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  مقدمه. 1
 يرويـ ت ن يـ  ترب ،ي و موسـسات آمـوزش عـال       هـا   دانـشگاه ف اصـلي    ياز جمله وظا  

 اشـتغال و ارائـه خـدمات در         يبـرا هـا      آن  و آماده كـردن    ،از جامعه يمتخصص و مورد ن   
 ي و موسسات آمـوزش عـال      ها  دانشگاه ،يادر هر جامعه   . جامعه است   مختلف يها  بخش
 ار جامعه قرار داشته   يدر اخت پايدار  و توسعه   شرفت  ي پ يترين نهادهايي هستند كه برا     مهم
توليـد علـم، گـسترش مرزهـاي دانـش، همگـاني         .  را برعهده دارند   ي متفاوت يها نقش و

علمـي و نيازهـاي عينـي جامعـه و          هـاي     سازي علم و فناوري، ايجاد ارتباط بـين يافتـه         
دهي آينده حركت علمي از جملـه وظـايفي هـستند كـه بـراي عمـل بـه رسـالت                      شكل

  :اهداف اساسي آموزش عالي عبارت است از ،يبه طور كل. شوند  ميمطرح ها نشگاهدا
 ارتقاي سطح دانش و معرفت و ابداع دانش نوين؛ .1

 انتقال دانش يعني آموزش علوم و فنون در سطح پيشرفته؛ .2

 تربيت نيروي انساني متخصص براي دنياي كار؛ .3

 ارائه خدمات علمي و فني؛ .4

 ؛ها دانشگاهآموختگان ستمر براي دانشفراهم آوردن امكان آموزش م .5

 و  يتربيت دانشمندان، پژوهشگران و مديران براي ابداع، توسعه دانش و فنـاور            .6
 به منظور نوسـازي جامعـه و تغييـرات و تحـوالت عميـق در نظـام                  ها  فعاليتهماهنگي  
  .اجتماعي جامعه  واقتصادي

 آمـوزش   است كه اركان  اي    هيرمايخمهاي درسي     هاي فوق، برنامه    براي نيل به هدف   
آنچه كـه در نظـام آمـوزش عـالي بـه صـورت روزمـره در                 . بخشد   را استحكام مي   يعال

از كند به صورت مستقيم انعكاسي است         مي و مراكز آموزش عالي جريان پيدا      ها  دانشگاه
 گوناگون طراحي، تدوين و تصويب    هاي    مختلف براي رشته  هاي    كه در كميته  هايي    برنامه
با توجه به همين    .  برخوردار هستند  ييت واال يدرسي از اهم  هاي     برنامه ،راينبناب. شود مي
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 ياوسته، متعـادل و متعامـل بـه گونـه         ي بهم پ  يابه صورت مجموعه  ها    د برنامه ياهميت با 
 مناسب برخـوردار    ي همخوان  و يوستگين شود كه اجزاء آن از انسجام، پ       ي و تدو  يطراح

 بـه   ي درسـ  يهـا  برنامـه  يدر طراحـ  . قق بخـشند  باشد و در مجموع اهداف برنامه را تح       
ق، يـ ، تـداوم، تلف   يتوال(گانه   هفت يارهايا مع ي، اصول   يلي تحص يهات رشته يتناسب ماه 

ـ بايـد رعا  ) ي و هماهنگ  يا همخوان ي، تالزم   ييايتعادل، تعامل، تحرك و پو     ت شـود تـا     ي
  .  الزم برخوردار باشدي و اثربخشييبرنامه از كارآ

ان اجـزاء مختلـف     يـ  م يت تقدم و تأخر منطق    ي به رعا  ياط عمود ا همان ارتب  ي يتوال
 :دهد  مير را مورد توجه قراري مربوط است كه ابعاد زيبرنامه درس

   ،يليمسال تحصيك ني ان دروسيتوالي م. 1
   ،يليك دوره تحصيان دروس يمتوالي . 2
  . ترنييك دوره با دوره باالتر و پايان دروس يتوالي م. 3

ن و ي است وعمدتأ بـه تكـرار مـضام        ي از ارتباط عمود   يگري د ي معنا تداوم ناظر بر  
 گونـاگون   يهـا شتر در طـول زمـان و در بـستر درس          ي ب ي با عمق و ژرفا    يم اساس يمفاه

 . تاكيد دارد

 :گيرد  مي است كه موارد زير را در بري به معناي ارتباط افقيدگيهم تنا دريق يتلف

  و اجزاء هر درس  دروس مجموعهيوستگيپ همانسجام و به. 1  
  ) يتي و تقويكاركرد ثانو(گر يكدي دروس با يافزائهم. 2   
 يهـا بـه جـا     ا مـسئله محـور درس     ي مضمون   يطراح(ق كاستن   يافزودن از طر  . 3  

  )د در رشتهيش ابعاد جديداي به پيي پاسخگويافزودن به دروس برا
  درسـي را شـامل     تعادل، هرگونه توازن و تناسب بـين اركـان اساسـي يـك برنامـه              

درسي موجود به موارد زير به عنـوان مـصداق اشـاره            هاي    توان در برنامه    مي شود كه  مي
 :كرد
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  يتخصص/ ي و دروس اصليان دروس عموميم. 1
  ياري و اختي اجباريان دروس تخصصيم. 2
  ي و كاربرديان دروس نظريم. 3
  ياد و دروس سنتيان دروس شبكه بنيم. 4

شنهاد يـ  پ ي و نظام آمـوزش عـال      ي درس يزير  برنامه ي برا يني نو يكردهايامروزه رو 
شـده اسـت،      مـي   انجـام  يمختلف با آنچه كه به طـور سـنت        هاي    شده است كه در حوزه    

نقـل از   (ر ارائه كرد    يتوان به صورت جدول ز      مي راها    ن تفاوت يخالصه ا . متفاوت است 
  ):1388غيوري، 

  
  يس سنتي دانشجو محور و تدريريادگين يسه بيمقا :1جدول 

 نيآموزش نو يآموزش سنت

 . استي پژوهشيها فعاليت يد رويتأك افت اطالعات استيد بر دريتأك

ع كننده و مجرب دانش و      ياستاد به منزله فرد توز    
  استها فعاليتكنترل كننده 

ل ياستاد به عنـوان راهنمـا، مـشاور و تـسه          
 شودي محسوب ميريادگيكننده 

د اسـتاد از    ي، تمج نمرات(يرونيزش ب يد بر انگ  يتأك
 است) دانشجو

ـ  يزش درون يد بر انگ  يتأك ـ  ي ، عالقـه،   يا ذات
 .ت استي مسئول ويكنجكاو

ــ ــراديريادگي ــه صــورت انف ــي ب ن ي و رقابــت ب
 .ان استيدانشجو

 . همكارانه استيريادگيتمركز بر 

س محـدود ي ثابـت تـدر    يهـا  محـل در   يريادگي
ــ ــود يم ــا( ش ــخنرانيتاالره ــهي س ــا، ، كتابخان ه
 ...ها و  شگاهياآزم

 .تواند رخ دهدي همه جا ميريادگي

رقابل انعطاف  ي شده نسبتا غ   يب طراح ينظم و ترت  
 .است

ـ  و   يريادگي در   يشتري ب يريانعطاف پذ  اد ي
  وجود دارديده
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 نيآموزش نو يآموزش سنت

ـ ، با تأك  يابيارز ـ د ز ي ت ي امتحـان، مـسئول    ياد رو ي
 .شودياستاد محسوب م

ــ بيريانعطــاف پــذ ــ در ارزيشتري ــ يابي ا ي
ت متــداول كــردن خــود حركــت بــه ســم

 .شودي مشاهده ميابي و همكار ارزيابيارز

ـ بر، داشـتن چـشم انـداز كوتـاه مـدت و تكم             ل ي
 .شوديد مي امتحان تأكي برايريادگيف و يتكل

ــداز بلنــد مــدت و  ــبــر چــشم ان  يريادگي
 .كنديد ميالعمر تأكمادام

ان اغلب منفعل هستند، در محل كـالس        يدانشجو
 . ندارنديريادگي ي در طراحيشنند و نقينشيم

ــشجو ــيدان ــ يان در طراح  خــود، يريادگي
ـ ان، تحق يتعامل با استادان و دانـشجو      ق و  ي

  نقش فعال دارنديابيارز

 .شوديها توسط استاد گرفته م مياكثر تصم
ـ  يان دربـاره چگـونگ    يدانشجو  و  يريادگي
 . مطالب قدرت انتخاب دارنديمحتوا

ـ  يد فقط رو  يتأك مـورد بحـث     موضـوع    يريادگي
 .است

ده  در خالل    ي درهم تن  يريادگي يد رو يتأك
 . استيبرنامه درس

  
  اسالميهاي  اهميت علم و دانش در آموزه. 2

ـ هاي    ن آموزه يباب علم و معرفت از مهمتر      ن نـوع   ي اسـت و شـناخت بـاالتر       يقرآن
عبادت و تقرب به خداست، تا آنجا كه ارزش هـر عبـادت و تقـرب، منـوط بـه انـدازه                      

نـه تنهـا    ت شناخت است كـه اسـالم        يبه سبب اهم  . و معرفت عمل كننده است    شناخت  
 بلكه آن را بر هر كس واجب سـاخته          ، دانش كرده است   يد را بر جستجو   ين تأك يبزرگتر

  .  را همتراز جهاد در راه خدا به شمار آورده استيو دانش طلب
ـ ا ونَ إِنَّما يتَـذَكَّرُ أُولُـواْ     لَّذِينَ لَا يعلَم  الَّذِينَ يعلَمونَ و  اقُل هل يستَوِي     .1 بِاألَلبـ. 
رنـد  يپذ  مـي  دانند برابرنـد؟ تنهـا خردمنـدان پنـد         ي و آنان كه نم    دانند  مي آنان كه ا  يبگو آ 

 ).9ه يسوره زمر، آ(
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ـتِهِ              ال للَّه علَى   امنَّ   .2 ايـلَـيهِم ءتلُـواْ عوالً مِّن أَنفُسِهِم يسثَ فِيهِم رعؤمِنِينَ إِذ بم
و   مهلِّمعيزَكِّيهِم واي و بِـينٍ           الحِ كِتَـبإِن كَانُواْ مِن قَبـلُ لَفِـي ضَلــلٍ مةَ وخـدا بـر     . كم 

ـ خت كه آ  ي از خودشان برانگ   يامبريانشان پ يمومنان منت نهاد كه در م       ات او را بـر آنـان      ي
ـ    يآموزد در حال    مي سازد و كتاب و حكمت شان       مي خواند و پاكشان   مي  آن  ش از ي كـه پ

 ).164ه يسوره آل عمران، آ(اند   آشكار بودهيدر گمراه

) يو كـار  (يچ حركتـ يهـ ! ليـ كماي   :نديفرما  ميلي به كميدر سخن ) ع(يامام عل  .3
 . 1ميازمندين كه در آن به شناخت نيست جز اين

 و  ي، بد ي كه دار  يبا علم : نديفرما  مي گاه آن يت علم و جا   يهم در اهم  ) ع(اما باقر  .4
ن علم را با انجام دادن عمل خالص بـه كـار بنـد و در    ين دور كن و هم   شتيشر را از خو   

 بـه   ي، از هجوم غفلت مصون دار و بـرا        يداريعمل خالص، خود را با كمال مراقبت و ب        
 يين بـا راهنمـا    يهمچن...  صادقانه بترس  ي، از خدا  ي و مراقبت  يدارين ب يدست آوردن چن  

