Life Insurance Health Center Prize ]1[
The Minister of Health, Labor and Welfare Prize ]2[

NHK Public Welfare Organization Prize ]3[
 The Asahi Shinbun Culture Public Corporation  ]4[

(Prize (1999-Heisei 11
 The 14th Tokyo Bar Association Human Rights  ]5[

(Prize (1999-Heisei 11
Entrusted telephone services ]6[

Tokyo Metropolitan Public Health Promotion Foun- ]7[
dation

international exchange organizations ]8[
Advertisement  ]9[

fund raising ]10[

منبع: 
http://eng.amda-imic.com    
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ارزیابی قابلیت های جستجوی پایگاه های اطالعاتی فارسی
y نویسنده : نرگس ملکوتی اصل

   دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطالعات، دانشگاه فردوسی مشهد

پایگاه اطالعاتی یکی از شناخته شده ترین 
ابزارهــای اطالعاتــی برای پژوهشــگران، 
دانشجویان و کتابداران است. پایگاه ها یکی از 
بهترین و منسجم ترین منابع برای دسترسی 
به اطالعات معتبر هســتند به همین دلیل 
نقشی کلیدی در بازیابی اطالعات مورد نیاز 
پژوهشــگران و دانشــجویان ایفا می کنند. 
نبایــد فراموش کرد که الزمــۀ موفقیت در 
تحقــق این نقش، کیفیــت مطلوب تهیه و 
ارائۀ اطالعات در پایگاه ها اســت. از آنجایی 
که تولید و سازماندهی اطالعات در پایگاه ها، 
هزینه های سنگین و زمان بسیاری را به خود 
اختصاص می دهد، توجه به کیفیت ارائه و دسترس پذیری اطالعات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  پایگاه های اطالعاتی فارسی و غیرفارسی 
گوناگونــی وجــود دارند که از نظر هدف، نوع اطالعات ارائه شــده، نحوه و میزان اطالعات،  تفاوت ها و شــباهت های زیادی دارند. از این رو 
ابزارهای مختلفی برای ارزیابی و سنجش کارایی این پایگاه ها به وجود آمده است تا عالوه برمعرفی بهترین و کارآمدترین پایگاه ها به کاربران، 
نقاط ضعف و قوت آن ها را برای رفع نواقص احتمالی، آشکار کند. از آنجایی که یکی از اساسی ترین بخش های پایگاه های اطالعاتی بخش 
مربوط به جستجو و بازیابی اطالعات است، این مقاله سعی دارد با استفاده از ابزار ارزیابی پایگاه اطالعاتی دانشگاهی]1[ به ارزیابی این بخش 
از مهم ترین پایگاه های اطالعاتی فارسی پرداخته و در نهایت به طور کلی سطح کیفی آن ها را در قیاس با پایگاه های غیرفارسی تعیین کند. 

پایگاه های مورد بحث در این مطلب به شرح زیر هستند:

منابع تحت پوشش حوزه های موضوعی آدرس الکترونیکی نام پایگاه
مقاالت مجالت علمی پژوهشی، 

مجالت دانشگاهی، مجالت 
عمومی، روزنامه ها و دیگر 

نشریات ادواری

علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم 
فنی مهندسی، علوم پایه، علوم 

پزشکی و دامپزشکی، کشاورزی، 
معماری و هنر

http://magiran.com بانک اطالعات نشریات کشور 
)MagIran(

مقاالت مجالت علمی پژوهشی، 
مجالت علمی ترویجی و علمی 

تخصصی، مجالت دانشگاه 
آزاد اسالمی، پیام نور و جهاد 

دانشگاهی

علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم 
فنی مهندسی، علوم پایه، علوم 

پزشکی و دامپزشکی، کشاورزی و 
منابع طبیعی، معماری و هنر

http://sid.ir پایگاه اطالعات علمی جهاد 
)SID( دانشگاهی

مقاالت مجالت علمی، مقاالت 
همایش های ایران، طرح  

های پژوهشی، پایان نامه ها، 
گزارش های دولتی

علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم 
فنی مهندسی، علوم پایه، علوم 
پزشکی، کشاورزی، معماری و 

هنر

http://ganj.irandoc.ac.ir پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات 
)IranDoc( ایران

مقاالت نشریات، سازمان ها تمام موضوعات http://isc.gov.ir پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 
)ISC(
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مقاالت مجالت علمی پژوهشی و 
علمی ترویجی

علوم انسانی، علوم اسالمی، علوم 
اجتماعی

http://noormags.ir پایگاه مجالت تخصصی نور 
)NoorMags(

مقاالت مجالت علمی و تاریخی
علوم انسانی، علوم اجتماعی، 
علوم اسالمی، علوم سیاسی، 

اقتصاد، علوم کتابداری، مدیریت 
و …

http://ensani.ir پرتال جامع علوم انسانی 
)Ensani(

مقاالت مجالت علمی پژوهشی علوم پزشکی و پیراپزشکی http://medlib.ir بانک تخصصی مقاالت پزشکی 
)MedLib(

مقاالت مجالت علمی پژوهشی علوم پزشکی و پیراپزشکی http://iranmedex.ir راهنمای مقاالت علوم پزشکی 
)IranMedix(

معیارها و فاکتورهای ارزیابی این پایگاه ها در جدول زیر نمایش داده شــده است. در این جدول عدد 1 )یک( نشانۀ داشتن معیار و 
عدد 0 )صفر(  نشان دهنده نبود معیار در پایگاه مورد نظر است:

Magiran SID IranDoc ISC NoorMags Ensani MedLib IranMedex معیار

1 1 1 1 1 0 1 1 جستجوی 
پیشرفته

1 1 1 1 1 0 0 1 عملگر بولی 
“و”

0 0 0 1 1 0 0 1 عملگر بولی 
“هیچ”

0 0 0 1 1 0 0 1 عملگر بولی 
“یا”

0 0 1 0 1 0 0 1 جستجوی 
عبارت دقیق

0 1 1 1 1 0 1 1 جستجوی 
کلیدواژه

0 1 1 1 1 1 1 1 جستجوی 
نویسنده

0 0 0 0 0 0 0 0 جستجوی 
استنادها

0 0 1 0 0 0 0 0 جستجوی 
نوع مدرک

0 1 1 1 0 1 0 1 جستجوی 
زمان

0 1 - 1 1 0 1 0 جستجوی 
زبان

0 1 1 1 1 0 0 0 جستجوی 
موضوع

0 1 0 0 0 0 1 1 جستجوی 
عنوان
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1 1 0 1 1 1 1 0
جستجوی 

عنوان 
پیایندها

1 1 1 1 1 1 0 1 جستجوی 
ساده

0 0 0 0 0 0 0 0 چک کردن 
امالی کلمات

1 1 1 1 1 1 1 1 جستجوی 
عمومی

1 1 1 1 1 1 1 0
ارائه اطالعات 
کتابشناختی 

کامل
1 1 1 0 1 1 1 1 ارائه چکیده

0 1 0 1 0 0 0 0 ارائه میزان 
استنادها

0 1 1 0 0 0 1 0
امکان محدود 
کردن نتایج 

جستجو
7 15 13 14 14 7 10 12 مجموع

با توجه به داده های جداول، این پایگاه های اطالعاتی از نظر معیارهای جســتجو و نمایش اطالعات در ســطح کاماًل مطلوب قرار ندارند. از 
آنجایی که تنها گذرگاه های دسترسی و آگاهی از پیشینه ها و منابع اطالعاتی تخصصی کشور پایگاه های اطالعاتی هستند، ناکارامدی آن ها در 
ارائۀ اطالعات نه تنها موجب هدر رفتن ســرمایه های ســازمان است، بلکه در گردش اطالعات تخصصی بین پژوهشگران و دانشجویان اخالل 
ایجاد می کند. این درحالی است که پایگاه های اطالعاتی غیرفارسی نظیر ابسکو]2[، آی اس آی]3[، پروکوئست]4[، اینجینیرینگ ویلیج]5[ و … 
در این رتبه بندی نمراتی بین 17 تا 22 کسب کرده اند که نشان دهندۀ توجه تولیدکنندگان آن ها به کارآمدی هرچه بیشتر پایگاه های اطالعاتی 
است. جنبه های دیگر پایگاه ها نظیر الگوها و مدل های سازماندهی، محیط رابط کاربری، استفاده از نظام های بازخوردی و راهنما، شیوه های 

دسترسی و پوشش های محتوایی یا زمانی نیز می توانند مبنای سنجش قرار گرفته و نتایج قابل توجهی را ارائه دهند.

نتایج این ارزیابی ها زمینۀ مقایسۀ بین پایگاه ها را به وجود می آورد تا کاربران را در انتخاب بهترین و کارآمدترین پایگاه در حوزۀ موضوعی 
مورد نظر خود یاری دهند. به طور مثال در بخش جستجو و دامنۀ موضوعی حوزۀ علوم انسانی و علوم اجتماعی پایگاه پژوهشگاه علوم انسانی 
نســبت به پایگاه مجالت تخصصی نور عملکرد ضعیف تری دارد. در بین پایگاه های اطالعاتی با پوشــش موضوعی گســترده، پایگاه اطالعات 
علمی جهاد دانشــگاهی نسبت به سایرین عملکرد مطلوب تری دارد. البته برای انتخاب یک پایگاه معیارهای مختلفی مدنظر قرار می گیرد و 
مطلوب است کتابداران به عنوان واسطه، کاربران خود را از قابلیت های مختلف پایگاه ها به صورتی قیاسی آگاه سازند تا بتوانند مناسب ترین 
پایگاه را با توجه به هدف و نیاز خود انتخاب کنند. نتایج ارزیابی ها می تواند نقاط قوت و ضعف پایگاه ها را مشخص کرده و زمینه ساز ایجاد و 

ارتقای کارآمدی آن ها شوند.

پانویس ها:

ADAT(Academic Database Assessment Tool) ]1[
Ebsco ]2[

ISI ]3[
proqust ]4[

Engineering village ]5[
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معرفی پایگاه اطالعاتی Ebrary )بخش سوم(
y نویسنده : امیر رمضانی

   دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

:QuickView نمایش متن در
توسط QuickView کتاب انتخاب شده دــر صفحه بدون نیاز 
به نصب نرم افزار نمایش دادــه خواهد شد. از طریق کلیک روي 
عنوان یا تصویر جلد کتاب دــر قسمت جستجو مســتقیماً اولین 

صفحه  کتاب در QuickView باز خواهد شد.

y  دــر سمت راست فهرست مطالب وجود دارد 
باشد. دــر  که شامل فصول مختلف کتاب مي 
به  توان  مي  کتاب  مطالب  فهرست  قسمت 
سادگي مشاهده نمود که کدام فصل در هر کتاب 
بیشترین ارتباط را با عبارت مورد جستجو دارد 

.)RANK(
y  با کلیک روي هر فصل مي توان محتویات آن

فصل را از صفحه  اول دــر قسمت سمت چپ 
مشاهده نمود.

y   با استفاده از ابزارهاي موجود در باالي صفحه
کتاب مي توان درشتنمایي صفحه را تغییر داد، به صفحات 
را  کتاب  از  خاصي  صفحه   یا  رفت  کتاب  بعدي  یا  قبلي 

انتخاب کرد.
y  Search  دــر باالي فهرست مطالب کتاب، توسط گزینه

Document مي توان عبارت جدیدي را در کتاب مورد نظر 
جستجو نمود.

:Infotools کپي و پرینت در
y  کپي، پرینت و گروهي از امکانات در رابطه با دسترسي    

به دیگر منابع آنالین در این لیست قابل استفاده مي باشند.
y  براي کپي کردن قسمتي از کتاب مورد نظر باید ابتدا    

متن را انتخاب کرده و از لیست گزینه Copy را بزنیم. متن 
انتخاب شده دــر پنجره کوچکي نمایش داده مي شود، 
کافیست با استفاده از کلید هاي Ctrl + C از کیبورد متن را 

کپي کرده و در فایل دلخواه paste نمایید.
y  Print براي پرینت گرفتن از کتاب، از لیست باید گزینه    

را انتخاب کرد. پنجره جدیدي باز مي شود که دــر آن مي 
توان انتخاب نمود از کدام صفحات پرینت گرفته شود. به 
این نکته توجه شود که در هر بار پرینت حداکثر 20 صفحه 

از کتاب را مي توان پرینت نمود.
y  قابل ذکر است که به صورت خودکار هنگام کپي و    

پرینت متن، اطالعات کتاب شناختي نیز آورده مي شود. 

:Highlight, Notes & Hyperlinks
براي استفاده از این امکانات باید حتما در سایت Sign in کرده 
باشید. متن هاي Highlight شده، یاددــاشتها )Notes( و لینک 
هاي موجود در متن )Hyperlink(، به صورت خودکار در قسمت 
Notes از صفحه  QuickView  و همچنین در Bookshelf ذخیره 

خواهند شد.
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y  براي .)Highlight( مي توان متن کتاب را رنگ زد :Highlight
این کار قسمتي از متن را انتخاب نموده و سپس در لیست باالي 
صفحه روي رنگ مورد نظر کلیک مي کنید. متن Highlight مي 

شود.  
y  .گذاشت )Note( مي توان براي قسمتي از متن یادداشت :Note

را   Note از لیست گزینه   انتخاب کنید و  را  ابتدا متن مورد نظر 
بزنید. پنجره  کوچکي باز خواهد شد که مي توان یادداشت مورد 
نظر را دــر آن تایپ کرد. همچنین براي یادداشت گذاشتن روي 
 InfoTools موجود در لیست Create Note متن مي توان از گزینه

نیز استفاده کرد.   
y  این امکان وجود دارد که شما کلمه ebrary در :Hyperlink

یا عبارتي را در متن کتاب Hyperlink نمایید که در مراجعات 
بعدي با کلیک کردــن روي آن عبارت به سایت مورد نظر 
هدایت شوید. براي این کار عبارت را انتخاب کردــه و روي 
گزینه Hyperlink کلیک مي کنید. در پنجره  باز شده آدرس 
URL مورد نظر را تایپ مي کنید. این لینک ذخیره مي شود 
عبارت  روي  کافیست  نظر  مورد   URL به  دسترسي  براي  و 

کلیک کنید.

:ebrary reader نمایش متن در

plug- باید آن را به عنوان یک Plug-in Reader براي استفاده از
in  براي مرورگر اینترنتي خود دــانلود و نصب کنید. توسط این 
امکان کتاب مورد نظر دــر صفحه اي جدید از مرورگر باز خواهد 
شد و امکانات زیر در صفحه  جدید در اختیار شما قرار مي گیرد:  

y جستجو میان متن مورد نظر براي عبارات جدید     
y Bookshelf اضافه کردن متن به    
y پرینت و کپي صفحات کتاب    
y کردن قسمتي از متن Highlight    
y  اضافه کردــن یاددــاشت و نکات به متن استفادــه از دیگر    

Infotools امکانات
y  کامال قابل تغییر مي باشد Infotools دــر این حالت لیست     

و هر مرکز ممکن است دــر این لیست از منابع الکترونیکي مورد 
استفاده کاربران خود استفاده کند. 

:Unity Reader 
y  از محیط مرورگر برنامه مستقل، خارج  به عنوان یک  امکان  این      

اینترنتي عمل مي کند که براي نخستین بار احتیاج به نصب و راه اندازي 
دارد. 
y  Plug-in Reader عالوه بر امکاناتي که  Unity Reader استفاده از    

در اختیار کاربر قرار مي دهد )مواردي که در باال به آن اشاره شد(، شامل 
گزینه  text-to-speech نیز مي باشد. این امکان متن کتاب را به گفتار 
تبدیل مي کند. روي گزینه Speech کلیک کرده و سپس متن مورد نظر 

خود را انتخاب مي کنید تا آن را به صورت صوتي بشنوید.

:BOOKSHELF
توصیه مي شود که دــر ابتداي کار با ebrary براي خود حساب 
شخصي بسازید و براي هر بار استفادــه از سایت، Sign in کنید 
که بتوانید جستجوها و یاددــاشتهاي خود را دــر آن ذخیره کنید. 
 Bookshelf شود، قسمت Sign in هنگامي که براي ورود به سایت
فعال خواهد بود. تمام یاددــاشتها، Highlight ها و Hyperlink ها 
به صورت خودکار دــر Bookshelf ذخیره شده اند. براي مشاهده 
دــر  نظر  مورد  متن  تا  کرد  کلیک  لینکشان  روي  کافیست  آنها 

QuickView باز شود.
دــر Bookshelf مي توان به سادگي اطالعات ذخیره شده را در 
پوشه هاي مختلف طبقه بندي نمود. کافیست تصویر کتاب مورد 
نظر را دــاخل پوشه اي که ایجاد نموده اید drag کنید. همچنین 
این امکان وجود دارد که پوشه خاصي را براي دیگران ایمیل نمایید.

:Sign in نحوه
باالي صفحه اصلي گزینه Sign In را انتخاب کنید.

در صفحه باز شده روي گزینه Create an account کلیک کنید.
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آشنایی با STATdx: محصول جدید الزویر برای رادیولوژیست ها
y نویسنده : امیر رمضانی

   دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

اگرچه فن آوری توانســته علوم بشری از جمله علم رادیولوژی را 
به شیوه های قابل مالحظه ای تغییر دهد، اما در برخی موارد مرتبط 
به این حوزه از دانش، مانند مزایای جستجوی نظرات متخصصان، 
امتیاز دسترسی به طیف وسیعی از مطالعات مربوط به بیماران، نیاز 
دسترسی ســریع به اطالعات مرجع و کاربردی و در نهایت، ارزش 
زمانِی دستیابی به اطالعات تشخیص افتراقی، کماکان نیاز به تحول 

احساس می شود.

 STATdx در همین راســتا محصول جدید الزویر هلث1با عنوان
توسط رادیولوژیست  های مطرح دنیا تهیه و تولید شده است.

از جمله ویژگی  های منحصر بفرد این ابزار قدرتمند، عبارتند از:

y  امکان دسترسی ســریع به: بیش از 4300 مورد تشخیصی    
ساده و پیچیده، 200 هزار تصویر رادیولوژی، بیش از 1300 ماژول 
تشــخیص افتراقی2، کامل ترین آناتومی تصویری، 20000 مورد 
نمونه مطالعاتی بیماری و 195 روش ساده و پیچیده رادیولوژی را 

برای پژوهشگران این حوزه فراهم  آورد.
y  اطمینــان از تشــخیص: با تکیه بر دانش تجربی بدســت    

آمده توســط متخصصان در رابطه با تمامی موضوعات مربوط به 
رادیولوژِی تشــخیصی، اطمینان بیشتری به شما بابت تشخیص 
افتراقی بدست آمده، می دهد و همچنین فرصتی مهیا می  کند تا 

بتوانید نمونه های مربوط به بیماران را مشاهده کنید.
y  پاســخ هایی سریع به سواالت دشــوار: استفاده از موتور    

جســتجوی قدرتمند این سیستم برای رسیدن به ارزشمند ترین 
محتوای آرشیوی و آپدیت در زمینه رادیولوژِی تشخیصی، بهره 

وری شما را افزایش خواهد داد.
y  گزارش هایی دقیق و باارزش افزوده: ارائه گزارش هایی با زبان    

و ســاختار دقیق همراه با بروزترین اصطالحات علمی، موجبات 

ارزشمندتر شدن تشــخیص ها را فراهم کرده و نتایج را 
بهبود می بخشند.

 STATdx 3سامانه پشــتیبانی از تصمیم گیری تشــخیصی
تمامی نیازهای رادیولوژیســت ها و چه بســا بیشتر را برآورده 
کردــه و بــه آن ها کمک می کند تا در ســاختاری نو و بدیع، 

دقیق ترین تشخیص ها را در مدت زمان مناسب داشته باشند.

:STATdx تصاویری از محیط سامانه

الزم بــه ذکر اســت این محصول پولی می باشــد و هزینه های 
دسترسی و استفاده از آن در لینک زیر ذکر شده است:

http://statdx.com/statdx-pricing
در صورت تمایل به آگاهی از ویژگی ها و عملکردهای بیشتر این 

محصول، به لینک های زیر مراجعه نمایید:
http://statdx.com/features
http://statdx.com/about

پانویس ها:
Elsevier Health  .1  

Differential Diagnosis   .2 
Diagnostic Decision Support System  .3  
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نمایه اســتنادی منابع نوظهور]1[ یکی از جدیدترین محصوالت 
مؤسسه تامسون رویترز]2[ است که با هدف افزایش مشاهده پذیری 
مجالت و به عنوان یک نمایه جدید در مجموعه هســته پایگاه وب 

علوم]3[ در نوامبر سال 2015 معرفی و ارائه شد.
این نمایه نامه که شامل بیش از 2600 مجله از سراسر جهان است، 
از نظر قابلیت ها و اطالعات ارائه شــده مشابه با سایر نمایه نامه های 
این پایگاه نمایه اســتنادی علوم گســترده]4[، نمایه استنادی علوم 
اجتماعی]5[ و نمایه اســتنادی هنر و علوم انسانی]6[ بوده و از جمله 
دالیل ایجاد آن فراهم کردن شــرایطی به منظور بررسی بیشتر این 
مجــالت جهت انتقال به یکی از ســه نمایه نامه مذکور و همچنین 
ارتقاء جایگاه بین المللی مجالت به خصوص مجالت دارای موضوعات 
نوظهور با افزایش قابلیت جستجو، کشف و استناد]7[ به آن ها می باشد. 
در واقع، این نوآوری توسط مؤسسه تامسون رویترز باعث می شود تا 
نشریاتی که از نظر منطقه ای مطرح و یا در خصوص موضوع خاصی 
به چاپ می رسند، از مشاهده پذیری]8[ و دسترس پذیری]9[ بیشتری 
بهره مند شوند و در مجموعه هسته وب علوم قابل مشاهده و استناد 

باشند.
پــس از ارزیابی دقیق تــر و انتقال این مجالت به یکی از ســه 
نمایه نامه، ضریب تأثیر]10[ برای آن ها محاسبه و ارائه می گردد. طبق 
اطالعات ارائه شده از سوی تامسون رویترز، هدف اصلی این مجموعه 
نمایه سازی تعداد بیشتری از مجالت علوم به صورت رقابتی می باشد. 
 SCIE. SSCI. این پایگاه رقابت بسیار فشرده مجالت در پایگاه های
AHCI از مجموعه تامسون رویترز را به صورت عینی و آشکار و قابل 
ارزیابــی برای همه بیان می کند. بدین ترتیب مجالت می توانند در 
یک فضای رقابتی واقعی نتایج ارزیابی خود را در این پایگاه مالحظه 
نموده و سپس طی یک فرایند انتخابی تنها مجالتی در سه پایگاه 

مذکور وارد شوند که بیشترین ضریب نفوذ را داشته باشند.

