ارزیـابیکارگاههـایآموزشـیسـرایاهـلقلـمدر
بیستودومینمنایشگاهبیناملللیکتابتهران
محدثهدختعصمتی|فهیمهحمدال هزاده

چڪیده
هدف :کارگاههای آموزشی رسای اهـل قلم کارنامه نرش در بیست و
دومینمنایشگاهبیناملللیکتابتهران،ارزیابیشدهاست.
روش/رویکرد پژوهش :روش پژوهش ،پیامیشـی  -توصیفی و ابزار
پژوهش پرسشنامه است که بین  284نفر از رشکتکنندگان در
کارگاههایمختلفبهصورتتصادفیتوزیعشدهاست.
یافتهها :یافتـههای حاصـل از پژوهـش نشان داد که اکرثیت افـراد
رشکتکننـده در کارگاهها از اطالعرسـانی و نحـوه برگـزاری کارگاه،
انتخابموضوعاتونحوهتدریسمدرسینرضایتداشتهاند.اگرچه
مخاطبین خواستار فضای فیزیکی مناسبتر (چیدمان صندلی ،نور
مناسبوخواناییاسالیدها)ودرنظرگرفنتوقتبیشرتبرایکارگاهها
و اطالعرسانی در سطحی وسیعتر در سالهای آتی هستند ،اما
بهطورکلیارزیابیکارگاههانشاندهندهایناستکهرشکتکنندگان
ازمتامیکارگاههایبرگزارشده،رضایتنسبیداشتهاند.
نتیجهگیری :نتایج پژوهـش نشـان داد که برگـزاری کارگاهها رضایت
مراجعان را به همراه داشته است .اگرچه مخاطبین خواستار فضای
فیزیکیمناسبتر(چیدمانصندلی،نورمناسبوخواناییاسالیدها)
و درنظر گرفنت وقت بیشرت برای کارگاهها و اطالعرسانی در سطحی
وسیعتر در سالهای آتی هستند ،اما به طورکلی ارزیابی کارگاهها
نشاندهنده این است که رشکتکنندگان از متامی کارگاههای برگزار
شدهرضایتنسبیداشتهاند.

ڪلیدواژهها
ارزیابی ،کارگاههای آموزشی ،منایشگاه بیناملللی کتاب تهران ،رسای اهل قلم ،کارنامه نرش ،خانه کتاب ایران،
انجمن کتابداری و اطالعرسانی ایران

ارزیابی کارگاههای آموزشی رسای اهل قلم
دربیستودومینمنایشگاهبیناملللیکتابتهران
محدثهدختعصمتی|1فهیمهحمدال هزاده

2

دریافت 1388 9/8 :پذیرش1388 /11/6 :

مقدمه

مشکاني ( )1386کارگاه آموزشي را تجربه يادگيري فشرده ميخواند که در آن فراگيرنده
بهطور فعال در جريان يادگيري مشارکت ميکند تا به نيازهاي يادگيري خود دست يابد .در
معناي کلي ،کارگاههاي آموزشي ،ابزار مهمي براي ارائه اطالعات و برنامههاي خاصي هستند
که با هدفهاي مشخص و از پيش تعيین شده جهت ايجاد مهارتهاي موردنظر براي افراد
مورد آموزش طراحي ميشوند (گنسکو 3و دیگران2006 ،؛ فدايي .)1381 ،روشها ،فنون و
نحوه اجراي برنامههاي کارگاهي بهگونهاي است که شرکتکنندگان را در فرآيند حل مسئله
و نتيجهگيري درگير ميکند و بدون اينکه مدرسان کارگاه بهطور مستقيم به توضيح نتايج
بپردازند ،شرکتکنندگان مفاهيم و مسائل را استنباط ميکنند (فدايي.)1381 ،
ي برگزار شده ،به تأثير کارگاهها
اكثر پژوهشهايي که درخصوص کارگاههاي آموزش 
بر شرکتکنندگان اشاره داشته تا به ارزيابي آنها ،بهويژه پژوهشهاي خارج از کشور ،که
پژوهشهاي :محمدنژاد ،ساالري و چراغي1390 ،؛ حسينينوروزي1390 ،؛ عطايي و ديگران،
1389؛ باغچقي و کوهستاني1389 ،؛ فيسچر 4و ديگران2009 ،؛ جريميوکس 5و ديگران،
2012؛ تاناب 6و ديگران2011 ،؛ الئوري ،دانيال و آن ،2006 ،7از اين نمونه هستند .تحقيقات
دختعصمتي و اطلسي1387 ،؛ نيکومنظري و حسنزاده1387 ،؛ پاکبين و طالبپور،1382 ،
از معدود پژوهشهايي هستند که به ارزيابي کارگاهها پرداختهاند.