 نفس درنگ كن، و     ي هوا يرگيه هنگام چ  ز و ب  ي باطل بپره  يعقل، از افتادن در دام هواها     
 . 2 نجات خود ارشاد بخواهي براي كه دارياز دانش

چـون روز   : فرمودنـد ) ع(خ صدوق آمده است كه امام صادق      يش» يامال«در كتاب    .5
كـسان گـرد آورد، و ترازوهـا        ياي     بزرگ همـه مردمـان را، در پهنـه         يامت شود، خدا  يق

ركب خامه دانـشمندان در دو كفـه تـرازو نهنـد،            دان را با م   يآنگاه خون شه  . گذارده شود 
  . 3ابدي يدان فزونيسپس مركب خامه دانشمندان بر خون شه

ست سـعادتمند  يـ ست آن كـس را كـه عـالم ن        يـ سته ن يند شا يفرما  مي امام صادق  .6
ست يـ با ن يده شمارند و آن كـس را كـه شـك          يست پسند يبخوانند، و آن كس كه مهربان ن      

ـ ه از سـرزنش و نكـوهش دانـشمندان و دانا          ن آن كس ك   يهمچن. كامل بدانند  ز يـ ان پره ي
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 119. ص. ابن شعبه حراني. تحف العقول. 1

 207. ص. همان. 2

   به نقل از امالي شيخ صدوق14.  ص2.ج. عالمه مجلسي. بحاراالنوار. 3
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سزاوار شخص عاقل آن است كه      . ا و آخرت برسد   ير دن يد داشت كه به خ    ينكند، نتوان ام  
باشـند تـا    هـا     نان داشته باشند و سپاسگزار نعمـت      يراستگو باشد تا مردم به گفتارش اطم      

 .  4 نعمت گردنديمستوجب فزون

ست، و يـ  جز بـه طاعـت ن      يرستگار: آمده است ) ع(عه از امام باقر   يدر وسائل الش   .7
ت عقـل بـه     يشـود، و انـسان بـا هـدا          مـي  طاعت به علم است، و علم به آموختن فراهم        

  . 5ده باشدي رسي آن است كه از نزد عالم ربانيد و علم واقعيگرا  ميآموختن
از توجه دين مبين اسالم به اهميت علـم و دانـش اسـت كـه                هايي    تنها نمونه ها    اين

  . آورد  ميدر حوزه علم و دانايي فراهمها  اي الزم براي بالندگي تالشفض
  
   ايراننيات راهبردي حاكم بر فضاي تحقيق و توسعه در جمهوري اسالمي. 3
  1390از بيانات مقام معظم رهبري در حرم مطهر رضوي در آغاز سال اي  گزيده

، عـرض كـردم، كـه       اسـت ) السالم  هيعل(ت را كه از معصوم      ين روا يك وقتى ا  يمن  
ـ ك فرد ما  يك ملت و براى     يعنى علم و دانش براى      ي؛  »العلم سلطان «: فرمود ى اقتـدار     هي
ـ ؛ كسى كـه ا    »هيل عل يجده ص يمن وجده صال و من لم       «. است دا كنـد،   يـ ن قـدرت را پ    ي

ردست بـاقى   ياورد، ز يدست برتر را دارد و آن كسى كه نتواند قدرت علمى را به دست ب              
ـ علـم و فنـاورى      . بـر او دسـت برتـر را خواهنـد داشـت           گـران   يماند و د  يم ن يك چنـ  ي

ـ  ا شتريب كه است نيا اول ى  نكته .....تى دارد يخصوص ـ ن دانـشمندانى كـه ا     ي ن كارهـا را   ي
 هـا اعتمـاد بـشود      ن جـوان  يستى به ا  ي حتماً با  .....دهند، دانشمندان جوانند   يدارند انجام م  

ـ ا كـه  اى  مجموعه كه است نيا بعد ى  نكته .....  انجـام  را گـسترده  و ميعظـ  كارهـاى  ني
ت؛ كـه   اسـ  خودبـاورى  داراى بـاال،  نفس به اعتماد داراى قوى، ى  هيروح داراى دهد،يم

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  87. ص1شيخ حر عاملي ج . وسائل الشيعه. 4
 8.ص. 18ج . حر عاملي. وسائل الشيعه. 5
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ى بعـدى در   نكتـه . روى انـسانى اسـت    يـ ى اصـلى، ن     هيسـرما . ن است يى اصلى ا    هيسرما
د محــصول و يــى علــم، فنــاورى، تول رهيــن اســت كــه زنجيــشرفت علــم ايــى پ مــسئله
عنـى  يرى اسـت؛    يگ   در حال شكل   -ار مهمى است    يى بس   رهين زنج يكه ا  -سازى    تجارى

كنند، محصول يد ميكنند، محصول را تول  يل به فناورى م   يكنند، آن را تبد   يد م يدانش را تول  
ـ  ا .....كننديد ثروت م  يآورند و براى كشور تول      را به بازار تجارت جهانى مى      ن، كـشاندن   ي

  . ازهاى ملتيو پاسخگوئى به ند علم به ثروت ملى كشور است ير توليمس
  

  ريزي تحقيق و توسعه اسناد باالدستي ناظر بر برنامه. 4
  يقانون اساس. 4-1

ـ  و تقو  ي سطح آگـاه   ي ارتقا يدر بند دوم و چهارم اصل سوم قانون اساس         ت روح  ي
 علـم را    ي سـاز  ينه توجه بـه همگـان     ي و تتبع مورد اشاره قرار گرفته است كه زم         يبررس

   اهـداف    بـه    نيل   براي   است   موظف   ايران   اسالمي ي جمهور   دولت ": فراهم ساخته است  
   بـاال بـردن  - 2...  : كار بـرد   امور زير به   خود را براي     امكانات  ، همه   دوم  مذكور در اصل  

هـاي      و رسـانه     از مطبوعـات     صحيح  با استفاده ها      زمينه   در همه   عموميهاي      آگاهي  سطح
هـاي     زمينـه   و تتبع و ابتكـار در تمـام    بررسي   روح   تقويت - 4.. .ر ديگ   و وسايل   گروهي
   .  محققان  و تشويق  مراكز تحقيق  تاسيس  از طريق  و اسالمي ، فرهنگي ، فني علمي

هـاي    هاي مختلف اعم از برنامـه       ز پيشبرد برنامه  يدر فصل هفتم و در اصل يكصدم ن       
قـانون  . (د توجـه قـرار گرفتـه اسـت        آموزشي و فرهنگي، از طريق همكاري مـردم مـور         

  )راني اي اسالمي جمهورياساس
  

  سند چشم انداز بيست ساله. 4-2
 در سـه  1404در سند چشم انداز بيـست سـاله جمهـوري اسـالمي ايـران در افـق        
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  :  اشاره شده استيقسمت به موضوع علم و فناور
  ...          در  ي فناور ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و 

  .. .سطح منطقه،
 متكي بـر سـهم برتـر       ،  ي در توليد علم و فناور     اتوان،   از دانش پيشرفته   اربرخورد

  منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي
        در سطح منطقه آسياي جنـوب       يدست يافته به جايگاه اقتصادي، علمي و فناور 
با تاكيد بـر جنـبش      )  رهاي همسايه شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاور ميانه و كشو       (غربي    

  ... افزاري و توليد علم نرم
 ييشود كه روح دانـا      مي  فوق الذكر مشخص   يبا مراجعه به متن سند و مرور بندها       

 يافزارد بر جنبش نرم   يكه  تأك  اي    ت شده است به گونه    ي در سند چشم انداز رعا     يمحور
   نظر گرفته شده است و بلندمدت كشور درياست اصليبه عنوان س» د علميو تول

   
  هاي كالن نظام  سياست. 4-3

هاي كالن نظام كـه از سـوي مجمـع تـشخيص مـصلحت نظـام تـصويب                    سياست
اي است از ميزان توجه آتي نهادهـاي سياسـتگذاري و اجرايـي كـشور بـه                   شود، آينه   مي

هاي مختلف كـه در وب        در بين مجموعه مصوبات مجمع در حوزه      . موضوعات مختلف 
 مجمع ارائه شده است، حداقل سه مصوبه به لحـاظ موضـوعي بـا علـم و           سايت رسمي 

 در  يكلي نظام براي رشد و توسعه فناور      هاي    سياست. الف.  ارتباط نزديكي دارد   يفناور
كلي نظـام بـراي رشـد و توسـعه        هاي    سياست. ب  ،)22/1/1383مصوب مورخ   (كشور  

ــز تحق   ــالي و مراك ــوزش ع ــشور در بخــش آم ــاتي ك ــاتي علمــي و تحقيق ــصوب (يق م
در ). 22/05/1384مـصوب  (هاي كلي نظام در بخش صـنعت  سياست. ، ج )15/12/1383

يي از اين سه مصوبه كه با ترويج علم ارتباط مفهومي دارنـد، بـه صـورت                 ها  بخشادامه  
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  . گزيده ارائه شده است
مـصوب مـورخ   ( در كشور يكلي نظام براي رشد و توسعه فناور      هاي    سياست. الف
22/1/1383 (   

تقريبـا بـيش از سـاير        در كشور    يكلي نظام براي رشد و توسعه فناور      هاي    سياست
اسناد به مفهوم ترويج اشاره داشته است در بندهاي مختلف اين مصوبه علـم و فنـاوري                 

  .  مورد توجه قرار گرفته است
،  جهاني، توليد دانش   ي با هدف ارتقاي جايگاه ايران در فناور       ي توسعه فناور  :1بند  

  :ثروت و افزايش قدرت ملي از طريقكسب 
  .يفناور توسعه و رشد براي ملي عزم تقويت .1-1
هاي راهبردي و اصالح ساختار نظـام مـديريتي           ستگذاري و تدوين برنامه   سيا .2-1

  .زير نظر رياست جمهوري، پيشرفته و حمايت از آني ها فناوريبراي دستيابي به 
مزيتهـا و ظرفيتهـاي     ،  بـر اسـاس نيازهـا      ي تعيين اولويت در حمايت از فناور      .3-1
  .كشور
، شناسـايي نخبگـان   ،  خـالق و متعهـد    ،  دكارآمـ  انساني نيروي تربيت بر تاكيد. 4-1

هاي انساني و ارتقاء روحيـه خـود          حفظ و جذب سرمايه   ،  پرورش استعدادهاي درخشان  
  .باوري و خود اتكايي

ــان  .5-1 ــاري مي ــاماندهي همك ــت و س ــشگاه تقوي ــا دان ــز  ه ــاتي و و مراك تحقيق
  .ي صنعتي و فني و خدماتي دولتي و غير دولتيها بخشبا ها  فرهنگستان

 بـا  گمركي و بازرگاني يها  بخش در بويژه مقررات و قوانين تكميل و اصالح. 6-1
 دانـش  كـسب ،  يفنـاور  انتقال فرآيند به خارج از خدمات و كاال ورود روند تغيير هدف

 ايجـاد  بـراي  ريـزي   برنامـه  و كـشور  داخل در محصوالت توليد براي ساخت و طراحي
  .يافزاري در توسعه فناور  نرمو افزاري سخت هاي مولفه ميان تناسب
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  .كشور در يفناورهاي  توانمندي افزايش از ها دستگاه كليه حمايت تقويت .7-1
 و كـاربردي  تحقيقـات  توسـعه  براي بسترسازي و معنوي مالكيت از حمايت .8-1
  .علوم مختلف هاي زمينه در نوآوري و اي توسعه
 و  يگيري صحيح در توسـعه فنـاور         سمت ارائه درها    فرهنگستان نقش ارتقاي. 9-1