این نمایه شامل مجالتی است که:
   1. کیفیــت باالیــی دارند و رونــد داوری آن ها به صــورت داوری 

همتایان]11[ است؛
   2. از شیوه چاپ و نشر اخالقی پیروی می کنند و دارای گواهی اخالق 

بین المللی هستند؛
   3. از لحــاظ مطالب و محتوای علمی برای جامعه علمی ارزشــمند 

هستند؛
   4. توســط افــراد تأثیرگذار و بنیان گذاران گروه های علمی منتشــر 

می شوند؛
   5. از لحاظ فنی، ملزم به رعایت اصول تامسون رویترز هستند؛

   6. دارای اولویت منطقه ای در انتشار و چاپ مقاالت هستند؛
   7. مجالتی که ارســال مقاله به آن ها کاماًل الکترونیکی و آنالین]12[ 

است.
   8. تمامی مقاالت این مجالت از ابتدای ســال 2015 وارد این پایگاه 

شده اند.
در حال حاضر از بین 2607 مجله نمایه شــده در این نمایه نامه، 
45 مجله از کشــور ایران وجود دــارد. تمامی مقاالت این مجالت 
از ابتدای ســال 2015 وارد این پایگاه شــده و به این صورت نمایه 
 SCIE می شوند و هر ساله بررسی این نشریات برای نمایه شدن در
هم توســط مؤسسه تامســون رویترز انجام می شود و نشریات برتر 

موفق به نمایه شدن در SCIE خواهند شد.
ESCI  لیست کامل مجالت نمایه شده در

Master Journal List  در ESCI لینک مجالت نمایه نامه

پانویس ها:
Emerging Sources Citation Index (ESCI) ]1[

Thomson Reuters ]2[
Web of Science Core Collection ]3[

Science Citation Index Expanded (SCIE) ]4[
Social Sciences Citation Index (SSCI) ]5[

Arts & Humanities Citation Index (AHCI) ]6[
Cite ]7[

Visibility ]8[
Discoverability ]9[
Impact Factor ]10[

Peer- Review ]11[
Online submission ]12[

منابع جهت مطالعه بیشتر:
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/esci    
http://wokinfo.com/wok/media/pdf/ESCI_Fact_Sheet.pdf    

منابع مورد استفاده:
http://scinews.ir/?p=1624    
http://www.snn.ir/print/471036    
http://sci.mui.ac.ir/ESCI    

)ESCI( آشنایی با نمایه استنادی منابع نوظهور
y نویسنده : امیر رمضانی
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DART-Europe E-theses معرفی سایت
y نویسنده : امیر رمضانی

   دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

دــر این مطلب بــه معرفــی DART-Europe E-theses و نحوه 
استفاده و روش های جستجو در آن می پردازیم.

سایت DART-Europe E-theses وب سایتی حاوی حدود 670 
هزار پایان نامه و رساله الکترونیک التین رایگان است.

مشخصات کلی سایت:
y  تعداد پایان نامه های تحت پوشش: 668951 پایان نامه پژوهشی    

اروپا
y تعداد دانشگاه های تحت پوشش: 590 دانشگاه اروپایی    
y تعداد کشورهای تحت پوشش: 28 کشور اروپایی    
y پوشش موضوعی: تمام رشته ها    
y !پوشش زمانی: 1014 میالدی تا کنون    
y نوع دسترسی: دسترسی آزاد و رایگان    
y PDF :فرمت پایان نامه ها    
y سال راه اندازی: 1999 میالدی    
y  )اتحادیه کتابخانه های تحقیقاتی اروپا( LIBER :حمایت کنندگان    

و NDLTD )کتابخانه دیجیتال شبکه ای پایان نامه ها و رساله ها(
y http://dart-europe.eu :لینک دسترسی    

امکانات سایت:
y )Search History( نمایش تاریخچه جستجو    
y )Marked List( نمایش فهرست رکوردهای انتخاب شده    
y )Feedback( ارسال بازخوردها و نظرات راجع به سایت    
y )Help( کمک درباره جستجو در سایت    
y )About DART-Europe( آشنایی بیشتر با سایت    
y  Latest) مشــاهده جدیدترین پایان نامه های اضافه شــده به سایت    

(additions to the Portal

y  مشاهده پایان نامه های با بیشترین تعداد دانلود توسط کاربران در    
(Most downloaded, last 7 days) طی هفت روز اخیر

روش های جستجو در  سایت:

1. جستجوی ســاده )Basic Search(: بر اساس کلیدواژه 
)ها( و اصطالحات جستجو

)Browse( 2.   مرور

y )Universitiy( مرور بر اساس دانشگاه    

y )Collection( مرور بر اساس مجموعه
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y )Country( مرور بر اساس نام کشور

y )Year( مرور بر اساس سال انتشار

امکانات صفحه نتایج جستجو:

y  امکان باز تعریف نتایج جستجو با وارد کردن کلیدواژه های    
)Refine your search( جدید

y  ،)By Country( امکان فیلتر کردن نتایج بر اســاس کشور    
 ،)By Author Surname( نویســنده ،)By Year( سال انتشــار
مجموعه )By Collection(، دانشــگاه )By University( و زبان 

)By Language(
y  Add( امکان افزودن نتایج مورد نظر به لیست عالقه مندی ها    

)to marked list

معرفی - سایت
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y  سال ،)Author( نویسنده ،)Title( در صفحه نتایج جســتجو، مشخصات هر رکورد شامل این موارد است: عنوان پایان نامه
)Collection( و مجوعه )University( دانشگاه ،)Year( انتشار

مشخصات هر رکورد:

 ،)Identifier( شناسه ها ،)Language( زبان ،)Date( تاریخ انتشار ،)Publisher( ناشر ،)Author( نویسنده ،)Title( هر رکورد شامل عنوان
موضوعات )Subject(، چکیده )Abstract(، حقوق مؤلف )Rights( و نوع )Type( پایان نامه مورد نظر می باشد.

امکانات صفحه اختصاصی رکورد:

y .)Search again( جستجوی جدید    
y .)Share this record( ارسال مشخصات پایان نامه به ایمیل خود یا دیگران    
y )Save this record( ذخیره مشخصات پایان نامه    
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۸ وب سایت برتر در مورد مشاوره به خوانندگان
y مترجم : نازنین مؤمن زاده

   کتابدار کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای

خدمات مشــاوره به خوانندگان1 بواســطه کتابدــار با تجربه در 
کتابخانه عمومی ارائه می شــود، این شــخص در ارائه خدمات در 
بخش کتابخانه عمومــی و برآورد نیازهای مطالعاتی تخصص دارد. 
مشــاوره  خوانندگان بر اســاس دانش قبلی در مورد اولویت های 
خواندــن، عناوین و یا نویســندگانی خاصی را توصیــه می نماید. 
همچنین فهرســتی از عناوین پیشنهادی را گرد هم آورده و از این 
ســرویس بعنوان رابط برای سایر نماینده های تحصیلی در جامعه 
استفاده می شود. این نوع اطالعات توسط امور مرجع نظیر مشاوره 
به خوانندگان ارائه می شود. مشاوره خوانندگان اصطالحی می باشد 
کــه در کتابخانه برای توصیف و کمک بــه خوانندگان برای یافتن 
چیــزی که عالقه به خواندن آن دارند، مورد اســتفاده قرار گرفته 
است. خدمتی است که در آن کتابداران مجرب، بدون پیش داوری 
به خوانندگان کمک می نمایند تــا نیازهای مطالعاتی مورد عالقه 
شان را بیابند. خدمات مشــاوره به خوانندگان با استفاده از دانش 
مطالب داستانی و غیرداستانی در مجموعه کتاب های کتابخانه و 
ابزارهای مرجع چاپی و الکترونیک به خوانندگان کمک می کند تا 
به این ســوال پاسخ دهند:”بعد از این کتاب، چه کتابی را بخوانم؟”. 
این خدمات شــامل پیشنهاداتی در مورد نویســندگان و عناوین 
آشــنا و جدید یا سبک های مورد عالقه خوانندگان در امر خواندن 
سیســتماتیک، حفظ ارتباط مخاطبان با نمایندگان تحصیلی، ارتقا 
خواندن و تشویق اســتفاده از کتابخانه می باشد. این اصطالح در 
سال های اخیر برای ارائه پیشنهاد در سایر فرمت ها نظیر بازی ها، 
فیلم یا دی وی دی ها نیز مورد استفاده قرار گرفته است. اصطالح 
“مشاوره در مورد مطالب” را می توان برای توصیف موارد گسترده 

تــر بکار برد. اما اغلب تمامی این موارد تحت اصطالح “مشــاوره به 
خوانندگان” دســته بندی شــده اند. راهنمای لیمان که در مورد 
خواندن می باشد توسط بروکر منتشر شده است. راهنمای خواندن 
عالقمندی، راهنمایی استاندارد در ژانر داستانی می باشد که توسط 
دیانا تیکســر هرالد نوشته شده اســت. برای یافتن مشاوره آنالین 
به خوانندگان ســعی کنید یک کتاب خوب بــه آنها معرفی کنید. 
در صــورت تمایل می توانید از کتابخانــه ایالت هنپین، با مرورگر 
کتاب بارنز و نوبل استفاده کنید. مشاوره به نوجوانان معموال توسظ 
کتابداری متخصص در امر خدمات به کودکان یا جوانان بر اســاس 
 Online dictionary) سن، عالیق یا سطح مطالعه شان ارائه می شود

.(for library and information science
ما به عنوان کتابدار فرض می نماییم که با تمامی کتاب ها آشنایی 
داریم، درنتیجه می توانیم توصیه هایی ارائه دهیم، کتاب های جدید 
را به اشتراک بگذاریم و تمامی این داستان های جالب و جدید را به 
کاربرانمان معرفی نماییم. تنها مشکل اینجاست که زمان الزم برای 
خواندــن تمام این کتاب های فوق العاده خوب وجود ندارد. بنابراین 
ما باید راه دیگری بیابیم تا بتوانیم بدون داشــتن مطالعه در مورد 
کتاب ها، آن هــا را به دیگران توصیه نماییم. بهترین راه برای انجام 
این کار، استفاده از وب سایت هایی می باشد که کتاب های متنوع را 
معرفی می نمایند، شما می توانید از طریق استدالل ها و تفکر افرادی 
که این کتاب ها را خوانده اند، مروری اجمالی بر این کتاب ها داشته 
باشید. بنابراین در اینجا برای کمک به شما هشت وب سایت معرفی 
کتاب ذکرشده اســت که می تواند به شما یا مشتریانتان در یافتن 

کتاب جدید کمک کند.

معرفی - سایت

  38   مجله کتابدار 2.0  شماره 5 )ویژه نامه نوروز(  اسفند 94 



:)http://GoodReads.com( 1. گودریدز

گودریدز یکی از محبوب ترین وب سایت های بررسی کتاب بر روی 
اینترنت می باشد )و آمازون آن را به دلیل محبوبیت اش خریداری 
کرده است( و فهرست ســازی کتاب این برنامه باورنکردنی است. 
شــما می توانید از طریق این برنامه مشــاهده نماییم که دوستتان 
در حال خواندن کدام کتاب می باشند و چه توصیه هایی می نمایند 
و کتابی که در حال مطالعه آن هســتید، خوانده اید یا می خواهید 
بخواهید، را دنبال نمایید. بااین حال، این وب سایت کاماًل مبتنی بر 
بررسی ها و توصیه های کاربرانی می باشد که یافتن آن ها کار سختی 
ست، به عنوان مثال، نویسندگانی که افراد موردعالقه شما هستند و 
شــما آن ها را با هزار بدبختی از طریق مطالعه و بررسی های متعدد 

نظرات کاربران یافته اید.

:(http://fantasticfiction.co.uk) 2. فیکشن فانتاستیک

فیکشن فانتاستیک، وب ســایت مهمی می باشد که هنگام شما 
جستجوی مجموعه کتاب های یک نویسنده به شما کمک می کند 
و حتی مجموعه کتاب ها را طبقه بندی می نماید الزم نیست تا شما 
نگران از دست دادن مجموعه کتاب هایتان یا نظم آن ها شوید و این 
وب سایت حتی کتاب هایی که به تازگی توسط نویسنده منتشرشده 
را نیز فهرست می نماید. هر صفحه آن شامل کتاب هایی می باشد که 
نویسنده پیشنهاد می نماید و همچنین دربردارنده بخشی می باشد 
که سایر نویسندگان پس از بررسی کتاب های پیشنهادی نویسنده 
مذکور، پیشنهاد نموده اند. این وب سایت یک منبع خارق العاده برای 
استفاده در کتابخانه و همچنین برای استفاده شخصی می باشد. تنها 
چند مسئله در مورد این سایت وجود دارد: اوالً، به واسطه بخش های 
زیادی که در هر صفحه وجود دارد، سازماندهی آن کمی گیج کننده 
است و ثانیاً، این سایت بر نویسندگان معروف تمرکز می نماید، مگر 
اینکه شما نام نویسندگانی را بدانید که شهرت کمتری دارند اما آثار 
خارق العاده ای دارند، که محتماًل آن ها را در این وب ســایت معرفی 

نمی کنید.

:)http://literature-map.com( 3. مپ لیتریچر

مپ لیتریچر نه تنها مفید می باشــد بلکه بسیار سرگرم کننده نیز 
هســت. کاربر نام نویسنده را در وب سایت می نویسد و وب سایت به 
معرفی وب سایت های نویسندگانی می پردازد که دارای نوشته هایی 
با ســبک و ژانر مشابه نویسنده مذکور هستند. نامی نزدیک به نام 
نویسنده مذکور و نویســندگانی که شباهت بیشتری به هم دارند 
را معرفی می نمایــد. این ابزار می تواند زمانی به شــما کمک کند 
که مشتریان از شــما می خواهند که برای یافتن نویسنده جدید یا 
برای یافتن کتاب هایی مشابه به کتاب های نویسنده موردنظرشان 
به آن ها کمک کنید. متأســفانه، این سایت تنها می تواند به معرفی 
نویســندگان و کتاب ها بپردازد، درصورتی که ممکن اســت فقط 
نوشــته ها مشابه هم باشند و لزوماً به این معنی نیست که آن ها به 

شیوه که شما می خواهید به هم شباهت داشته باشند.

http://whatshouldiread-) 4. بعد این باید چه کتابی را بخوانم؟
:(next.com

ســایت What Should I Read Next به تجزیه وتحلیل فهرست 
عالقه مندی های تمامی اعضا می پردازد تا بتواند بهترین پیشنهاد را 
برای مطالعه بعدی هر کتابی معرفی نماید. شما می توانید به صفحه 
اصلی ســایت بروید و یک عنوان کتاب را انتخاب کنید و آنگاه این 
سایت فهرستی از عناوین کتاب هایی را ارائه خواهد داد که سایرین 
به خواندن آن عالقه داشته اند و به این صورت از پیشنهاد های رایگان 
سایت اســتفاده کنید. یا، شما می توانید به صورت رایگان عضو این 
سایت شوید و فهرست کتاب های موردعالقه خود را بسازید و پایگاه 
داده گســترده خود را به آن اضافه نمایید. تجزیه وتحلیل بر اساس 
فهرست عالقه مندی خوانندگان به طور شگفت آوری جالب است، اما 
کتاب های توصیه شده در این وب سایت تقریباً خیلی زیاد می باشد.
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:)http://yournextread.com/us( 5. مطالعه بعدی شما

 Your( مطالعه بعدی شما
Next Read( بــه دو روش 
پیشــنهاد  کتاب  شــما  به 
می نماید و شــما می توانید 
دــر آن ثبت نــام نمایید و 
»نقشــه«کتاب های خود را 
در آن ایجــاد نمایید. برای 
پیدا کردن کتاب های پیشنهادی، می توانید در فهرست کتاب های 
مطالعه شــده جســتجو نمایید یا می توانید عنوان موردنظر را در 
آن تایپ نمایید و 8 کتاب دیگر در وب ســایت ظاهر خواهد شد)و 
همچنین بررسی های سایت آمازون در مورد کتاب جستجو شده به 
شما نشان داده می شــود(. می توانید بر روی کتاب دیگری کلیک 
نمایید و مجدد سایت برای شما 8 کتاب دیگر را نشان خواهد داد. 
همچنین می توانید پیشــنهاد های خود را ارائه دهید. متأسفانه، اگر 
به دنبال نویسنده خاص یا کتابی در مجموعه بزرگ هستید، مانند 
کتاب ردوال)Redwall(، ممکن است گرفتار حلقه کتاب شوید، مهم 
نیست بر روی چه چیزی کلیک می کنید، بارها کتاب های مشابهی 

به شما معرفی می شود.
:)http://openingthebook.com/whichbook( 6. کدام کتاب

 )Whichbook( کدام کتاب
سایت ســرگرم کننده دیگری 
ست که بر اساس خلق وخوی 
شما در انتخاب کتاب به شما 
کمــک می کنــد و می توانید 
به صورت رایگان یا ثبت نام در 
آن و ایجاد فهرست کتاب های 
موردعالقه تان از این ســایت بهره مند شوید. این سایت فهرستی از 
اســالیدر ها به شما ارائه می دهد و شما می توانید برای نشان دادن 
خلق وخــوی خود چهار اســالیدر را انتخاب نماییــد )آیا به دنبال 
چیزی شــاد یا ناراحت کننده، مورد انتظار یــا غیرقابل پیش بینی، 
روان یا ســخت، بدون ارتباط با جنســیت یا تعدد جنسیت و غیره 
. .. می باشــید(. هنگامی که شــما ســلیقه تان را مشخص کردید، 
ســایت به شما فهرستی ارائه خواهد داد که متناسب با خلق وخوی 
شماســت )شما می توانید در آن فهرستی از کتاب هایی متناسب با 
خلق وخوی خود را کشــف نمایید(. اما درصورتی که به شیوه ای که 
شما می خواهید عمل نکرد، می توانید بر اساس مشخصات، نوع طرح 
و زمینه موردنظر فهرستی از کتاب های دلخواهتان را ایجاد کنید. 
این سایت برای کمک به شما دریافتن کتاب های جدید فوق العاده 
اســت و کتاب هایی را به شــما معرفی می نماید که فکرش را هم 
نمی کردید، اما اگر شما عاشــق نویسنده خاصی هستید، باید فکر 
کنید که چرا عاشــق وی هســتید تا بتوانید بدین روش کتاب های 

مشابه آن را پیدا کنید.

:)http://shelfari.com( 7. شلفاری

یــک  شــلفاری 
وب ســایت اجتماعــی 
فهرست نویســی  برای 
که  می باشــد  کتــاب 
توســط آمــازون دــر 
ایجــاد   2008 ســال 
شــد. کاربران برحسب 
عناوین یا کتاب هایی که مطالعه کرده اند، قفســه های مجازی خود 
را ایجاد می نمایند و می توانند کتاب های خود را ارزیابی، بررســی، 
برچسب گذاری نمایند یا در مورد آن ها به بحث بپردازند. همچنین 
می توانید گروه هایی ایجاد نمایید تا سایر کاربران در آن عضو شوند، 
بحث هایی ایجاد نمایید و در مورد کتاب ها یا حتی سایر موضوعات 
صحبت نمایید. می توانید پیشنهاد ها را به دوستانتان بفرستید، اما 
این وب سایت توصیه های مشاوره ای به خوانندگان نمی دهد، و فقط 
به پیشنهاد های کاربران به سایرین بسنده می نماید. این وب سایت 
مســتلزم آن است تا عضوش شوید تا بتوانید از آن استفاده نمایید، 
در آن بــرای افراد یک جامعه و همچنین یک کتابخانه شــخصی 
ایجاد می شــود و می توانید بر اساس برچسب ها و متاداده ها آن را 
دسته بندی و سازماندهی نمایید و حتی می توانید کتاب هایی را که 
تاکنون مطالعه داشــته اید، در حال حاضر مطالعه کرده اید یا قصد 
مطالعه آن را دارید، فهرســت کتاب های دلخواه، کتاب هایی که در 
اختیاردارید و کتاب های موردعالقه تان را در قفسه های مختلف قرار 
دهید. مسئله اصلی در این وب ســایت این است که مستلزم وقت 
و تالش بسیار اســت، اگر زمان موردنیاز را برای آن صرف نمایید، 

می توانید به چیزی واقعاً مفید دست یابید.

:)https://librarything.com( 8. الیبرری تینگ
 Library( الیبرری تینــگ 
خدمــت  یــک   )Thing
اجتماعی  فهرست نویسی 
می باشد که می توانید در 
آن متاداده های شخصی 
خود در مورد کتابخانه را 
ذخیره و در اختیار داشته 
باشــید )متاداده از سایر 
کتابخانه ها و فروشــگاه های آمازون وارد می شود(. می توانید سلیقه 
خود را با دیگران به اشــتراک بگذارید و حتی ســایت بر اســاس 
کتابخانه تا به شما کتاب هایی را پیشنهاد می نماید. درحالی که این 
سایت دارای سیستم بسیار ژرف پژوهانه ای می باشد و ویژگی های 

فراوانی دارد، مستلزم زمان و تعهد زیاد است.
پانویس:

Reader’s Advisory Services   .1 
منبع:

http://inalj.com/?p=65200    
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ابزارهای رایگان آنالیز و تحلیل استناد در پابمد، یافتن مجالت مناسب برای ارسال مقاله

y نویسندگان : معصومه ستاری ، دکتر وحیده زارع گاوگانی
  دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

پژوهشــگران برای انجام مطالعات خود در برخی موارد نیازمند 
تحلیل اســتنادی داده ها یا آنالیز نتایج جستجوهای خود هستند. 
در بیشــتر موارد برای دریافت تحلیل های اســتنادی از پایگاه های 
اطالعاتی مانند وب آوســاینس]1[ و اسکوپوس]2[ استفاده می شود و 
ابزارهایی مانند هیست ســایت]3[ و ُوس ویور]4[ به کار می روند. اما در 
حوزه پزشــکی در پایگاه مدالین]5[ و موتور جستجوی آن پابمد]6[، 
ابزارهای آنالیز مشابه وجود ندارد. یافتن مجالتی مناسب برای چاپ 
مقاالت در زمینۀ پزشــکی و یا مقاالت مشابه نویسندگان پرکار در 
این موضوعات در بسیاری موارد پژوهشگران را دچار مشکل می کند. 
در این مطلب به معرفی ســه ابزار مناســب جهت رفع این مشکل 

می پردازیم.

:Pub Reminer  .1
نرم افــزار جانبی رایگان اســت که برای جســتجو و آنالیز نتایج 
جســتجوی اطالعات در پابمد، طراحی شده است. این ابزار امکان 
تلفیق و جســتجوی مجدد نتایج بازیابی شده را هم به شما می دهد. 
برای ایــن منظور داده های جداول را نشــان دار کنید و آن ها را در 
پاالیش مجدد نتایج تان، بکار ببرید. در این ابزار پرســش جستجو 
در قالب قابل جستجو در پابمد ساخته و اجرا می شود، سپس نتایج 
بوســیلۀ نرم افزار آماری تعبیه شده در پاب ریمایندر آنالیز می شود 
و در قالب های متفاوت بر اســاس شاخص های  نویسنده، کلیدواژه، 
ســال انتشار، نام ژورنال، کشور، نوع فایل و… در صفحۀ نتایج ارائه 

می شود.

