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Abstract 

 

Purpose: To discuss challenges, opportunities and strategies to improve  practice in Iran based on the 

views of experts.  
Method: Thematic and Delphi analysis methods were employed .First, transactions  from five Iranian 

Information Specialists  Annual Congresses between  2015 and 2019 ) were reviewed and categorized. 

Then, within two rounds of Delphi technique, the relevance and signinficance of each category and 

theme was determined.  The Delphi panel in th efirsty roeund consisted of 27, and the second round of 

24 individuals.  

Purpose: To identify challenges, opportunities, and strategies for improving the practice in Iran based 

on the views of experts.  
Method: Thematic and Delphi analysis methods were employed in two steps. In the first step, 

transactions from five Iranian Information Specialists Annual Congresses held between 2015 and 2019 

were reviewed. In the second step, the relevance and significance of categories and themes found in 

the first step were determined within two rounds of Delphi technique. The Delphi panel in the first 

round consisted of 27, and the second round of 24 individuals. 

Finding: With regard to training and education, the challenges were found to be mainly due to 

unbalanced syllabi od library schools and lack of up-to-date programs for on the job training.  Also, 

lack of educational documentation, inexperienced academic educators, uncertainty in teaching new 

topics, not sufficiently equipped labs. The panels suggested that experienced professionals be given 

roles in the education of information organization courses in schools and labs be equipped for teaching 

and research on new approaches, concepts and tools. With regard to research, challenges were 

identified to be shortage of professionals with up-to date knowledge of recent developments in the 

field and scattered nature of research. Up-to-date research in this field and the existence of basic 

professional tools provided by experienced experts in the past are also among the major opportunities. 

In terms of "professional cases", the main challenges were to the problems of specialized software, the 

lack of up-to-date professionals, and the disregard for the needs of users.  
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Regarding the "strategic cases", the main challenges are related to the weakness of influential 

institutions and the lack of coordination at a national and international levels. The panels proposed to 

form a national committee to review education, to set up laboratories for implementing new models 

and increase communication among specialists and related sections. developing people-centered 

information organization. Paying attention to the increasing volume of data with a long half-life in 

social networks as well as the considerations about the Iranian-Islamic context in the information 

organization field are among the strategic opportunities that should be considered. 

Conclusion: In order to solve educational, research and professional challenges, in addition to other 

measures recommended in this research, it seems necessary to pay attention to strategic issues such as 

forming specialized committees and organizations and making strategic decisions at the national level.  
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 دهیچک

 

 .متخصصان دگاهید از رانیا دراطالعات  یسازمانده یتقاار یشنهادیپ یو راهکارها ها فرصت ها، چالش نییتب هدف:

گفتگوها در   متن تمام نخست. شد استفاده هاداده یگرداور یبرا یدلف لیمضمون و تحل لیتحل یها روش از  روش:

  لیتحل 0231 تا 0230 یها سال در برگزارشده رانیا اطالعات علوم متخصصان کنگره پنج در دانش یسازمانده یها نشست

متخصص در  32با حضور  یدلف پنل ،هشداستخراج نیها و مضام از مقوله کیهر  تیاهم نییصحت و تع دییتأ یبرا سپسشد. 

 .شد لیتشک دوم دورمتخصص در  30دور اول و 

 یدانشگاه یها آموزش و مندان حرفه به روزآمد یها آموزشضعف  به شتریب ،«یموارد آموزش» مضمون یهاچالش ها:افتهی

در  یا حرفهفقدان تجربه  ،یآموزش ینبود مستندساز ،یدروس سازمانده ینامتوازن برا یها سرفصل جملهاز شود. یمربوط م

به باتجربه مندان حرفه از استفاده امکان. است مجهز یها کارگاه فقدان و دیجد مباحث آموزش در یفیبالتکل مدرسان،نزد 

 با رابطه در پژوهش و آموزش یبرا مجهز یها شگاهیآزما به یسازمانده یها کارگاه لیتبد فرصت نیهمچن و مدرس عنوان

در رابطه با  .اند کردههستند که متخصصان به آنها اشاره  یمهم یآموزش یها فرصت از دیجد یابزارها و میمفاه کردها،یرو

 موضوع نیا یها پژوهش انیالزم م یوستگیمتخصصان و نبود پ نبودن یهمچون کاف ییها چالش ،«یموارد پژوهش»مضمون 

 گذشته در باتجربه متخصصان توسط که هیپا یا حرفه یابزارها وجود و ها پژوهش روزآمدبودن نیهمچن. است شده مطرح

 مشکالت به ها چالش نیتر عمده ،«یا حرفه موارد» مضمون با رابطه در. است شده مطرح یها فرصت نیمهمتر از شده، هیته

موارد »رابطه با مضمون  در. شوند یم ربوطم کاربران یازهاین به یتوجه یب و مندان حرفه روزآمدنبودن ،یتخصص یافزارها نرم
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 تهیکم لیتشک. گردد یبرم یالملل نیو ب یالزم مل یها ینبود همکار و رگذاریتأث ینهادها ضعف به ها چالش نیشتریب ،«یراهبرد

 یعمل یساز ادهیدانش، پ یسازمانده یها شگاهیآزما یانداز راه ،یآموزش یها در سرفصل یبازنگردانش،  یسازمانده یمل

متخصصان در پژوهش  یشنهادیپ یراهکارهامحور  مردم یارتباطات و توسعه سازمانده شیافزا نیو همچن دیجد یالگوها

وجود مالحظات  نیو همچن یاجتماع یها در شبکه ادیز عمر مهیبا ن یها روزافزون حجم داده شی. توجه به افزااست یکنون

 ها توجه کرد. بدان دیاست که با یراهبرد یها فرصت  ،یاسالم – یرانیبافت ا

در  شدههیتوص یها اقدامعالوه بر  اطالعات، یسازمانده در یا حرفه و یپژوهش ،یآموزش یها چالش رفع یبرا :یریگجهینت

در  یراهبرد یها یساز میو انجام تصم یتخصص یها و تشکل ها تهیکم لیهمانند تشک یپژوهش، توجه به موارد راهبرد نیا

 . رسد یبه نظر م یکامال ضرور یسطح مل

 رانیا ،یسینو فهرست راهکارها، ها، فرصت ها، چالش اطالعات، یسازمانده ها: دواژهیکل

 

 

 مقاله:  نیبه ا استناد
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 0011(، پاییز 2) 23مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات،فصلنامه  701

 