  .شكوفايي علمي
 تقويـت ،  انـساني  منـابع  توسـعه  بر تاكيد با المللي بينهاي    همكاري تقويت. 10-1
، ايرانـي  غيـر  و ايرانـي  نخبگان و ها  سرمايه جذب،  داخلي يفناور افزاري  نرم يها  بخش

  . هاي جهاني  خصشا با منطبق كيفيت ارتقاي و ايراني يفناور براي بازاريابي
  : از طريقي تبيين و ترويج مباني فرهنگي توسعه فناور-2بند 

  .كشور در يفناور و علم توسعه اهميت به نسبت اجتماعي درك افزايش .1-2
  .مصرف الگوي اصالح . 2-2
 مردم تشويق جهت توليد در كيفيت يارتقا و سازي استاندارد فرهنگ ترويج .3-2

  .االهاي ساخت داخل در فرهنگ عمومي كشورك از استفاده به
 مبنـا  و اشـتغال  و آمـوزش ،  گزينش نظام در استعداد و عالقه به دادن اهميت .4-2
  .مرتبطهاي  استخدام در اي حرفه و فني، علميهاي  تخصص دادن قرار

 در اي  حرفـه  و فني مشاغل بخصوص ،مشاغل كليه به گذاري  ارزش و تقويت .5-2
  .ومي كشورعم فرهنگ
  .كشور در فني كارآفريني فرهنگ تشويق .6-2
  .خودباوري و كاري وجدان، جمعي كار روحيه ترويج .7-3
 در صنفي و شخصي منافع بر ملي منافع به دادن اولويت جهت سازي فرهنگ. 8-2
  . يفن و تجهيزاتي خريدهاي و كاال واردات با مرتبط امور
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هاي كلي نظام براي رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي كـشور در بخـش                 سياست. ب
   ) 15/12/1383مصوب مورخ (آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي 

هاي كلي نظام براي رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي كشور در         سياستدر مجموعه   
 جهت دستيابي    به ايجاد بسترهاي مناسب    6-1بندبخش آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي       

هاي فني و تخصصي معتبـر بـراي افـراد مـستعد و               تحصيل علم، كسب مهارت    آسان به 
عالقمند با تنوع بخشي به نظام آموزش عالي، حمايت از بخش خـصوصي و اسـتفاده از            

  . ، اشاره كرده استمشاركت مردمي

  )22/05/1384مصوب (هاي كلي نظام در بخش صنعت سياست. ج
  .  تمايل داردي بر علم و فناور5 و 1ده در اين مصوبه دو ما

 افزايش ارزش افزوده و سهم بخش صنعت در توليد ناخـالص داخلـي بـا                -1ماده  
   . تالش و كارآفريني ، انتخاب فرآيندهاي صنعتي دانايي محور و ارتقاء منزلت كار

حقوقي هاي  گذاري صنعتي بوسيله حمايت  دستيابي به رشد مطلوب سرمايه  -5ماده  
تسهيل ورود مردم بـه     ،  ايجاد شرايط سودآوري مناسب   ،  تامين امنيت اقتصادي  ،  اييو قض 

بهبود فضاي كـسب و     ،  تقويت توسعه و رقابتي نمودن بازار سرمايه      ،  توليديي  ها  فعاليت
هـاي    گـذاري مـستقيم و سـرمايه        گذاري خارجي با تاكيد بر سرمايه       كار و جذب سرمايه   

  .ايرانيان خارج از كشور
  
 ي جمهـور ي و فرهنگي، اجتماع يهاي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصاد       تسياس. 4-4

  ران ي اياسالم
هاي كلي ابالغ شده از سوي رهبر معظـم انقـالب اسـالمي بـه رياسـت           در سياست 

ي سياستگذاري و اجرايي كـشور در چهـار سـال آينـده از             ها  فعاليتجمهوري كه مبناي    
 تحول در نظام آموزش عالي      يو فناور دهد، در بخش علم      مي را تشكيل    1394 تا   1388
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هاي كلي بـه شـرح        مفاد اين قسمت از سياست    . و پژوهش مورد اشاره قرار گرفته است      
  :زير است

  :  تحول در نظام آموزش عالي و پژوهش در موارد زير-7
 درصد توليد ناخالص داخلي تـا پايـان         3 افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به        .1-7

تحـصيالت  هـاي     ورود دانش آموختگان دوره كارشناسي به دوره      برنامه پنجم و افزايش     
  . درصد20تكميلي به 

  .  در منطقه و تثبيت آن در برنامه پنجمي دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناور.2-7
ي مربـوط   هـا   بخش و مراكز پژوهشي با صنعت و        ها  دانشگاه ارتباط مؤثر بين     .3-7
  . جامعه
  .يتي براي مشاركت در توليد علم و فناور توانمندسازي بخش غيردول.4-7
  .ي پيشرفته مورد نيازها فناوري دستيابي به .5-7

 تحول در نظام آموزش و پـرورش بـا هـدف ارتقـاء كيفـي آن بـر اسـاس نيازهـا و                        -8
هاي كشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربيت و نيز افزايش سالمت روحـي و           اولويت

  .آموزان جسمي دانش
تقويت جايگـاه و منزلـت ايـن علـوم، جـذب افـراد              : تقاء علوم انساني با    تحول و ار   -9

ي آموزشـي، ارتقـاء   ها روشها و  مستعد و با انگيزه، اصالح و بازنگري در متون و برنامه        
  . پردازي، نقد و آزادانديشي ي پژوهشي و ترويج نظريهها فعاليتكمي و كيفي مراكز و 

نـوي از نخبگـان و نـوآوران علمـي و           هـاي هدفمنـد مـادي و مع         گسترش حمايت  -10
ارتقاء منزلت اجتماعي، ارتقاء سـطح علمـي و مهـارتي، رفـع دغدغـه               :  از طريق  يفناور

خطرپذيري مالي در مراحل پژوهشي و آزمايـشي نوآوريهـا، كمـك بـه تجـاري سـازي                  
  .دستاوردهاي آنان

  . تكميل و اجراي نقشه جامع علمي كشور-11



  رساني كتابداري و اطالعريزي  برنامهراهبردهايي براي كميته 

 

13

  )1390-94(ه قانون برنامه پنجم توسع. 4-5
   : قانون برنامه پنجم توسعه، بند الف15 ماده -

ـا و     هاي آموزشي و درسي دانشگاهي مبتنـي بـر آمـوزه             بازنگري متون، محتوي و برنامه      :الف ه
ـا           ايراني و انقالبـي و تقويـت دوره        -هاي ديني و هويت اسالمي      ارزش ـاي تحـصيالت تكميلـي ب ه
  . بشري، با اولويت نياز بازار كارهاي دانش  گيري از آخرين دستاورد بهره

ـاي تحـصيالت تكميلـي        شـدگان دوره     ايجاد ظرفيت الزم براي افزايش درصد پذيرفتـه        :ب ه
آموختگان دوره كارشناسـي بـه        اي كه ميزان افزايش ورود دانش       گونه  آموزش عالي، با ارتقاء كيفيت به     

  .برسد) ٪20(هاي تحصيالت تكميلي به بيست درصد  دوره
   قانون برنامه پنجم توسعه16 ماده -

ريزي نمايد كه تا پايان برنامه، حداقل به جايگاه رتبـه دوم                اي برنامه   دولت موظف است به گونه    
  . در منطقه برسد]هاي اصلي علم و فناوري شاخص[

   - قانون برنامه پنجم، بند ه17 ماده -
وري و حل مشكالت      رتقاء بهره هاي دانشجويي در راستاي ا      ها و رساله    نامه  حمايت مالي از پايان   

  .كشور
  : 4 رديف -19 ماده -

  . هاي علوم انساني آموزان مستعد به رشته سازي و ايجاد انگيزه الزم براي ورود دانش بستر
  

   6نقشه جامع علمي كشور. 4-6
  هاي بنيادين نقشه جامع علمي كشور  فصل اول، مباني و ارزش-

ـارچوب           ايجاد تحول بنيادين علمي به خ      :8بند   صوص در بازبيني و طراحي علوم انساني در چ
  .بيني اسالمي جهان

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  فرهنگي شوراي عالي انقالب 1389مصوب اسفند . 6
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    فصل دوم، وضع مطلوب علم و فناوري -
  هاي دانش و فناوري با مرجعيت علمي در جهان پيشتاز در مرز: 3 بند -1-2
ـاه برجـسته                 : 1 بند   -2-2 دستيابي به جايگاه اول علم و فناوري در جهان اسالم و احـراز جايگ

  بخشي در جهان الهامعلمي و 
هاي   ارتقاء سطح مطلوب توليد علم در علوم انساني بر اساس مباني اسالمي و نياز             : 7 بند   -3-2
  بومي

  هاي مناطق مختلف كشور  ها و تناسب آن با نياز توزيع رشته: 8 بند -4-2
  ها و اقدامات ملي   فصل چهارم، راهبرد-
  تر در اقتصاد نوآوري به ايفاي نقشي مؤثرجهت دادن چرخه علم و فناوري و : 3 بند -1-4
دهي آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري به سمت حل مشكالت و رفـع               جهت: 7 بند   -1-4

ـاي دانـش بـراي     هاي واقعي و اقتضائات كشور با توجه به آمايش سرزمين و نـوآوري در مـرز         نياز ه
  تحقق مرجعيت علمي

  ي علوم انساني و هنر مبتني بر معارف اسالمي سازي و ارتقاي كمي و كيف متحول: 10 بند -1-4
  

  هاي وزارت علوم و فناوري  سياست. 4-7
 شـوراي   11/08/1387 مصوب جلسه    هاي درسي دانشگاهي     اصول حاكم بر تدوين برنامه     -
ـافتگي درونـي، نـوگرائي     هدفمندي ملي و كشوري، انسجام و نظام: ريزي آموزش عالي شامل     برنامه ي

ـان           گرائي، خالقيت   پذيري، كاربردي    انعطاف گرائي،  علمي، تخصص  گرائـي، طراحـي از سـوي نخبگ
  . علمي و تخصصي

   اهداف طرح آمايش آموزش عالي-
ـالي بـه           بازنگري و تدوين برنامه   : 3بند ويـژه در حـوزه       هاي درسي متناسب با اهداف آموزش ع

  . پردازي هاي نظريهعلوم انساني شامل بازنگري دروس، مقاطع، محتوي و كتب درسي و توسعه كرسي
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  . آفريني و ورود به بازار كار آموختگان آموزش عالي به منظور كار سازي دانش توانمند : 8بند 
 مــورخ 39186/21 و شــماره 07/07/1389 مــورخ 4776/21هــاي شــماره   بخــشنامه-

 5122/21 شماره     معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نيز بخشنامه          10/08/1389
  . كل دفتر پشتيباني و حمايت آموزش عالي  مدير19/07/1389ورخ م

ـاد              ها ضمن تأكيد بر ضرورت تحول بـه         در اين بخشنامه   ويـژه در حـوزه علـوم انـساني در ابع
گانـه زيـر توجـه        هاي سه   ها و متون درسي به جنبه       مختلف رشته تحصيلي، عناوين دروس، سرفصل     

   7.ريزي مورد مالحظه و اعمال قرار گيرد برنامهبايست در فرآيند  خاصي بعمل آمده كه مي
شناسي پژوهشي، آمـوزش پـژوهش محـور، فلـسفه            آمدي، روش   روز:  شامل سازي  غني: الف