:Go PubMed  .2
این ابزار با استفاده از هستی شناسی ژن ها]7[، اصطالحنامۀ طبقه-

بندی ژن ها، ســرعنوان های موضوعی مــش]8[ و اصطالحنامۀ متون 
پزشکی، نتایج را دسته بندی و تحلیل کرده و به شما اجازه می دهد 
تا نویســندگان، ژورنال ها، کشورها و عبارات مش را به صورت جداول 
و نمودارها مشاهده کنید. لیستی از واژگان مش را که با جستجوی 
شــما ربط]9[ بیشتری دارند ایجاد کرده و تحلیلی از آن ها در نتایج 

جستجوی شما ارائه می کند.

:Journal Author Name Estimator (JANE)  .3
وقتی به دنبال نشــریه ای برای چاپ مقالۀ خود هستید یا می-
خواهید مقاالت مشابه مقالۀ خود را بیابید و به آنها استناد دهید و یا 
به عنوان ویرایشگر مجله می خواهید داور خوبی برای مقاله ای معین 
بیابید، جِین]10[ راهنمای خوبی اســت. متن مقاله  را در ِجین وارد 
کنید تا مدرک تان را با میلیون ها مدرک در مدالین مقایسه و بهترین 
ژورنال ها یا نویسندگان منطبق را پیدا کند. شما می توانید بجای وارد 
کردن عنوان یا خالصۀ مقاله در کادر جســتجو، از طریق کلیدواژه 

نیز به جستجو بپردازید.

پانویس ها:
Web of Science .]1[

Scopus .]2[
HistCite .]3[

VOSviewer .]4[
Medline .]5[
Pubmed .]6[

Gene Ontology .]7[
Medical Subject Heading (MeSH) .]8[

Relevance .]9[
JANE (Journal Author Name Estimator) .]10[

منابع:
    وحیده زارع  گاوگانی، معصومه ســتاری، فرانک کاظمی  مجد. اســتراتژی ها و فنون 

جستجوی اطالعات پزشکی در وب. تبریز: الوین، 1392٫
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ائتــالف بین المللی کنسرســیوم های کتابخانه ای آی ســی اُ ال 
سی]1[ یک گروه بین المللی و غیررسمی متشکل از کنسرسیوم های 
کتابخانه ای مربوط به آموزش عالی، از سراســر دنیاســت. آی سی 
اُ ال ســی به طور غیررســمی شــروع به فعالیت کرد اما به سرعت 
ســازمان دهی شــد و در فوریۀ 1997 اولین جلسۀ خود را با عنوان 
»کنسرسیوم کنسرسیوم ها یا سی اُ سی]2[« در سنت لوئیس با بیش 

از 50 سازمان از 27 کشور جهان برگزار کرد.

http://icolc.net  :آدرس وب سایت

تعداد جلسات:
y دو بار در سال در امریکای شمالی    
y یک بار در سال در اروپا    

هدف از برگزاری جلسات:
y تسهیل بحث میان کنسرسیوم ها    
y  مطلع کردن شــرکت کنندگان کنسرســیوم دربارۀ منابع    

اطالعاتی الکترونیک جدید
y  روش هــای قیمت گــذاری تهیه کنندگان و فروشــندگان    

الکترونیک
y مسائل مهم برای مدیران و ناظران کنسرسیوم ها    
y  ایجاد امکان بحث دربارۀ پیشنهادهای کارگزاران و تشویق    

آن ها برای گفتگو با مدیران کنسرسیوم ها

در ائتالف بین المللی کنسرســیوم های کتابخانه ای آی سی اُ ال 
ســی، کنسرســیوم ها دانش خود را مبادله می کننــد و از یکدیگر 
بهتریــن عملکرد را می آموزنــد. در مالقات ائتالف ها با ناشــران و 
تهیه کنندگان اطالعات دربارۀ خط مشی ها و مدل های تجاری بحث 
می شــود. )آی سی اُ ال سی با فروشــندگان مذاکره نمی کند بلکه 
بیانیه ها و اســناد موردتوجه شرکا را منتشر می کند(. این ائتالف تا 
12 سپتامبر 2009، 222 عضو داشت. تفاهم نامۀ موردتوافق در این 

کنسرسیوم تفاهم نامۀ OAI-PMH است.

کمیته ها:
عملیات آی سی اُ ال سی توسط یک کمیتۀ داوطلب هماهنگی و 
هدایت می شود. اعضای کمیته برای سال 2015-2016 عبارتند از:

 Rick Burke, Statewide California Electronic Library    
Consortium (SCELC
Kirsten Leonard, Private Academic Libraries of Indi-     
ana (PALNI

 Craig Olsvik, Canadian Research Knowledge Network    
(CRKN

    Ann Okerson, Center for Research Libraries (CRL    
Anne Osterman, Virtual Library of Virginia (VIVA

 Kjell Tjensvoll, Norwegian Electronic Health Library    
Celeste Feather, ex officio for administration, LYRASIS    

برخی ائتالف های بین المللی کنسرسیوم های کتابخانه ای:
y )اطالعات الکترونیک برای کتابخانه ها )آیفل    
y )ائتالف منابع دانشگاهی و انتشارات علمی )اسپارک    
y )شورای نوردیک برای اطالعات علمی )نورد اینفو    
y )کنسرسیوم کتابخانه های اروپای جنوبی )سل    

پانویس ها:
International Coalition of Library Consortia .]1[

Consortium of Consortia (COC) .]2[

منابع:
    علــی بیگ، محمدرضا. دمرچی لــو، منصوره. »خرید ائتالفی 

منابع علمی«. تهران: کتابدار، 1390٫
http://icolc.net    
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Coalition_of_Li-     
brary_Consortia
http://en.wikipedia.org/wiki/ICOLC    

)ICOLC( معرفی ائتالف بین المللی کنسرسیوم های کتابخانه ای
y نویسنده : معصومه انصاری
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)ICDL( معرفی کتابخانۀ دیجیتال بین المللی کودکان
y نویسنده : معصومه انصاری

  دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

http://childrenslibrary.org :آدرس وب سایت

شعار و تأکید اصلی:
»open a book to read for pleasure«؛ کتــاب را برای خواندن 

به منظور لذت بردن باز کنید.
وابستگی سازمانی:

کتابخانۀ دیجیتال بین المللی کودکان یک پروژه از بنیاد ICDL با 
مشارکت دانشگاه هیومن مریلند »واحد البراتوار تعامل کامپیوتری« 

است. بنیاد ICDL  یک »سازمان غیرانتفاعی« است.
تاریخچه: 

کتابخانۀ دیجیتالی بین المللی کودکان در 18 نوامبر 2002 آغاز 
به کار کرد. بنیاد کتابخانۀ دیجیتال بین المللی کودکان، یک سازمان 
عمومی و غیرانتفاعی است که در آوریل سال 2006 برای پشتیبانی 
از رشــد و توسعۀ پایدار این کتابخانه تأسیس شــد. به موازات این 
طــرح چندین پروژه تحقیقاتی دیگر بخصوص با همکاری کودکان 
دبســتانی صورت گرفته تا این کتابخانه دیجیتالی برای این گروه 
سنی قابل دسترس تر باشد. مطالب گردآوری شده در این مجموعه 
منعکس کننده تشــابه و تفاوت بین فرهنگ ها عالیق، نحوه زندگی 
و اولویت   های مردمان مناطق مختلف دنیاست. کتابخانۀ دیجیتال 
بین المللی کودکان )ICDL( نخســت به عنوان طرحی برای ایجاد 
کتابخانۀ رایگان اینترنتی با کتاب  های کودکان سراسر جهان مطرح 
شد. تمرکز این کتابخانه بر شناسایی منابعی است که به کودکان در 
شناخت جهان پیرامون و جامعۀ جهانی کمک می کنند. این مؤسسه 
ســازمان ناظری است که سیاست های گســترش مجموعه، ایجاد 
پیوندهای جهانی،  باال بردن ارزش کتابخانه و افزایش دسترسی به 

کتابخانۀ اینترنتی را زیر نظر دارد.
گروه پدیدآورنده:

گروه پژوهشــی ای که کتابخانۀ دیجیتال بین المللی کودکان را 
ایجاد کرد، یک گروه میان رشــته ای شــامل کارشناسان کامپیوتر، 

کتابداران، کارشناسان فناوری آموزشی، معلمان آموزشگاه ها، 
طراحان گرافیــک و دانش آموختگان دانشــکدۀ پژوهش 
اطالعات و آزمایشــگاه تعامل انســان و کامپیوتر دانشگاه 
مریلند )HCIL( بود که از پیشــگامان طراحی میانجی ها ی 

الکترونیک برای کودکان است.
گروه مخاطبان:

مجموعۀ کتابخانۀ دیجیتــال بین المللی کودکان از آغاز 
کار، دو مخاطب عمده داشته است.

    کودــکان 3 تا 13 ســال و کتابداران، معلمان، والدین 
و عالقه مندانی که با کودکان این ردۀ سنی سروکار دارند.

    کارشناســان بین المللی و پژوهشــگران حوزۀ ادبیات 
کودکان.
شمول منابع:

هــم کتاب های کودــک معاصر و هم آثار تاریخــی کودکان در 
مجموعه گنجانده شــده اند تا پاســخگوی نیازهای همۀ مخاطبان 
باشــند. مجموعۀ کتابخانۀ دیجیتال بین المللی کودکان، شــامل 
ادبیات کودکان باکیفیت های باالی ادبی، تاریخی و هنری اســت. 
کتاب ها از ســوی کارشناسان ادبیات کودکان در کشور یا فرهنگ 
اصلی انتخاب می شــوند. تمام کتاب ها به صورت کامل و به زبان یا 
زبان های اصلی که به آن منتشرشده اند، نمایش داده می شوند. تنها 
کتاب هایی که در قالب چاپی انتشاریافته اند، در مجموعۀ کتابخانه 

گنجانده می شوند.
مجموعه کنونی:

در آغاز، مجموعۀ کتابخانۀ دیجیتال بین المللی کودکان کمتر از 
200 عنوان کتاب به 15 زبان دنیا داشت. مجموعه ی کنونی که از 
طریق اینترنت و بدون دریافت هزینه، قابل دسترســی است، شامل 

1600 عنوان کتاب به 38 زبان دنیاست.
انتشارات:

کتابخانه ی دیجیتــال بین المللی کودکان در نمایشــگاه کتاب 
ایتالیا، پرو، مصر و آرژانتین معرفی شــده است. مقاالتی دربارۀ این 
کتابخانه در مجله ها، خبرنامه ها، وبالگ ها و وب سایت های سراسر 

جهان نگاشته شده است. اما ویژه نامه یا انتشارات خاصی ندارد.
اهداف سازمانی:

اهداف ســازمانی مجموعه حول چهار محور تنظیم شــده اند که 
عبارت اند از: مجموعه سازی، آموزش، فناوری، کسب وکار.

اهداف اصلی:
هدف اصلی این طرح گزینش، جمــع آوری، دیجیتالی کردن و 
ســازمان دادن به ادبیات کودکان کشورهای مختلف  است که هر 
یک به زبان اصلی ارائه شود و در ضمن فن  آوری مناسبی ایجاد شود 
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که استفاده از کتابخانه دیجیتالی را برای کودکان 3 تا 13 ساله 
قابل دســترس تر و آسان تر کند. در این مجموعه قرار است ده هزار 
جلــد کتاب به حداقل 100 زبان آورده شــود که از طریق اینترنت 
به طور رایگان دــر اختیار کودکان، والدین، معلمــان، کتابداران و 
پژوهشــگران سراســر دنیا قرار گیرد. هدف بنیاد ICDL  ساخت 
مجموعه ای از کتاب که نشــان دهنده کتاب های برجســته تاریخی 
و معاصر از سراســر جهان می باشد، اســت. درنهایت، بنیاد مشتاق 
است که از هر زبان و فرهنگی دارای نمایندگی باشد به طوری که هر 
کودک بتواند از ثروت ادبیات کودکان جامعه جهانی بهره مند شود.

دسترسی به خدمات:
»نوع دسترســی« از طریق اینترنت”On line” و به صورت رایگان 
)20 زبان-منابع  فارســی بعد از انگلیســی دومیــن رتبه را دارد(. 
خدمــات پس از ثبت نام  در بخــش Library Account در اختیار 
کودکان، والدین، معلمان،کتابداران و پژوهشگران سراسر دنیا قرار 

گیرد.
ویژگی منابع موجود در مجموعه:

منابع گردآوری شــده در این مجموعه منعکس کننده تشــابه و 
تفاوت بین فرهنگ ها عالیق، نحــوه زندگی و اولویت   های مردمان 
مناطق مختلف دنیاســت. تمرکز این مجموعه بر شناسایی مواردی 
است که به کودکان برای درک جهان اطراف آن ها و جامعه جهانی 
که در آن زندگی می کنند، کمک می کند. امید اســت که از طریق 

درک بیشتر از یکدیگر، تحمل و پذیرش را به دست آورند.
مأموریت ها و وظایف:

y  مأموریتش ایجاد دسترسی کودکان سراسر جهان به ادبیات    
و دسترســی به کتب؛ به ویژه کودکانی که به سبب مهاجرت ها، 
زندگی در مناطق دورافتاده و غیره به کتاب به شــکل فیزیکی 

دسترسی ندارند.
y  گزینش، جمع آوری، دیجیتالی کردن و ســازمان دادن به    

ادبیات کودکان کشورهای مختلفمهم ترین وظیفه این بنیاد است.
y  این بنیاد ســعی دارد فن  آوری مناســبی جهت استفاده از    

کتابخانه دیجیتالی را برای کودکان 3 تا 13 ساله قابل دسترس تر 
و آسان تر کند.

کشورهای شرکت کننده در این طرح:
دــر این کتابخانــه اینترنتــی کتاب هایی از کشــورهایی چون 
ایران، مصر، فنالند، هنگ کنگ، چین، آمریکا، کرواســی، نیوزیلند، 
صربستان، سویس، استرالیا، زیمبابوه، کنیا، فیلیپین، روسیه، اسپانیا، 

فرانسه، آلمان، چک، پرتقال، ژاپن و سوئد آمده است.
فعالیت ها جهت نیل به اهداف )امکانات آموزشی(: 

مطالعه جهت لذت، داستان دیجیتال، شکار روبنده1، کامل کردن 
داستان، نگارش خالقانه، یادگیری زبان.

امکانات وب سایت:
 FAQS۲  (General FAQ, Language) پاسخ به ســؤاالت متداول
FAQ, Book contribution FAQ، جســتجو، راهنمای کتابخانه3، 

نقشه سایت4، ارتباط با ما5، انجمن کاربران6.
خدمات وب سایت:

آموزش نحوه ثبت نام و استفاده از خدمات اطالع رسانی وب سایت، 

تدوین دست نامه آموزشی مربیان و آموزگاران، ایجاد امکان همکاری 
افراد عادی جهــت ترجمه آثار موجود در وب ســایت به زبان های 

مختلف )کودکان و آموزگاران(
دسترسی به منابع: 

از طریق جســتجوی ساده، پیشرفته، جســتجو از طریق کشور، 
جســتجوی کلیدواژه ای، جستجوی کتب اخیراً پیوسته، جستجوی 

کتب حائز جایزه، مجموعه ها و نمایشگاه ها و …
شرایط دسترسی به منابع و کتب:

y  نــوع منابع قابل دســترس: کتاب )الکترونیــک(،  ارائه ها    
)presentation(، اخبار داخلی

y  ،زبان منابع: زبان انگلیســی، عربی، عبری، آلمانی، فرانسه    
دری، ایتالیایی، کره ای)هر دو کره(، پشــتو، لهستانی، فارسی، 
پرتغالی، کرواتی، روســی، تایلندی، چینی ساده، چینی سنتی، 

مغولستانی، اسپانیایی
نوع دسترسی:

رایگان، با پرداخت هزینه )Gift Shop؛ به صورت هدیه های فروشی 
ارائه می شوند.(
تأمین اعتبار:

y  اهداکنندگان کتاب )شــامل: کتابخانه ها، نویســندگان و    
تصویرگران، ناشران(

y فروش فرمت چاپی منابع توسط خود سازمان    
y سازمان ها و شرکت های ملی و بین المللی    

نحوه مشارکت و همکاری:
عضویــت و همکاری مالی، داوطلبی جهــت مترجمی کتابخانه، 

همکاری به عنوان سفیر کتابخانه.
سیاست ها:

y 7سیاست توسعه مجموعه    
y 8سیاست حق مؤلف    
y 9سیاست حفظ حریم خصوصی    
y 10سیاست لینک    

خدمات آگاهی رسانی جاری:
امکان بهره مندی از خدمات اطالع رسانی جاری از طریق ثبت نام 

در وب سایت در بخش »Register« وجود دارد.
پانویس ها:

Scavenger Hunt    
Frequently Asked Questions    

Library help    
Site map    

Contact us    
Community forum    

Collection Development Policy    
Copyright Policy    

Privacy policy    
Links policy    

منبع:
http://childrenslibrary.org    
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معرفی نرم افزار موبایل Article Search Qross مخصوص جستجوی مقاالت پژوهشی

y نویسنده : امیر رمضانی
  دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران 

Article Search Qross نرم افزار جهت جستجو و یافتن مقاالت 
پژوهشی بر روی دستگاه های آندرویدی یا iOS است.

قابلیت ها:
y جستجوی مقاالت به صورت ساده و پیشرفته    
y جستجوی مستقیم در ویکی پدیا    
y )PC بوکمارک مقاالت )با قابلیت اشتراک گذاری بین موبایل و    
y مشاهده تاریخچه جستجو    

پایگاه های اطالعاتی برگزیده:
y )PubMed( پابمد    
y )PLOS( پلوس    
y )CiNii( سینی    
y )J-STAGE( جی استیج    

 قابلیت اشتراک، ارسال و ذخیره سازی نتایج در:
y ایمیل    
y )Mendeley( مندلی    
y )Facebook( فیس بوک    
y )Twitter( توئیتر    
y )Evernote( اورنوت    

فرمت های انتقال داده: 
y )Text( متنی    

y )RIS( ریس    
y )BIBTeX( بیب تکس    

سایز:
y نسخه آندروید: 899 کیلوبایت    
y نسخه آیفون: 5.8 مگابایت    

زبان ها:
y نسخه آندروید: انگلیسی، ژاپنی    
y نسخه آیفون: انگلیسی، ژاپنی    

نسخه:
y 1.0.4 :نسخه آندروید    
y 1.1.2 :نسخه آیفون    

ملزومات:
y نسخه آندروید: 2.3 و باالتر    
y 7.0 و باالتر iOS :نسخه آیفون    

لینک دانلود:
y نسخه آندروید: دانلود مستقیم، دانلود از طریق گوگل پلی    
y نسخه آیفون: دانلود مستقیم، دانلود از طریق اپل آی تیونز    

Atlas Co., Ltd :تهیه کننده

تصاویری از محیط نرم افزار:
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https://qross.atlas.jp/
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.atlas.articlesearchqross
http://s7.picofile.com/file/8242628642/Article_Search_Qross_Android_.apk.html
https://itunes.apple.com/us/app/article-search-qross/id686361908?mt=8
http://s7.picofile.com/file/8242629068/Article_Search_Qross_iOS_ipa.ipa.html


معرفی نرم افزار آندروید Academic مخصوص جستجوی مقاالت پژوهشی
y نویسنده : امیر رمضانی

   دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

Academic نرم افزاری برای جستجوی یکپارچه مقاالت از منابع گوناگون و ذخیره نتایج جستجو بر روی گوشی یا تبلت آندرویدی است.

برخی از مهمترین منابع جستجو که در این نرم افزار تعبیه شده اند، عبارتند از:

 Google Scholar, Microsoft Academic Search, JSTOR, DOAJ, Astrophysics Data System, VADLO, PubChem, CiteSeerX,
ERIC, OpenSIGLE, OpenJGate, CiteBase, HubMed, MedlinePlus, AULIMP, OAISter, PhilPapers, arXiv, CogPrints

مشخصات کلی نرم افزار:

    نسخه فعلی: 1.0.4
    تاریخ انتشار: 25 آگوست 2013

    ملزومات: آندروید 2.2 یا باالتر
    قیمت: رایگان

 SebKabuto :سازنده    
    مخاطبان: پژوهشگران، دانشجویان، اساتید

دانلود نرم افزار آندروید Academic: لینک دانلود

معرفی - نرم افزارهای عمومی
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را بصورت  " 2.1کتابدار 

 آنالین بخوانید

http://Lib2Mag.ir 

 "همیشه بروز باشید

http://s7.picofile.com/file/8242624734/Academic_v1_0_4.apk.html


ابزارهای ارزیابی خودکار وب سایت ها )بخش دوم(
y نویسنده : الهه امتی

  کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران 

ابزارهای خودکار بررسی سازگاری با مرورگرهای مختلف

توانایی آزمون و بررسی وبگاه، در مرورگرهای مختلف بسیار مهم 
است. در صورت سازگاری با مرورگرهای مختلف می توانید اطمینان 
داشــته باشید که وبگاه، قابل دســترس برای همه است. در ادامه 

برخی از ابزارهای موجود در این زمینه معرفی می شود:

y  امکان بررســی ســازگار بــا مرورگرهای :Browser Shot]1[     
بســیاری از جمله گوگل کروم]2[، موزیال فایرفاکس]3[، ســافاری]4[، 
اُپرا]5[ و دیگر مرورگرهایی که محبوبیت نیز دارند و به ندرت استفاده 
می شــود را روی سیســتم عامل های مختلف از جمله ویندوز]6[، 
لینوکس]7[ و مکینتاش]8[ فراهم آورده اســت. امکان بررسی وبگاه 
در تفکیک پذیری های مختلف و همچنین با غیر فعال بودن جاوا]9[، 

فلش]10[ و جاواسکریپت]11[ نیز وجود دارد.
y  وبگاه را از نظر منطبق بودن با یک اســتاندارد : PC Man]12[    

مورد ارزیابی قرار می دهد )کاشفی و همکاران، 1389(.

ابزارهای خودکار بررسی کارایی

بررسی کارایی وبگاه بســیار مهم است، زیرا وبگاهی که ُکند کار 
کند، مخاطبین خود را از دست می دهد و عالوه بر آن گوگل  برای 
امتیازدهی به وبگاه مســئلۀ ســرعت را در نظر می گیرد. از جمله 

ابزارهای موجود، عبارت اند از:

    ]Web Site Optimiazation]13: ابــزاری رایگان که گزارشــی 
دــر مورد زمان دریافت صفحات وب و آماری دربارۀ اشــیای مورد 

استفاده در صفحۀ وب ارائه می دهد.
    ]Pingdom]14: ابزاری جهت بررسی سرعت بارگذاری وبگاه.