  همقدم
و  یتخصص یها موضوعاطالعات از  یسازمانده

و  ریاخ یها است که در سال یکتابدار خیتار زیبرانگ چالش

اطالعات و  یها یورافنپس از تحوالت گسترده در 

 یها و پژوهش میارتباطات، شاهد توسعه الگوها، مفاه

اطالعات  یابیباز تیفیک شیو افزا لیتسه یبرامرتبط 

و  یکتابدار المعارف هدائراست. در  یکتابشناخت

 و انواع همهدانش،  یسازمانده دامنه  ،یرسان اطالع

 ،یبند رده ،یسینو دهیچک و یساز هینما یها وهیش

 جادیا و یکتابشناس مدارک، تیریمد ،یسینو فهرست

 یابیباز یبرا یکتابشناخت و یمتن یاطالعات یها گاهیپا

با  (.39، 0211 ،0اندرسون) است شده یمعرف اطالعات

 و تنوع ت،یاهم یدارا امروز یایدن در قلمرو نیا حال،

 شدهتر  آن پررنگ یا رشته انیم تیو ماه شتریب گسترش

 یتخصص موضوع نیامختلف  یها جنبه مطالعه. است

مهم در علم اطالعات و  یها نهیاز زم یکیهمواره 

 یمهم یها پژوهشخاستگاه  تواند یو م است یشناس دانش

 (.0233 همکاران، و پور یعل) باشد عرصه نیا در

 شتریب یاظ مفهومحاطالعات از ل یامروزه قلمرو سازمانده

 Smiraglia (2002) مانند یاست. برخ افتهیگسترش 

 یو عمل یدانش در دو قلمرو  نظر یمعتقدند سازمانده

 دگاهیآن ابتدا با د یبرا هینظر دیو تول شود یم فیتعر

 قرن اواخر از  .صورت گرفته است یگرا و ابزار عمل

 حضور با دانش یسازمانده ینظر کردیرو جیتدر به ستمیب

و  0لسونیو ،2دالبرگ ،3ایراگلیاسم چون یپردازان هینظر

 یسازمانده ستم،یشکل گرفت. در قرن ب 1وسیسونون

 شیپ یو کدگذار یدانش ابتدا به سمت استانداردساز

 یدر بسترها انهیگرا عمل جینتا بهرفت و پس از آن، 

 یسازمانده ستمیب قرن اواخر. در شد توجه دیجد

                                                           
1
 Anderson 

2
 Smiraglia 

3
 Dahlberg 

4
 Wilson 

5
 svenonius 

 کرد،یرو نیا در. شد مواجه یدانش کردیرو با اطالعات

 یجا به شدو تالش  مطرح یدانش منابع صورتبه منابع

 درخوش،) شود یسازمانده دانش اطالعات، یسازمانده

0232 .)  

بروز  شهیهم موضوع نیدر ا یاتیعمل کردیحال رو نیا با

است.  لیمختلف قابل تحل یها و ظهور داشته که از جنبه

Hjørland (2003) در  ییگرا عمل شهیاست ر معتقد

 یسازگار دگاهیاطالعات و دانش در د یسازمانده

 ،دانش  ییگرا عملنهفته است. در واقع در دوره  یاجتماع

باشد و بتوان به آن  ینیشده است که ع یسازمانده

معتقد است که  یو ل،یدل نیداد. به هم ینیع یساختارها

صورت گرفته  یعمل  ییگراتیواقع یبر مبنا  ییگرا عمل

 انیم را یقیعم وندیپ که شود یم سبب لیتحل نیااست. 

انتظار وجود داشته  نیو ا میابیب نهیزم نیا در عمل و نظر

و  یاتیسبب تحول عمل ینظر یها شرفتیباشد که پ

 یرسان خدمات اطالع تیبهبود وضع یبرا یا توسعه حرفه

به یا توسعه حرفه زیموارد ن یدر برخ نیشود. همچن

 موضوع نیا ینظر یمتقابل سبب توسعه مبان صورت

 ینظر قلمروها در  حال، تالش نیشده است. با ا یتخصص

 طهیرفته است که ح شیپ گونه بدان حاضر حال در

 یفرهنگ راثیم منابعشامل  یاز منابع کتابشناخت یتر عیوس

 یها ها و پژوهش و شاهد تالش .ردیگ یدربرم زین را

اذعان کرد که  دی. البته بامیبافت نیدر ا یا گسترده

 یسازمانده یاستانداردساز یبرا یالملل نیب یها تالش

 و وهایآرش ها، موزه) یفرهنگ راثیم قلمرو اطالعات

 در و است مواجه اریبس یها چالش با( ها کتابخانه

 مشکالت کاربران یاطالعات یازهاین به یپاسخگوئ

 یبرا یادیز یها تالش که است رو نیهم از. دارد یاریبس

 مرجع یالگوها همچون) نهیزم نیا مطرح یالگوها توسعه

 است انجام حال در( 0.آر.ام.آرکئویس و 9داک یس یمفهوم

 .(0232 ،یمحمدیعل ،یمهموئ یجمال ا،ین کین)

                                                           
6
 CIDOC 
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   ها رفع چالش یشده براشنهادیپ یها و راهکارها فرصت  :رانیا در اطالعات یسازماندهساز:  زره

 

ها و مشکالت در  چالش نیوجود ا با رسد ینظر م به

اطالعات،  یسازمانده یو پژوهش ینظر یها بخش

 تیفیبهتر از ک اریبخش بس نیتحوالت ا یفیک تیوضع

ها  باشد. سال یو اجرائ یاتیعمل یها توسعه در بخش

 قلمرودر  تیفیخطر کاهش ک زین (0223) یحر ش،یپ

 نیا لیگوشزد کرد و دل را اطالعات یسازمانده یاتیعمل

به  یازین یو ب یسازمانده آموزشدر  یکنواختیضعف را 

در  یشیها تکرار شده و فقدان بازاند در آنچه سال دیترد

در  یروزمرگ جادیدانست که سبب ا یا حرفه یکردهایرو

 یرسان ها و مراکز اطالع کتابخانه یسازمانده یها بخش

 اریبس یها با وجود تالش گر،ید یانیب بهشده است. 