 .1دانشجویکارشناسیارشدکتابداریو
اطالعرسانیدانشگاهآزاداسالمی،
واحدتنکابن(نویسندهمسئول)
mdokhtesmati@gmail.com
 .2کارشناسکتابداریواطالعرسانیدانشگاه
پیامنورتهران
fahimeh.hamdollahzadeh@gmail.com
3. Genskow
4. Fischer
5. Gremeaux
6. Tanabe
7. Laurie, Daniela & Ann
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مرتبطترين تحقيق ،مربوط به پژوهش دختعصمتـي و اطلسـي ( )1387است که به
ارزيابي کارگاههاي آموزشي سراي اهل قلم در بيست و يکمين نمايشگاه بينالمللي کتاب
تهران پرداختند .براساس نتايج اين پژوهش ،شرکتکنندگان از نحوه اطالعرساني ،شيوه
برگزاري کارگاه و تدريس مدرسين رضايت داشتند .بيشترين رضايت مربوط به نحوه
اطالعرساني از برگزاري کارگاه و کمترين رضايت از کيفيت محل برگزاري به دليل صداي
محيط ،نور ضعيف ،کمبود جا و کمبود وقت براي برگزاري کارگاهها بوده است .نتايج
پژوهش نيکومنظري و حسنزاده ( )1387درخصوص ارزيابي کارگاه آشنايي با روشهاي
پژوهشي کيفـي که توسط ادکای دوره چهارم در شهـر كرمانشاه برگزار شد ،حاکي از
رضايت شرکتکنندگان از نحوه برگزاري ،موضوع و مدرس است .پاکبين و طالبپور
( )1382کارگاه آموزشي سوزندوزي ،بافت تاپستري و رنگرزي مقاوم پارچه پاکستان را
مورد ارزيابي قرار دادند .يافتههاي حاصل از پژوهش آنها نشان داد که شرکتکنندگان از
کارگاهها و اساتيد آنها رضايت کامل داشتهاند.
درکل ميتوان گفت بررسي کيفيت برگزاري کارگاهها ،موضوعات ارائه شده ،نحوه
تدريس مدرسان از جمله مسائلي است که ميتواند در برنامهريزي براي برگزاري و تداوم اين
برنامهها در آينده مؤثر باشد .همچنين ميتواند مسئوالن برگزاري را در ارتقاي سطح کيفي و
برنامهريزي ،تصميمگيري و بودجهبندي بهتر کارگاههاي آتي و پي بردن به نيازهاي آموزشي
شرکتکنندگان ياري دهد .لذا با توجه به اهميت ارزيابي کارگاههاي آموزشي ،هدف اين
مطالعه ،بررسي ميزان رضايت شرکتکنندگان از کارگاههاي برگزار شده توسط خانه کتاب
و انجمن کتابداري و اطالعرساني ايران در بيست و دومين نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران
است.
کارگاههاي آموزشي سراي اهل قلم در نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران که توسط خانه
کتاب با همکاري انجمن کتابداري و اطالعرساني ايران از بيستمين نمايشگاه بينالمللي کتاب
تهران آغاز شده است ،فرصتي را براي حضور متخصصان و دانشجويان کتابداري و اطالعرساني
و ساير رشتهها در سطـوح مختلف فراهم ميکند .شرکتکنندگان کارگاهها ميتوانند در خالل
تورق کتابها و خريد از نمايشگاه ،با صرف زماني اندک و با حضور دوساعته در کارگاهها،
بهصورت رايگان با يک موضوع علمي در حوزه کتابداري و اطالعرساني آشنا شوند .اين مسأله
باعث شده است که کارگاههاي آموزشي سراي اهل قلم در نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران
با استقبال فراوان شرکتکنندگان روبرو شود .در بيست و دومين نمايشگاه بينالمللي کتاب،
کارگاههاي آموزشيای توسط خانه کتاب ايران و انجمن کتابداري و اطالعرساني ايران در
سراي اهل قلم برگزار شد که در جدول  1نشان داده شده است.
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ارزیابیکارگاههایآموزشی
سرایاهلقلمدربیستودومین...
نام کارگاه