    ]Web Site Plus]15: زمان اولین اتصال به وبگاه و زمان دریافت 
وبگاه را گزارش می کند.

    ]Monitor]16: زمان باال آمدن سیســتم، تعداد خرابی وبگاه در 
طول هفته و زمان پاســخ]17[ وبگاه را برای کاربر به صورت هفتگی 

ارسال می کند )کاشفی و همکاران، 1389(.

ابزارهای خودکار بهینه سازی برای موتورهای جستجو

 

این نوع ارزیابی، وبگاه را از جنبه های مختلف با توجه به موتورهای 
جستجو ارزیابی می کند، از جمله این ابزارها:

    ]Self Seo]18: وبــگاه را از جنبه های مختلف، مورد ارزیابی قرار 
می دهد، میزان محبوبیت پیوند، تعداد پیوندهای ورودی از گوگل]19[، 

یاهو]20[، ام اس ان]21[ و هات بات]22[ را گزارش می کند.
    امتیاز دهی صفحات گوگل: تعداد صفحات نمایه گذاری شــده 
در موتورهای جستجوی فوق الذکر به ازای کلمۀ جستجوی خاص 
مشخص می کند؛ آیا وبگاه شامل 100 وبگاه اول در نتایج جستجوی 

موتورهای جستجو است؟
    ]Xinuo]23: امتیاز دهــی صفحات گوگل، کلمه های کلیدی و 
تعداد برچسب های وبگاه را گزارش می کند. در صورت بهینه سازی 
برای موتورهای جســتجو، تعداد افراد بیشــتری، وبگاه را مشاهده 
خـواهندکرد. شاخص های در نظر گرفتـه شده در این طبقه بندی 

شامل موارد زیر هستند:

– وجـــود فــــراداده در صفحات: وجود فرادادــه، کار نمایه 
گــذاری موتورهای جستجــو را بهبـــود می بخشد. فراداده های 
مورد ارزیابی فرادادۀ نام، نویســنده، کلمۀ کلیدی، موضوع، عنوان و 
 Back و همچنین ابراز  Nibbler تاریخ هســتند. این شاخص با ابزار

Tags]24[ قابل محاسبه است.

معرفی - نرم افزار های کتابداری
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– قابل دسترس بودن محتوا برای موتورهای جستجو
– بهینه سازی صفحات برای استفادۀ موتورهای جستجو )کاشفی 

و همکاران، 1389(.

پانویس ها:

http://browsershots.org .]1[
Google chrome .]2[
,Mozilla Firefox .]3[

Safari .]4[
Opera .]5[

Windows .]6[
Linux .]7[

Macintosh .]8[
Java .]9[

Flash .]10[
JavaScript .]11[

http://thepcmanwebsite.com/wap_tools.shtml .]12[
http://www.websiteoptimization.com.]13[
            http://tools.pingdom.com/fpt .]14[

http://www.websitepulse.com/help/testtools.website-.]15[
test.html

http : / /w w w.monitor.us/ indexB. j sp?utm_ . ]16 [
1.66Q8A_rImNdK29Q3uaIJMU.9-69264163=expid

Response Time .]17[
http://www.selfseo.com/check_google_pagerank..]18[

php
Google .]19[
Yahoo .]20[

Msn .]21[
HotBot .]22[

http://xinureturns.com .]23[
http://www.backtags.com .]24[

منابع:

    کاشــفی، ا.؛ زمانیفر، آ.؛ نیکخواهان، ب.؛ کنعانــی، ک. )1389(. ارزیابی و 
رتبه بندی وبگاه ها )مفاهیم، رویکردها و شــاخص های ارزیابی وبگاه های دولتی(. 

تهران: دبیرخانۀ شورای عالی اطالع رسانی.
 Li, P., & Yamada, S. (2009, September). Automated Web Site    
Evaluation-An Approach Based on Ranking SVM. In Web Intelli-
gence and Intelligent Agent Technologies, 2009. WI-IAT’09. IEEE/
 WIC/ACM International Joint Conferences on (Vol. 3, pp. 34-37).
IET
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ایدۀ راه اندازی فروشگاه آنالین محصوالت کتابداری
y نویسنده : سمیه مردمی

   کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی )مدیریت اطالعات(، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

از یک کسب وکار کوچک خانگی  ایده پردازی و نوآوری، 
گرفته تا ســازمان  و شرکت های بزرگ ملی و بین المللی، به 
عنوان مهم ترین شاخصه  های شروع یک فعالیت کارآفرینی 

محسوب می شوند.

امروزه کاربران بســیاری از ســواد اطالعاتی و دانش استفاده از 
منابع اطالعات الکترونیکی، بهر مند و آگاه هستند. کاربران به منابع 
و خدماتی احتیاج دارند که ضمن کامل بودن، به خوبی طراحی شده 
و اســتفاده از آن ها آسان باشد. میزان موفقیت کتابخانه ها امروزه با 
میزان مشاهده پذیری آن ها در اینترنت رابطۀ نزدیکی دارد. بنابراین، 
دلیل این که بخش عظیمی از جامعه از خدمات کتابخانه ها استفاده 
نمی کننــد؛ عدم ارائۀ خدمات کتابخانه ای مؤثر و آشــنایی مدیران 
کتابخانه ها با اصول بازاریابی و یا حتی نگرش منفی آن ها نســبت 

به موضوع کسب و کار است. بازاریابی 
با اشــاعۀ خدمات کتابخانــه به پایان 
نمی رسد، بلکه فرایندی است که پس 

از اشاعه نیز همچنان ادامه دارد.

“یــک کارآفرین موفق به جای 
شــغل، در پی مشتری است. اگر 
محصولی  می توانید  می کنید  فکر 
عرضه کنید که خواهان داشــته 

باشد، دیگر بیکار نخواهید بود.”

از دیــد کتابدــاران، کارآفرینــی 
)راه اندازی کسب و کار(، فرایندی است 
که طی آن یک متخصص کتابدار با ایده های نو، خالق و شناسایی 
فرصت هــای جدید به تولید کاال یا خدمــت مبادرت ورزد. آگاهی 
از فضای متغیر اقتصادی، فرهنگــی، اجتماعی، نیازهای مخاطبان 
و از همــه مهم تر فناوری هــای جدید و داشــتن روحیه و نگرش 
کارآفرینانه، یک متخصص کتابداری و اطالع رسانی را در آفرینش و 
یافتن فرصت و پرداختن به آن یاری می دهد تا در ارائۀ آن خدمات 
و محصوالت به اقشار مختلف کاربران/مشتریان توانایی های الزم را 
کســب نمایند. بنابراین، برای ایجاد تحول در خدمات کتابخانه ای، 
کتابدــار کارآفرین یک طرح اقتصادی، تجاری یا خدماتی را تدوین 
می کند که در آن مســائلی مانند بازار خدمات یا محصول، مسائل 
قانونی و حقوقی، تأمین سرمایه ی راه اندازی و توسعه، سازمان دهی 

و مدیریت کسب وکار مورد بررسی قرار گیرد.
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یک ایده می تواند خاک بخورد و یا به جادو تبدیل شود. 
این بستگی به فردی دارد که با آن برخورد می کند )ویلیام 

بر ن باخ]1[(.

برخی ســعی دارند یک کســب و کار نوپا]2[ را کامال شبیه یک 
سازمان بزرگ اداره کنند و برخی معتقدند مدیریت و اداره کردن 
با نوپا بودن کســب و کار در تضاد است و هیچ نظم و مدیریتی را 
نمی توان به کسب و کار نوپا حاکم کرد در حالی که اریک ریز]3[ در 
کتاب “نوپای ناب3” معتقد است که می توان کارآفرینی را آموخت 

و آموزش داد.

در ادامه بــه چند نمونۀ  موفق از کســب وکارهای نوپای عرصۀ 
کتابداری در عصر فناوری اشاره می کنیم؛

   1. فیدیبو: ایجاد کسب وکار برای ناشران و نویسندگان در سامانۀ 
کتاب خوان فیدیبو]4[، با رویکرد تولید و توزیع کتاب الکترونیک در 
خاورمیانه که تمام فعالیت های آن مبتنی بر استانداردهای جهانی 
صنعت نشــر و رعایت کامل قانون جهانی حق مؤلف]5[ است. بیش 
از صد انتشــارات معتبر نسخۀ الکترونیک کتاب های خود را تنها از 
طریق فیدیبو عرضه می کنند. برای اطالعات بیشــتر اینجا کلیک 

کنید.

2. بای بوک: ایجاد کســب وکار برای ناشران و کتابفروشی ها در 
فروشگاه اینترنتی بای بوک]6[ که به صاحبان وب سایت و وبالگ اجازه 
می دهد با معرفی و فروش کتاب های این ســایت، سود]7[ دریافت 
کنند. همچنین کاربرانی که می خواهند کتا ب های دست دوم خود 
را بفروشــند می توانند از بخش ثبت آگهی کتاب بای بوک استفاده 
کنند، بای بوک فروشنده و خریدار را مستقیم و بدون دریافت هزینه 
به یکدیگر ارتباط می دهد. برای اطالعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

3. یوزدبوک: ایجاد کسب و کار برای نویسندگان در سرویس 
خریــد و فروش آنالین یوزدبوک]8[ به کاربــران خود این امکان را 
می دهد که از طریق درج آگهی، کتاب های دست دوم، دانشگاهی، 
عمومی و جزوات علمی را بفروشند. یوزدبوک برای فروشندگان و 
خریداران کتاب، این امکان را فراهم می کند تا زمان نهایی شــدن 
خرید، اطالعات تماس آن ها در اختیار عموم قرار نگیرید. ســامانۀ 
جســجتوی کتاب یوزدبوک امکان دسته بندی نتایج جستجو را بر 
حسب شهر، رشتۀ تحصیلی، دانشــگاه و .. در اختیار کاربران قرار 

می دهد. برای اطالعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
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 مجله کتابدار 2.0  شماره 5 )ویژه نامه نوروز(  اسفند 94  51   

http://fidibo.com/
http://www.fidibo.com/
http://iranbuybook.com/
http://www.buy-book.ir/
http://www.usedbook.ir/
http://www.usedbook.ir/


4. کتاب سبز: ایجاد کســب وکار در فروشــگاه آنالین کتاب 
سبز، این فروشــگاه بر خالف سایر کتابفروشی های آنالین اقدام به 
فروش نســخۀ الکترونیک کتاب می کند. ابتدا شما به عنوان ناشر و 
یا نویســنده در سایت کتاب سبز ثبت نام می کنید. پس از ورود به 
پنل ناشران، بخش راهنمای آماده سازی اثر برای انتشار الکترونیک 
را بــه دقت مطالعه کردــه و اثر خود را برای انتشــار آماده کنید. 
کتاب های منتشر شده باید از حداقل ارزش محتوایی برخوردار و با 
قوانین جمهوری اسالمی ایران منطبق باشند در غیر این صورت، در 
کتابخانه ثبت نخواهند شد. برای اطالعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

استفادۀ صحیح و مؤثر از فنون بازاریابی، بازار راکد را به 
بازار زندــه و پویا تبدیل می کند و تقاضاهایی ایجاد می کند 
که پیش از این وجود نداشته اند، در نتیجه با افزایش حجم 

فروش، بازار جدیدی برای محصوالت جدید فراهم می شود.

در کتابخانه هــای امروزی، لفظ مکان، تنهــا به جایگاه فیزیکی 
کتابخانه گفته نمی شود. به عنوان شخص عالقه مند به کارآفرینی، 
باید بدانید که اینترنت مهمترین بستر و وب سایت، مهمترین کانال 
ارتباطی با مشــتریان است. با گســترش ضریب نفوذ اینترنت و در 
دسترس بودن ابزارهای ارتباطی سریع و ارزان قیمت در اینترنت، 
به تعداد عالقه مندان این ســبک از کســب وکار افزوده می شــود. 
اینترنت یکی از بهترین و زود بازده ترین بسترهای کسب وکار بر پایۀ 
کارآفرینی اجتماعی اســت. بدیهی است، ساختار سنتی جوابگوی 
حجــم عظیم  نیازهای کاربران نخواهد بــود. برای این منظور الزم 
است ابتدا نیاز اجتماعی را یافت و سپس با ایده ای خالقانه، از اصول 

کارآفرینی و ابزارهای تحت وب، برای رفع آن استفاده شود.

حداکثــر بهره گیری از منابع کتابخانه، مطابقت خدمات با نیازها 
و انتظارات کاربران، ســهولت استفاده از منابع برای کاربران، هزینۀ 
اســتفاده از خدمات و شــیوه های ارتباط با کاربران و دسترسی به 
بازخورد ارائۀ خدمات ، مواردی هستند که باید مورد توجه کتابداران 
و شــرکت های ارائه دهنده خدمات کتابداری )فروشگاه های آنالین( 
قــرار گیرند. می توان روش هایی را پیش گرفت که عالوه بر ارزیابی 
میــزان رضایت کاربــران از محصوالت و خدمــات کتابخانه ای، به 
مدیران نیز در خلــق خدمات جدید یاری رســاند. امروزه ارتباط 

با شــرکت های ارائه دهنده خدمات کتابدــاری، تحت عنوان بخش 
بازاریابی برای فــروش این محصوالت در کتابخانه ها امری ضروری 
است. توجه به این نکته که وجود یک فروشگاه خوب با محصوالت 
مناســب، تنها بخشی از داستان موفقیت کسب وکار اینترنتی است 
بســیار اهمیت دارد، بخش دیگر، تأمین سرمایه است که برای این 

منظور، جمع سپاری]9[ بهترین گزینه  محسوب می شود.
جمع ســپاری یا انبوه سپاری نوعی برون ســپاری است ولی نه به 
شرکت ها یا سازمان های خاص بلکه به گروه انبوهی از افراد کارآمد 
و حتی بی تجربه)1(. تمرکز جمع سپاری بر مشارکت دادن جمعیت 
در فعالیت هایی چون حل مســئله، تولید و توسعۀ مفاهیمی چون 
مشارکت در ایده ســازی، نوآوری، تولید و فرایندهای ارائه خدمات 
اســت که بر کیفیت محصول، وفاداری و خشنودی مشتری تأثیر 
مســتقیم دارد. مدل کسب وکار جمع ســپاری تمرکز بر مشارکت 
داوطلبانه جمعیت برای تولید فراورده های نوآورانه دارد. بسیاری از 
شرکت های ارائه دهندۀ خدمات، امروزه در حال گسترش حوزه های 

مدیریت دانش و برون سپاری خالقیت هستند.

یک ســایت خالقانۀ کتابخانه ای، متفاوت از آنچه تاکنون وجود 
داشته اســت، می تواند شروع یک کســب وکار موفق باشد. ظهور 
شــرکت های تجاری در عرصۀ اطالع رســانی می تواند نوید بخش 
کتابخانه ها باشد. می توان با بهره گیری از روش ها و فنون بازاریابی و 
تبلیغات این شرکت ها به تکامل کتابخانه و جامعۀ استفاده کننده از 

خدمات کتابخانه ای در این زمینه اقدام کرد. 

ایده  های خام برای اجرا نیاز به بررسی و تحلیل دارند، هر کتابدار 
خالق می توانــد به عنوان یک کارآفرین و آزادکار، ایده های خود را 
عملی کند. بدون شک قابلیت های کارآفرینی و توسعۀ آن می تواند 
گره گشــای بسیاری از معضالت بخش اشــتغال باشد. اگر شما هم 
ذهن خالقی دارید به راحتی می توانید از این خالقیت درآمد کسب 

کنید.

پانویس ها:
William Bernbach .]1[
The Lean Startup .]2[

Eric Ries .]3[
Fidibo .]4[

Copy Right .]5[
Buy Book .]6[

pourcentage .]7[
Used Book .]8[

Crowd sourcin .]9[

منبع:
  1.  حبیبی، حمیدرضا. )1390( “اســتفاده از جمع سپاری برای تجاری سازی ایده ها، 

محصوالت و خدمات درکسب وکارها“. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. 
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نمونه ای از طراحی داخلی کتابخانه   کودکان خارج از ایران: کتابخانه کودکان مونترال

y نویسنده : مریم عبداهلل زاده
  کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطالعات، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

کتابخانه کودکان مونترال1

شهر مونترال، تا سال 1929 میالدی، فاقد کتابخانه عمومی بود. 
در آن زمان، انجمن ملی شهر با الهام از خانم مورای2 و عشق و عالقه 
او بــه کتاب و اعتقادش مبنی بر حق لذت بردن از کتاب برای همه 
کودکان، از فارغ التحصیل جوانی به نام خانم مک اســپوران3 دعوت 

کرد تا به عنوان رئیس آموزش، به این موسسه بپیوندد.

به این ترتیب، انجمن پروژه تأســیس کتابخانه کودکان را شروع 
کرد. با کمک های مردمی، حدود 3000 دالر، اولین شعبه کتابخانه 
کودکان مونترال، در انستیتو فریزر تأسیس گردید. هیاتی داوطلبانه 
از طرف انجمن ، ماهانه از کتابخانه بازدید می کرد تا بر پیشــرفت 
آن نظارت کند. در مدت کوتاهی ، شــاخه های جدید در پاســخ به 

نیازهای انجمن افتتاح شد.

در سال 1938 ام سی آی4، به عنوان یک انجمن خیریه، با کمک 
500 دالری شــهرداری مونترال رســماً به ثبت رسید. هم اکنون 
کتابخانه، خدمات خود را شامل انواع مواد دیداری، شنیداری، منابع 
مکتوب به زبان هــای یونانی، ایتالیایی، چینی، پرتغالی، فرانســه، 

انگلیسی و خدمات کامپیوتی گسترش داده است.

وظیفه اصلی ام سی آی، عالقه مند کردن کودکان به کتاب و ارائه 
خدمات به آنان و خانواده های محروم است. صدها کودک از فرهنگ 
های مختلف، از چهار شــعبه چند زبانی این مؤسسه استفاده می 
کنند و کتابداران به دیدن کودکان و نوجوانان بیمار در بیمارستان 
های مختلف می روند. کتابخانه طراحی ساده اما دلپذیری دارد و از 

رنگ های آرام مخصوصا رنگ سبز در آن استفاده شده است.

http://mcl-bjm.ca :نشانی وب سایت کتابخانه

پانویس ها:
 La Bibliothèque des jeunes de Montréal / Montreal   .1

Children’s Library
Elizabeth Murray    .2

Maysie Macsporran   .3
MCI    .4

تصاویری از محیط داخلی کتابخانه:

کتابخانه و کودک
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این کتابخانه ها یک فانتزی محض هستند.تخیل دوران کودکی 
درخشــان ترین چیز در جهان است چیزی اســت که باید توسط 
داستان های مناســب و دلپســند موجود در کتابخانه های بسیار 

درخشان در سراسر این سیاره، پرورش یابد.

1. کتابخانه یادواره بیدالس انگلستان: بدیهی است که دقیقاً 
همانند هاگوارتز به نظر می رسد.

2 .کتابخانه و خانه درختی پارک رجنت انگلستان: خالقیت 
و جهان طبیعی را گرد هم می آورند.

3. کتابخانه تئو ترون واقع در اســتکهلم سوئد: تنها برای 
کودکان بین 10 تا 13 دایر شده است.

4. کتابخانه عمومی سینسیناتی آمریکا: دارای 9200 فوت 
مربع بوستان برای کودکان می باشد و در آنجا به ترویج مطالعه در 

فضای باز می پردازد.

۸ کتابخانه افسانه ای مخصوص کودکان در جهان
y نویسنده : نازنین مؤمن زاده

  کتابدار کتابخانه عمومی اوحدی مراغه 

کتابخانه و کودک
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5. کتابخانه برنت وود تنســی آمریکا: یک جنگل پریان که 
دارای جغد سخن گو می باشد تا تخیل ماجراجویانه کودکان تحقق 

یابد.

6. کتابخانــه میلنیوم کرریتــس لس آنجلس: دارای یک 
آکواریوم، یک ماکت اســکلتی تیرکس و اتاق بازی به شکل فانوس 

دریایی می باشد.

7. کتابخانه سنوا کیری واقع در ریزورت در جزیره کو کات 
تایلند: بر باالی راه پله اش دارای یک مخفی گاه به شــکل قفس 

پرنده می باشد که متناسب با اندازه کودکان ساخته شده است.

8. کتابخانه عمومی افســانه ای بیجینگ چین: با تونل ها و 
معابر رنگارنگ، محلی دنج و راحت برای مطالعه می باشد.

منبع:
http://retale.com/blog/incredible-reading-spaces-kids-world    

کتابخانه و کودک
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مصاحبه با تعدادی از اعضا هیئت تحریریه مجله کتابدار 2٫0
y نویسنده : الهام رضوانی گیل کالئی

   فارغ التحصیل مهندسی صنایع - مدیر اجرایی مجله کتابدار 2.0

سالم به خوانندگان محترم مجله کتابدار 2٫0

در ویژه نامه نوروز تصمیم گرفتیــم مصاحبه کوتاهی را با اعضا 
هیئت تحریریه داشــته باشیم و از این بهانه استفاده کنیم تا هم با 
بعضی از اعضا مجله آشــنا بشوید و هم اعضا تحریریه با خوانندگان 

مجله ارتباط نزدیکتری داشته باشند.
تعدادی از دوستان خوب ما در هیئت تحریریه در این مصاحبه با 
ما همراه شدند و به 5 سوال ثابت پاسخ دادند که در ادامه خواهید 

خواند.

سؤاالت مصاحبه ویژه نامه نوروز – مجله کتابدار 2٫0
   1. لطفاً معرفی از خودتان داشته باشید و نحوه آشنایی 

شما با گروه کتابداران 2٫0 و مجله کتابدار 2٫0 را بفرمایید؟
   2. اگر بخواهید معرفی از رشــته خودتان داشته باشید 

چگونه آن را توصیف می کنید؟
  3.  فکر می کنید شما چه میزان می توانید در ارتقا جایگاه 
کتابخانه و کتابداری در اجتماع، و بهبود در وضعیت سواد 
اطالعاتی اجتماع تأثیر داشته باشید؟ و کارهایی که تاکنون 

انجام داده اید؟
  4. پیشنهاد شما برای افزایش میزان مطالعه در بین اقشار 

مختلف چیست؟ و چه میزان برای آن تالش کرده اید ؟
   5. و در پایان پیام تبریک سال نو و آرزوی شما در سال 

جدید ، برای خوانندگان مجله کتابدار 2٫0.