 ژهیوبه رانیا در اطالعات یسازماندهدر  یا گسترده حرفه

 یها دستنامه انتشار و دیتول نهیزم در گذشته یها دهه در

 یها گسترش ،یموضوع یها سرعنوان)همچون  یفن

 (،یسینو فهرست قواعد و یآموزش منابع ترجمه ،یبند رده

 دیتول ت،یفیباک یا حرفه و یعلم یها شیهما یبرگزار

 Fattahi & Pazooki, 2018) یتخصص یافزارها نرم

  چالش با حاضر حال در که رسد یم نظر به حال نیا با(، 

 یارتباط درست و میمواجه عرصه نیا در یا حرفه رکود و

 ی. از سوستیبرقرار ن یاتیو عمل ینظر یها وجهه انیم

و  ورانهافن تحوالت به توجه با دانش یسازمانده گرید

 مرتب طوربه ستیبا یم عرصه نیدر ا نینو یکردهایرو

 باشد یبشر دانش شرفتیپ کننده منعکس تا شود روزبه

(Zou, 2018از ا .)و تحوالت  راتییمنتظر تغ دیبارو،  نی

 ریتأث تحت را موضوع نیا ندهیآ درکه  میباش یتر گسترده

 .دهند یم قرار خود

 یفیک تیوضع بودن نامشخص و نکات نیا به توجه با

 یپژوهش فعل ران،یاطالعات در ا یسازماندهتوسعه 

 نیشد تا با توجه به نظرات متخصصان ا یزیر برنامه

پرمخاطره و  ندهیآ یبهتر برا یآمادگ کسب یبرا و موضوع

رفع  یها حل ها و راه ها، فرصت چالش ز؛یبرانگ چالش

                                                                                    
1
 CRMArchaeo 

 لیتحلو  ینظر و عمل شناسائ درموضوع  نیامشکالت 

 ،یراهبرد یها یزیر برنامهکه فقدان  رسد یم نظر به. شود

ها  ها، دانشگاه توسط سازمان یو پژوهش یآموزش ،یاجرائ

 یتخصص موضوع نیو افراد متخصص و کارشناس در ا

 یاتیعملو  یبه نقاط چالش یتوجه یو ب یکار پراکنده سبب

 یضروراست.  شده رانیا در ازیمورد ن یکردن راهکارها

 نه،یزم نیدر ا شنهادهایپ کردن منسجم یبرااست 

 نظر ازتوسعه  یها و راهکارها ها، چالش فرصت

پژوهش به نیرو ا نیرصد شود. از ا مرتبطکارشناسان 

 قلمرواست که  یاساس  پرسش نیپاسخ به ا دنبال

 و ینظر یها عرصهدر  رانیاطالعات در ا یسازمانده

 سطوح در را ییها چالش و ها فرصت چه یاتیعمل

 و دارد رو شیپ یراهبرد و یا حرفه ،یپژوهش ،یآموزش

 سطوح نیا در ییراهکارها چه ها چالش نیا رفع یبرا

 متخصصان دگاهید نیبنابراکرد؟  ارائه توان یم مختلف

 متخصصان یها کنگره یتخصص یها پنل در شدهارائه

 در نیهمچن و رانیا یرسان اطالع و یکتابدار یعلم انجمن

 قرار لیتحل و کاوش مورد پژوهش نیا یدلف یها پنل

 .گرفت

 یرانیتوسط پژوهشگران ا ییها پژوهش زین نیاز ا شیپ

 یسازمانده موضوعمختلف  یها رصد چالش یبرا

 ،0222) یفتاح مثال یبرا. است شده انجام اطالعات

از  یمتخصصان به برخ دگاهید یبررس با( 0219 ،0211

 در اطالعات یسازمانده یکردهایها و رو چالش نیتر مهم

  .کرد توجه ینیب شیپ قابل ندهیآ در و حاضر عصر

 وجود همچون شانیا توسط شده یبررس یها چالش

 کنترل یدشوار منابع، دیتول مبدأ در یسازمانده تیمحدود

 تضاد ،یجهان و یمل سطح در ها موضوع و ها نام مستند

 یهایکاست و ییهمارآ پس و ییهمارآ شیپ یها وهیش

اغلب  اطالعات شینما و یابیباز در یا انهیرا یها فهرست

قرار  یفن یها و در دسته چالش ندداشت یجنبه عام و جهان

 یفن مشکالت نیا از یبرخرفع  یبرا نیهمچن. رندیگ یم
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 تر افتهی تکامل یها استفاده از مدل همچون یات شنهادیپ

در  یو بازنگر یکتابشناخت یها نهیشیپ یملزومات کارکرد

 در رسد یم نظر به که کرد ارائه  یسازماندهقواعد 

 یها و تالش شد توجهآنها  به یتاحدود بعد یها سال

الگوها و  لیو تکم دیقواعد جد  جادیا یبرا یمتعدد

 یگری. پژوهشگران ددیبه ثمر رس تبطمر یافزارها نرم

 و پهلو فرج ،(0232) همکارانش و اینکین ازجمله

(، 0231) همکارانش و یحسن ،(0231) همکارانش

 همکارانش و یحجاز ،(0233) همکارانش و پور یعل

 ,Fattahi & Pazooki)و  (0233) دانش ،(0233)