  .نگري پردازي، جامع علوم انساني، نظريه
ـايش          ) ملي -محلي(سنجي  نياز:  شامل سازي  بومي: ب ـارت، آم ، هدف محـوري، گـسترش مه

  .اطع تحصيليسرزمين، نگاه جنسيتي، سطوح و مق
ـاه اقتـصادي بـه كتـب           -شناخت فرهنگ و تمدن ايراني    :  شامل مداري  ارزش: ج  اسالمي،  نگ

ـا گـزاره                ـا و ارزش     موجود،  توجه به ديدگاه مخالف، نگاه تربيتي و اخالقي، بررسي تطبيقي ب ـاي    ه ه
  .اسالمي، فلسفه علوم انساني، تدوين كتب علوم انساني و اسالمي

  
  موزش عالي ريزي آ برنامههاي  كميته. 5

ـالي، مـصوب          نامه تـشكيل و نحـوه فعاليـت شـوراي برنامـه             بر اساس آئين   ريـزي آمـوزش ع
اي  ها يا كارگروههاي تخصصي به عنوان بازوان مـشاوره  ريزي و كميته      هاي برنامه   ، گروه 11/12/1386

ريـزي مالحظـه      ريزي در زمينه انجام كارشناسي الزم و تـسريع و تـسهيل امـر برنامـه                 شوراي برنامه 
ـاي تخصـصي       نامـه مزبـور كميتـه       بنابراين و بر اساس آئين    . اند  شده ـايف زيـر    ريـز   برنامـه ه ي از وظ

  . برخوردارند
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  .اين قسمت از سند راهبردي كميته علوم جغرافيايي تدوين دكتر حافظ نيا اقتباس شده است. 7



  رساني  كتابداري و اطالعريزي  برنامهراهبردهايي براي كميته

 

16

ـا تخـصص مربوطـه و                      -1 ـته تحـصيلي و ي تنظيم و تدوين برنامه و سرفـصل دروس در رش
  ريزي آموزش عالي؛ پيشنهاد آن به شوراي برنامه

ـاز   ها     آن سازي  منظور متناسب   مصوب به ها و سرفصل دروس       بازنگري در برنامه   -2 ـا ني ـا و     ب ه
 تحوالت علمي در جهان و پيشنهاد آن به شورا؛

ـالي از سـوي                 بررسي و اعالم نظر در مورد برنامـه        -3 ـازنگري شـده ارس ـا ب ـاي تأسيـسي ي ه
 ريزي آموزش عالي؛  و مؤسسات آموزش عالي و پيشنهاد آن به شوراي برنامهها دانشگاه

هاي مربوطـه     هاي ورودي داوطلبان به رشته      در آزمون ها     آن ي و ضرائب  پيشنهاد مواد امتحان   -4
 در مقاطع مختلف؛

ـاي آموزشـي دروه      نامه  هاي الزم در خصوص ضوابط و آئين        ارائه پيشنهاد  -5 ـاي مختلـف      ه ه
 تحصيلي به شورا،

 كـه از سـوي   ها دانشگاهبررسي صالحيت علمي برخي از متقاضيان عضويت هيأت علمي           -6
 شوند؛ شورا ارجاع مي

 . ساير موارد ارجاعي مربوطه از سوي شورا -7

  
  كتابداري و اطالع رساني يريز برنامه كميته. 6

ـا  دانـشگاه  اساتيدبا حضور    كتابداري و اطالع رساني    ريزي برنامه كميته مختلـف كـشور در   ي ه
ـال      8علوم كتابداري و اطالع رساني با سرپرستي دكتر جعفر مهـراد           رشته  تـشكيل شـده     1386از س
، حكم اعضاي كميته با امضاي معاون آموزشي وزيـر     1389با توجه به اتمام دوره اول، در سال         . است

 بين از سال سه مدت براي كميته اعضاء.  صادر گرديده است   1390علوم، تحقيقات و فناوري از سال       
دول زير  اعضاي كميته به شرح ج    . شوند  مي علوم كتابداري و اطالع رساني برگزيده     هاي     گروه اساتيد

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
اطالع رساني شيراز و سرپرست پايگاه استنادي علوم اي  استاد تمام دانشگاه شيراز، رئيس مركز منطقه. 10

  (ISC) جهان اسالم
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  . است

  ي كتابداري و اطالع رسانيريز برنامهكميته ) 1390- 93( اعضاي كنوني :2 جدول
  محل خدمت  نام و نام خانوادگي  رديف

  دانشگاه شيراز  )سرپرست كميته(دكتر جعفر مهراد   1
 دانشگاه تهران دكتر عباس حري  2

 دانشگاه فردوسي مشهد دكتر رحمت اهللا فتاحي  3

 دانشگاه تهران  فداييدكتر غالمرضا  4

 دانشگاه شهيد چمران اهواز دكتر عبدالحسين فرج پهلو  5

 دانشگاه الزهراء دكتر  سعيد رضايي شريف آبادي  6

 دانشگاه اصفهان دكتر احمد شعباني  7

 دانشگاه تربيت مدرس دكتر محمد حسن زاده  8

 دانشگاه شاهد دكتر عبدالرضا نوروزي چاكلي  9

 دانشگاه تربيت معلم صورياندكتر يزدان من  10

  دانشگاه شهيد بهشتي  دكتر فريبرز خسروي  11
 

خانم دكتر رويا برادر عضو هيات علمي دانـشگاه الزهـراء در دوره اول در كميتـه                 -
  .حضور داشتند

دكتر فريبرز خسروي و دكتر يزدان منـصوريان در دوره جديـد بـه كميتـه ملحـق                 -
 . اند شده

  
  روش كار. 6-1

ابالغ هاي    ي كتابداري و اطالع رساني در قالب دستورالعمل       ريز  برنامهه  فعاليت كميت 
شـود كـه بـه صـورت          مـي  شده و شرح وظايف مصوب به صورت جلسات منظم انجام         
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در انتخـاب و معرفـي اعـضاي كميتـه          . گردد  مي شش ماه تنظيم و در صورتجلسه اعالم      
يع به صورت متوازن بين     نهايت تالش شده است كه دربرگيري بااليي داشته باشد و توز          

اولويـت  . صـورت بگيـرد   ها    در سطوح مختلف و همچنين تهران و شهرستان        ها  دانشگاه
 گذاري موضوعات مطرح در كميته بـا توجـه بـه ضـرورت و فوريـت موضـوع انجـام                   

 اولويت اصلي بازنگري دوره     ها،  در دوره اول با توجه به كهنگي محتواي دوره        . پذيرد مي
 بـود كـه در حـد تـوان و     ارشـد  كارشناسيدوره هاي  هي به سرفصل كارشناسي و ساماند  

  ).در قسمت بعدي گزارش شده است(زمان موجود نسبت به اين مهم اقدام گرديد 
  

  
   جايگاه كميته:1شكل 

  

اي، جامعـه دانـشگاهي و مجـامع         كميته به عنوان حلقه ارتبـاط بـين مجـامع حرفـه           
آموزشـي  هـاي     به عبارت ديگر، اعضاي كميتـه از گـروه        . كند  مي نجام وظيفه گير ا  تصميم
هستند و به صورت مداوم با مسائل و مشكالتي كه گريبانگير نظام آموزش و               ها  دانشگاه

بـه  هـا      آن انتقـال . پژوهش رشته و دانشجويان و دانش آموختگان است، آشـنايي دارنـد           
انعكـاس نتـايج تـصميم گيـري بـه مراجـع            و  هـا      آن كميته و بحث وتبادل نظر در مورد      
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گيـري   موجـب شـكل   ها     آن ذيصالح در حد وظايف و مقررات موجود و پيگيري تحقق         
شـود كـه در آينـده         مـي  يك حلقه تعامل بين جامعه دانشگاهي، اجرايي و تصميم گيري         

  . رود به رشد و شكوفايي رشته كمك كند  ميانتظار
جمعـي  هـاي      صورت دائمي بـا رسـانه      از سوي ديگر، سرپرست كميته و اعضاء به       

علمـي و مجـامع   هـاي   بحـث، انجمـن   هـاي     ، گـروه   ليزنـا  تخصصي از جمله خبرگزاري   
در دست اقـدام را تبيـين و        ي  ها  فعاليتمصوب،  هاي    در ارتباط هستند و برنامه    اي    حرفه

ي ريـز   برنامهچارچوب عملياتي كميته    . دارند  مي بازخورد جامعه نسبت به آن را دريافت      
  :ر نظام دانشگاهي به صورت زير استبداري و اطالع رساني براي آموزش رشته دكتا

  
  ي كتابداري و اطالع رسانيريز برنامهچارچوب حاكم بر . 2شكل 

  

گونه كه در شـكل فـوق مـشخص شـده اسـت، آمـوزش علـوم كتابـداري و                     همان



  رساني  كتابداري و اطالعريزي  برنامهراهبردهايي براي كميته

 

20

معـه  رساني در يك فضاي پيچيده كه پيامد بالفصل حركـت جوامـع بـه سـوي جا               اطالع
از يك سـو، نيـاز جامعـه بـه اطالعـات            . اطالعاتي و دانش بنيان است، قرار گرفته است       

 نـوين كـه دسترسـي بـه اطالعـات را تـسهيل      ي ها فناوريشود، از سوي ديگر    مي بيشتر
 سـازماندهي   ،و در سوي ديگر، با توجه به انبوهي شديد اطالعات         اند    كنند، پديد آمده   مي

ذخيـره و   هـاي     عنوان يك چالش اساسي پـيش روي نظـام        و اشاعه مناسب اطالعات به      
هـاي    فراتر از اينها، لزوم تحقيـق وتوسـعه در حـوزه          . بازيابي اطالعات قرار گرفته است    

ماننـد فلـسفه اطالعـات،      هـايي     فكري درحـوزه  هاي    نظري و بنيادين و شكل دهي بنيان      
تعمـق هـر چـه      اقتصاد دانش، معماري اطالعات و شناسايي الگوهـاي مناسـب نيازمنـد             

  . بيشتر و زمينه سازي براي ظهور و بروز نوآوري هاست
در يك سو نيازهاي كساني مطرح است كه بايد به صـورت علمـي در يـك مركـز                   

ذخيره و بازيابي اطالعـات الكترونيكـي سـرو كـار           هاي    اطالعاتي يا يك سازمان با نظام     
نظران حوزه علم اطالعات  دارد، در سوي ديگر انتظار جامعه از دانش آموختگان و صاحب          

پيش روي نظام دانشگاهي و جامعـه       هاي    در خصوص پاسخگويي به چالش    و كتابداري   
علمـي و تـدوين     هـاي     ، قالـب  ياطالعـات هـاي     تصميم گيـر در حـوزه ارزيـابي محمـل         

. جامعه اطالعاتي در حـال افـزايش اسـت        هاي    ارزيابي متناسب با پيشرفت   هاي    شاخص
ي براي علوم كتابـداري و اطـالع رسـاني بايـد همـه ايـن         ريز  مهبرنا در هرگونه    ،بنابراين

با ظرافت خاصي مورد توجه قرار گيرد تا ضمن زمينـه سـازي بـراي ادامـه                 ها    پيچيدگي
حيات در يك فضاي ميان رشته اي، زمينه براي انجام وظـايف ذاتـي رشـته كـه سـاليان                    