ردیف

مدرس

زمان کارگاه

ابوالفضلهاشمی

1388/2/16

شیام مرادی

1388/2/17

افشینموسویچلک

1388/2/18
1388/2/20

1

مهارتهای اطالعیابی برای کتابداران مساجد

2

سیستمویکی

3

مارک و کارکردهای آن

4

شابک و تأثیرهای آن بر نرش ایران

آزادهنظربلند

5

راهاندازیکتابخانههایدیجیتالی

مهدیعلیپورحافظی

1388/2/21

6

جستوجویفوقپیرشفتهدرموتورهایکاوش

سیدمهدیطاهریان

1388/2/22

7

مقالهنویسیبهزبانانگلیسی

دکرت یزدان منصوریان

1388/2/23

8

انتشار مقاله در ISI

دکرتحمیدرضاجاملیمهمویی

1388/2/24

9

مدیریت منابع تحقیق یاendnote

احسانمحمدی

1388/2/25

10

تولیدکتابهایگویایدیجیتالی

امیرمقدمی

1388/2/26

جدول 1

کارگاههـایبرگـزارشـده
سرایاهلقلمدربیستودومین
نمایشگاهبینالمللیکتابتهران
( 26-16اردیبهشت)1388

ش پژوهش
رو 

روش پژوهش در اين مقاله پيمايشي و از نوع توصيفي بوده و ابزار گردآوري اطالعات
پرسشنامه است .پرسشنامه داراي دو قسمت ويژگيهاي فردي و قسمت ارزيابي بوده است
که قسمت ارزيابي حاوي  15سؤال بوده كه سؤالها به چهار بخش تقسيم و براساس طيف
ليکرت طراحي شده است .قسمت اول مربوط به اطالعرساني و نحوه برگزاري کارگاهها با
 3پرسش؛ قسمت دوم موضوع تدريس شده با  5پرسش؛ قسمت سوم ارزيابي مدرس با
 6پرسش؛ قسمت چهارم ميزان رضايت از برگزاري اين کارگاهها بهطورکلي است .جامعه
پژوهش را شرکتکنندگان در کارگاههاي برگزار شده توسط خانه کتاب و انجمن کتابداري
و اطالعرساني ايران در بيست و دومين نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران تشكيل ميدهند.
پرسشنامهها به صورت تصادفي بين  284شرکتکننده در کارگاههاي مختلف توزيع شد
و درنهايت با کمک نرمافزار اس .پي .اس .اس بررسي و نتايج حاصل از آنها با جدولها
ونمودارهاي آماري نشان داده شده است .از آنجا که سؤالها براساس طيف ليکرت از خيلي
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کم ( )1به خيلي زياد ( )5طراحي شده ،مالک ارزيابي سه ،يعني ميانگين يک تا پنج است.
ميانگين بيشتر از سه ،گوياي شرايط مطلوب؛ کمتر از سه حاکي از نبود رضايت ،و برابر سه،
نشان از وضعيت متوسط دارد.

یافتهها

الف) ویژگیهای فردی:

اين پژوهش نشان داد که جامعه شرکتکننده در اين کارگاهها  76درصد زنان و  24درصد
مردان بودهاند .همچنين بيشتر افراد حاضر در کارگاهها ،دانشجو و در مقاطع دکتري ( 2/5
درصد) ،کارشناسيارشد ( 45درصد) ،کارشناسي ( 50درصد) و ديپلم ( 2/5درصد) هستند.

ب) ارزیابی کارگاه

 .1-1اطالعرسانی و نحوه برگزاری کارگاه

از شرايط اوليه هر کارگاه آموزشي ،اطالعرساني مناسب و جامع است که زمينه مناسبي را
براي آگاهي افراد و شرکت در اين کارگاهها فراهم ميكند .پس از آن ،درنظرگرفتن مکان
مناسب براي برگزاري کارگاههاست که در رسيدن به اهداف آموزشي بسيار مؤثر است .در اين
مطالعه ،با طرح سه پرسش ،اين بخش مورد ارزيابي قرار گرفته که شامل نحوه اطالعرساني
براي برگزاري کارگاه ،کيفيت محل برگزاري ،امکانات آموزشي (رايانه ،پروژکتور ،نور ،فضا
و )...و کيفيت اساليدها (خوانايي و ميزان متن مورد استفاده در اساليد) است.
فراوانی (درصد فراوانی)

جدول 2

توزیع فراوانی و درصد میزان
رضایتشرکتکنندگانکارگاهاز
نحوهاطالعرسانیوامکاناتکارگاه
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اطالعرسانی و نحوه برگزاری کارگا ه

بسیار
ضعیف

ضعیف

متوسط

خوب

بسیار
خوب

میانگین

نحوهاطالعرسانیکارگاه

8
() 2/9

21
()7/5

51
() 18/2

136
() 48/6

64
() 22/9

3/81

کیفیت محل برگزاری و امکانات آموزشی
(رایانه ،پروژکتور ،نور و فضا)...