که  ندداد انجام ییها بعد پژوهش یها در سال زین  )2018

 موضوع نیو تحوالت ا ها شرفتیاز پ یا هر کدام به گوشه

 با. اند کرده توجه متخصصان نظرات یمبنا بر و متون در

جامع  صورتبه ها پژوهش نیا از کدامچیه در حال، نیا

 یراهکارها نیو همچن رو شیپ یها ها و فرصت به چالش

 ،یآموزش یها جنبه از ژهیوبه تیبااهم قلمرو نیتوسعه ا

 نیهم و نشده یکاف توجه یراهبرد و یا حرفه ،یپژوهش

 یسودمند به توجه با را پژوهش نیا انجام ضرورت نکته

 یتخصص موضوع نیتوسعه ا یبرا شنهادهایپ یریکارگبه

 .کند یم هیتوج

 روش
 یها روش از استفاده با و است یاز نوع کاربرد پژوهش

انجام شده است. نخست  یدلف لیو تحل 0مضمون لیتحل

 یسازمانده یها نشست شدهیساز ادهیپ یها تمام متن

 رانیادانش در پنج کنگره متخصصان علوم اطالعات 

 از استفاده با( 0231 تا 0230 یها سال در شده)برگزار

 مضمون لیتحل روش. شد لیتحل مضمون لیتحل روش

در  نیو ضبط الگوها و مضام یمشخص کردن، بررس هب

 نیهمچن(. Braun & Clarke, 2006دارد ) دیها تأک داده

 زیو متما تکرارشونده یها یژگیو شامل نیمضام

 ایکنندگان  شرکت یرهایو تفس حاتیتوض در شده نوشته

                                                           
1
 Thematic analysis 

 ایکننده ادراک  هستند که مشخص شده لیتحلدر متن 

 سؤال یبرا را آنها پژوهشگر و آنهاستتجربه خاص 

 بر فرض(. 0233 ،یذکائ) دهد یم صیتشخ مهم پژوهش

نفر از  02توسط  شدهطرح مباحث که بود آن

 رانیا در دانش یسازمانده قلمروافراد  نیتر متخصص

موضوع  نیا تیرا در رابطه با وضع ینکات مهم

 حرفه در هم و دانشگاه در همکه  یدربرداشته باشند. افراد

 نیمربوط به ا یها متن یکدگذار .دارند یمؤثر حضور

 یها و راهکارها ها، فرصت ها در سه محور چالش نشست

 )که کدگذار دو توسط رانیا در دانش یسازمانده یارتقا

 یاز اعضا یکی یگریاز آنها خود پژوهشگر و د یکی

 یها اطالعات در کنگره یسازمانده  حاضر در پنل

 یائیپا یبررس. شد انجام مستقل شکلبه متخصصان بود(

 نیا که داد نشان کاپا بیضر از استفاده با یکدگذار

 یکدگذار مناسب یائیپا انگریب 13/1 مقدار به بیضر

 شدهانیب محور سه در یاصل نیمضام آن از پس. است

 افزار نرم از استفاده با یفیک یها لیاستخراج و تحل

 .شد انجام  3.کیو.دی.ایمکس

 تیاهم زانیم نییصحت و تع دییتأ یبرامرحله بعد و  در

با  یاستخراج شد، پنل دلف نیها و مضام از مقوله کیهر 

متخصص در دوم  30متخصص در دور اول و  32حضور 

 یمشکالت داشتن لیدلدوم )سه نفر از حاضران دور اول به

. شد لیتشک( نداشتند را دوم دور در یپاسخگوئ امکان

 دانش یسازمانده کارگروه یاعضا از متخصصان نیا

و  یکتابدار یدر وبگاه انجمن علم شدهیمعرف

شده در  انیاصالحات ب یبودند. بر مبنا رانیا یرسان اطالع

آنها  تیاهم زانیها اصالح و در دور دوم م دور اول، مقوله

 در متخصصان انیم توافق زانیم نیهمچن. شد یبررس

 اساس بر شدهنییتع یها مقوله تیاهم زانیم با رابطه

 0 جدول در که شد نییتع کندال یهمبستگ بیضر

 .شود یم مالحظه

                                                           
2
 Maxqda 



 

 

770 
   ها رفع چالش یشده براشنهادیپ یها و راهکارها فرصت  :رانیا در اطالعات یسازماندهساز:  زره

 

 متخصصان نظرات انیم یهماهنگ زانیم نییتع -0 جدول

 یدلف  دور دو در حاضر

 یدورها

 یدلف

 تعداد

(N)  

 بیضر

  کندال

 یکا

 اسکوئر

 درجه

 یآزاد

(df) 

 مقدار

 یمعنادار

(sig) 

 111/1 93 020/221 033/1 32 اول دور

 111/1 91 221/200 303/1 30 دوم دور

 

 انیم توافق و یهماهنگ زانیم 0اساس اطالعات جدول  بر

دور  نسبتبه( 303/1 بیضر)با  دوم دور در متخصصان

کرده  دایپ شی( افزا033/1) یهمبستگ بیاول )با ضر

شود  کینزد 0کندال به  یهمبستگ بیاست. هر چه ضر

باشد  تر کیو هر چه به صفر نزد شتریب یو هماهنگ توافق

 اساس بر(. 0219 ،یبیحب) است کمتر یهماهنگ و توافق

 دهدینشان م یدلف دور دو هر درکندال  یهمبستگ بیضر

 تیاهم زانیم با رابطه در متخصصان انیم توافق زانیم که

 محور سه در شده مستخرج نیمضام و ها مقوله از کی هر

 آن  لی. از جمله دالاست متوسط حد از کمتر یاصل

 یسازماندهمؤثر بر  یاطالعات یها یورافن عیسر توسعه

 نیا ندهیدر رابطه با آ اریبس یها دانش و وجود ابهام

 است. موضوع

 

 ها افتهی
دانش در پنج کنگره  یسازمانده یها نشست یمحتوا

(، در سه 0231-0230) رانیمتخصصان علوم اطالعات ا

 یارتقا یها و راهکارها ها، فرصت محور چالش

و  0یبند مقوله ،یکدگذار رانیاطالعات در ا یسازمانده

. همانطور که در بخش شد 3یبند مضمونپس از آن 

افزار  کار از نرم نیانجام ا یشد برا گفته یشناس  روش

 شد مشخص بیترت نیبد مکس.کیو.دی.ای استفاده شد.

 ها، فرصت از یا گسترده دامنه برگزارشده یها کنگره در که

که  است شده انیب متخصصان توسط راهکارها و ها چالش

 یسازمانده تیارتقاء وضع یبرا تواند یتوجه به آنها م

                                                           
1
 categorization 

2
 Thematic Classification 

دستبه یکدها اههیباشد. س یسودمند دانشاطالعات 

پرسشنامه  یریگ شکل نهیزم شده یبررس یدر محورها آمده

از متخصصان عضو کارگروه  ینظرخواه یرا برا یپنل دلف

 رانیا یرسان و اطالع یکتابدار انجمندانش  یسازمانده

 نیهمچن. آمد خواهد ادامه در آن یها افتهی که آورد فراهم

 ،یدلف پنل متخصصان از ینظرخواه با که است ذکر قابل

 پژوهش در یبررس مورد یمحورها به یدیجد مقوله چیه

کامل بودن  انگریب تواند یم افتهی نیکه ا نشد اضافه

 استخراج شده در بخش نخست پژوهش باشد. یها مقوله

 یها مرتبط با محور چالش نیها و مضام مقوله 3جدول  در

و انحراف  نیانگیم نیو همچن رانیدانش در ا یسازمانده

آورده شده است.  یاستاندارد دو دور پنل دلف

ها را در پرسشنامه  هر کدام از مقوله تیدهندگان اهم پاسخ

 رو، نیا ازکردند  مشخص 01تا  1 نیب یعدد نییبا تع

 نهیشیپ یبررس با. آمددستبه فیط نیدر ا یعدد نیانگیم

 به 2 نیانگیم  ،موضوع نیا متخصصان از ینظرخواه و

 اول دور در ها مقوله تیاهم رشیپذ اریمع عنوانبه باال

 .شد نییتع یدلف
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 رانیا در دانش یسازمانده  یها مرتبط با چالش یها و انحراف استاندارد( مقوله نیانگی)م یفیاطالعات آمار توص -3 جدول