  .پرداخته است، فراهم گرددها  متمادي بدان
  شناسي دوره كار. 6-1-1

پايـه آمـوزش    هـاي     دوره كارشناسي رشته كتابداري و اطالع رساني از جملـه دوره          
در . گردد  مي ي و برگزاري آن به چندين دهه قبل باز        ريز  برنامهدانشگاهي است كه سابقه     
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مانند فني و مهندسي و علوم اجتماعي و انساني در نظـر گرفتـه      هايي    برنامه قبلي گرايش  
زيـر  ي  هـا   دانـشگاه ن گرايش پزشكي نيز بـه صـورت مـستقل در            شده بود و عالوه بر آ     

جديـدترين بـازنگري    .  شد  مي مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارائه       
اين برنامه كه از سوي كميته كتابداري و اطالع رساني به انجام رسـيده اسـت در جلـسه       

در . يب رسـيده اسـت    ي آموزش عالي به تصو    ريز  برنامه در شوراي    31/3/88 تاريخ   721
قبلي مربوط به كتابداري غير پزشكي حـذف و بـه صـورت يـك               هاي    اين دوره گرايش  
ي، تخصـصي    واحد در سـه بخـش دروس پايـه، تخصـصي اجبـار             132گرايش كلي با    

  :اختياري تدوين شده است
دروس پايه كتابداري و اطالع رساني دروسي هستند كه زيربنـاي           . دروس پايه . الف

دهد   مي ان در خصوص موضوع رشته كتابداري و اطالع رساني را شكل          فكري دانشجوي 
  .  واحد به اين دروس اختصاص داده شده است41تعداد 
  واحد از كليـه دروس را تـشكيل        60اين دروس كه    . اريجبدروس تخصصي ا  . ب

دانشجويان به سطح مورد نيـاز از تخـصص   ها   آندهند دروسي هستند كه با گذراندن  مي
 وظيفه در بازار كار و يا كسب شايـستگي تخصـصي بـراي ورود بـه مقـاطع                   براي انجام 

  . كنند  ميباالتر را كسب
 واحد تخصصي اختيـاري     20در برنامه جديد تعداد     . دروس تخصصي اختياري  . ج

در نظر گرفته شده است كه دانشجويان به صالحديد خـود و امكانـات گـروه آموزشـي                  
  . ورت اختياري انتخاب كنند واحد را به ص10مربوطه موظف هستند 

  ارشد دوره كارشناسي. 6-1-2
 چهـار  كتابداري و اطالع رساني از بدو شكل گيري در قالـب             ارشد  كارشناسيدوره  

 و  »دانشگاهيهاي    كتابخانه «،»عموميهاي    كتابخانه« ،»هاي آموزشگاهي   كتابخانه«ش  گراي
جديـد انجـام شـده توسـط         هاي  يريز  برنامهدر  .  تدوين شده بود   »گرايش اطالع رساني  «
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ديـدگاه  . در نظر گرفته شـد    ها    كميته كتابداري و اطالع رساني دو ديدگاه براي اين دوره         
  . بودها   و ديدگاه دوم تدوين و تصويب گرايشها  گرايش-اول تدوين و تصويب رشته
بوده است كه ضمن حفظ كتابداري و اطـالع رسـاني بـه    اين در ديدگاه اول مبنا بر      

 طراحـي و    ارشـد   كارشناسيدر درون اين رشته در دوره       هايي    موعه كالن رشته  عنوان مج 
  :زير منجر شدهاي  تصويب شود كه نتيجه اين ديدگاه به تصويب رشته

  رشته علم سنجي. 1
  رشته دانشنامه نگاري. 2
  خطيهاي  رشته مديريت وسازماندهي نسخه. 3
  رشته مطالعات آرشيو. 4

موجـود رشـته    هـاي     به اين نتيجه رسيد كـه گـرايش       در پيگيري ديدگاه دوم كميته      
 را با سازماندهي مجدد بهنگام سازي       ارشد  كارشناسيكتابداري و اطالع رساني در مقطع       

چهارگانه به شـرح زيـر در       هاي    گرايشهاي    در اين راستا بازنگري محتواي برنامه     . نمايد
  :دستور كار قرار گرفت

  .عموميهاي  گرايش مطالعات كتابخانه. 1
  دانشگاهيهاي   كتابخانه مديريتگرايش. 2
  كتابداري كودك و نوجوانگرايش . 3
  گرايش مديريت اطالعات. 4

عمـومي در تـاريخ     هـاي     فوق، تاكنون گرايش مطالعات كتابخانه    هاي    از بين گرايش  
ي علوم اجتماعي وزارت علـوم رسـيده اسـت و     ريز  برنامه به تصويب گروه     22/6/1390

نيـز بـه    هـا      آن 1390ميته در حال بررسي هستند كه تا پايـان سـال            در ك ها    ساير گرايش 
  . رسند  ميتصويب نهايي

 كتابداري و اطالع رساني بـه ايـن         ارشد  كارشناسيهاي    "رشته"در  ها    ساختار برنامه 
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واحد، اخصاصي   12 واحد درس در سه قسمت اختصاصي اجباري         32صورت است كه    
 4از بـين دروس موجـود كـه معمـوال بـيش از       واحد   4يعني انتخاب   ( واحد   4اختياري  

و )  واحـد  2(، كارورزي   ) واحد 2(و دروس تكميلي شامل سمينار تحقيق       ) واحد هستند 
  .شوند  ميارائه)  واحد4(پايان نامه 

در . تـدوين شـده اسـت     هـا     مقداري متفاوت از رشته   ها    در گرايش ها    ساختار برنامه 
  :دروس ارائه شده به شكل زير استها  گرايش
  ) واحد10(پايه هاي  درس. 1
  ) واحد12(تخصصي اجباري هاي  درس. 2
  ) واحد4(تخصص اختياري هاي  درس. 3
  ) واحد2(كارورزي . 4
  ) واحد4(پايان نامه . 5

 واحد درس پايه با اين هدف در نظـر گرفتـه شـده              10ارائه شده   هاي    در بين درس  
، ارشـد  كارشناسـي در مقطـع  علوم كتابداري و اطـالع رسـاني        هاي    است كه همه گرايش   

 واحد درس پايـه و مـشترك را بگذراننـد و از ايـن طريـق                 10 درس به ميزان     5حداقل  
هـاي   پذيـد آيـد و سـپس در قالـب درس          هـا     اشتراك ذهني و دانشي بين همـه گـرايش        

. تخصصي اجباري و اختيـاري بـه كـسب تخـصص در زمينـه گـرايش خـود بپردازنـد                   
  :عبارتند ازها  رايشپايه مشترك براي همه گهاي  درس

  مباني كتابداري و علم اطالعات. 1
  و جامعه اطالعاتيها  كتابخانه. 2
  آمار در كتابداري و اطالع رساني. 3
  روش تحقيق. 4
  سمينار تحقيق. 5
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  :شود  ميزير در نظر گرفتهي ها بخشها  براي همه برنامه
  .كند  ميمقدمه كه پيش درآمدي بر دوره مذكور ارائه. 1
  رت و هدف دورهضرو. 2
  طول دوره و شكل نظام. 3
  تعداد واحدهاي درسي. 4
  مورد انتظار از دانش آموختگانهاي  نقش و توانايي. 5
  شرايط ورود به دوره. 6
  شرايط اجراي دوره. 7
  جدول دروس به تفكيك نوع درس. 8
  جدول دروس به تفكيك نوع واحد و پيشنيازها. 9

هـدف  «،  »مشخـصات درس  «ار قـسمت    چهـ هـا     در شرح درس  . ها شرح درس . 10
  .  گردد  مي ارائه»منابع پيشنهادي « و»شرح سرفصل ها«، »درس

  دوره دكتري. 6-1-3
دوره دكتري از بدو تدوين تاكنون مورد بازنگري قرار نگرفته اسـت و          هاي    سرفصل

 بـا ايـن   .  قرار گرفتـه اسـت     1390ه براي سال    با توجه به فوريت آن در دستور كار كميت        
 ايـن دوره يعنـي      مجـري رساني از سه دانـشگاه        ت كميته كتابداري و اطالع    ، سرپرس حال

دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه شهيد چمران اهواز خواسته اسـت تـا               
رساني را به صورت انفرادي يا به صورت مـشترك تهيـه    برنامه دكتري كتابداري و اطالع  

  .رساني كنند العريزي كتابداري و اط و تسليم كميته برنامه
  

  كارنامه عملكرد . 6-2
ـ  ي جلـسه كـار    60ش از   ي ب ي با برگزار  ي و اطالع رسان   يته كتابدار يكم م روزه بـا    ي ن
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 از  ي و اطالع رسـان    ي علوم كتابدار  يمختلف آموزش هاي    حضور افراد متخصص از گروه    
ه  داشـته اسـت كـ   يموثري ها فعاليتگوناگون تاكنون هاي    مختلف در دوره  ي  ها  دانشگاه

  :ر هستنديبه شرح زها   آن ازيبرخ
 بازنگري و تدوين سرفصل .1

 هاي دوره كارشناسي كتابداري و اطالع رساني سرفصل  .أ 

 ي ارشد دانشنامه نگاريدوره كارشناسهاي  ب سرفصلي و تصويبررس .ب 
 و ي ارشد مطالعات آرشيدوره كارشناسهاي  ب سرفصلي و تصويبررس  .ج 

  ي علم سنج ارشديكارشناسهاي  ب سرفصلي و تصويبررس  .د 

 يخطهاي   نسخهيت و سازماندهيريش مدي گرا-ب رشتهين و تصويتدو  .ه 
 يعمومهاي  ش مطالعات كتابخانهين گرايتدو  .و 
 يدانشگاههاي  كتابخانهمديريت ش ين گرايتدو  .ز 
 )در دست اقدام (ت اطالعاتيريش مدين گرايتدو  .ح 

 )در دست اقدام(كتابداري كودك و نوجوان ش ين گرايتدو  .ط 

 مقطع/ امكان تاسيس رشتهبازديد و بررسي  .2

 ارشد كارشناسيدانشگاه شاهد براي بررسي امكانات براي راه اندازي از بازديد   .أ 

بازديــد از دانــشگاه يــزد بــراي بررســي وضــعيت امكانــات بــراي راه انــدازي   .ب 
  ارشد كارشناسي

بررسي و اعالم نظر در خصوص درخواسـت دانـشگاه زابـل بـراي راه انـدازي                   .ج 
 الع رسانيرشته كتابداري و اط

 بررسي صالحيت  .3

 خلف لو از مركـز آمـوزش جهـاد          ينيراميمهناز ام   خانم يت علم ي صالح يبررس  .أ 
  بوشهر يكشاورز



  رساني  كتابداري و اطالعريزي  برنامهراهبردهايي براي كميته

 

26

ــوحخــانم  يت علمــي صــالحيبررســ  .ب  ــن يده اصــالني  يا از موســسه آموزشــي
  .)ص(اكرم ينب

عباداهللا متقاضي عضويت در هيات علمي دانشگاه       آقاي   يت علم ي صالح يبررس  .ج 
 قم

 يات علمـ  يـ ت در ه  ي عـضو  ي متقاضـ  ي غالم رود  ي آقا يت علم ي صالح يبررس  .د 
  شماليموسسه آموزش عال

  مهممكاتبات .4

مكاتبه با دانشگاه آزاد و دانشگاه پيام نور براي گـردآوري اطالعـات مربـوط بـه                   .أ 
 هاي آموزشي كتابداري و اطالع رساني براي بررسي وضعيت امكانات و تجهيزات گروه