خانم معصومه انصاری
دانش آموختۀ کارشناســی کتابداری و اطالع رســانی پزشــکی 
و دانشــجوی کارشناسی ارشــد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

1      
دانش آموختۀ  انصاری هســتم،  معصومه 
رشتۀ کتابداری و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی 
و دانشجوی ورودی ســال 1393 مقطع کارشناسی 
ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی همان دانشگاه. 
در سازمان ها و مراکز مختلفی نظیر کتابخانۀ مرکزی 
مجلس شورای اسالمی، کتابخانه و مرکز اطالع رسانی 
سازمان مدیریت برنامه ریزی، کتابخانه مرکزی کانون 
اسالمی انصار،کتابخانۀ پیش دبستان و دبستان پسرانۀ تمام هوشمند 
پیشگامان کامپیوتر و … فعالیت داشتم و در حال حاضر به عنوان 
نیروی طرح پزشکان و پیراپزشکان در کتابخانۀ دانشکدۀ بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان مشغول 

به کار هستم.
    یکی از دوستان و همکاران عزیز و قدیمی بزرگواری فرمودند 
و گــروه را به من معرفی و البته بــا هماهنگی مدیر گروه من را به 
گروه دعوت کردند که از ایشان سپاسگزارم. در گروه با مجله آشنا 
شــدم و پس از ابراز تمایل و ارســال اولین مطالب به گروه هیئت 
تحریریه پیوستم و البته در گروه مورد لطف و توجه دوستان عزیز 

قرار گرفتم.

  رشــتۀ کتابداری در همۀ گرایش ها؛ گرایش پزشکی و 
2

 
مهندســی و علوم انســانی، به زعم بنده در اجتماع جزء رشته های 
مغفول است که باید دوستان کتابدار تالش خود را برای شناساندن 
آن دوچندان کنند. به نظر من بهترین راه شــروع، شــروع از گروه 
خانواده است که باید بگویم من هنوز در این مرحله هستم. کتابداری 
برای کتابداران مانند معدنی اســت ناشناخته و بی انتها، که پس از 

شناسایی استخراج از آن پایانی ندارد.

سعی من این است که در جوامع رسمی تر مانند محل کار 
3

فعالیت هایی داشته باشم که به عنوان نیرویی مفید به چشم بیایم و 
بعد ابراز کنم که “من یک کتابدارم”. در محل کارم از ابتدای اشتغال 
تاکنون هدف و سعیم همین بوده است. در محل کار کنونی سعی 
می کنم با ارائۀ پیشنهادهایی به دانشجویان و مراجعه کنندگان)بازیگران 
اطالعاتی( )برخالف فعالیت های ســابق کتابخانه( در جهت جذب 
آنان برآیم. متأســفانه تصویر خوشــایندی از کتابدــاران در ذهن 

دانشجویان وجود ندارد. من به همراه همکارم سعی کردیم که با

مصاحبه
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 دوســتی با دانشــجویان و اعضای هیئت علمی ایشــان را به 
کتابخانــه دعوت و تشــویق به حضــور در آن کنیــم. کتابخانه 
اکنون در فعالیت های علمی و فرهنگی مشــارکت دارد و فضایی 
دل انگیز)البته به زعم ما و انشــا له به نظر دیگران هم همین طور 
است( برای دوستان است. مراجعات دوستان گویای این امر است.

اهدای کتاب به دوستان، تشویق افراد با توجه به شرایط 
4

ایشان)دانشــجو بودن، کار و شــغل آن ها و …( به مطالعه، بیان 
کردن اطالعاتی که از خواندن کتاب های مختلف عایدم شده در 
بحث ها و توصیف شــورانگیز یک رمان یا داستان، این ها به نظرم 
نوعی تشویق غیرمستقیم است. این تالش مصداق “هر گلی بزنیم 
به سرخودمان زدیم است”، هر تالشی کنیم بازتابش به خودمان 

برمی کردد.

برای همه دوستان عزیز کتابدار و غیر کتابدار و دوستدار 
5

کتــاب و کتاب خوانی و کتابداری آرزوی ســالمت و ســعادت و 
صداقت و سخاوت و سرور و سربلندی و سپاسگزاری دارم. التماس 

دعا.

خانم فیروزه دوخانی

دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

بنده فیروزه دوخانی دانشجوی دکترای علم اطالعات و 
1

دانش شناسی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران 
هستم .و هم اکنون مشغول انجام رساله خود هستم. نحوه آشنایی 
مــن با گروه کتابدار 2٫0 از طریق آقای رمضانی بوده اســت. در 
همین جا از ایشان سپاسگزارم که بنده را شایسته عضویت در این 
گروه دانســته اند. مجله کتابدار0 2٫ باوجود نوپا بودن ولی خیلی 
حرفه ایی کار خودش رو شــروع کــرد و به حق که موفق بوده ،و 
باوجود پشتکار و تخصص جناب آقای حیدری و رمضانی بهتر هم 

خواهد شد.

 به نظر من علم اطالعات و دانش شناسی به نوعی مادر 
2

سایر رشته ها است ، هرچند که تاکنون خیلی مهجور مانده است. 
البته شاید فکر کنید بنده کمی اغراق کردم ولی واقعیت این است 
که شما در هر رشته ایی که باشید نیاز به آشنایی با منابع اطالعاتی 
آن رشته و نحوه دسترسی به آن مطالب و آشنایی با مراکزی که 

منابع را در اختیار شما می گذارند دارید این مهم را در این رشته 
به تفصیل خواهید یافت. بنده گاهی اوقات وقتی مقاالت رشته های 
پزشکی و یا علوم انسانی ) غیر از علم اطالعات و دانش شناسی ( 
را نــگاه می کنــم می بینم حتی دانشــجویان رده بــاالی آن ها 
ابتدایی ترین نکات نوشتن مقاله و استناددهی را رعایت نکرده اند و 
یا شــیوه گردآوری اطالعاتشــان را نمی دانند. ایــن معضل در 
دانشــجویان رشــته ما کمتر دیده می شــود. امروزه با پیشرفت 
تکنولوژی جامعه شــاهد تغییرات و پیشرفت های زیادی در این 
رشته بوده اســت. و یک کتابدار نقش فراتر از یک فهرست نویس 
صرف و ارائه خدمات جلو میز امانت دارد ، و خدمات آن ها فراتر از 
فضای فیزیکی کتابخانه رفته اســت. امروزه کتابداران مهندسان 
اطالعات هســتند. که به کاربر جهت یافتن نیاز اطالعاتی کمک 
می دهند. از طرف دیگر درزمینهٔ بازیابی اطالعات مباحث شناختی 
مطرح اســت که کتابداران اصلی ترین اعضای کنترل و بهبود این 

مسائل در کتابخانه ها هستند.

 ازآنجایی که بنده به آموزش و کارهای پژوهشــی عالقه 
3

دــارم ، در آینده چه در کالس درس و چه در پژوهش های خود 
در جهت معرفی درست این رشته و توانایی های آن تالش خواهم 
کرد . البته در مقاالتی که تاکنون داشته ام در موضوعات مختلف 
رشته ، همواره سعی کرده ام توانایی های رشته را به رخ خوانندگان 
بکشم. درزمینهٔ سواد اطالعاتی آشــنا کردن افراد با توانایی های 
خود ازیک طرف و آشنا کردن آن ها با ابزارهای گردآوری اطالعات 
با توجه به تــوان آن ها از طرف دیگر یکــی از مهم ترین وظایف 
متخصصین این رشــته اســت ، بنده هم در این وادی مستثنی 

نیستم و سعی در جهت ارائه خدمات در این حوزه داشته ام .

 بنده معتقدم برای افزایش یک رفتار و فرهنگ در جامعه 
4

ابتدا باید احســاس نیاز آن در جامعه ایجاد شود تا خود افراد به 
سمت به کارگیری آن رفتار کشش پیدا کنند. مطالعه و افزایش آن 
دــر جامعه هم ، به همین گونه اســت . و ما بایــد ابتدا افراد را از 
مزیت های آن آگاه کنیم و سپس آن ها را به سمت کتاب هدایت 
کنیم. یکی از ایــن رفتارها به کارگیری ســخنان ناب و آموزنده 
درزمینهٔ کتاب و مطالعه در سطح شهر است ، همچنین استفاده   
از مجسمه های مفهومی در این زمینه در پارک ها و در سطح شهر 
است وقتی چشم چیزی را زیاد ببیند باالخره به سمت آن جذب 
می شــود. به عبارتی ما باید با آموزش های غیرمستقیم افراد را به 
سمت مطالعه سوق دهیم. مثاًل استفاده از کتاب به عنوان هدیه . 
کاری که خود من سال هاست انجام می دهم . و اعضای خانواده ام 
هم به ســمت آن گرایــش پیداکرده اند. چقدر خوب اســت به 
کودکانمان کتاب هــای مصور یا پارچه ایی هدیه دهیم کاری که 
خانواده ها کمتر برای فرزندان خود انجام می دهند. به طور خالصه 
تشــویق به مطالعه و کتاب را محدود به هفته کتاب و نمایشگاه 
کتاب نکنیم ، بلکه در طول ســال بــا عناوین مختلف و کارهای 

متفاوت می توان این مهم را تشویق کرد. 

ازآنجایی که سال جاری سال میمون است و نشانه آن هم 
5
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شادی و شانس است ، آرزو می کنم در سال جاری با بزرگ ترین 
شانس زندگی تان روبرو شــوید و روزهای شادی همراه با سالمتی 
در کنار افراد خانواده داشــته باشــید. همچنین امیدوارم تغییرات 

چشمگیرتر و پیشرفت های افزون تر در انتظار رشته باشد.
برقرار باشید.

 

جناب میثم داستانی

کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی، معاونت تحقیقات 
دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 میثم داستانی هستم کارشناس کامپیوتر گرایش نرم افزار- 
1

کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی- کارمند معاونت تحقیقات 
و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد

حدود یک ســال پیش توســط آقای شــیرازی از همکارانم در 
دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد به گروه کتابدار2 دعوت شدم و با 
توجــه به اینکه این گروه یک گروه علمــی فعال و با قوانین خاص 
خودــش بود از این دعوت اســتقبال نمودم و دــر ادامه عالوه بر 
اســتفاده از مطالب مفید این گروه که دوستان کتابدار در سراسر 
کشــور به اشتراک می گذاشــتند تا حد ممکن سعی نمودم خودم 
هم در اشــتراک گذاری اطالعات در این گروه مشارکت نمایم. در 
خصوص مجله کتابدار 2/0، یکی از دوستان در گروه کتابدار2 ایده 
راه اندازی مجله با موضوعات مهارت هــای کتابدار2 را مطرح نمود 
که با اســتقبال مواجه شــد و حتی دکتر فرج پهلو نیز از این ایده 
استقبال نمودند، بعدازآن هم مهندس حیدری نیز سریع فراخوان 
مشــارکت در هیئت تحریریه را مطرح نمود که من هم مثل تعداد 
دیگری از دوســتان اعالم آمادگی کردم و این شد که هسته اولیه 
هیئت تحریریه مجله شــکل گرفت در همین راستا گروه تلگرامی 
هیئت تحریریه راه اندازی شــد و دوستان در خصوص مجله بحث 
و تبادل نظر نمودند که هرکدام از اعضا بر اســاس عالقه و مهارت 
وظیفــه ای را به عهده گرفتند. و من با چند تن از دوســتان عالوه 
بر هیئت تحریریه گروهی جهت راه اندازی و مدیریت وب ســایت را 
تشکیل دادیم و ادامه ماجرا…، که با همکاری دوستان عالقه مند و 
متخصص علم اطالعات و دانش شناسی توانستیم تاکنون 4 شماره 
مجله را منتشر کنیم و امیدوارم در ادامه راه نیز باهمت دوستان و 

توکل بر خدا این راه رو ادامه بدیم.

 رشــته علم اطالعات و دانش شناســی نیاز امروز جامعه 
2

اطالعاتی

 نه تنها من بلکه همه دانش آموختگان این رشته می توانند 
3

در ارتقا جایگاه کتابخانه و کتابداری در اجتماع، و بهبود در وضعیت 
ســواد اطالعاتی مفید واقع شــوند، و این جز بامطالعه و یادگیری 
مهارت های روز اطالع رسانی و دانش امکان پذیر نیست. با توجه به 
این که حوزه علم اطالعات گســترده می باشــد و شامل شاخه های 
بسیاری ازجمله علم سنجی، وب سنجی، اطالع رسانی و … می باشد، 
می توان با افزایش تخصص و مهارت ها به اهداف مذکور دست یافت.

من هم عــالوه بر فعالیت در گروه های مجازی، شــرکت و ارائه 
مقاله در همایش های ملی و بین المللی میان رشته ای مانند آموزش، 
یادگیری الکترونیکی، وب پژوهــی و … و همچنین همکاری در 
پژوهش های مختلف با متخصصین ســایر رشــته ها ســعی کردم 
توانمندی های رشته علم اطالعات و دانش شناسی را معرفی نمایم.

 به نظر من فرهنگ کتاب و کتاب خوانی یا همون مطالعه 
4

باید از کودکی و بخصوص دوران دبستان در افراد شکل بگیره که 
این عالوه بر خانواده ها توجه جدی مسئولین آموزش وپرورش به این 

حوزه رو می طلبه.

 یک ســال دیگر با تمام خوشی ها و ناخوشی هاش بر ما 
5

گذشــت، امیدوارم باتجربه های کسب شده گذشته، همت و تالش 
خود بتوانید زندگی سراســر سعادت رو برای خود و هم نوعان خود 

بسازید و بسازیم.
و در پایان ســال یــک هزار ســیصد و نودوپنــج رو به تمامی 
خوانندگان مجله تبریک می گویم و امیدوارم ســالی سراسر شادی 

رو پیش داشته باشند.

 خانم نرگس ملکوتی

دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی گرایش 
مدیریت اطالعات، دانشگاه فردوسی مشهد

 نرگس ملکوتی اصل هستم.دانشــجوی کارشناسی ارشد 
1

دانشگاه فردوسی مشــهد. از طریق اطالعیه جناب آقای مهندس 
حیدری برای جذب همکاری با نشــریه که در کانال تلگرامی یابش 

منتشرشده بود افتخار آشنایی با این گروه نصیبم شد.

 برخالف برخی از دوستان و حرفه مندان این رشته گمان 
2

می کنم نام آن گویای محتوای آن است. درواقع در این رشته ما به
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اطالعات و هر آنچه به آن مربوط اســت. می پردازیم و رسالت 
تولیــد، فراهم آوری، ذخیره،کنترل، دســترس پذیری و اشــاعه 
اطالعات و دانش را به عهده داریم. به بیان دیگر هدف این رشــته 
تربیت حرفه مندانی اســت که این توانایی رادارند تا مناسب ترین 
) مرتبط تریــن، دقیق ترین و باکیفیت ترین اطالعات را در زمان و 
مکان مناسب با مناســب ترین شیوه در اختیار مناسب ترین افراد 
قرار دهد، تا آن را در جهت ارتقا و تعالی شــخصی، آموزشــی و 
حرفــه ای خود بکار گرفته و درنهایت تعالــی جامعه را به ارمغان 

آورند.

 نه تنها من بلکه هر شخصی که در این رشته تحصیل کرده 
3

اســت، اگر به این حرفه عالقه داشــته باشــد می تواند با ارتقای 
مهارت های حرفه ای خود کارایی بیشــتری دــر ارائه خدمت به 
جامعه داشته باشد و به نوعی دید مثبت و قابل قبولی از حرفه در 

ذهن افراد ایجاد کند.
ازآنجایی که حرفه ما با اطالعات سروکار دارد و اطالعات نقش 
اساســی ای در زندگی افراد ایجاد می کند در صورت دغدغه مند 
بودــن در این حرفه می توان با طراحــی و ایجاد راهکارهای نو و 
کارآمد در دســترس پذیر کردن اطالعات، زمینه مناسبی را در 
جهت ارتقای سواد اطالعاتی جامعه فراهم کرد اگرچه نباید نقش 

آموزشی کتابداران را در این زمینه نادیده گرفت.
متأســفانه من در ابتدــای راه حرفه ای خود هســتم و هنوز 
به صورت جدــی اقدامی در این زمینه انجــام نداده ام اما دغدغه 
اصلی من در پژوهش ها و مطالعاتم اثربخشــی و عمق بخشــی به 
خدمات کتابخانه های عمومی به منظور جذب هرچه بیشــتر افراد 
به این کتابخانه ها و درنهایت تبدیل آن ها به ارزشمندترین منبع 

اطالعاتی برای جامعه است.

 به نظر من مهم ترین و اساسی ترین دلیل برای مطالعه، 
4

عالقه است. به همین سبب مؤثرترین راه را برای افزایش مطالعه 
ایجاد عالقه در افراد میدانم و گمان می کنم با کشــف زمینه های 
موردعالقه افراد و ایجاد ارتباط بین منابع اطالعاتی و این زمینه ها 
می توان گام خوبی در ایجاد شــوق و عالقه در استفاده از منابع 

اطالعاتی برداشت.

 در انتها ســالی نیکو و سرشار از دانایی را برای همگان 
5

آرزومندم.

 

خانم سمانه مثنوی

دانشــجوی کارشناسی ارشد 
مدیریــت اطالعات، دانشــگاه 

الزهرا

 با ســالم خدمت همه خوانندگان عزیــز و فهیم مجله 
1

کتابدار 2٫0
ســمانه مثنوی هستم. دانشجوی کارشناســی ارشد مدیریت 

اطالعات دانشگاه الزهرا.
از تابســتان سال جاری از طریق یکی از دوستان هم رشته در 
دوره کارشناســی با این گروه آشــنا شدم و دعوت شدم به گروه. 
بعد از مدتی و آشنا شدن با شکل کلی فعالیت های گروه و اعضای 
آن و به دلیل داشــتن سابقه نویســندگی و سردبیری نشریات 
دانشجویی و دعوت آقای حیدری برای همکاری با مجله به شکل 

جزئی همکاریمو شروع کردم.

 بنظره من به عنوان یک کارشناس این رشته و دانشجوی 
2

آن هنوز خوِد ماهم به شــخصه تعریف درست و دقیق و کاملی از 
رشــته تحصیلی مــان نداریم. که البته این مســئله بــرای اکثِر 
فارغ التحصیالن رشته های دیگر هم صدق میکنه. می توان دلیل 
این مسئله را نا آشنایی دانشجویان هنگام ورود به رشته و انتخاب 

صرف بر اساس عنوان رشته دانست.
ولی من به عنوان کســی که به مدت 5 ســال هســت به طور 
مستقیم با این رشته تحصیلی درگیر هستم این رشته را حوزه ای 
میدانم که در آن آگاهی، دانایی، فهم، درک، به روز بودن، جایگاه 
مهمی در آن دارد. رشته ای که در آن می توان با آموختن راه های 
چگونــه آموختن جایی و حرفی بــرای گفتن در این دوره عظیم 

اطالعاتی داشت.

 اگــر من به عنوان یک کارشــناس و فارغ التحصیل این 
3

رشته به توانایی های خودم باور و اطمینان داشته باشم می توانم 
خیلی بهتر آموخته ها و دانسته هام را به جامعه موردنیاز منتقل 

کنم.
فعالیت هایــی که من در این دوره به شــکل محدود می توانم 
انجام دهم انتقال مهارت ها و دانسته های خود به اطرافیانم و رفع 
نیازهای آن ها در حِد توانایی هایم می باشــد که تا حد زیادی هم 

موفق بوده ام.

 مــن هنوز وارد حوزه کاری نشــده و خیلی با جامعه و 
4

جوکاری به طور مستقیم آشنایی ندارم. ولی یکی از اهداف من که 
همیشه در ذهنم وجود داشته و پیگیر برای انجام آن هستم ایجاد 
عالقه و شوق خواندن از سن پایین به کودکان جامعه هست. وقتی 
در این سن که ذهن و وجود کودک ظرفیت باالیی برای پذیرش 
و یادگیری داشته باشد عالقه و میل و شوق به دانایی و آگاهی و 
مطالعه در وجود کودک نهادینه شــود برای بقیه سنین ا مشکل 
کمتری به وجود می آید و خوِد شــخص با میل به سمت مطالعه 

می رود.

 آرزوی سالی پر از خیروبرکت و شادی. و آرزوی دانایی، 
5

فهم، درک و کمــال برای همه هم وطنانم دارم. همچنین آرزوی 
موفقیت های روزافزون برای آقای مهندس حیدری و کادر محترم
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 مجله برای زحمات بی دریغشان.

 جناب میالد روشنی

دانشجوی کارشناســی علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه 
شاهد تهران

 ســالم من میالد روشــنی، دانشــجوی کارشناسی علم 
1

اطالعات و دانش شناســی دانشگاه شاهد هســتم و به امید خدا 
ترم های آخر رو می گذرانم و پشت کنکوری هم هستم

من از طریق دوستان ادکایی و خانم انصاری که کارمند کتابخانه 
مرکزی دانشگاه شهید بهشتی هستند با گروه کتابداران 2٫0 آشنا 
شدم و از همان اول هم که بحث مجله کتابدار 2٫0 بود مایل بودم 

همکاری داشته باشم.

 شاید باورتان نشود ولی هرچقدر جلوتر می روم می فهمم 
2

که بیشتر چیزی بلد نیستم! اما فکر می کنم رشته من در قدیم هر 
جا کــه کتاب و کتابخانه بوده و اکنون هر جا که اطالعات باشــه، 
میتونه کاربرد داشته باشه. رشته من یه جورایی به درد تمام آدم ها 
میخوره، هرچقدر بیشتر دغدغه علمی داشته باشند، ما در رشتمان 
بیشتر میتونیم کمک رسان باشــیم. در یک جمله می توانم بگویم 

سازمان دهی و اشاعه اطالعات مهم ترین رسالت رشته ماست.

 قبل از اینکه دانشگاه بیام یکی از هدف هام همین بود که 
3

هرجاکه هستم بتونم به مردم و جامعه خدمت کنم. اآلن خوشحالم 
که رشته ام جای کار بســیار زیادی داره. من سعیم رو می کنم که 
حداقل اطرافیان، دوستان، آشنایان و.. که من آن هارو می شناسم و 
بالعکس بتونن راحت جواب سؤال هاشونو پیدا کنند و بتونه چیزهای 
جدید یاد بگیرند. تا اآلن هم در حد دانشجویی با چند تشکل های 
دانشــجویی و دولتی دــر برپایی و برگــزاری همایش های علمی 
همکاری کرده ام. البته میدونم که راه بسیار دارم و تالش خودم را 

خواهم کرد.

 به نظرم این موضوع از مواردِی که خود کتابداران هم باید 
4

تالش بیشــتری انجام بدهند. خوشبختانه بحث مطالعه چیزِی که 
همه قبولش دارند که باید رویش کار اساســی شــود و اینم قبول 
داریم که در کشــور ما خیلی اوضاع مطالعه مناســب نیست. هنوز 

نتونستم کار زیادی انجام بدم اما اگر من روزی بخوام در این زمینه 
فعالیت کنم حتماً از مدارس شروع خواهم کرد.باید عالقه خواندن و 
مطالعه مثل عالقه به شــبکه های اجتماعی در مردم افزایش پیدا 

کنه.