 نیانگیم ها مقوله نیمضام

 اول دور

 انحراف

 استاندارد 

 اول دور

 نیانگیم

 دوم دور

 انحراف

 استاندارد 

 دوم دور

 موارد

 یآموزش

 10/0 20/2 11/0 33/2 اطالعات یسازمانده یها نامتوازن بودن سرفصل درس

 زمان با یسازمانده دروس یبرا افتهیصیتخص حجم انینبود تناسب م

 سیتدر یبرا افتهیصیتخص

39/9 21/0 - - 

 10/0 20/2 19/0 13/2 یدر آموزش سازمانده یضعف مستندساز

 - - 01/3 33/9 اطالعات یسازمانده دروس در انیدانشجو کم زهیانگ

 21/0 20/2 39/0 13/2 یاکتابخانه یضعف در آموزش نرم افزارها

 13/0 23/1 3 01/1 هادر دانشگاه یسازمانده سیتدر یمجهز برا یها کارگاه نبود 

 00/0 00/1 32/0 39/2 یمدرسان سازمانده یتجربه کار نبود

 90/0 30/1 13/3 13/2 یدر سازمانده یدانشگاه یها کارآمد نبودن آموزش

 یدر سازمانده دی( مباحث جدی)دانشگاه یدر آموزش رسم یفیبالتکل

 اطالعات

01/1 91/0 20/1 03/0 

 23/0 10/1 12/3 99/2 یدر آموزش سازمانده یبه مسائل عمل یتوجهیب

 32/1 30/1 99/0 33/2 یکارورز و یسازمانده یها درس در یفینبود کنترل ک

 - - 30/3 11/9 یکارورز یها بودن درس یناکاف

 - - 01/3 33/9 یمل کتابخانه در کارآموز رشیضعف در پذ

 31/0 1 31/0 33/2 یسازماندهدر  یکتابخانه مل یهاروزآمدنبودن آموزش

 موارد

 یپژوهش

 03/0 93/2 22/0 10/2 رانیا در اطالعات یسازمانده مطالعات در یوستگیپ نبود

 01/0 31/1 21/0 22/2 اطالعات یسازمانده نبودن افراد متخصص در یکاف

 موارد

 یا حرفه

 - - 32/3 11/0 پایف صدور ندیبودن فرایطوالن

 - - 13/3 11/9  یدر افزودن و حذف اطالعات کتابشناخت سانینوفهرست یدقتیب

 - - 33/0 10/1 مختلف یها کتابخانه توسط یبردار نسخه یسینوفهرستانجام 

 90/0 30/2 12/3 01/2 یسینوفهرست مستندات به سانینوفهرست یتوجه یب

 91/0 99/2 20/0 20/2 ینهائ کاربران به سانینوفهرست یتوجه یب
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 نیانگیم ها مقوله نیمضام

 اول دور

 انحراف

 استاندارد 

 اول دور

 نیانگیم

 دوم دور

 انحراف

 استاندارد 

 دوم دور

 19/0 10/2 19/0 13/2 یکار یاستانداردها با سانینوناآشنا بودن فهرست

 01/0 01/1 33/0 12/1 یسینوفهرست کار یها یدشوار با رانیناآشنا بودن مد

 32/1 00/1 92/0 11/2 دیجد طیمح به انتقال یبرا یسینوفهرست یآماده نبودن رکوردها

 22/0 20/2 10/0 10/2 رانیا در یا انهیرا یها فهرست یکتابشناخت یناقص بودن رکوردها

 موارد

 یراهبرد

 02/0 00/2 31/3 01/2 ها انجمن و ها دانشگاه ها، سازمان با یمل کتابخانه فیضع یهمکار

 - - 11/3 20/9 یسازمانده رآثار منتشرشده د یدر معرف یضعف کتابخانه مل

 31/0 23/1 93/0 00/1 یسازمانده دیجد یکردهایرو یساز ادهیدر رابطه با پ یضعف کتابخانه مل

 30/0 22/1 91/0 1 رییدر برابر تغمقاومت کتابداران 

فناورانه در  دیجد یکردهایانفعال متخصصان علوم اطالعات در برابر رو

 اطالعات یسازمانده موضوع

20/2 21/0 11/1 22/1 

 23/0 21/2 3 99/2 اطالعات یسازمانده  یاتیو عمل ینظر یمبان در ادیز راتییتغ جادیا

 02/0 00/1 10/0 00/1 رانیا در اطالعات یسازمانده نینو یاستانداردها یساز ادهیپ یدشوار

 یسازمانده ی( برای)کنون شده استفاده یبودن الگوها و استانداردها یمیقد

 رانیاطالعات در ا

1 10/0 09/1 20/0 

 03/0 20/1 03/0 01/1 اطالعات یسازمانده در یجد یاتیانجام کار عمل ینبود دغدغه برا

 11/0 01/2 13/0 00/2 یاطالعات منابع و طیمح ریمتغ تیهو

 22/0 21/2 11/0 21/2 هابه فهرست یتوجهیب و کاربران یابی اطالع رفتار رییتغ

 22/1 10/1 20/0 93/2 یا انهیرا یها فهرست در دیجد قواعد و ها ینوآور به یتوجه یب

 02/0 10/1 19/0 33/1 یا انهیرا یهافهرست یطراح در الزم یاستانداردها نکردن تیرعا

 29/0 33/1 23/0 11/2 یا انهیرا یها فهرست طراحان و کتابداران کاربران، انینبود ارتباط م

 33/1 11/1 13/0 1 یا انهیرا یها فهرست در وب دیجد یها تیقابل از نکردن استفاده
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مقوله  0 شود یمالحظه م 3که در جدول  همانگونه

 لیدلبه یراهبردمقوله  0و  یا حرفهمقوله  2 ،یآموزش

 از تیاهم کم موارد عنوانبه 2 عدد از کمتر نیانگیم کسب

که در دور  یمقوالت از. شدند حذف یدلف دوم دور اههیس

 کسب تیاهم زانیم نظررا از  نیانگیم نیباالتر یدوم دلف

در رابطه با  یضعف کتابخانه مل» یراهبرد مقوله اند، کرده

 یها مقوله و «یسازمانده دیجد یکردهایرو یساز ادهیپ

 یسازمانده سیتدر یمجهز برا یها کارگاهنبود» یآموزش

در آموزش  یفیبالتکل»و  23/1 نیانگیبا م «هادر دانشگاه

 یدر سازمانده دی( مباحث جدی)دانشگاه یرسم

ها و  مقوله 2جدول  در.. است 20/1 نیانگیم با «اطالعات

 یسازمانده قلمرو یها فرصت محور بامرتبط  نیمضام

 دو استاندارد انحراف و نیانگیم نیهمچن و رانیا در دانش

.است شده آورده یدلف پنل دور

 