 عالي براي مواد امتحاني دوره دكتريمكاتبه با سازمان سنجش آموزش  .ب 

زير محترم علوم، تحقيقات و فناوري براي دسـتور بـه اصـالح مـواد                مكاتبه با و   .ج 
  دوره دكتريآزمون

مكاتبه با مديريت كل دفتر پشتيباني و حمايت آموزش عـالي در مـورد ضـرايب                 .د 
 هاي كارشناسي ارشد و دكتري  مواد امتحاني دوره

و هـا   از طريـق جلـسات، مـصاحبه   اي   جامعه حرفهيام شده برا انجي  ها  فعاليتن  ييتب. 5
 اي مجامع حرفه

رسـاني   هاي آموزشي كتابداري و اطالع    گروه ي از سو  ي به مكاتبات ارجاع   ييپاسخگو. 6
 و ساير موسسات آموزش عالي و پژوهشي 

  
  راني در ايرسان  و اطالعي از آموزش كتابدارييدورنما. 7

  گذشته. 7-1
ـ  ا يهـا  كتابخانـه  يد در گذشـته   يران را با  ي در ا  يرسان و اطالع  يآموزش كتابدار  ن ي
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ها همراه بـا   ن نوع آموزشيرفت كه آغاز ا   يد پذ ين صورت با  يدر ا . ن جستجو كرد  يسرزم
اكنون . ها بوده است  ن مجموعه ي اول ييتر برپا ر  درست  يا به تعب  يها  ن كتابخانه يس اول يتاس

 م كـه در گذشـته مرسـوم نبـوده اسـت     يكنـ يبـال مـ  ها دن را از كتابخانهيگريما مفهوم د 
  ). 1384،ياتيح(

 آمـوزش  امـا  اسـت،  يدشـوار  امر رانيا در يكتابدار آموزش يبرا آغاز نقطه نييتع

ـ ا در نينو يكتابدار  دوره نينخـست  .شـد  آغـاز  مـدت كوتـاه  يهـا دوره ليتـشك  بـا  راني

 نينخـست  صـبا  محـسن  و يانيـ ب يمهـد  همـت بـه  رانيا در يكتابدار آموزش مدتكوتاه
ـ ا در يكتابـدار  متخصص ـ گرد برگـزار  تهـران  يعـال  يدانشـسرا  در راني  برحـسب  و دي

 31 در .تافـ ي ادامـه  يعـال  آمـوزش  مراكـز  ريسا در زمان آن خاص يازهاين و ضرورت

 كـرد  بيتـصو  را يكتابـدار  موقت دوره نامهنييآ فرهنگ، يعال يشورا. ش1317 خرداد
 هـا  روش ريسا و يكتابدار ييالفبا روش :از است بوده عبارت دوره نيا يهادرس يبرخ

ـ ا يهاكتابخانه و كتاب مختصر خيتار ،)ساعت 30( يكتابدار اتيكل ،)ساعت 30(  و راني
 خطاطـان  و خـط  خيتـار ، )اعتسـ  10(يخطـ  يهـا كتاب شناساندن ،)ساعت10( جهان

ـ ا مدت )ساعت 20( نگارش سبك و يسينومقدمه اقسام و) ساعت 10(معروف  دوره ني

 شـده يمـ  داده زيـ ن ليتحـص  انيپا نامهيگواه دوره نيا در. است بوده ساعت 120 جمعاً

 يآموزش يها فعاليت يكند سبب دوم يجهان جنگ آغاز كه نگذشت يچند البته،. است
 اما داد ليتشك را خود مدتكوتاهدوره نينخست تهران دانشگاه .ش1320 سال در .ديگرد

 .شـد  دنبـال  يشتريب تيجد با يكتابدار مدتكوتاه يهادوره يبرگزار. ش1330 سال از
 و شياتـر  از فُـل اشـتوم  جـوزف  يهـا نـام  بـه  يخـارج  مدرس دو از .ش1331 سال در

 ماههپنج يادوره در يكتابدار سيتدر يبرا تا شد دعوت متحده االتيا ز اوريگ مارگارت

 سـابق  محل در 1332 نيدفرور انيپا تا 1331 آبان اول از هادوره نيا .كنند سفر رانيا به

و بدين ترتيب اولين قدم بـراي بـازكردن    ديگرد ريدا يعال يدانشسرا و اتيادب دانشكده
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 مخـان  زين 1333 سال در. هاي ايران به روي كتابداري جديد برداشته شددرهاي كتابخانه
 تـا   10/8/33آمريكايي به ايران دعوت شـد و زيـر نظـر او كالسـهايي از                 9سوزان ايكرز 

 يكلـ  يمـش خط و ياساس يهاهدف آن، يط در همان محل تشكيل گرديد كه 10/2/34
 شـد يمـ  آموختـه  كتابـداران  بـه  قيـ تحق و اقتـصاد  و صـنعت  ديجد يايدن در هاكتابخانه

 نـام  "مـدارك  يآورجمـع  و يكتابدار يعمل دوره"). آموزش كتابداري جديد در ايران(

ـ طر از كـه  ش،ياتـر  از دورفـر  فراون نظر ريز 1335 سال در كه بود ييهادوره  برنامـه  قي

  .شد برگزار بود، آمده تهران به رانيا يبرا ونسكوي يفن يهاكمك
 اين برنامه در تابستان     "اصول جديد علم كتابداري براي آموزش كتابداران مدارس       "
ايرج افـشار و چنـد نفـر ديگـر در            10ناصر شريفي، دين فارنزورث   دكتر   زير نظر    1329

  .الي برگزار گرديدمحل دانشسراي ع
 ايـن   "هاي دانـشگاه  جلسات مشورتي و آموزش كتابداري براي كتابداران كتابخانه       "

 در محـل    1343 آبـان سـال      17 مهـر تـا      12برنامه توسط كتابداران متخصص ايرانـي از        
 آمـوزش  يبـرا  يكتابـدار  آمـوزش " دوره. دانشكده علوم دانشگاه تهران تـدريس شـد  

 سال در يتفضل نيمه و افشار رجيا همتبه زين "هايهردارش و يعموم مدارس كتابداران

 دو مـدت  بـه  1344 سـال  در زين يگريد يهادوره .شد برپا يمل كتابخانه محل در 1343

 جامعـه  يبـرا  نكـه يا بـا  هادوره ني ا.ديگرد ليتشك يادار علوم دانشكده توسط مسالين

. ديرسـ ينمـ  نظـر بـه  يكـاف  بـودنش  كوتـاه  سـبب بـه  نمـود، يم يضرور اريبس يكتابدار
 يهـا سـال  فاصله در سبب، نيبد داشتند؛ يشتريب تحرك به ازين يدانشگاه يها كتابخانه

ـ فولبرا اديـ بن طـرف  از نزيهـاپك  مارگارت تا شد برداشته ييهاگام 1344 تا 1343  بـه  تي

 با ران،يا در اقامتش اول سال دروي . ديآ در تهران دانشگاه يمركز كتابخانه مشاور سمت

ـ ا د،يـ ام سيفـرنگ  ،يتفـضل  نيمه جمله از زمان آن يرانيا متخصص كتابداران ريسا  راني

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
9. Susan Akers 
10. Dean Farnsworth 
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 يديسـع  فرخنـده  و مفتـاح،  ديخورش ،يابرام هوشنگ ،يينايس يعل ،يسپهر شهال ق،يدق
 مسائل درباره و داديم ليتشك زين يجلسات آنان با ،يكتابدار امور شبرديپ يبرا و شد آشنا

 يهاهيپا كه بود هامالقات نيهم در .تپرداخيم نظر تبادل و بحث به رشته نيا به مربوط
 دنبال به .دش نهاده تهران دانشگاه در يكتابدار رشته سيتأس زين و رانيا كتابداران انجمن

ـ  ازينويليا دانشگاه يكتابدار مدرسه استاد لورر سيآل آن،  سيتأسـ  يبـرا  ،متحـده  االتي
  .آمد رانيا به تهران دانشگاه وتدع به يكتابدار رشته ارشد يكارشناس دوره

  فوق ليسانس كتابداري . 7-1-1
 جـه ينت در و نظـر  تحـت  ارشد، يكارشناس مقطع در يكتابدار رشته 1345 سال در 

 افـضل  منـوچهر  تهـران،  دانـشگاه  يمركـز  كتابخانـه  وقت سيرئ افشار رجيا يهاكوشش
 جان و نزيهاپك ارگارتم يهمكار با و ،نتهرا دانشگاه يتيترب علوم دانشكده وقت سيرئ

هـا توسـط مارگـارت     در سال اول افتتـاح كليـه درس  . ديگرد سيتأس أرسم يهارو .فا
 همـت  بـه  ،1353 سـال  در. شـد هاپكينز و آليس لورر، استادان آمريكـايي تـدريس مـي   

 ارشد يكارشناس دوره ،ييكايامر و يهند مدرسان از نفر دو يهمكار با و يابرام هوشنگ

 چمـران  ديشـه  (اهواز شاپوريجند دانشگاه. شد سيتأس زين رازيش نشگاهدا در يكتابدار

 كي 1356 سال در داشت، خود برنامه در كهاد صورتبه را يكتابدار آموزش كه) يكنون
 اقـدام  نيا كه كرد برگزار يمركز كتابخانه كاركنان يبرا يكتابدار ارشد يكارشناس دوره

  لزهراءا دانشگاه، اثنا نيهم در .ماند متوقف ب،انقال يروزيپ اميا با شدن مصادف سبببه
 نينخـست  و كـرد  اعـالم  را يكتابدار ارشد يكارشناس دوره سيتأس ،يهارو جان كمكهب

تبريـز   (آذرآبادگـان   دانـشگاه ، رفتيپـذ  1357 مهـر  در مقطـع  نيا در را خود انيدانشجو
 علوم دانشگاه. كرديم ئهارا هاسال نيا در را يكارشناس و ارشد يكارشناسدوره  زين) فعلي

 يليتحـص  سـال  در را يپزشك يكتابدار ارشد يكارشناس دوره نينخست زين رانيا يپزشك
 هنـوز   كه اكنون با دانشگاه تهران ادغام شده استدانشگاه نيا .كرد برگزار 1356-1357
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 افـزوده  خـود  برنامـه  به زين رشته را نيا يكارشناس دوره و دهديم ادامه خود كار به هم

  .است
 از همان ابتدا شرط ورود به اين رشته عبارت بود از داشتن ليـسانس در هريـك از                 

  .هاي علوم و ادبيات و دانستن زبان انگليسيرشته
  :ازعبارت بود  تشكيل اين دوره اهداف 
 را رانيا بزرگ يهاكتابخانه تيريمد ييتوانا كه متخصص يانسان يروين آموزش .1

  باشند؛ دارا
 بخـش  در يكتابـدار  يهـا دوره يانـداز راه دارعهده كه متخصص افراد آموزش .2 

   .دشون رانيا يها دانشگاه يكتابدار علوم
  كهاد كتابداري . 7-1-2

 دانـشگاه  يتيترب علوم دانشكده آن، از توجه انيشا استقبال و دوره نيا افتتاح از پس
 در زيـ ن را يكتابـدار  دكهـا  دوره گرفت ميتصم يكتابدار گروه مدرسان شنهاديپ بهتهران 

 قرار نيبد يكتابدار كهاد .ديگرد آغاز 1347 سال در دوره نيا. كند ريدا يكارشناس سطح

ـ پا از پـس  بتوانند گر،يد رشته هر اي ،يتيترب علوم يكارشناس دوره انيدانشجو كه بود  اني