8
() 2/8

21
()7/3

81
()28/3

122
()42/5

55
()19/2

3/67

کیفیت اسالیدها ( خوانایی و میزان تشخیص
منت مورد استفاده در اسالیدها)

3
() 1/1

9
() 3/3

22
() 8

146
() 52/9

95
() 34/4

4/35
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میانگین کل3/94 :

ارزیابیکارگاههایآموزشی
سرایاهلقلمدربیستودومین...

دادههاي جدول  2درخصوص اطالعرساني و نحوه برگزاري کارگاه ،نشان ميدهد که
ميانگين کلي  3/94و بيشتر از حد متوسط است ،يعني مخاطبين اين کارگاهها از اطالعرساني
و نحوه برگزاري کارگاه رضايت داشتهاند .بيشترين رضايت ،از کيفيت اساليد و کمترين آن،
کيفيت محل برگزاري و امکانات آموزشي بوده است.

 .2 – 1موضوعات تدریس شده

يکي از مهمترين مسائل طراحي يک کارگاه آموزشي انتخاب موضوع است که بايد در انتخاب
آن بسيار دقت كرد ،زيرا تمام مباحث کارگاه را تحتالشعاع خود قرار ميدهد .موضوعات
منتخب بايد متناسب با نياز کاربران باشد و در اين ميان ،نو بودن موضوع و همگامي آن با
نيازهاي اطالعاتي جامعه بسيار مهم است.
در اين بررسي با طرح  5پرسش ،اين بخش مورد ارزيابي قرار گرفته است که شامل
اهميت و ضرورت موضوع تدريس شده ،نو بودن موضوع تدريس شده ،ميزان ارتباط مواد
تدريس شده با نيازهاي اطالعاتي خود ،ميزان آگاهي درباره موضوع مطرح شده قبل از
شرکت در کارگاه و ميزان افزايش مهارت نسبت به قبل از کارگاه است.
موضوعات تدریس شده

بسیارضعیف

ضعیف

متوسط

خوب

بسیارخوب

میانگین

اهمیت و رضورت موضوع کارگاه

0

0

3
()5/7

17
()37/8

160
()56/5

4/50

نوبودنموضوع

0

3
()0/7

31
()11/2

120
()43/2

125
()45

4/32

میزان ارتباط موضوع کارگاه با
نیازهایاطالعاتیرشکتکنندگان

1
()0/4

6
()2/1

40
()14/1

113
()39/9

123
()43/5

4/24

میزان آگاهی از موضوع کارگاه
قبل از رشکت

14
()5

47
()16/7

99
()35/1

88
()31/2

34
()12/1

3/28

میزانافزایشمهارتهایرشکتکنندگان
نسبت به قبل از کارگاه

3
()1/1

8
()2/8

63
()22/3

158
()56

50
()17/7

3/86

میانگین کل4/04 :

جدول 3

توزیع فراوانی و درصد
موضوعات تدریس شده

31

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | شامره89

محدثهدختعصمتی|
فهیمهحمدالهزاده

دادههاي جدول  3گوياي وضعيت موضوعي مباحث تدريس شده و ميانگين پاسخهاي
مخاطبين ،عدد  4/04را نشان ميدهد .زياد بودن آن از حد متوسط يعني  ،3نشاندهنده آن
است که فراگيران از موضوعات تدريس شده رضايت داشتهاند و بيشترين رضايت از اهميت
و ضرورت موضوعات انتخاب شده و کمترين آن از آگاهي درباره موضوعات مطرح شده
قبل از شرکت در کارگاه است ،که اين امر نشاندهنده اهميت و ضرورت آموزش موضوعات
تدريس شده متناسب با نياز افراد شرکتکننده در جامعه اطالعاتي و گوياي تأثير بسزايي
است که در ميزان افزايش دانش و مهارت مخاطبان نسبت به قبل از کارگاه داشته است.