 

 رانیا در دانش یسازمانده  یها مرتبط با فرصت یها و انحراف استاندارد( مقوله نیانگی)م یفیاطالعات آمار توص -2 جدول

 نیانگیم ها مقوله نیمضام

 اول دور

 انحراف

 استاندارد

 اول دور

 نیانگیم

 دوم دور

 انحراف

 دور استاندارد

 دوم

 موارد

 یآموزش

 - - 21/0 22/9 اطالعات یسازمانده شکسوتانیپ سیتدر یها از روش یالگوبردار

 90/0 01/2 32/0 31/2 یسازمانده یها عنوان مدرس درسبه سانینوحضور فهرست

 23/1 12/1 22/0 01/1 اطالعات یسازمانده یها شگاهیزماآبه  یکتابدار یها کارگاه لیتبد

 موارد

 یپژوهش

 31/1 33/1 20/0 10/1 اطالعات یسازمانده موضوعدر  یرانیمتخصصان ا یها روزآمد بودن پژوهش

 00/0 11/2 33/0 00/2 یرانیا شکسوتانیپ توسط یسینوفهرست هیپا یابزارها هیته

 موارد

 یا حرفه

 0 09/1 22/0 39/2 یمل کتابخانه در کشور سانینومتمرکز به فهرست  مشاوره

 30/1 99/1 12/0 00/1 هاکتابخانه سطح از فراتر یسازمانده متخصصان یها تیفعال تر شدن  گسترده

 موارد

 یراهبرد

 13/1 11/1 29/0 31/1 یاانهیرا یهاافزوده( به فهرست)ارزش دیجد یهاتیامکان افزودن قابل

 13/0 03/2 00/3 2 ییمحتوا یایاش یسازمانده یبرا یاسالم-یرانیا یمالحظات بافت اطالعات

 11/0 11/2 23/0 00/2 یاجتماع یهاشبکه یهاداده دیتول حجم شیافزا

 19/0 11/2 30/0 01/2 ادیز عمر مهیبا ن یها داده یضرورت سازمانده
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مقوله  0 شود یمالحظه م 2که در جدول  همانگونه

 عنوانبه 2 عدد از کمتر نیانگیم کسب لیدلبه یآموزش

حذف شد.   یدور دوم دلف اههیاز س تیاهم کم مقوله

به  یکتابدار یها کارگاه لیتبد» یآموزش مقوله

 و 12/1 نیانگیم با «اطالعات یسازمانده یها شگاهیزماآ

 فراتر یسازمانده متخصصان یها تیترشدن فعال گسترده»

امکان افزودن » و 99/1 نیانگیم با «هاکتابخانه سطح از

انهیرا یهافهرست به( افزوده)ارزش  دیجد یهاتیقابل

در دور   11/1 نیانگیم با یو راهبرد یا موارد حرفه از «یا

کسب  تیاهم زانیرا از نظر م نیانگیم نیباالتر یدوم دلف

 محور با مرتبط نیمضام و ها مقوله 0 جدول در .اند کرده

 نیانگیم نیهمچن و رانیا در دانش یسازمانده یراهکارها

 است. مدهآ یدلف پنل دور دو استاندارد انحراف و
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 رانیا در دانش یسازمانده قلمرو یها مرتبط با راهکار یها و انحراف استاندارد( مقوله نیانگی)م یفیاطالعات آمار توص -0 جدول

 نیانگیم ها مقوله نیمضام

 اول دور

 انحراف

 استاندارد

 اول دور

 نیانگیم

 دور

 دوم

 انحراف

 استاندارد

 دوم دور

 موارد

 یآموزش

 13/0 00/1 21/0 13/1 یسازمانده آموزش در شتریب یفیانجام کنترل ک

 21/1 12/1 31/0 3 یسازمانده مدرسان یبرا یشیهم اند یها جلسه یبرگزار

 32/0 10/2 01/3 10/2 اطالعات یسازمانده یها درس سیتدر یبرا( سانینومندان )فهرست استفاده از حرفه

و  یتوسط انجمن کتابدار یسازمانده قلمرودر  یآموزش یها و دوره یها کارگاه یبرگزار

 رانیا یرسان اطالع

10/1 31/0 30/1 20/1 

 11/1 11/3 322/1 11/1 یسازمانده موضوعضمن خدمت به کتابداران در  یهاآموزش

 93/0 20/1 93/0 22/1 یسازمانده یها درس یها سرفصل رییتغ

 موارد

 یپژوهش

 30/0 31/1 09/3 1 یدر سازمانده یپژوه ندهیانجام مطالعات آ

 موارد

 یا حرفه

 30/0 31/1 93/0 00/1 یسازمانده قلمرودر  یفیکمک به کنترل ک یبرا یافزار نرمضرورت توسعه 

 30/1 03/3 21/0 01/3 یسازمانده دیجد یکردهایمتناسب با رو یا کتابخانه یافزارها اصالح نرم

 32/0 30/1 03/3 11/2 یا انهیرا یها فهرست یوجو کردن اطالعات کتابشناخت قابل جست

 19/0 11/1 10/3 00/1 یسازمانده و پردازش یبرا تالیجید کتابخانه یها تیقابلاستفاده از 

 10/0 22/1 32/3 33/2 یا انهیرا یها فهرست یها داده با کاربران یها داده یساز کپارچهی

 11/1 20/1 11/0 10/1 ها شده در فهرستیغن یاستفاده از محتوا

 10/0 10/1 11/0 11/1 یا انهیرا یها فهرست در یمصنوع هوش یها تیاستفاده از قابل

 موارد

 یراهبرد

 10/0 30/1 21/0 3 دانش یسازمانده یمل تهیکم لیتشک

 11/0 31/1 03/0 10/1 یمل کتابخانه در دانش یسازمانده شگاهیآزما جادیا

 01/0 30/1 22/0 93/1 یسازمانده قلمرودر  یالملل نیارتباطات ب شیافزا

 21/1 09/3 23/0 22/1 رانیا در دیجد یالگوها و استانداردها یساز ادهیپ

 29/0 12/2 03/3 21/2 محور مردم یتوسعه سازمانده
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 نیدر ا یدر دور اول دلف یا مقوله چیه 0جدول  اساس بر