 يكتابـدار  يهـا درس از را خـود  يرتخصصيغ دروس يواحدها يليتحص سوم مسالين
 واحـد  3 شامل كه را يكتابدار واحد 30 حداقل يكتابدار كهاد اخذ يبرا و كنند انتخاب

  .بگذرانند شديم زين ساعت 120 مدت به يكارآموز
  مقطع ليسانس و كارداني كتابداري. 7-1-3
 بـا  را يكتابـدار  يكارشناس چهارساله دوره زيتبر دانشگاه 1347يعني سال، همان در

 طيشـرا  مطـابق  آن به ورود طيشرا كه كرد سيتأس ينده كتابدار مانگاال.ب.پ يهمكار
و برنامه اوليه آن با نظـر   بود يورود آزمون در تيموفق يعني ،ها دانشگاه به ورود يعموم

    .متخصصين مركز آماده سازي كتاب ريخته شده است
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 به نيزمرانيا يعال مدرسه در 1348 سال در بار نينخست زين يكتابدار يكاردان مقطع

  ديگرد افتتاح ،يمل كتابخانه وقت ريمد يمظاهر ناصر تيريمد
 يهاگام تهران دانشگاه در يكتابدار ارشد يكارشناس سيتأس با 1345 سال از آنكه با
 كتابـداران  انجمـن  سيتأسـ  بـا  و شده برداشته يكتابدار آموزش عرصه در يمهم و مؤثر

 سـابق  يعلمـ  داركمـ  و اسـناد  مركـز  و) 1347(يكتابـدار  خـدمات  مركز) 1346 (رانيا
 النيالتحـص فـارغ  هنـوز  بـود،  افتـه ي اسـتحكام  رانيا در نينو يكتابدار يهاهيپا) 1347(

 مـدت كوتـاه  يهـا دوره ليتشك امر سبب، نيبد نبودند رانيا يهاكتابخانه ازين يجوابگو

ـ  وقـت  چند هر و دينگرد متوقف يكتابدار آموزش  كميتـه  همـت بـه  ييهـا دوره بـار كي
 ليتـشك  كـشور  سراسـر  يفرهنگـ  و يآموزشـ  مراكـز ابداران ايـران و  آموزش انجمن كت

  :تاس جمله آن از كه ،ديگرديم
 پرورش، و آموزش وزارت نگارش كل اداره نظر ريز يكتابدار آموزش دورهسه . 1

 قـات يتحق و معلـم  تيـ ترب سازمان محل در 1346 و 1345 ،1344 يهاسال در بيترتبه

  شد؛ ليتشك رانيا كتابداران انجمن يهمكار با سوم دوره كه يعال ينشسرا دايتيترب
 نظر ريز ها،شهرستان يعموم يهاكتابخانه كتابداران يكارآموز ماههكي يهادوره. 2

  تهران؛ در موزه تاالر محل در ،يمتماد سال چند تا1346سال از هنر و فرهنگ وزارت
 مركـز  همـت بـه  مـشهد،  يدانشگاه يهاكتابخانه كتابداران يبرا يكارآموز دوره. 3

  ؛1348 تابستان در ماه كي مدت به مشهد، دانشگاه يپزشك دانشكده در كتاب يسازآماده
  ماه؛ سه مدت به 1348 سال در يادار علوم دانشكده يهادوره 4
 توسـعه  و كتاب جيترو طرح" نمونه يهاكتابخانه كتابداران يبرا يكارآموز دوره 5

  ؛1349 وريشهر در "هاكتابخانه
   كاخ جوانان؛يدوره كارآموز. 6
آمـوزش كتابـداري جديـد در       (هاي كوتـاه مـدت شـوراي كتـاب كـودك            دوره. 7
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    .)1349ايران،
هـاي كـشور در       هاي كوتاه مدت انجمن كتابداران ايـران در اكثـر دانـشگاه             دوره. 8
  .ها هاي دانشگاه  به منظور تربيت و بازآموزي كتابداران كتابخانه1350ي  دهه

 ديـ تأك .شد آغاز يكتابدار خدمات مركز ماههكي يكتابدار يهادوره ،1350 سال از
 جامعـه  يفـور  ازيـ ن بـه  پاسـخ  منظـور بـه  أصرف و بود يفن خدمات بر شتريب هادوره نيا

بـه  . هاي اين مركـز بـا اسـتقبال بـسيار مواجـه شـد      دوره. ديگرد ليتشك رانيا كتابداران
  .  غالبأ تا سه سال بعد تكميل بودنويسي براي شركت در آناي كه نام گونه

  

  حال. 7-2
 كشور يكتابدار رشته در يخارج مدرسان ران،يا در ياسالم انقالب يروزيپ از پس

 ليتحـص  كشور از خارج در كه يرانيا كتابداران از يتعداد آنان يجا به و كردند ترك را
 فـه يوظ نينخست. دگرفتن برعهده را يآموزش يها فعاليت و بازگشتند وطن به بودند كرده

ـ تجد يكتابـدار  آموزش كاراناندردست به شدهمحول  جـاد يا و هـا درس مـتن  در دنظري

 تـه يكم يهـا مـصوبه  براسـاس  .بـود  كـشور  ديجد تيوضع اساس بر الزم يهايدگرگون

 1365 سال تا كه ها دانشگاه ديجد ييبازگشا در ،يفرهنگ انقالب يعال يشورا يتخصص

رساني و  رشته كتابداري و اطالع يكارشناس هاي كارداني و  برنامهتدوين د،يانجام طول به
 نيچن در .آنگاه دوره كارشناسي ارشد اين رشته با اولويت باال در دستور كار قرار گرفت

 و شـد يم احساس كشور يهاكتابخانه زيتجه و توسعه به كه يازين به توجه با ييهاسال
 يرويـ ن كـه  ديرسـ يمـ  نظـر به د،يجد يپژوهش و يعلم مراكز و ها دانشگاه سيتأس با زين

 و ستيـ ن مراجعان يازهاين يپاسخگو يفيك و يكم لحاظ از هاكتابخانه در شاغل يانسان
 سـبب،  نيبـد  .اسـت  يضـرور  يجد صورتبه متخصص كتابدار يشتريب تعداد تيترب

 رس،مـد  تيترب ،ياسالم آزاد اصفهان، مشهد، يفردوس شيراز، چون يگريد يها دانشگاه

 يكتابـدار  يهادوره سيتأس به يمل كتابخانه آموزش مركز زين و شاهد، ،ييطباطبا عالمه
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 به كه كشور يعال آموزش مراكز تعداد 1370 سال تا و گماشتند همت مختلف مقاطع در

 در اواخـر ايـن   .ديرسـ  پـانزده  بر بالغ يرقم به بودند مشغول متخصص كتابداران تيترب
 رساني نيز بـا مـشاركت و همفكـري محمدحـسين            ري و اطالع  دهه، دوره دكتري كتابدا   

 از يتعـداد . انـدازي شـد    و جعفر مهراد براي نخستين بار در دانـشگاه شـيراز راه  دياني

، 1369 سـال  در كرمـان  يپزشك علوم دانشگاه رينظ ز،ين كشور يپزشك علوم يها دانشگاه
ـ تبر يزشـك پ علـوم  دانـشگاه  و 1370 سال در اصفهان يپزشك علوم دانشگاه  سـال  در زي

 .كردنـد  يپزشـك  يكتابـدار  يكارشناسـ  مقـاطع  در دانـشجو  رشيپـذ  بـه  اقـدام  1372
 جيخلـ  و تهـران  معلـم  تيـ ترب يهـا  دانشگاه و 1371 سال در زدي و رجنديب يها دانشگاه
 يكـاردان  مقطـع  در را خود يكتابدار آموزش دوره نينخست 1372 سال در بوشهر فارس
 سـال  در همدان نايسيبوعل و كرمان باهنر ديشه يها دانشگاه آن، يپ در و كردند سيتأس

 دانشگاه .كردند آغاز را يكتابدار آموزش 1376 سال در كرمانشاه يراز دانشگاه و 1375

 يپزشـك  يكتابدار يكارشناس دوره سيتأس به اقدام زين تهران يبهشت ديشه يپزشك علوم
   .رفتيپذ دانشجو 1377 سال در و كرد

 19 بـر  مـشتمل  يكتابـدار  آموزش گروه 24 تعداد ،1378 سال يابتدا رد، جهينت در

 آمـوزش  مراكز ريسا و ها دانشگاه در يپزشك يكتابدار گروه 5 و يعموم يكتابدار گروه

 ،يكارشناسـ  ،يكـاردان  مقطـع  چهـار  در يكتابـدار  انيدانـشجو  تيـ ترب بـه  كـشور  يعال
 ضـمن  آمـوزش  يهـا دوره 1370 دهـه  در. انـد بوده مشغول يدكتر و ارشد، يكارشناس

 خـدمت  ضـمن  آمـوزش  يهـا دوره كه شد برگزار مراكز يبرخ در زين يكتابدار خدمت

 يجمهـور  يمايصداوسـ  ؛رانيا يمل اسناد سازمان ران؛يا ياسالم يجمهور يمل كتابخانه
 وزارت ؛يپزشـك  آمـوزش  و درمـان،  بهداشت، وزارت يپژوهش معاونت ران؛يا ياسالم

 فرهنگ وزارت ؛نرايا يعلم مدارك و اطالعات مركز بودجه؛ و نامهبر سازمان ؛يكشاورز

ـ ا همـه  .انـد جمله آن از نوجوانان و كودكان يفكر پرورش كانون و ؛ياسالم ارشاد و  ني
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 ضـمن  آمـوزش  يهـا دوره نيتدو و يطراح به اقدام مستقأل كي هر و بوده يدولت مراكز

ـ ا در يكتابدار آموزش گريد وعن .تاس كرده رساناناطالع و كتابداران يبرا خدمت  ران،ي

 شكل 1350 دهه در رانيا در آن يآموزش يواحدها نينخست كه است دور راه از آموزش

ـ ا از يعـال  آموزش سطح در گسترده اسيمق در نور اميپ دانشگاه امروزه .گرفت  روش ني

ـ ا از اسـتفاده  كـه  هرچند كند؛يم استفاده  مـدت كوتـاه  يهـا دوره يبرگـزار  در روش ني

   .)1376مزيناني، ( ستين معمول و جيرا يامر ران،يا در يآموزش
  وضعيت اعضاي هيات علمي. 7-2-1

 در كشور و    ي هر چند بر اساس تعداد مراكز آموزش عال        يات علم ي ه يع اعضا يتوز
، يمختلف متفاوت است اما به شـكل كلـ  هاي   مستقر در استان  يآموزشهاي    تعداد  گروه  

ر بـا   ياخهاي    در سال . قه هستند ي در مض  يات علم ي ه ياد اعضا از كمبود تعد  ها    همه گروه 
 در  يدكترهاي     دوره ي در داخل كشور و راه انداز      يليالت تكم يتحصهاي    گسترش دوره 

نمودارهايي . ده است ين مشكل گرد  ي از ا  ي موجب رفع بخش   يآموزشهاي     از گروه  يبرخ
 مختلـف   ي فاكتورهـا  كيـ  را بـه تفك    يات علم ي ه يع اعضا يكه در ادامه آمده است، توز     

  . دهد  مينشان
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  ك استاني به تفكيات علمي هيع اعضاي توز:1 نمودار
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همان گونه كه در نمودار فوق نشان داده شده است، بيشترين اعضاي هيات علمـي               
اند و بعد از آن خراسان رضوي، اصفهان، آذربايجان شـرقي و             در استان تهران واقع شده    