 ســال نو بهانه ایست برای نو شدن افکار و اعمال خود ما. 
5

این ســال رو تبریک میگم به همه کســانی که می خواهند در سال 
جدید بهتر فکر کنند و بهتر هم عمل کنند. به خصوص دوســتان 
همــراه مجله کتابدار 2٫0 که با خواندــن این مجله هم به مطالعه 

اهمیت می دهند و هم افکار و ایده های نو به دست می آورند.
به امید موفقیت

خانم زهرا اسالمی

دانشجوی کارشناسی علم 
اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه شاهد تهران

 زهرا اسالمی،دانشجوی کارشناسی علم اطالعات و دانش 
1

شناسی دانشگاه شاهد،دبیر کمیته پژوهش ادکا9
بنده از طریق یکی از دوســتان هم رشــته ای تــرم باال با گروه 
کتابداران جوان آشــنا شــدم.بعد از مدتی جناب مهندس حیدری 
دعوت کردند اگر کسی تمایل به کار در مجله دارد اعالم کند و این 

زمینه آشنایی بنده با مجله کتابدار2٫0شد.

 علم اطالعات و دانش شناســی یا همان کتابداری که به 
2

نظر بنده این معادل سازی کاماًل اشتباه است،کمی ناشناخته است 
حتی برای خود دانشجویان رشته.این رشته اگر خوب و هوشمندانه 
با رشــته های دیگر لینک شود و بتواند قدرت خود را درزمینه های 
مختلف دانشگاهی و شغلی نشــان دهند رشته ای بسیار کارآمد و 
جذاب خواهد شد که عالوه بر امیدواری دانشجویان این رشته برای 
ادامه تحصیل و کسب مهارت های الزم برای ادامه راه در این رشته 
،موجب شناخت بهتر و عمیق تر در بین عموم افراد جامعه به خصوص 

قشر دانشگاهی خواهد شد.

 به هرحال بنده اول راه هســتم و باید هنوز در جهت باال 
3

رفتن ســواد اطالعاتی و دیگر جنبه های مربوط به رشــته دانش و 
آگاهی کسب کنم.اما در حد چیزی که تا اآلن فراگرفتم و درک 
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کرده ام به جامعه کوچک افرادی که در کنارم هســتند نیز این 
آموخته ها را انتقال داده ام و تا جایی که می توانســتم رسالت یک 
دانشجوی علم اطالعات را انجام داده ام و توانسته ام دید بسیاری 
از افراد خارج از حوزه این رشــته را نســبت به این رشــته تغییر 

داده ام.

 فرهنــگ باال بردن مطالعه آن هم دــر جامعه ایرانی به 
4

زمان بســیار زیادی نیاز دارد و اگر به دنبال این هستیم که این 
فرهنگ در بین اقشــار مختلف جامعه رشــد پیدا کند باید صبر 
بســیار زیادی داشته باشیم چون بســیار زمان می برد تا نتیجه 
مطلوب را بگیریم.اما اینکه چه کنیم تا این مقوله رشد کند نیاز به 
برنامه ریزی جدی و اساســی بین سازمان ها و نهادهای مختلف و 
همکاری همه جانبه آن ها داریم.و کوچک ترین گروه یا تشکلی که 
ما می توانیم دوستان و هم کالسی ها و خانواده هستند.بنده هم با 
هماهنگی دوستان قرار هست در خوابگاه شب کتاب داشته باشیم 
تا ترغیــب به مطالعه شــویم و همچنین تبادــل اطالعات بین 

رشته های مختلف هم صورت گیرد.

 سپاس از شما و پیشاپیش سال خوب و پرباری را برای 
5

شما و دوستان گرامی آرزومندم.
یزدان یارتان باد

جنــاب محمدرضــا 
چهارسوقی

دانشجوی متالوژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

 محمدرضا چهارســوقی امین هستم ،متولد بندر زیبای 
1

انزلی. راستش قبل از اینکه به جمع دوستانم در مجله ی کتابدار 
بپیوندم هم کار درزمینهٔ فرهنگ و کتاب خوانی فعالیت مطبوعاتی 
داشتم، اما حضورم در عرصه ی مطبوعات به عنوان یک گزارشگر از 
شبی پررنگ شد که پیامی از جانب آقای حسین حیدری به دست 
من رسید ،ایشان در آن پیام از کسانی که توانایی فعالیت درزمینهٔ 
ترجمه و تولید محتوا را داشتند دعوت به همکاری کرده بود ،بنده 
هم با توجه به آشنایی قبلی ام با مجله ی کتابدار ،کار را قبول کردم 
و ایده ام را در خصوص تولید محتوا و همکاری با نویســندگان و 
مترجمان با ایشــان در میان گذاشــتم و ایشــان هــم ایده ام را 

پسندیدند.

 راستش رشته ی تحصیلی من برخالف اکثر دوستانم در 
2

مجله ی کتابدار 2٫0، کتابداری نیست ،اما معتقدم کتاب خواندن 
نه تنها مکمل حرفه ی کتابداری است ،بلکه مکمل جامعه ی ما نیز 
هســت ،به همین دلیل ســعی می کنم که در کنار دوستانم که 
همگی نوابغ علم کتابداری هستند به ترویج کتاب خوانی بپردازم.

 بنده عضوی کوچک از سیستم کتاب خوانی ایران هستم 
3

و به عقیده ی خودم در حال حاضر دارم با نهایت توانم در جهت 
عالقه مند کردن مردم ایران به کتاب تالش می کنم، اما همان طور 
که عرض کردم بنده عضوی بسیار کوچک از جامعه ی کتاب خوانی 
هســتم و تأثیری که می توانم روی هم وطنانم داشــته باشــم به 
کوچکی نقشی است که به من واگذارشده ،و اگر بخواهم در مورد 
اینکه خودم چه فعالیت هایی انجام داده ام صحبت کنم باید بگویم 
همین چند هفته ی پیش بود که مقدمات جشن امضای عزیزی را 
در فضای یک مدرســه ی نمونه دولتی فراهم کردم ،یا اینکه مثاًل 
همیشــه سعی می کنم در گزارش هایم به دنبال راهی بگردم که 
مردم را به کتاب خواندن تشویق کنم و البته فعالیت های دیگری 
هم درزمینــهٔ ترویج فرهنگ کتاب خوانی انجــام داده ام که اگر 

بخواهم در موردشان حرف بزنم احتماالً کمی طول بکشد.

 راستش بنده به نوبه ی خود قدم های کوچک برداشته ام 
4

،اول اینکه همیشه ســعی کرده ام خانواده ام را به کتاب خواندن 
وادار کنم ،یا اینکه دستی به قلم گرفته ام و کتابی را نقد کرده ام 
تــا به نوعی هم وطنانم را در انتخاب کتــاب یاری دهم ،گرچه در 
سطحی نیستم که بخواهم پیشنهادی ارائه بدهم ،اما حدس می زنم 
این وظیفه ی رسانه و ناشران باشد که گامی اساسی بردارند و من 
و امثال من هم باید خانواده هایمان را به کتاب خواندن تشــویق 

کنیم و به قول معروف تغییر را از خودمان آغاز کنیم.

 بندــه از همین جــا عید باســتانی نــوروز را نه تنها به 
5

خوانندگان عزیز مجله ی کتابدار، بلکه به ایرانیان سراســر جهان 
تبریک میگویم و باید به هم وطنان عزیزم بگویم ،همیشه می توان 
از نو شروع کرد ،فراموش نکنید که شما می توانید دنیای خود را 
از نو بســازید و ضمناً کتاب خواندن را هرگز کنار نگذارید چراکه 

کتاب خواندن می تواند کلید موفقیت شما باشد.

مصاحبه کننده: الهام رضوانی گیل کالئی

اسفندماه 1394
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بازار کتاب ایران این روزها حال وروز خوشــی ندارد و ناشران در 
تالش انــد تا با بکار بردن ترفندهای مختلف، جانی به این بازار راکد 
ببخشــند. یکی از شیوه های ناشــران ایرانی برای جذب مخاطب، 
ترجمــه ی کتاب های پرفروش ملل دیگــر و روانه کردن ترجمه ی 

فارسی این کتاب ها به بازار است.
خوانندگان ایرانی هم از کتاب هایی با عناوین مانند پرفروش ترین 
کتاب سال یا پرفروش ترین کتاب قاره ی اروپا و … استقبال کرده اند 
و روی هم رفته می توان گفت که چاپ این گونه کتاب ها به ناشران در 

به فروش رساندن کتاب هایشان کمک شایانی کرده است.
به همین جهت در این شماره از مجله کتابدار 2.0 نگاهی به سه 
اثر با فروش جهانی موفق در بازار کتاب ایران انداخته ایم تا موضوع 
کلــی و نقدهــای وارد بر این کتاب ها را به کمــک مترجمان آن ها 

بررسی کنیم.

ابتدا بیایید تاکمی با این کتاب ها آشنا شویم:

   1. دختر گم شده
    یک رمان دلهره آور است 
که با اقتباس از آن فیلمی به 
کارگردانــی دیویــد فینچر 
در ســال 2014 ساخته شده 

است.
    رمــان در هــر فصل از 
نگاه یکی از شــخصیت های 
اصلی، نیک دان و ایمی دان، 
روایت می شــود و خواننده را 
در تعلیقی مدام نگاه می دارد 

تا این که حقایق فاش شود.
    این کتاب یکی از بهترین کتاب هایی است 
که در ژانر پلیسی نوشته شده و توانسته تحولی 

در این ژانر ایجاد کند،.
    در این رمان برخالف دیگر داســتان های 
این ژانر، داســتان روی پای زنی ایستاده و با او 
پیش مــی رود؛ در حالی که تا پیش ازاین، مردان 
ایفاگــر نقش های اصلی در رمان های پلیســی 

بوده اند.
    نویســنده توانســته نبض زندگی و افکار 
جامعه ی امــروز را دریابد و زنــان را از کنج و 
حاشیه  به بطن داستان بیاورد؛ »دختر گمشده« 

از این نظر اثری مدرن است.
    فلین در این کتاب، نبض نوین جامعه  جهانی و مسائلی را که 
دنیای مدرن با آن ســروکار دــارد، یافته و گام به گام ما را به درون 

جامعه می برد.
    عبارت حکیمانه ای می گوید: »از همراهی، مهر پدید می آید و 
از مهر، رنج. چون این رنج را که از مهر برمی تابد، نوشــیدی، چونان 
کرگدنـ  تنهاـ  ســفر کن.« این کتاب داســتان همین رنج است، 
رنجی که از عشق برمی آید اما شخصیت های آن برای رهایی از این 
رنج، تنهایی را برنمی گزینند، آن ها به دل اجتماع قدم می گذارند و 

ما را با بیم و امیدهایشان همراه می کنند..
    دــر جامعه  مدرن امروزی، »دختر گمشــده« همان دختری 
است که مدت مدیدی  است در ذهن ها حضور دارد اما مجاِل به قلم 
کشیده شدن را نیافته بود، اینک گلین فلین است که آینه به دست 
گرفته و نور آن  را به مسائل تازه  جامعه  امروزی بازمی تاباند، آینه ای 

که در بازتاب آن، رنگ خون نیز هویداست.
    کتاب دومی که تصمیم به بررسی آن گرفته ایم، کتاب دختری 

در قطار نوشته پائوال هاوکینز، نویسنده بریتانیایی است.

2.دختری در قطار
نه تنها یک رمان پلیســی 
روان شناســانه  تریلری  بلکه 
اســت. ماجرای همیشــگِی 
عشق و شکســت، این بار با 
سرگردان،  افکاری  همراهِی 
به داســتانی معمایی منجر 

شده است.

نگاهی به سه اثر با فروش جهانی موفق در بازار کتاب ایران
y نویسنده : محمدرضا چهارسوقی

   دانشجوی متالوژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
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دختری در قطار با روایتی مدرن، ســراغ موضوعی کالســیک 
می رود تا این بار، وحشت و خون را از میان درد و رنج زنانه بیرون 

بکشد.
ریچل که زنی دائم الخمر است برای خودش ارزشی قائل نیست؛ 
ازنظر او زنان فقط از دو وجه قابل توجه اند: وضعیت ظاهری  و نقش 
مادری شــان. پس با این حســاب، او که ظاهری معمولی دارد و 
نازاست، نمی تواند موردتوجه مردی واقع شود. موهبتی که احتماالً 

ازنظر او، زن های دیگر قصه ـ آنا و مگان ـ از آن بهره مندند.
ریچل بیش از آن که دــر واقعیت زندگی کند، در خیال و بین 

آدم های خیالی ای که فقط خودش آن ها را می بیند سیر می کند
اما اتفاقاتی می افتد که زندگِی زن های این داستان، درهم تنیده 
می شــود، پائوال هاوکینز برای بیان این داستان کار مهمی کرده؛ 
او دقیق و موشــکافانه به اطرافش و آدم ها ـ آدم  های معمولی ـ 

چشم دوخته است.
داستان او روایتی مدرن و چند صدایی از ماجرای سه زن است 
کــه هر کس از زاویه  دید خودش آن  را برایمان تعریف می کند و 
ماجرا از وقتی شروع می شود که ریچل خود را درخطر متهم شدن 

به قتل می بیند.

قانون  چهل وهشــت   .3  
قدرت

کتاب سوم اما موضوعی 
متفــاوت دــارد، کتــاب 
قانــون  »چهل وهشــت 
عملی  راهنمــای  قدرت« 
بــرای همه افرادی اســت 
قدرت اند؛  تشــنه ی  کــه 
را  قدــرت  می خواهنــد 
ببینند، داشته باشند و در 
برابرش مسلح شوند. قوانین 
این کتاب قدرتمنــد، چکیده ای از تاریخ سه هزارســاله ی قدرت 
هستند که از استراتژیســت ها و چهره های تاریخی، مثل نیکولو 
ماکیاوللی، سان تزو، کارل وون کلوزویتز، ملکه الیزابت اول، هنری 
کسینجروپی.تی.بار نام گرفته شده اند. هر قانون فصلی مجزا دارد 
که با »ســرپیچی« ، »پیروی از آن قانون« و »اســتثنا« تکمیل 

می شود.

در این شــماره ما افتخار میزبانــی مهمانان عزیزی را 
داشــته ایم که بار ترجمه ی این ســه کتاب را به دوش 
کشیده اند، مفتخرم که مهمان اولمان را به شما معرفی کنم، 

جناب آقای آرش خیروی مترجم کتاب دختر گمشده.

دختر گمشده
نویسنده: گلین فلین
مترجم: آرش خیروی

انتشارات: میلکان

– با سالم خدمت استاد آرش خیروی.
+ سالم عرض می کنم خدمت شما و خوانندگان عزیز مجله ی 

کتابدار 2.0.

– آقای خیروی می شود کمی در مورد داستان کتابتان 
برایمان بگویید؟

+ این کتاب داســتان زندگی زن وشوهری را نشان می دهد )به 
نام های نیک و ایمی( که هردو نویســنده اند و هر فصل کتاب از 
زبان یکی از این دو نفر نوشته شــده و داســتان اصلی از اونجایی 
شروع می شود که در پنجمین ســالگرد ازدواج این زوج ،ناگهان 
ایمی ناپدید می شود و باقی داستان در امتداد همین موضوع پیش 

می رود.

– بازخورد این کتاب در جامعه ی جهانی از زمان انتشارش 
تابه حال چگونه بوده؟

+ عرض کنم خدمتتون که کتاب دختر گمشــده در سال دو 
هزار و دوازده در قالب 432 صفحه منتشرشــده و  روند فروش 
این کتاب از روز انتشار تاکنون کاماًل صعودی بوده و  در سال های 
2013 و 2014 عنــوان پرفروش تریــن کتــاب رو در اکثر نقاط 
جهان به دســت آورده و چیزی که بر فروش این کتاب بســیار 
تأثیر گذاشته نقدهای مثبتی بوده که منتقدان نشریه های مطرح 
جهان ازجمله نشــریه ی تایمز بر این کتاب داشتن، این کتاب در 
ســبک تریلر نوشته شده ، و اساساً کارهایی که در این ژانر نوشته 
میشــه خواننده را بسیار هیجان زده می کند و بااینکه فضای کلی 
داستان خانوادگی است اما داستان پیچش های خاص خودش را 
دارا است ،  و الزم به ذکر است که این کتاب خودش از پیشگامان 

این سبک بوده.
خانم فلین ، نویســنده ی این کتاب کار پرفروش دیگری به نام 
جاهای تاریک را هم در پرونده ی کاری خودش دارد، اما ایشــون 
با نوشتن این کتاب به شهرت جهانی رسیدند و این کتاب نه تنها 
موردتوجه نخبگان جهان قرارگرفته ،بلکه توانسته نظر عوام رو هم 
به خودش جلب کند،خود خانم فلین طی مصاحبه هایی که داشته 
اعتراف کرده همیشه دوست داشته کندوکاوی طوالنی مدت در 
روابط یک زن و شــوهر داشــته باشد و با نوشــتن این کتاب به 
آرزویش رســیده ، این کتاب عالوه بر بررسی روابط زناشویی به 
بررسی نقش رسانه در زندگی انسان نیز اشاره کرده.یکی از مواردی
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که نویســنده در کتاب آن را بسیار پررنگ نمایش داده ،مسائل 
رکود اقتصادی در دوره ی زندگی شــخصیت های اصلی داســتان 
اســت و خانم فلین با ترسیم صحنه هایی چهره ی رکود را به خوبی 
به نمایش می گذارد ،و جالب است که بدانید خود نویسنده در زمان 
رکود اقتصادی شــغل اصلی خود را ،که گزارشگری بوده، از دست 
می دهد و نیک دان که یکی از شــخصیت های اصلی داستان است 
نیز دقیقاً به چنین مشکلی برمی خورد و در زمان رکود اقتصادی از 
کار بیکار می شــود و خانم فلین توانسته حس و حال خود را در آن 
دوره از زبان این شــخصیت بازگو کند و بعالوه برای مردانه کردن 
حس و حال خودش با مردان متعددی که به عنوان سرپرست خانوار 
از پس تأمین خرج خانوادــه برنمی آیند صحبت کرده ،نهایتاً باید 
بگویم مردم اکثراً کتاب را به خاطر روایت بســیار خوبش تحسین 

کرده اند.

– اســتاد خیروی ،بســیاری از خوانندگان، این کتاب را 
به عنوان قسمت اول کتاب دختری در قطار اثر پائوال هاوکینز 
می شناسند ،نظر شما چیست آیا این دو کتاب ارتباطی باهم 

دارند؟
+ من خیلی این دو داســتان را بــه هم مرتبط نمی دانم ،اگرچه 
این دو کتاب هردو در یک سبک نوشته شده اند و قطعاً نویسنده ی 
کتاب دختری در قطار تأثیر به سزایی از کتاب دختر گمشده گرفته.

– به نظر خود شما به عنوان مترجم این کتاب چه نقدی بر 
این کتاب وارد است؟

+ شــاید بتوان گفت بخش هایی از داســتان کمی شــعارگونه 
نوشته شــده که البته این موضوع زیاد به چشــم نمیاد و چون من 
به عنوان مترجم این داستان خیلی به نکات ریز توجه کردم متوجه 
این موضوع شــدم، مثاًل این کتاب حال و هوای اقتصادی آن دوران 
را خیلی پررنگ جلوه می دهد. یکی از حیرت آورترین قســمت های 
داســتان، پایان کتاب است که نشان دهنده ی شرارتی است که در 
سراسر داســتان برخالف شخصیت ها وجود داشــته و به نظر من 
داســتان پایان تکان دهنده ای دارد، آنچه ما در نسخه ی سینمایی 
کتاب ،که نویسنده آن هم خود خانم فلین است، مشاهده می کنیم 

توضیحات کمتر نسخه ی سینمایی نسبت به نسخه ی کتابی است.

– بله و طرفداران این کتاب هم به برتری های کتاب نسبت 
اشاره کرده اند،استاد خیروی چه شد  نسخه ی سینمایی  به 
که این کتاب را به عنوان اولین ترجمه ی مستقلتان انتخاب 

کردید؟
+ دریکی از جلســات تیم کافه سینما ،پیشنهاد ترجمه ی کتاب 
مطرح شــد و هریک از اعضای تیم پیشنهادهای خودشون رو برای 
ترجمــه ارائه دادنــد و من و یکی دیگر از دوســتان این کتاب را 
پیشــنهاد کردیم و خوشبختانه کتاب مورد تائید بچه های تیم قرار 
گرفــت ،و اگر بخواهم صادق باشــم باید بگویم که من شــیفته ی 
فیلم های آقای فیچر هستم و وقتی که متوجه شدم ایشون در حال 
کار روی فیلم این کتاب هستند بسیار مشتاق به خواندن این کتاب 
شدم و با خواندن همان چند صفحه ی نخست جذب کتاب شدم، اما 

کار به این سادگی نبود چون نویسنده ی این کتاب عالقه شدیدی به 
ترکیب سازی دارند و همین موضوع ترجمه ی کتاب را دشوار میکرد 
بعالوه اســتفاده از کلمات عامیانه توسط مترجم نیز تا حدی کار را 
سخت کرد که من مجبور شدم از یکی از دوستانم در آمریکا به نام 
مریم بابان  کمک بگیرم ،که البته خود ایشون هم با بعضی از کلمات 

آشنا نبودند و معنی آن ها را از بومی های آمریکایی پرسیدند.

– ترجمه ی این کتاب چه مدت به طول انجامید؟
+ من از اردیبهشت سال گذشته شخصاً شروع به ترجمه ی کتاب 
کردم اما نزدیکی های خرداد سال گذشته ترجمه ی این کتاب رسماً 
شروع شد اما ناگهان در میان ترجمه ی این کتاب مجموعه ی کافه 
سینما تصمیم گرفت که کتاب تجربیات سخت خانم کلینتون را در 
اولویت قرار دهد و به همین دلیل کار ترجمه ی دختر گمشده مدتی 
زمین ماند تا اینکه کتاب خانم کلینتون به صورت گروهی ترجمه شد 
و بعدازآن دوباره سراغ دختر گمشده رفتم و تقریباً طی هشت ماه 
کتاب را ترجمه کردم و بعدازآن چهار بار مجدداً کتاب را خواندم تا 

اشتباهات کارم را پیدا کنم.

– آقای خیروی کتاب موردعالقه ی خودتون چیه؟
+ من از بچگی شــیفته ی کتاب خواندن بودم ،تا آنجا که کتاب 
خواجه تاجدار را در ســن سیزده ســالگی مطالعــه کردم ، خودم 
همیشــه عالقه مند به کتاب های علمی-تخیلــی بودم و بر همین 
پایه من عاشــق کارهای ژول ورن هستم بعالوه از بچگی به کارهای 
کامیک هم عالقه داشتم اما در کل شاید بتوانم از کتاب عقاید یک 

دلقک به عنوان یکی از کتاب های موردتوجه ام یاد کنم.