 نیو از ا اوردیبه دست ن 2از عدد  تر نیپائ ینیانگیمحور م

 نیباالتر یکه در دور دوم دلف یرو حذف نشد. از مقوالت

اند، مقوله  کسب کرده تیاهم زانیم نظررا از  نیانگیم

متناسب با  یا کتابخانه یافزارها اصالح نرم» یا حرفه

و دو  01/3 نیانگیبا م «یسازمانده دیجد یکردهایرو

هم  یها جلسه یبرگزار» یو راهبرد یآموزشمقوله 

 یمل تهیکم لیتشک» و «یسازمانده مدرسان یبرا یشیاند

 0شکل  دراست.  3 نیانگیبا م «دانش یسازمانده

 یمضمون اصل 0 نیانگیم تیمرتبط با وضع ینمودارها

با توجه به  یراهبرد و یا حرفه ،یپژوهش ،یموارد آموزش

مرحله  دو درو راهکارها و  ها ها، فرصت سه محور چالش

 است.  آمده یدلف
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 یپنل دلف یو دورها یاصل یبا توجه به محورها نیمضام تینمودار وضع -0 شکل
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 نیمضام همه نیانگیم دهد یم نشان 0 شکل که همانگونه

 انگریب  که شده شتریب یدلف پنل اول دور از دوم دور در

ها و  متخصصان در رابطه با مقوله دگاهیشدن د تر کینزد

 و ها چالش محور دو در. استطرح شده  نیمضام

( 11/1 و 12/2 یها نیانگیم)با  یراهبرد موارد راهکارها،

. اند آورده دست به نیمضام ریسا نیب در را ازیامت نیباالتر

( 31/1 نیانگیم)با  یا حرفه موارد ها، فرصت محور در

 .است آورده دست به نیمضام نیب در را ازیامت نیباالتر

 یریگ جهینت و بحث
 ،یعلم موضوعاتاز  یکی هموارهاطالعات  یسازمانده

 علم متخصصان یبرا جذاب یا حرفه و یپژوهش

 یها و راهکارها ها، چالش . شناخت فرصتاست اطالعات

با توجه به  یتخصص موضوع نیتوسعه ا یبرا ازیمورد ن

ابزارها و  ها، یآور در فن ریو چشمگ نیادیبن راتییتغ

عوامل  نیکاربران و همچن یابی اطالع یو راهبردها قیسال

برخوردار باشد.  تواند یم یادیز تیاز اهم یطیو مح یبافت

شده در  متخصصان ارائه دگاهیدر پژوهش حاضر د

با  نیکنگره متخصصان و همچن یتخصص یها نشست

آن است که  انگریب ها افتهی. شد یواکاو میمستق ینظرخواه

 شده یبررس  یرهایمتخصصان در رابطه با متغ نیا انیم

از  یناش تواند یم افتهی نیوجود ندارد. ا یادیاتفاق نظر ز

 و یاطالعات یها یورافن بهقلمرو  نیا ادیبودن ز وابسته

 ندهیرابطه با تحوالت آ در متخصصان یبرا ابهام وجود

 باشد. 

ها و راهکارها از منظر  ها، فرصت پژوهش، چالش نیا در

 یو راهبرد یا حرفه ،یپژوهش ،یآموزش مضمون چهار

 شتریب ،«یموارد آموزش». در رابطه با مضمون شد یبررس

در ارائه  ضعف: گردد یبرم رو شیپ موارد به ها چالش

 یها مندان و آموزش روزآمد به حرفه یها آموزش

دروس  ینامتوازن برا یها وجود سرفصل مانند یدانشگاه

 یتجربه کار نبود ،یآموزش ینبود مستندساز ،یسازمانده

 و فقدان دیدر آموزش مباحث جد یفیمدرسان، بالتکل

 از استفاده امکانرابطه  نیا در. مجهز یها کارگاه

 فرصت نیهمچن و مدرس عنوانبه باتجربه مندان حرفه

 مجهز یها شگاهیآزما به یسازمانده یها کارگاه لیتبد

 و میمفاه کردها،یرو با رابطه در پژوهش و آموزش یبرا

هستند که  یمهم یآموزش یها فرصت از دیجد یابزارها

مرجع  ی. نقش نهادهااند کردهمتخصصان به آنها اشاره 

 یرسان و اطالع یکتابدار یانجمن علم ،یکتابخانه مل مانند

علوم و بهداشت، درمان و آموزش  یها و وزارتخانه رانیا

 شیافزا همچون یشنهادیپ یراهکارها یاجرا در یپزشک

 یبرگزار ،یررسمیغ و یرسم یتخصص یآموزش یها دوره

 در راتییتغ انجام و مدرسان یبرا یشیاند هم یها جلسه

 برجسته و انکار رقابلیغ کامال یآموزش یها سرفصل

 و ، Mazzocchi،Zou (2018)(2018) .است

Wahid, Warraich, Tahira (2018) همگام با  زین

 یضمن اشاره به روزآمدساز ،پژوهش حاضر یها افتهی

 یا حرفه یها طیمح رییاطالعات و تغ یسازماندهمداوم 

 تال،یجید یها داده یها گاهیها به سمت پا هدف از کتابخانه

  .اند داشته دیتأک نهیزم نیا در الزم یها آموزش ارائهبه 

 نبودنیکاف :از ندا ارتعب «یپژوهش موارد» یها چالش

 نیا یها پژوهش انیالزم م یوستگیمتخصصان و نبود پ

و وجود  ها پژوهش بودن روزآمد نیهمچن. موضوع

که توسط متخصصان باتجربه در  هیپا یا حرفه یابزارها

 نیدر ا شدهمطرح یها شده، از عمده فرصت هیگذشته ته

 یراهکارها از پژوهانه ندهیمطالعات آ شیافزااست.  قلمرو

 نیا از شیپ شنهادیپ نیا. است موضوع نیا در شنهادشدهیپ

مورد توجه  (0233) همکارانش و یحجاز  پژوهش در زین

 شیشاهد افزا ندهیکه در آ رسد یقرار گرفته و به نظر م

 .میها باش نوع از پژوهش نیا

ها  چالش نیتر عمده ،«یا موارد حرفه»رابطه با مضمون  در

 ،یتخصص یافزارها نرم مشکالت :از ندا عبارت

 کاربران یازهاین به یتوجه یب و مندان حرفه روزآمدنبودن

 یتخصص یافزارها موجود در نرم. رصد مشکالت مرتبط
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ها  سال یبرا تالیجید یها ها و کتابخانه اوپک همچون