 .3 – 1ارزیابی مدرسین

مدرس يک کارگاه از عوامل موفقيت آن است که نقش او انتقال اطالعات به فراگيران است.
او بايد بتواند محتواي مطالب را با شيوايي بيان و لحني مناسب بهگونهاي عرضه كند که ميان
مطالب جديد و چگونگي نگرش افراد رابطه برقرار شود و با مطرح کردن پرسشهاي الزم،
بهنحوي مفاهيم مهم را در ذهن فراگيران تقويت و از بهوجود آمدن يکنواختي و کسالت
جلوگيري كند ،سپس با طبقهبندي و جمعبندي مطالب باعث شود که فراگيران بهراحتي
ارتباط بين مطالب مطرح شده را درک و تحليل کنند.
اين بخش 6 ،پرسش را دربرداشته و شامل ميزان تسلط مدرس به محتواي موضوع
تدريس شده ،شيوايي بيان و لحن مدرس ،مديريت زمان ،کيفيت پاسخگويي به پرسشهاي
مخاطبان ،تسلسل منطقي مطالب ،توصيف و جمعبندي مطالب است.

جدول 4

توزیع فراوانی و درصد ارزیابی
مدرسینکارگاهها

ارزیابیمدرسینکارگاهها

بسیارضعیف

ضعیف

متوسط

خوب

بسیارخوب

میانگین

میزان تسلط مدرس به
محتوای موضوع

0

0

)18/2( 14

)41/8(114

)53/1(145

4/47

شیوایی بیان و لحن مدرس

0

)1/4(4

)7/1( 20

)40/3(114

)51/2(145

4/41

مدیریتزمان

)3/2(9

)3/2(9

)15/5( 43

)44/8(124

)30/7( 85

4/06

کیفیت پرسش و پاسخ

)0/2(1

)6/1(14

)22/5( 52

)39/8(92

)31/2( 72

3/95

تسلسلمنطقیمطالب

0

)2/2( 2

)9/9( 37

)52/4(143

)35/5(97

4/21

توصیف و
جمعبندیمطالب

0

)2/4(6

)12/2( 30

)54/5(13

)30/9( 76

4/13

میانگین کل4/20 :

دادههاي جدول  4درخصوص مدرسين کارگاهها با ميانيگن 4/20و زياد بودن آن از حد
متوسط يعني  ،3مبيّن آن است که فراگيران از شيوه آموزش مدرسين رضايت داشتهاند .مطابق
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جدول ،بيشترين رضايت از ميزان تسلط مدرسين به محتواي موضوع و کمترين آن از کيفيت
پاسخگويي به پرسشهاي مخاطبان است.

 .4 – 1میزان رضایت کلی از کارگاهها
رضایت کلی از کارگاهها

بسیارضعیف

ضعیف

متوسط

خوب

بسیارخوب

میانگین

میزان رضایت کلی از کارگاهها

)0/7( 2

)2/3(7

)10/5(32

)50/3(154

)36/3(111

4/47

میانگینکل4/19:

جدول 5

توزیع فراوانی و درصد میزان
رضایتکلیشرکتکنندگاناز
کارگاههای سرای اهل قلم
بهتفکیکموضوعکارگاه

دادههاي جدول  5نشـان ميدهـد ميانگيـن ارزيابي رضايت کلـي از اين کارگاهها 4/19
است که بيشتـر از حد متوسط است و نشـاندهنده رضـايت کلـي شرکتکنندگان از اين
کارگاههـاست.
همچنين با توجه به نمودار  ،1بيشترين رضايت از کارگاه مقالهنويسي به زبان انگليسي
که بيشترين موفقيت آن معطوف به نحوه تدريس مدرس است و کمترين رضايت ،از کارگاه
 endnoteاست .در بخش اطالعرساني و نحوه برگزاري ،بيشترين رضايت از کارگاه مارک و
کمترين از کارگاه روش تحقيق در کتابخانههاي مساجد است .در بخش موضوع تدريس شده،
بيشترين رضايت از موضوع جستوجو در موتورهاي کاوش و کمترين ،از کارگاه روش تحقيق
در کتابخانههاي مساجد ذکر شده است .همچنين در بخش ارزيابي مدرس ،بيشترين رضايت از
کارگاه مقالهنويسي به زبان انگليسي و کمترين endnote ،عنوان شده است.