– نظر شما درباره جامعه ی کتاب خوان ایرانی چیست؟
+ نمی شــود کم بودن مطالعه در ایران را انکار کرد و ما می بینیم 
که مطالعه روزبه روز دارد بیشتر به انزوا میره و این در حالی است که 
در زمان کودکی من خیلی تنوع سبک کتاب ها کم بود و این قضیه 
مرا همیشه اذیت می کرد ، جالب اینکه سلیقه ی جامعه کتاب خوان 
ایران برای نسل ها یکنواخت بوده و حتی همون کتاب های تکراری 
فروش خوبی داشتند و به همین دلیل بعضی مترجمان هنوز بر پایه 
سالیق گذشته ی مردم عمل می کنند  و این تغییر سلیقه ی مردم 
شاید یکی از دالیل کم شدن آمار کتاب خوانی باشد، اما شاید بتوان 
خوش بین بود که ورود کتاب های الکترونیکی و تغییر سبک دادن 
مترجمان بازار کتاب را تکانی بدهد، مثاًل تا همین چهار سال پیش 

حتی امکان ترجمه ی کتابی مثل دختر گمشده وجود نداشت.

– البته که ســلیقه ی جامعه ی کتاب خــوان ایران دارد 
روزبه روز بهتر می شود،به نظر شما کتاب نخواندن چه تأثیری 
در فرهنگ ایران ،که یکی از غنی ترین فرهنگ های جهان 

است دارد؟
+ کتاب خواندن عالوه بر اینکه موجب افزایش دانش کلی می شود 
،باعث می شود به دنیایی وارد شویم که شاید حتی تفاوت های زیادی 
با دنیای واقعی ما داشته باشد و این  دنیای جدید ذهن ما را صیقل 

می دهد و کتاب را می توان سرگرمی سالمی دانست که ذهن را
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پرورش می دهد ،من همیشــه عاشق این ســرگرمی بوده ام، و  
مطالعه نکردن باعث کم شــدن خالقیت می شود ،زیرا انسان در 
دنیای تک بعدی خود حبس شده و ایده های کمتر و محدودتری 
در ذهنش شــکل می گیرد و طبیعتاً همین امر شــمار ذهن های 
پرورش یافته دــر جامعه را کم می کند، دقــت کنید که مطالعه 
صرفاً خواندن رمان نیســت بلکه به نظر من هر چیزی که انسان 
را درعین حال هم سرگرم کند و هم به تفکر وادارد نوعی مطالعه 

است.

– به عنوان سؤال آخر، آیا کاری در دست ترجمه دارید؟
+  فعــاًل نه، در حال حاضر در حال گشــتن بــه دنبال کتابی 
مناسب هستم در ضمن نمی خواهم خودم را به یک سبک محدود 
کنم بلکه می خواهم سبک های جدید را امتحان کنم و احتماالً تا 
ســال آینده، یک و یا حتی دو عنوان کتاب را برای ترجمه دست 

بگیرم.

– قطعــاً جامعه ی کتاب خوان ایرانی مشــتاق خواندن 
کارهای ارزشمند شما هســتند، ممنون که قبول زحمت 

کردید و وقتتان رو در اختیار من قراردادید،خدانگهدار.

+ ممنون از شما، در پناه حق باشید.

و اما مهمان دوم این بخش خانم محبوبه  موسوی، مترجم کتاب 
دختری در قطار

دختری در قطار
نویسنده: پائوال هاوکینز

مترجم: محبوبه موسوی                                                  
 انتشارات: میلکان

– موضوع و داستان اصلی کتاب چیست؟
 + موضوع داســتان همون موضوع همیشگی عشق و شکست 
اســت. شکســت روابط، تنهایی آدم ها و درد بی درمان عشق که 
بازهــم به خاطر پر کردن خأل تنهایی اتفــاق می افتد. اما در این 
میان و با تک گویی های زن های داستان، ما ذره ذره راه به شخصیت 
تک تک اونها می بریم. گاه ازشون خشمگین می شویم و گاه با اونها 
همزادپنداری می کنیم و گاهی هم برایشــان دل می سوزانیم. اما 
تمام این نقب زدن به عمق شــخصیت ها در بســتر حادثه اتفاق 
می افتــد. حادثه ای که خیلی زود خوانندــه رمان رو درگیر خود 
میکنه و هنوز  چندان از شروع داستان فاصله نگرفته، خواننده به 

دل حادثه پرت میشه.

– شخصیت های اصلی زن داستان.آنا.ریچل و مگان رو 
نماینده چه افرادی در زندگی حقیقیتون میدونید؟

+ در زندگی حقیقی، آنا ســمبل زن بــه مفهوم عامه؛ هم زمان 
شــیطان و فرشــته. یا آن طور که در ادبیات ما رایج است لکاته و 
اثیری. البته شاید اثیری لغت مناسبی برایش نباشد. به هرحال زنی 
هست با ویژگی خیلی از زن هایی که در اطرافمان می بینیم. کسی 
که دنبال یک زندگی راحت با بچه و شوهر است و دنبال امنیت 
در زندگی. گو اینکه خودش امنیت دیگری رو سلب کرده باشه، 
زنی که برای رســیدن به میل و خواسته خودش تالش میکنه و 
البتــه یک زن غربی در همین قالــب، این نظر که اون با خودش 
صادق اســت، حتی در بالیی که ســر دیگری آورده، در خلوت 
خودش، از خودش راضییه و می داند  همســرش را دوست داره. 
هرچند مثل تمام زن هــای خانه دار یا مثل تمام آدم ها که وقتی 
یک جنبه زندگی رو دارن دلشــون برا جنبه ای دیگه تنگ میشه 
اون هم گاه دلش برا کار کردن در بیرون تنگ میشــه از این نظر 
آنا، کاماًل زنی معمولی است و به قول مگان تا حدودی کسل کننده.
ریچل نماینده یه زن شکســت خورده است. مأیوس، افسرده و  
خود سرزنشگر. زنی که عاشق بوده و همچنان عاشق است. اون یه 
زندگی عاشقانه داشته و  بااینکه خودش مسئول اعتیادش به الکل 
اســت اما متوجه نیست که عشق بی شــائبه اش چشمانش را کور 
کرده بوده و  جز چیزی که دوســت داشته نمی دیده. این کوری 
عشــق در زن و مرد به نظرم یکسان است فقط در این داستان، 
کسی که ضربه خورده است، یک زن است. ریچل یک جور سادگی 
هم دارد وســعی می کند در اعتماد یا عدــم اعتماد به دیگران از 
غریزه اش کمک بگیره. چندین بار در طول داســتان می گوید نه 
باهوش اســت  و نه زیبا و خواننده هم دقیقاً برای این حســش 
احساس دلسوزی می کند، چیزی که خودش می خواهد دیگران 
بــراش انجام بدهند، هرچند به عقیده خود از دلســوزی دیگران 
متنفر اســت، اما در شرایط مختلف سعی می کند حس دلسوزی 
دیگران را به خودش جلب کند و این هم صفتی کاماًل زنانه است.
مگان اما یک هنرمند است، با تمام مشکالت و اندوه هنرمندانه. 
کسی از گذشــته او خبر ندارد و وقتی متوجه گذشته دردناکش 
می شــویم با او همزادپنداری می کنیم درعین حال می دانیم که 
موضوع از دســت دادن عزیزان درگذشــته خیلی ها بوده و اونها 
رو تا این حد عصیانگر نکرده. درواقع کسی تا این حد به خودش 
ضربه میزنه که روحیه ای به شدت حساس داشته باشه و مگان این 
روحیه رو دارد. همین طور  خســتگی مدامش رو از یکجا بودن، 
مدام یک کار کردن، کسالت و… اون از  زندگی کسل کننده متنفر 
است و این زندگی مثل تار نامریی عنکبوتی روی دوشش افتاده. 

گالری بسته، با شوهری معمولی و به دوراز هنر یا شیطنت و…

– تام را شــخصیتی مثبت میدانید یا منفی؟ ریچل رو 
چطور؟

+ آدم های این رمان چندان سیاه وســفید نیستند. ما در حین 
خوندن رمان بارها ماجراهایی از زبان ریچل می شنویم که عمیقاً به 

وضعیت فروش کتاب دختر گمشده:

این کتاب توانسته عنوان پرفروش ترین کتاب سال های 
۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ را کسب کند ،بعالوه این کتاب در ایران فروش 
بسیار باالیی داشته و مردم به خوبی از این کتاب استقبال 

کرده اند و کتاب  به چاپ دوم رسیده.
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تام حق می دهیم. حتی در اعمال بعدی تام هم، وقتی با آنا زندگی 
می کند، بازهم میشه جاهایی به تام حق داد. اما در شکل کلی، تام 
نماینده تیپ منفی مرده. مردی هوس باز و خودخواه که همیشــه 
مرتکب بزرگ ترین گناه میشــه یعنی دروغ گویــی یا دو رو بودن. 
ریچل بیشتر از اینکه منفی باشه، کسی است که نیاز به کمک دارد 
و خوشــبختانه او دوستی مهربان دارد که انگار تالش هایش به ثمر 
می نشیند و می تواند ریچل را از منجالبی که در حال فروشدن درش 
هســت، تا حدودی نجات بده. هرچند زحمت های این دوســت به 
چشم ریچل نمی آید. در جواب این سؤالتان می توانم بگویم، همان 

کلیشه همیشگی رایج است: زن مظلوم و مرد هوس باز تا حدودی.

– چه شد که تصمیم به ترجمه این کتاب گرفتید؟
+ من به داســتان های مهیج، چه پلیسی و چه ترسناک و یا ژانر 
سیاه عالقه مندم. درواقع من به داستان هایی عالقه مندم که بر بستر 
حادثه ســوارند و نه روایت صرف. و  به نظرم داســتانی که دارای 
حادثه یا بدتر از اون دارای قصه نباشد، حتی اگه دارای ارزش ادبی  
هم باشــد نمی تواند نگاه دقیقی به روابط بین افراد و شــخصیت ها 
داشته باشد .شــخصیت پردازی در داستان عنصری کاماًل کلیدی 
است، شخصیت هایی که در بستر داستانی خودشان باورپذیر باشند 
و ما را با جریان داستان همراه کنند به قدری که وقتی داستان تموم 
شــد، ما صرفاً یه قصه پردازی صرف یا ســخنرانی جامعی در مورد 
اندیشه های نویسنده نخوانده باشــیم بلکه داستان عنصری واقعی 
و زنده باشــد در دست و ذهن خودمان. این داستان را به پیشنهاد 
ناشــر خواندم و از آن خوشم اومد و چون ناشر به من اطمینان داد 
که کپی رایت اثر را خریداری میکنه) که البته نشر میلکان کپی رایت 
اثر را خریداری کرد(، دســت به ترجمه اش زدم. از طرفی  به تازگی 
مجموعه داستان خودم را به نام »خانه ای از آن دیگری«- در حال 
و هوایــی کاماًل متفاوت با فضای این داســتان- تمام کرده بودم و 
به ناشر ســپرده بودم  و می دانستم مدتی داستان تازه ای نخواهم 

نوشت و برای همین سراغ ترجمه این کتاب رفتم.

–  ازنظر خودتان که مترجم این داستان هستید.چه نقدی 
بر این کتاب وارد است؟

+ نقد نمی توانم بگم اما نکته ای هســت. نکته این اســت که ما 
چه انتظاری از کتاب داریم و با چه دیدگاهی ســراغ یک داستان 
می رویم. رمان دختری در قطار رو نمی شود رمانی عام پسند دانست 
،ازآنجاکه به کالبدشکافی شخصیت ها و عمیق شدن در درون آدم ها 
نظر دارد و از طرفی نمی شــود اســم رمان ادبی بهش داد چون به 
ادبیات متــن توجهی ندارد، یا نمی خواهد کشــفی در زبان یا در 
زمان بکنــد. حتی جلو و عقب رفتن های زمانی داســتان نه بازی 
بافرم اســت و نه ابداع نویسنده – چون بارها نویسندگان دیگر این 
کار را کرده اند. این داستان می خواهد شناختی از آدم های ساکت 
اجتماع به دســت ما بدهد که به بهانه یــک قتل، زمینه ی این کار 
را فراهم می کند. آدم هایی که اغلب در داســتان ها غایب هستند: 
هنرمندهای شکست خورده، زنان زشت و مأیوس، زنان کسل کننده 
خانه دار و… که ویژگی بخصوصی ندارند و از این نظر این داستان 
هم داستانی مردم پسند شده و هم به خاطر سهل و ممتنع بودنش، 

به عنوان داستانی که ذهن های عمیق نگر رو درگیر خودش می کند 
شناخته شده. موضوع این است که اگر کسی با دید جنایی صرف بره 
ســراغ رمان ،با این قصد که بخواهد  رمانی جنایی بخواند، )طبیعتاً  
اگه جنایی خون قهاری باشد(، خواسته اش برآورده نمی شود و اگر 
دنبال داستان سرگرم کننده ای باشد، بازهم نمی تواند با کتاب ارتباط 
برقرار کند،و البته این ضعف رمان نیســت ،بلکه ضعف از ســاختار  
ذهن رمان خوان ما ایرانی ها است که رمان ها را دسته بندی کرده ایم 
به روشنفکری و عامه پسند و هیچ مرزی بین این دو قائل نیستیم و 
فکر می کنم یکی از علت های کتاب نخواندن مردم هم همین باشد. 
چون عامه پســند یا به اصطالح معمول تر رمان های بازاری در ایران، 
به این معناســت که فکری پشت کتاب نباشد و رمان های جدی تر 
انگار برای قشر فرهیخته ای نوشته شــده که همه کس نباید از اون 
ســر دربیاورد. درحالی که هر رمان عامه پسند یا فرهیخته پسندی 
می تواند از مرز خودش فراتر برود و دارای نگاه واقع بینانه از یکسو و 

گسترده از سوی دیگر باشد.

–  ارتبــاط این کتاب با کتاب دختر گمشــده رو چطور 
می بینید؟

+ شــاید ارتباط این دو رمان هم زمانی تقریبی انتشار دو اثر بود. 
دو اثر در ژانر پلیسی و با محوریت زنان. برخالف تمام داستان های 
پلیسی که تا حاال نوشته شده و مردها همیشه در اون نقش محوری 
داشــته اند و هر دو نویسنده ، نیز زن هستند. خانم فلین ازین نظر 
پیشــتاز اســت اما رمان دختری در قطار کاًل دــر فضای دیگری 
می گــذرد. آدم های این رمان، آدم هایــی کاماًل عادی اند که در هر 
شهر و کشوری در قالب شــخصیت ها و مصائب خاص اون منطقه 
ممکنه در حال زندگی کردن باشند. از این نظر این رمان، داستانی 
مردمی تر دارد. شــاید یکی از علت های اقبال نسبتاً خوب مردم به 

این کتاب هم همین باشد.

و در آخر: ممنونم از شما که فرصت این گفتگو رو فراهم کردین.

وضعیت فروش کتاب دختری در قطار:

این کتاب توانسته طی مدت کوتاهی رکورد فروش 
افسانه ای هری پاتر را بشکند و عنوان پرفروش ترین 

کتاب سال ۲۰۱۵ را کسب کند، بعالوه  فروش این کتاب 
در ایران هم به قدری باال بوده  که طی چهار ماه ،چهار 

بار تجدید چاپ شده.

ومهمان آخر این بخش ،خانم فرناز کامیار مترجم کتاب چهل وهشت 
قانون قدرت

چهل وهشت قانون قدرت
نویسنده: رابرت گرین

مترجم: فرناز کامیار
 انتشارات: هورمزد
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– با سالم خدمت خانم کامیار
+ درود بر شما

– خوب بگذارید برویم سر اصل مطلب، می شود توضیح 
مختصری در مورد آخرین کتابتان ،چهل وهشــت قانون 

قدرت، بدهید؟
+ چهل هشــت قانون قدرت چکیده ای از قوانین رفتاری است 
که توسط رابرت گرین گردآوری شده .نمی توان تمامی قوانین این 
کتاب را اخالقی دانســت و خیلی از انسان ها این قوانین را قبول 
ندارند ،قوانین این کتاب بســیار گسترده است و همه ی زمینه ها 
را ،از هنر و فلسفه گرفته تا تاریخ و سیاست، پوشش می دهد. این 
کتاب رفتار  اشــخاص قدرتمند را از سه هزار سال پیش تابه حال 
بررسی کرده. در این کتاب چهل وهشت قانون وجود دارد و در هر 
فصل نویسنده به صورت مختصر قانونی را توضیح داده و بعدازآن 
از افراد معروفی که از آن قانون پیروی کرده اند و به نتیجه مثبت 
رســیده اند و همچنین افرادی که از آن قانون سرپیچی کرده و به 
سرنوشت بدی دچار شده اند یادکرده،بعالوه این کتاب بخشی به 
نام بدبیاری قوانین نیز دارد و این بخش نشان می دهد که قانون ها 
همیشه هم موجب موفقیت نمی شــوند و استثنای هر قانون نیز 
بیان می شــود ،موضوع و بافت کلی کتاب این گونه است اما مردم 

برداشت های متفاوتی از کتاب می کنند.

– چه شد که تصمیم به ترجمه ی این کتاب گرفتید؟
+ اولین کتابی که ترجمه کردم )خواســتن توانستن است( نام 
داشــت ،این کتاب در گروه کتاب های مثبت اندیشی قرار گرفت 
درحالی که به نظر من اصاًل ارتباطی با مثبت اندیشــی نداشت و 
بیشتر بر قدرت متمرکز بود. روزی که برای انتخاب دومین کتابم 
به دفتر انتشارات رفته بودم ،در بین گزینه هایی که برای ترجمه 
روی میــز قرار داده بود ،اولین چیزی که نظرم را جلب کرد طرح 
جلد روی کتاب بود ،جلد قرمز و جذابی داشت ،سپس نشستم و 
کتاب را ورق زدم ،با ورق زدن کتاب بسیار وحشت کردم چراکه 
کتاب بسیار حجیم و سنگینی بود ،پس یک هفته از ناشر فرصت 
گرفتم تا بر روی انتخابم فکر کنم ،سپس زندگینامه ی آقای گرین) 
نویسنده کتاب ( و دیدگاه جامعه جهانی نسبت به کتاب را مطالعه 
کردم و نکته ای بار دیگر نظر مرا جلب کرد این بود که اکثر مردم 
جهان این کتاب را کتابی شیطانی می دانستند ،با کسب اطالعات 
راجع به این کتاب چیزی درونی مرا به چالش کشید و من تصمیم 
به ترجمه ی این کتاب گرفتم، اما مسائلی پیش آمد که باعث شد 
این کتاب چند ســال زیردســتم بماند و حتی وسط ترجمه این 

کتاب شش کار دیگر را ترجمه کردم.

– چگونه اســت که شما بیشتر به ســمت کتاب های 
روان شناختی می روید و به سمت ترجمه رمان نمی روید؟

+ بهتر اســت از عبارت کتاب هایی که درزمینهٔ شناخت قدرت 
درونی انسان نوشته شده اند به جای عبارت روان شناختی یاد کنید. 
و دلیل عالقه ام به ترجمه ی این گروه کتاب ها این است که دوست 
دارم مردم کمی از این روال عادی خارج شــوند و کمی متفاوت 

از گذشــته عمل کنند ،من آدم رؤیابافی هستم اما میدانم جدا از 
هر مکتب و مسلکی که از آن پیروی می کنیم درنهایت با زندگی 
واقعی روبرو خواهیم شــد و ما برای زندگی کردن نیاز به مهارت 
داریم ،من هم دوســت دارم همه ی آدم هایی که با آن ها ارتباط 
دارم ایده آل و خوب باشند و برای هم آرزوهای قشنگ بکنند ،اما 
این گونه نیست، ما در یک دنیای واقعی زندگی می کنیم ،اتفاقاً در 
کتاب چهل وهشت قانون قدرت هم انسان ها را با نمادهای مختلف 
نشــان داده شده اند،گرچه نمی توان به دلیل تغییرات ذاتی آدمی 
این نمادها را دقیق دانســت. دنیای مــا قوانین خودش را دارد 
برای مثال، گرچه مثال جالبی نیست ،قانون دنیای ما مانند قانون 
جنگل است که در آن هر حیوان خصلت مخصوص خود را دارد، 
درســت مثل آدم ها ،پس نباید رؤیاباف بود و نباید تصور کرد که 
امروز صبح که از خواب بیدار می شــوم فقط با آدم هایی فانتزی و 
رؤیایی برخورد خواهم کرد  ،همین امر محرکی اســت تا من را به 
ترجمه کتاب هایی مثل چهل وهشت قانون قدرت وادار می کند تا 
مردم با پیروی از این قوانین در زندگی خود تغییراتی ایجاد کنند 
و من به دنبال کتاب هایی هستم که کمی داروی تلخ در جامعه ی 

کسل و راکد ما بریزد.

 – خانم کامیار کتاب های شــما در ذهــن مردم تأثیر 
می گذارند و مردم می توانند این کتاب ها را سرلوحه زندگی 
خود قرار دهند ،شــما به عنوان مترجم این کتاب تابه حال 

تأثیری از این کتاب ها پذیرفتید؟
+ امیدوارم که حداقل پنجاه درصد کسانی که کتاب های من را 
خوانده اند ،از این کتاب ها تأثیر پذیرفته باشند ،راستش من عاشق 
کتاب هایی هستم که ترجمه کرده ام. ترجمه ی کتاب چهل وهشت 
قانون قدرت به این دلیل طول کشید که من نمی توانستم با بعضی 
از قانون ها کنار بیایم و از آن ها در زندگی خود اســتفاده کنم و به 
همین علت توقف هایی طوالنی داشــتم تا بتوانم با آن قانون کنار 
بیایم ،گرچه دســت آخر نتوانستم با همه ی قانون ها دوست شوم 
اما به طور نسبی قانون را می پذیرفتم ،به همین علت این کتاب ها 
تأثیر زیادی در زندگی من داشته ،حداقل باعث شده که من دیگر 
آن دختری نباشــم که در جهان رؤیایــی خود زندگی می کرد ،و 
شاید چیزی از همه ی چیزهایی که ترجمه کرده ام استفاده نکنم 
اما مانند اســلحه ای همه ی این قوانین را در پس ذهن خود دارم 
و می توان هرلحظه از این اســلحه استفاده کنم و آدم هایی را که 
برای معاشــرت کردن انتخاب می کنم از فیلتری که در مغز خود 
دارم عبور می کنند و این فیلتر مانند یک آیینه درون آدم ها را به 
من نشــان می دهد و من می توانم فهمم در مواجهه با انسان های 
مختلف از چه پادزهرها و حتی زهرهایی باید استفاده کنم و اگر 
خودم آدمی نباشــم که بخواهم از زهرها اســتفاده کنم ،حداقل 
میدانم در مواجهه با هر زهر از چه پادزهری اســتفاده کنم ،مثاًل 
مــن خودم تمامی قوانین کتاب چهل وهشــت قانون قدرت را به 
علت نداشتن محور اخالقی قبول ندارم اما با ترجمه کتاب فهمیدم 
قوانینی هســتند که گرچه درست هستند اما انسان ها کتمانشان 
می کنند و دانســتن این قوانین مانند اسلحه می ماند ،همه ی ما 
بعضی از کارها را در لفافه انجام می دهیم درحالی که توجه به این
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کارها می تواند کلید موفقیت باشد.