 بود. اطالعات  یسازماندهمورد توجه پژوهشگران 

 افتندیدر نیاز ا شیپ ( 0233و همکارانش ) یحجاز

 رانیخود در ا یکنون تیها با وضع کتابخانه یها فهرست

 یرونیب و یدرون عوامل تمام یمدل مناسب برا فقدان با

 در کننده نگران و مبهم یا ندهیآ یسوبه آن، بر رگذاریتأث

در آثار  زیدورتر ن یها هشدار در گذشته نی. ااند حرکت

 چشم به (0219) یفتاحپژوهشگران همچون  ریسا

 با افزارها نرم اصالح و توسعه به توجه ضرورت. خورد یم

 دیجد یکردهایرو و قواعد و یمصنوع هوش به توجه

متخصصان  یشنهادیپ یراهکارها نیمهمتر از موضوع نیا

معتقد  زین Smyth (2010). است یدر پژوهش کنون

بر انطباق با  عالوه یا انهیرا یها است که فهرست

 یو اطالعات غن یتعامل اجتماع ،یسادگ ازمندین ،یآور فن

 به توجه ضرورت نیهمچن. اند یکاربرپسند شیافزا یبرا

 شتریب دیبا یا انهیرا یها فهرست در افزوده یها ارزش

 یاطالعات یها نظام نیا زانیر برنامه و طراحان توجه مورد

 .ابدی شیافزا آنها یسودمند و یکارآمد تا ردیبگ قرار

 نیا ییشناسا دنبالبه یدر پژوهش (0233) یپازوک

 یها تیاز قابل استفادهو  بود افزوده یها ارزش

اطالعات با  یوجو ارتقاء جست یعلم را برا یشناس جامعه

 در رسد ی. به نظر مداد شنهادیپ یعلم یها توجه به نسب

 اقداماتها و  نوع پژوهش نیبه انجام ا یشتریب ازین ندهیآ

 یتخصص یافزارها نرم تیوضع یارتقا یبرا یا حرفه

 وجود دارد.

ها به  عمده چالش ،«یموارد راهبرد»رابطه با مضمون  در

و نبود  اطالعات یسازمانده در رگذاریتأث یضعف نهادها

 .گردد یبرم یالملل نیو ب یالزم مل یها یهمکار

 در یکنون پژوهش در متخصصان یشنهادیپ یراهکارها

 یمل تهیکم لیتشک شنهادیپاز:  اند عبارت نهیزم نیا

دانش،  یسازمانده شگاهیآزما جادیدانش، ا یسازمانده

 شیافزا نیو همچن دیجد یالگوها یعمل یساز ادهیپ

به  توجه. محور مردم یسازماندهارتباطات و توسعه 

در  ادیز عمر مهیبا ن یها روزافزون حجم داده شیافزا

وجود مالحظات بافت  نیو همچن یاجتماع یها شبکه

است که  یراهبرد یها از جمله فرصت یاسالم – یرانیا

 یشورا» ریاخ یها ها توجه کرد. در سال بدان دیبا

 کتابخانه و اسناد سازمان منابع یسازمانده یگذار استیس

« دانش یسازمانده تهیکم» و یمل کتابخانه در «رانیا یمل

 و سیتأس رانیا یرسان و اطالع یکتابدار یانجمن علم در

)انجمن  0سکویا یرانیا شاخه. اند داشته ییها تیفعال

داشته و  یها تیدانش( هم فعال یسازمانده یالملل نیب

 یرا در راستا یشترینهادها تالش ب نیکه ا رود یانتظار م

ها و  ها، رفع چالش از فرصت استفاده یبرا یزیر برنامه

 متخصصان داشته باشند.  یشنهادیپ یراهکارها یاجرا

از  یاریبس شهیرپژوهش  نیا یها افتهیتوجه به  با

 نبود از  یناش رانیاطالعات در ا یسازمانده  یها چالش

 ،یتخصص یها ها، انجمن سازمان انیم ینگاه راهبرد

 نی. همچناست و متخصصان یها، مراکز پژوهش دانشگاه

رفع  یها برا بخش نیا انیالزم م یانسجام و هماهنگ

 یعلم توسعه یبرا یراهبرد یزیر ها و انجام برنامه چالش

 .شود ینم مشاهده یتخصص موضوع نیدر ا یا و حرفه

جامع از  یا  اههیدر پژوهش حاضر تالش شد تا س 

 نیتوسعه ا یمناسب برا یها و راهکارها ها، چالش فرصت

 تواند یم ینگر یکل نیشود که ا یمعرف یتخصص موضوع

شود. انتظار  یتلق زیپژوهش ن نیا یها تیاز محدود

 تر یتخصص یبررس یبرا ییها پژوهش ندهیآ در رود یم

و  یزیر برنامه  اههیس نیا در شده طرح موارد از یاریبس

 اجرا شود. 

 پژوهش  یها افتهی از حاصل یهاشنهادیپ

                                                           
1
 ISKO (International society of Knowledge 

Organization) 
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   ها رفع چالش یشده براشنهادیپ یها و راهکارها فرصت  :رانیا در اطالعات یسازماندهساز:  زره

 

 اطالعات در  یسازمانده قلمرودر  رگذاریتأث ینهادها

 یها و نهادها کتابخانه ریسا ،یاز جمله کتابخانه مل رانیا

 یرسان اطالع و یکتابدار یعلم انجمن بزرگ، یا حرفه

 و عمده یافزار نرم یها شرکت ندگانینما و رانیا

 یساز میتصم یبرا ییشورا ،موضوع نیا نظران صاحب

 و تیبااهم موضوعات در یمل یگذار استیس و

 دیجد یکردهایرو و قواعد از استفاده همچون یچالش

 .کنند جادیا منابع یسازمانده

 یسازمانده یمل شگاهیآزما یکتابخانه مل در 

 یموارد یشیو آزما یاتیعمل یبررس یبرااطالعات 

 یکردهایقواعد و رو یو اجرا یساز ادهیپ مانند

 .شود سیاطالعات تأس یسازمانده دیجد

 فعال در  یمدرسان دانشگاه انیم یمنظم یها جلسه

نظران  صاحب ریاطالعات و سا یسازمانده قلمرو

 یآموزش یها چالش یشود و برا لیتشک

به اشتراک گذاشته  یا حرفه اتیو تجرب یشیاند چاره

 یکتابدار یدانش انجمن علم یسازمانده تهیشود. کم

 نیبرگزار کننده ا تواند یم رانیا یرسان و اطالع

 یها منظم در سرفصل یها باشد. بازنگر نشست

 نیدر هم توان یرا م یسازمانده یها درس یآموزش

 .رساند جهینت بهها  نشست
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