نحوه اطالعرسانی
موضوع
شیوهتدریس

ISI

ت به
مقاال تال
یجی
نهد
بخا
وش
کتا
یکا
ا
ی
ی پد رها
وتو
ویک درم
وجو
ست
ج
ک
مار ویا
یگ
بها جد
مسا
کتا انی
رس
الع
اط
بک
شا

end
n
 oteگلی
ان

5/00
4/50
4/00
3/50
3/00
2/50
2/00
1/50
1/00
0/50
0/00

منودار 1

سی

میزانرضایتشرکتکنندگان
از کارگاههای برگزار شده
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نتیجهگیری

نتايج بررسي اطالعات فردي شرکتکنندگان حاکي از شرکت تعداد زيادي از افراد بوده
است که تخصص و تحصيالت کتابداري و اطالعرساني نداشتهاند .همچنين حضور افرادي
با تحصيالت غيرکتابداري و ديپلم در اين کارگاهها نشاندهنده تناسب موضوعات با نيازهاي
رضايت کلي از اين کارگاههاست.

کتابداران و غيرکتابداران و اطالعرساني مناسب و
نتايج پژوهش نشان داد که شرکتکنندگان در کارگاهها ،رضايت کلي داشتهاند و بيشترين
رضايت مربوط به نحوه تدريس مدرسين و کمترين مربوط به اطالعرساني و کيفيت برگزاري
کارگاهها به دليل نداشتن فضاي کافي ،نور مناسب و کمبود وقت کافي براي برگزاري کارگاهها
بوده است .شركتكنندگان از شيوه برگزاري كارگاهها ،نحوه تدريس مدرسين ،موضوعات
تدريس شده و در مجموع همانند پژوهشهاي دختعصمتي و اطلسي1387،؛ نيکومنظري و
حسنزاده1387 ،؛ پاکبين و طالبپور ،1382 ،رضايت زيادي از كارگاهها داشتهاند .بیشترین
رضایت ،از کارگاه مقالهنویسی به زبان انگلیسی و کمترین رضایت ،از کارگاه آموزشیend note
است.
باتوجه به نتايج پژوهش ،پيشنهاد ميشود در ابتداي هر کارگاه کاتالوگ ،بروشور ،جزوه
و راهنماي متناسب ،براي ايجاد ذهنيتي از عناوين و موضوعات کارگاه ارائه و کارگاهها
بهصورت عمليتر برگزار شوند .به علت شاغل و دانشجو بودن اکثر عالقمندان به شرکت در
اين کارگاهها ،زمان تشکيل کارگاهها به بعدازظهر موکول و زمان بيشتري به برگزاري کارگاهها
اختصاص داده شود .تبليغ و اطالعرساني درمورد اين کارگاهها در نمايشگاه ،قبل از برگزاري
و در حين برگزاري آن و بهصورت وسيعتر در دانشگاهها و مراکز آموزشي عمومي انجام
شود .کارگاهها در محيطي آرامتر و با بهرهگيري از امکانات مناسب از قبيل نور ،تهويه ،سيستم
صوتي ،کيفيت بهتر اساليدها ،افزايش تعداد صندليها و چيدمان مناسب آنها برگزار و فضاي
وسيعتري براي برپاييكارگاهها اختصاص داده شود .بعد از برگزاري کارگاهها ،فايل صوتي
و تصويري آن براي کساني که نميتوانند در اين کارگاهها حضور يابند در سايت انجمن
کتابداري و اطالعرساني ايران قرار گيرد.
برگزاري کارگاههاي مرجع الکترونيکي ،وب  ،2وب  ،3نشريات الکترونيکي در ايران،
نقاط ضعف و قوت کتابخانههاي ديجيتالي ،مجالت الکترونيکي ،حق مؤلف ،مهارتهاي
جستوجو و اطالعيابي ،اهميت ارتباطات و اطالعرساني ،طراحي صفحات وب ،ايکس.
ام .ال ،13 .نرمافزار کتابخانه ديجيتال ،معرفي نرمافزارهاي تدوين اصطالحنامه ،ابرموتورهاي
جستوجو ،پايگاههاي استنادي ،نمايهسازي ،روش پژوهش ،مقالهنويسي ،آموزش نرمافزار
اس.پي.اس.اس ،آرشيو ،آشنايي با نرمافزارهاي کتابخانهاي ،شيوههاي کتابداري نوين ،کتابخانه
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 ،2وب معنايي و آي .اس .سي ،16از جمله موضوعهاي پيشنهادي براي کارگاههاي سال
بعدهستند.
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