– بگذارید پیرامون کتاب چهل وهشت قانون قدرت بیشتر 
بحث کنیم ،در مســیر ترجمه ی کتاب چهل و هشت قانون 

قدرت با چه مشکالتی دست وپنجه نرم کردید؟
+ مشــکلی که نه من بلکه تمامی مترجمان و نویسندگان با آن 
دست وپنجه نرم می کنند بحث سانسور و ممیزی است ،مثاًل یکی از 
دفعاتی که این مشکل گریبان گیر من شد موقع چاپ کتاب هشت 
اتاق شــادی بود که یکی از اتاق هایش کاماًل حذف شــد ،یعنی در 
اصل نام کتاب نه اتاق شادی بود،  و به نظرم ضرورت چاپ اتاق نهم 
از باقی اتاق ها بیشــتر بود چراکه اتاق مذکور که نویسنده نام آن را 
اتاق خواب نامیده بود راجع به شبکه های اجتماعی و فضای مجازی 
بود ولی با تمام اصراری که من بر حذف نشــدن آن اتاق داشــتم 
،اتاق مذکور را کاماًل سانسور کردند ،اما درباره ی کتاب چهل وهشت 
قانــون قدرت باید بگویم ازآنجاکه در این کتاب صحنه های تاریخی 
بسیاری شرح داده شده و این نویسنده کتاب به اندازه ای صحنه های 
تاریخی را زیبا شــرح داده که من خودم احساس کردم که قدرت 
تجسمم قوی تر شــده و من خودم حس می کردم که درصحنه ها 
حضور دارم چراکه نویسنده تمامی صحنه ها را بدون اینکه به خشن 
یــا لطیف بودــن آن صحنه ها توجهی بکند شــرح داده و یکی از 
نگرانی های من این بود که نکند شرح های تاریخی کتاب حذف شود 
و من هرروز با خودم این درگیری را داشــتم ،اما درنهایت دوباره 
به خودم می گفتم که من تمام تالشــم را می کنم به امید اینکه کار 
چاپ شود و تا آنجایی که اطالع دارم خدا را شکر هیچ جای کتاب 
حذف و سانسور نشده ،و مشکل دومم هم درگیری خودم با کتاب 
بود چراکه همان طور که گفتم ســعی می کنم با همه ی قانون های 
کتــاب کنار بیایم ،گرچه به عنوان مترجم با متن کتاب راحت بودم 
اما به عنوان فرناز کامیاری که خواننده ی کتاب اســت با متن کتاب 
مشکل داشتم و گاهی با خواندن بعضی قسمت های کتاب به عنوان 
یک خواننده از دســت نویســنده و حتی از دست مترجم ناراحت 
می شدم چراکه به شــخصیت من خواننده برمی خورد و زمانی که 
به عنوان خواننده به این مرحله رسیدم رفتم سراغ نویسنده ی کتاب 
،رابرت گرین ،که بدانم خود نویســنده چگونه انسانی است و به این 
نتیجه می رســیدم که ایشان انسان بسیار قابل قبولی هستند و کار 
خود را از ســر می گرفتم ،و این اتفاق بارها تکرار شــد و من هر بار 

بیشتر در مورد شخصیت ایشان تحقیق می کردم.

– خانم کامیار گرامی نویســنده ی موردعالقه ی خودتان 
کیست؟

+ من در بین نویسندگان خارجی ،جرج جیمز فریزر و نویسندگان 
سبک اساطیری را بسیار دوست می دارم و در بین نویسندگان ایرانی 
هم باید بگویم معموالً کارهای کالســیک ایرانی را دنبال نمی کنم 
و متأســفانه این به معنی دور بودن من از ادبیات ایران اســت! و 
شاید هم عدم سازگاری روحیه ی من با اندوه و غم نهفته اش ،البته 
لیســتی از کتاب های موردعالقه ام از نویسندگان ایرانی دارم که در 
این لیســت کتاب های جزیره ی سرگردانی بانو دانشور، کتاب های 
صادق هدایت و سمفونی مردگان جناب معروفی، رازهای سرزمین 

مــن آقای براهنی و …کتاب های دیگری هســتند که در  دوره ی 
نوجوانی خوانده ام و بسیار متأثر شده ام.

– داستان های ایرانی را غمگین توصیف کردید ،منظورتان 
دقیقاً از غم نهفته در دل کتاب هایی که نویســنده پارسی 

دارند چیست؟
+ حس تاریکــی یاس و ناامیدی. نوعی بی پناهی و درماندگی در 
برابر نامالیمات و تســلیم شــدن در برابر تقدیر بد. کتاب هایی که 

خوندم بی نظیر و قوی بودند. ولی ذهن منو سیاه می کردند.

– به عنوان ســؤال آخر ،آیا کاری برای ترجمه در دست 
دارید؟

+ بله، کتاب دیگری از آقای رابرت گرین را برای ترجمه در دست 
گرفته ام.

– با تشکر از شما ،خدانگهدار
+ خداحافظ شما

وضعیت فروش کتاب چهل وهشت قانون قدرت :

این کتاب، کتابی پرفروش در عرصه ی بین المللی 
بوده است که تنها در امریکا بیش از یک میلیون نسخه 
از آن به فروش رسیده است ، این کتاب  در بازار ایران 

نیز فروش باالیی داشته و به چاپ دوم رسیده.

البته که نمی توان فروش باالی این ســه کتــاب را تنها مدیون 
عنوان آن ها دانســت ،بلکه آنچه باعث شده این سه کتاب پرفروش 
در عرصه ی جهانی در ایران هم فروش باالیی داشته باشند ،مهارت 

مترجمان این کتاب ها و نثر روان و بی نقص آن ها بوده است.

اما بیایید نگاهی به مخاطبان این ســه کتاب بندازیم ،هر سه ی 
این کتاب ها در عین داشتن نثری ساده و روان ،دارای بار ادبی هم 
هســتند و خواننده را به چالش می کشند ،حتی کتاب چهل وهشت 
قانون قدرت که محوری داســتانی ندارد هم ،با توصیف صحنه های 
تاریخی خواننده را به فکر وادار می کند و همین توصیفات است که 

به این کتاب بار ادبی می بخشد.

خصوصیات این ســه کتاب ،باعث می شــود که تمامی گروه های 
جامعه ،عوام و نخبگان ،جذب این کتاب شوند و این بدین معناست 
که اگر نویسندگان ایرانی دست از محدود کردن سبک خود به یکی 

از این گروه ها بردارند ،شاید بازار کتاب ایران جانی دوباره یابد.

مصاحبه کننده: محمدرضا چهارسوقی
اسفندماه 1394
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مصاحبه با آقای دکتر سعید اسدی
y نویسنده : زهرا اسالمی

  دانشجوی کارشناسی علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه شاهد تهران 

1- ابتدا یک معرفی کلی از خود داشته باشید.
به نام خدا من سعید اسدی هستم. استادیار گروه علم اطالعات و 

دانش شناسی دانشگاه شاهد

2- چه شــد که به کتابداری و دکترای فناوری اطالعات 
رسیدید؟

من بعدازاینکه رشته کتابداری پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان قبول شدم بالفاصله با توجه به روحیات خود به آن عالقه مند 
شــدم. بعدازآن در سطح کارشناسی ارشــد ادامه تحصیل دادم و 
بعد شــروع به کارکردم. چند سال در چند پروژه فعالیت داشتم و 
همچنین به عنوان کتابدار در کتابخانه عمومی کارکرده ام. نیازی که 
دــر آن دهه، یعنی در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 خورشــیدی 
بود؛ این بود که چون فناوری اطالعات خیلی در حال رونق گرفتن 
بود کتابخانه ها نیز نیاز به وب و اینترنت را احساس کردند. بنابراین 
دغدغه تمام کســانی که در حوزه علم اطالعات و دانش شناســی 
بودیــم این بود که ما هم خودمان درIT تخصص و تبحر داشــته 
باشیم و هم اینکه فناوری اطالعات را وارد حوزه اطالع رسانی نموده 
و از آن استفاده کنیم. در آن زمان من توانستم دکترا قبول شوم و 
حوزه ای که برای خود انتخاب کردم و در سطح دکترا ادامه تحصیل 

دادم، فناوری اطالعات بود.

3- از سفرتان به استرالیا برای طی دوران دکترا بگویید.
با توجه به اینکه دامنه دانش وسیع است و دانش در سطح دنیا 

پراکنده شده است این تفکر وجود دارد که بخصوص در رشته هایی 
که ما به اندازه کافی نیروی متخصص نداریم تمام یا بخشی از کسانی 
که می خواهند در دوره های تحقیقی شرکت کنند به دانشگاه های 
معتبر بین المللی بروند، و ســال 1380 کــه من خود خیلی عالقه 
داشــتم دکترا بخوانم در آزمونی که وزارت علوم می گرفت شرکت 
کردــم و همراه با یک گروه که همگی در حال حاضر از اســاتید و 
پژوهشگران دانشگاه های مختلف هســتند در این آزمون پذیرفته 
شــدیم که ســال اعزام ما 1383 بود. انگیزه رفتن به دکترا درواقع 
عالقه به ادامه تحصیل بود و اینکه چرا در خارج از کشور؟ بیشتر به 
خاطر همین مسئله ای که دوست داشتیم چیز جدیدی یاد بگیریم 

و با دنیای اطالع رسانی در بیرون از مرزهای کشور آشنا بشویم.

4- در بخش رزومه تان دیدم که حوزه پژوهشــی شــما 
جستجو اطالعات در وب و به ویژه مطالعه موتورهای کاوش 
اینترنتی است. در رابطه با این حوزه به دوستان ما توضیحی 

می دهید؟
بله. در اســترالیا شــهری که من رفتم شــهر بریزبیــن یکی از 
ایالت های شــرقی استرالیا بود. بریزبین سومین شهر بزرگ استرالیا 
است. دانشگاهی که من در آن پذیرفته شدم دانشگاه کوئینزلند یا 
UQ بود که جزو 5 دانشگاه برتر استرالیا شمرده می شود و دانشگاه 
بسیار باکیفیتی چه ازلحاظ علمی و آموزشی و چه به لحاظ فیزیکی 
و فضای پردیس دانشــگاه در سطح باال می باشد. دانشکده و یا آن 
 ITEE گروهی که بنده دوران دکترا را در آن ســپری کردم نامش
که به مفهوم دانشکده مهندسی برق و فناوری اطالعات است در آن 
دانشکده گروه های خیلی زیادی بودند گروهی که ما در آن شروع به 
تحصیل کردیم )DKE(Data & Knowledge Engineering یا مهندسی 
دادــه و دانش که کارش مربوط به بازیابــی اطالعات، داده کاوی، 
استخراج اطالعات و این گونه مسائل می شد. اگر بخواهیم به صورت 
کلی بگوییم حوزه ای که من به آن عالقه داشــتم بازیابی اطالعات 
یا IR هســت که خب در حوزه علم اطالعات و در دنیای کامپیوتر 
خیلی بحث داغی است. در بازیابی اطالعات آن قسمتی که باز من 
به صورت تخصصی تر روی آن تمرکز کردم بازیابی اطالعات مکانی 
یا جغرافیایی بود و به این مفهوم هســت که مثاًل شما اگر در یک 
موتور جستجو دنبال یک مطلبی به اسم “تاریخ ایران” باشید خیلی 
مهم نیست که آن نتیجه برای شما از کجا می آید مهم آن است که 
مطلب خوبی برایتان پیدا کند. اما اگر که شما “کافی شاپ در تهران” 
را جستجو کنید و یک سایتی که مربوط به تهران نباشد را به شما 
نشان دهد مطمئناً شما از آن رضایت ندارید.موتورهای جستجو در 
حال حاضر ضعفی که دارند این هست که پرسش هایی که بار مکانی 
و جغرافیایی دارند را خیلی خوب نمی توانند پاسخ دهند و من سعی
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کردم که یک مقدار روی این موضوع کارکنم و درواقع موضوعی 
که من کارکردم جستجو در وب برای اطالعات جغرافیایی بود.

5- توصیه شــما برای کسانی که در این رشته یعنی علم 
اطالعات و دانش شناســی تحصیل می کنند و قصد گرفتن 

بورس تحصیلی دارند چیست؟
برای بورس گرفتن شــما نباید کار را به تأخیر بیندازید و بگویید 
تمرکز و درس خواندنم برای این هدف را به دوره ارشــد و بعدازآن 
موکول می کنم. اگر کســی دوســت دارد که کار علمی کند و در 
حوزه علم اطالعات پژوهشگر شــود باید از همان دوره کارشناسی 
شــروع کند. اوالً باید هدفمند درس خواند یعنی باهدف اینکه من 
می خواهم ادامه تحصیل بدهم و نباید درس را صرفاً برای گذراندن 
واحد ارائه شده آن و گرفتن مدرک خواند دوماً اینکه باید ارتباطات 
قوی داشت برای مثال در رشته ما ادکا و انجمن های مختلف که در 
دانشــگاه ها وجود دارد و سومین نکته ای که وجود دارد این هست 
که پژوهش محوری و انتشار را در خودمان تقویت کنیم. انتشار در 
ابتدا ممکن است که بامطالعه مطالب مروری، ساده وحتی گزارش ها
همراه باشــد اما در ادامه راه وقتی بیشتر به سمت دنیای انتشار 
پیــش برویم کم کم می توانیم به حل مســئله، ایجاد یک مســئله 
پژوهشــی و بعد پژوهش برســیم. به طورکلی ما باید یک ذهنیتی 
داشته باشیم که می خواهیم در این رشته پژوهشگر باشیم و بعد در 

ادامه هرچه جلوتر برویم می توانیم خودمان را تقویت کنیم.

6- با مجله کتابدار 2.0 آشنایی دارید؟ آن را چطور ارزیابی 
می کنید؟

بله. من ســایت آن را دیدم ولی در حقیقت خیلی تبلیغی از آن 
نمی بینم. اما به هرحال وقتی ما واژه “2.0” را در عنوان آن می بینیم 
انتظار می رود که نوآور و رو به رشــد و مطلع از فناوری های جدید 
در حوزه علم اطالعات باشد. در حقیقت بنده یکی دو بار سایت این 
مجله را دیدم و اطالعات و آشنایی من راجع به آن در حد متوسط 

است.

7- سخن پایانی از زبان شما برای ما؟
اوالً از شــما تشکر می کنم که این مصاحبه را ترتیب دادید دوماً 
اینکــه این مجالت یک ابزارهایی هســتند که عالوه بر اینکه باعث 
ارتباطات می شــوند به شــما یک زمینه ای می دهند برای انتشار و 
انتشــار همان چیزی اســت که ما از دانشــجو و دانشــجویی که 
می خواهد پژوهش محور باشــد انتظار داریم.انتشار لزوماً به معنای 
اینکه یک کار پژوهشــی کامل انجام بگیرد نیست گاهی مرور یک 
مقاله، ارائه یک گزارش پژوهشــی، خالصه کردن یک مطلب، ارائه 
دادــن نوآوری ها در یک زمینه مثاًل ابزارها، گجت ها، حتی معرفی 
همایش ها و غیره خودش یک نوع کار انتشاراتی محسوب می شود 
و از گام هایی است که دانشجوها باید به سمت آن بروند و انتظار ما 
این هست که دانشجویان ما بیشتر از ما در ارتباط با چنین مجالت 

و مقوالت دیگر باشند و بیشتر آن ها را بشناسند.

ممنــون از اینکه این وقت را در اختیــار ما قراردادید. 

پیشاپیش سال خوبی را برای شما آرزومندیم.

مصاحبه کننده: زهرا اسالمی

تاریخ مصاحبه: 1394/12/10

روش مصاحبه: حضوری
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#سرگرمی
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“کاف” مثل کتاب، “میم” مثل مجله
y نویسنده : فاطمه ترابی

   دانشجوی کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران 

در وصف مجله کتابدار 2.0

… …کتابدارم…

من دگر هیچ ندارم…

این تلگرام شده داروندارم …

در هیاهوی همین آشفته بازار

حسین حیدری بنهاده گلزار…

گروهی با ستارگان رخشان..

قدم بنهاد بر فرق آسمان….

دبیر و الیق و خوش قلب امیر است

خودش یه پا مدیر اما سردبیر است

دبیر یک مجله که غوغا کرده در کار

همه اهلش بوند نیکوگفتار

هله! اهل مجله، اهل کارند

همه دنبال علم اند و مجالند

حسین است و امیر، اندیشه خالق

سه تن ریشه و ما باشیم همه ساق

محمد، میثم و میالد و تارا….

نسیم و گندم و ژیهات و آال

ببخشــا عذر من را ای رفیقا!! نبردم نام 
سایر، ای دریغا…

خالصه پروراند از کل ایران

مجله در خودش چون ما جوانان

یکــی ُکرد و یکــی تــرک و یکی اهل 
خراسان

یکی لر، اهل سیستان، اهل تهران

خالصه کارمان خارج ز مرز است

بلی، ایراد آن مو الی درز است…

نمی دانم چه میدانی زکار یک کتابدار؟

ولی کارش برابر می کند با یک پرستار

یکی سم از تنت بیرون نماید!

یکی روح تو را مجنون نماید!!

خالصه اهل فن سرزنده بادا

ز هر قشری که هست پاینده بادا

ز عمر این گروه شش ماه بگذشت

بیامد عید و حول حال بگذشت

بهاران در ره است، ما هم بر آنیم

در ایران رشتمان احیا بداریم….

شاعر: فاطمه ترابی
اسفندماه 1394
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نگاهی به سریال دیکنزشن: درامی با حضور تمامی شخصیت های داستان های چارلز دیکنز

y نویسنده : محمدرضا چهارسوقی
  دانشجوی متالوژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران  

دیکنزشن یک سریال درام تلویزیونی بریتانیایی است که در 26 
دسامبر سال 2015 روی آنتن بی بی سی رفت.

سریال 20 قسمتی دیکنزشن تمامی شخصیت های داستان های 
کتاب هــای چارلز دیکنز را در محله ای به نام ویکتوریا در کنار هم 
قرار داده، داستان اصلی سریال را یک قتل شکل می دهد که بازرس 

باکت مأموریت بررسی پرونده این قتل را قبول می کند.
در این ســریال تمامی شــخصیت های محبــوب و منفور کنار 
هــم زندگی می کنند و نیمه های پنهان شــخصیت خود را نمایش 
می دهند، مانند نیمه ی دوست داشــتنی شــخصیت فاگین که در 

داستان الیور تویست از شخصیت های منفی داستان بود.
یکی از خصوصیات این ســریال داشتن ِست و طراحی صحنه ی 
چشــم نواز است که می توان از آن به عنوان مکمل ستاره های جوانی 
که در این ســریال نقش آفرینی کرده اند یاد کرد. نوشتن داستان 
فیلمی مانند دیکنزشن کاری هوشمندانه است که ریشه در عشق و 

عالقه ی نویسنده کار به کتاب های چارلز دیکنز داشته است.
منتقدان اما با نحوه ی جلو رفتن داســتان مشــکل  دارند چراکه 
شــکل کلی داستان به گونه ای اســت که ابتدا یک شخص معرفی 
می شود و سپس شخصیت معرفی شــده به حال خود رها می شود 
و داســتان ادامه پیدا می کنــد؛ اعتقاد منتقدان بر آن اســت که 
بهتر بود شــخصیت های مختلف در روند جلو رفتن داستان نقش 
می داشــتند و فیلم نامه و شــخصیت ها در کنار هم جلو می رفتند. 
منتقدان همچنین بر این باورند که ویژگی های رفتاری جدیدی که 

شخصیت های داســتان پیدا کرده اند نتوانسته فیلم نامه را به خوبی 
داستان های خود چارلز دیکنز کند.

خوانندگان کتاب های دیکنز هم مشکالتی با فضاسازی داستان 
داشــته اند؛ مثاًل اینکه در این ســریال همه ی شخصیت ها کاله به 
ســر می گذارند در حالی در داســتان خود دیکنز به کاله به ســر 
داشتن شخصیت ها اشاره ی چندانی نشده، یا مثاًل اینکه در کتاب از 
باراندازی که فاگین در آن زندگی می کند همیشه به عنوان فضایی 
مه آلود یادشــده اما از قسمت دوم سریال، مه اطراف خانه ی فاگین 

به اندازه ای غلیظ می شود که بازیگران در مه گم می شوند.
اگرچه همه ی بینندگان این ســریال تا این حد ریزبین نبوده اند 
و این ســریال توانســته نمره ی قابل قبول هفت را از طرف کاربران 

IMDB کسب کند.

لیست کتاب ها و شخصیت های مهم:
y جیکوب مرلی از داستان سرود کریسمس    
y آرتور از داستان آرزوهای بزرگ    
y امیلی از داستان آرزوهای بزرگ    
y الیور از داستان الیور تویست    
y .… و    

منابع:
    ویکی پدیا

    روزنامه گاردین

سرگرمی
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یک کتاب بخوان، یک کتاب جایزه بگیر
y نویسنده : محمدرضا چهارسوقی

   دانشجوی متالوژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران  

یک کتاب بخوان، یک کتاب جایزه بگیر

در راســتای ترویج کتابخوانی، در نظر داریم هر سه ماه یکبار با 
کمک نویسندگان داخل کشور مسابقه ای کتابخوانی برگزار کنیم.

برنامه به این شکل است که یک یا دو کتاب از یک نویسنده، برای 
مسابقه، معرفی میشود و دوستان عالقه مند از طریق ایمیل یا برنامه 

تلگرام این کانال ثبت نام خود را اعالم می کنند.
مســابقه در دو بخش صوتی و مکتوب برگزار میشود. دوستانی 
که عالقه مند به شرکت در بخش صوتی مسابقه هستند، بخشی از 
کتاب عزاداران بیل را بخوانند و فایل صوتی صدای خود را به ایمیل 

مسابقه یا اکانت تلگرام مسابقه بفرستند.
کتاب عزاداران بیل بصورت رایگان به عزیزان شرکت کننده هدیه 

داده میشود.

سایت شنوتو جوایز زیر را برای برندگان مسابقه کتابخوانی 
در نظر گرفته است:

نفر اول سه کتاب صوتی
نفر دوم دو کتاب صوتی

نفر سوم یک کتاب صوتی

عالوه بر آن کســانی که برنده شده اند می توانند به استودیوی 
شــنوتو تشــریف بیاورند و بخش هایی از کتاب مورد عالقه شان را 

بخوانند و ما به اسم خودشان در شنوتو منتشر می کنیم.

همچنین به برندگان مسابقه کتاب چاپی نیز اهدا خواهد شد.

راه های ثبت نام

https://telegram.me/Voicechamps  :تلگرام

ketabkhaniha@yahoo.com :ایمیل

شماره تماس: 09216193821
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را بصورت  " 2.1کتابدار  "مطالب  

 آنالین بخوانید

http://Lib2Mag.ir 

 "همیشه بروز باشید"

http://shenoto.com/
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