بزرگ در تهران است    ي  ها  دانشگاهي از داليل اين امر تجمع       يك. قرار دارند ها    ساير استان 
اما در قالب يـك آمـايش       . اند كه در مقاطع مختلف نسبت به پذيرش دانشجو اقدام كرده         

تخصـصي مـورد نيـاز      هـاي     به نسبت جمعيـت و حـوزه       ها  دانشگاهمناسب بايد، توزيع    
نيـروي انـساني در     بازسازي شود تا بدين وسـيله تعـادل و تـوازن الزم بـراي آمـوزش                 

  . برقرار گردد ها دانشگاه

  
  ها دانشگاهك انواع ي به تفكيات علمي هيع اعضاي توز:2 نمودار

  
 درصـد كـل اعـضاي هيـات علمـي           37 عـضو هيـات علمـي        101وزارت علوم با    

از آن  بعـد   . علوم كتابداري و اطالع رساني را به خـود اختـصاص داده اسـت             هاي    گروه
 درصد اعضاي هيات علمي را در اختيـار         15 درصد و وزارت بهداشت      32دانشگاه آزاد   

در خصوص  .  درصد از وضعيت نابساماني برخوردار است      5دارند و دانشگاه پيام نور با       
پيام نور و دانشگاه آزاد اسالمي ذكر اين نكته ضـروري اسـت كـه ايـن دو دانـشگاه بـه                    

32%

37%

5%

15%

9% 2%

دانشگاه آزاد
وزارت علوم
دانشگاه پيام نور
وزارت بهداشت
ساير دستگا هاي اجرايي
مراكز آموزش عالي مستقل
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 و امكانات مكاني و تجهيزاتي تعداد دانشجويان بـسيار          نسبت تعداد اعضاي هيات علمي    
هـاي   كننـد و الزم اسـت كـه در آينـده از رشـد بـي رويـه گـروه               مي بيشتري را پذيرش  
  . جلوگيري شود و وضعيت موجود نيز ساماندهي شود ها دانشگاهكتابداري در اين 

  
  
  
  
  
  

  
  يك نوع گروه آموزشي به تفكيات علمي هيع اعضايتوز :3 نمودار

  
ي هـا   دانـشگاه شود كه اعـضاي هيـات علمـي در            مي  مشخص 3با توجه به نمودار     

پزشـكي اسـت كـه البتـه ايـن نـسبت در تعـداد        ي ها دانشگاهغيرپزشكي بسيار بيشتر از  
رسد نسبت استاد بـه دانـشجو در حـوزه پزشـكي              مي دانشجو نيز برقرار است و به نظر      

آزاد، پيام نور و دانشگاه جامع علمـي        هرچند رضايت بخش نيست اما نسبت به دانشگاه         
  . و كاربردي مناسب تر است

  
  
  
  
  

87%

13%

پزشكي
 غيرپزشكي
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  يك رتبه دانشگاهي به تفكيات علمي هيع اعضايتوز :4 نمودار

رسد كه تعداد اعضاي هيات علمي با درجـه مربـي             مي ، به نظر  4با توجه به نمودار     
اما . خورد  ميه آزاد به چشمبسيار بيشتر از سايرين است و اين وضعيت بيشتر در دانشگا

رود كـه در آينـده     مـي ممنوعيت استخدام عضو هيات علمي مربي انتظار    رفع  با توجه به    
 درصـد از    5اما مهمترين نكته اين اسـت كـه تنهـا           . پيدا كند همچنان ادامه   اين وضعيت   

  . دهند  مياعضاي هيات علمي را دانشياران و اساتيد تشكيل
  وضعيت دانشجويان . 7-2-2

اعتقاد بر اين است كه در مقاطعي از زمان با توجه به فشار جمعيتي و تقاضاي زياد                 
بيشتر از توان خود نـسبت بـه پـذيرش دانـشجو      ها دانشگاهبراي ورود به آموزش عالي،  

زير مجموعه وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري، دانـشگاه           ي  ها  دانشگاه. اقدام كرده اند  
مختلف بدون توجه به وجود يا عدم وجود        هاي    صورتآزاد، موسسات آموزش عالي به      

شغلي به پذيرش دانشجويان روزانه، شبانه، حضوري و غيـر حـضوري اقـدام              هاي    زمينه
  . كشور مشغول تحصيل هستندي ها دانشگاه ميليون دانشجو در 4هم اكنون . كرده اند

 مربي

 استاديار

 دانشيار

 استاد

69%

26%

3% 2%
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وزش عالي  آموزش علوم كتابداري و اطالع رساني به عنوان بخشي از نظام كالن آم            
هـاي   در جمهوري اسالمي ايران نيز از اين وضعيت مستثني نبوده و رشد بي رويه گـروه     

آموزشي بدون فراهم آوري امكانات و تجهيـزات اوليـه دانـشجويان زيـادي را پـذيرش       
كتابـداري و اطـالع رسـاني دايـر         هـاي     و در نتيجه در استانهاي مختلـف گـروه        اند    كرده

مختلـف در رشـته     ي  هـا   دانـشگاه  هزار دانـشجو در      11 از   هم اكنون بيش  . گرديده است 
مختلف و مقاطع گوناگون مشغول تحصيل      هاي    علوم كتابداري و اطالع رساني در شاخه      

فراواني را بر پيكره آمـوزش عـالي و         هاي    تواند در آينده آسيب     مي اين وضعيت، . هستند
ده است، نمايي اسـت     آنچه كه در اين قسمت ارائه ش      . كيفيت محتواي آموزش وارد كند    

  . از اين وضعيت
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  ك استانيع دانشجويان به تفكيتوز :5 نمودار

با توجه به نمودار فوق مشخص شده است كه تهران، اصفهان، مازنـدران، خراسـان               
 استان اول به لحاظ پذيرش دانشجو در رشـته علـوم كتابـداري و               5رضوي و خوزستان    
در نمودارهاي مربوط به توزيع اعـضاي هيـات    البته همان گونه كه     . اطالع رساني هستند  
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علمي نيز مشخص شد، استان تهران بيشترين عضو هيات علمي را بـه خـود اختـصاص                 
شود، در تعداد دانشجويان استان اصفهان بعـد از           مي اما همان گونه كه مشاهده    . داده بود 

در حـالي   ايـن   . استان تهران بيشترين تعداد دانشجويان را به خود اختصاص داده اسـت           
. است كه به لحاظ تعداد اعضاي هيات علمي بعد از خراسان رضوي قـرار داشـته اسـت      

ان آمـوزش عـالي قـرار گيـرد، رعايـت           ريـز   برنامـه يكي از مواردي كه بايد مورد توجـه         
مختلـف بـه ويـژه در       هـاي     رسـد در اسـتان      مي شاخص استاد به دانشجوست كه به نظر      

  . ي اين شاخص بسيار پايين استپيام نور و آزاد اسالمي ها دانشگاه

  
  ك شهر و جنسيتيع دانشجويان به تفكيتوز :6 نمودار

  
 بـه   ،اخيـر افـزايش چـشمگيري داشـته اسـت         هاي    در سال دختر  تعداد دانشجويان   

رسـد    مـي  به نظـر  . دهند  مي  درصد دانشجويان را دختران تشكيل     60كه بيش از    اي    گونه
. ع رساني به نفع دختران سنگيني بيشتري دارد       اين نسبت در رشته علوم كتابداري و اطال       

 نزديك به سـه برابـر دانـشجويان را زنـان تـشكيل           ها    كه تقريبا در همه استان    اي    به گونه 
  . دهند مي
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  ك دانشگاهيع دانشجويان به تفكيتوز :7 نمودار

  

مختلف وضـعيت بـسيار     ي  ها  دانشگاهترسيم نمودار مربوط به تعداد دانشجويان در        
همان گونه كـه در نمـودار مـشخص شـده           . گذارد  مي و نامناسبي را به نمايش    خطرناك  

است، دانشگاه پيام نور كه تعداد بسيار ناچيزي عضو هيات علمي جذب كرده است، بـا                
دانـشگاه آزاد   . فاصله بسيار زياد رتبه اول جذب دانشجو را به خود اختصاص داده است            

 كهاند    بعدي را به خود اختصاص داده     هاي    اسالمي و دانشگاه جامع علمي كاربردي رتبه      
دانشگاه اصـفهان   . نيز به لحاظ تعداد هيات علمي در سطح بسيار پاييني قرار دارند           ها    آن

دولتـي قـرار گرفتـه اسـت و بعـد از آن             ي  هـا   دانشگاهبه لحاظ جذب دانشجو در صدر       
دهد   مينشان ها هدانشگامرور ساير . فردوسي مشهد و شيراز  قرار گرفته اند       ي  ها  دانشگاه

كه تعداد دانشجويان بسيار بيشتر از آن است كه نسبت منطقي بين تعداد اعـضاي هيـات    
  . علمي و دانشجويان برقرار گردد
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  آموزش عاليي ها بخشك زيريع دانشجويان به تفكيتوز :8 نمودار

  

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی    
9%

مراکز آموزش عالی مستقل   
15%

وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 
76%  

  هك وزارتخانيع دانشجويان به تفكيتوز :9 نمودار
  

و موسسات وابسته بـه   ها دانشگاه وضعيت توزيع دانشجويان بين 9 و  8هاي    نمودار
  . دهد  ميو موسسات آموزش عالي مستقل را نشانها  وزارتخانه

یبرد کاریدانشگاه جامع علم

; 3170 %29یقات و فناوريوزارت علوم، تحق

%14

; 1530 یدانشگاه آزاد اسالم ;

; 1241; 
11%

یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ;
9%; 981

%2 ; 169  مستقلیمراکز آموزش عال ;

%35 ; 3886 ام يدانشگاه پ ;
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  ك نوع دورهيع دانشجويان به تفكيتوز: 10 نمودار

  
 90يان روزانه نزديـك بـه       شود كه تعداد دانشجو     مي  مشخص 10با توجه به نمودار     

 هـزار   9يعنـي بـيش از      . دهـد   مـي  درصد دانشجويان كتابـداري را بـه خـود اختـصاص          
روزانه دولتي و آزاد مـشغول تحـصيل        هاي    دانشجوي كتابداري و اطالع رساني در دوره      

هـاي     دانـشجو نيـز در دوره      300شـبانه و    هـاي      دانشجو در دوره   1000هستند و حدود    
  . باشند  ميصيلفراگير مشغول به تح

  
  ك نوع حضوريع دانشجويان به تفكيتوز :11 نمودار

  

بيشتر دانشجويان شاغل به تحصيل در رشته علـوم كتابـداري و اطـالع رسـاني بـه                  
 35اما تعداد قابل توجهي از دانـشجويان يعنـي   . پردازند  ميصورت حضوري به تحصيل 

%88 ; 9635 ; 

%9; 1014 شبانه ;
% 3 ; 300 فراگير ;

ینيمه حضور ;3881 ;%35

%65 ; 7062 ; 

%0 ; 28 یغيرحضور ;

روزانه

یحضور
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آمـوزش بـه ايـن شـيوه نيازمنـد          . بيننـد   مـي  ه حضوري آموزش  به شيوه نيم  ها     آن درصد
مناسب سخت افزاري، نرم افزاري و ارتباطاتي است كـه دانـشگاه ارائـه              هاي    زيرساخت

بسيار مواجه است و در     هاي    در اين زمينه با نارسايي    ) دانشگاه پيام نور  (دهنده اين شيوه    
ي مناسـب انجـام     ريـز   برنامهويان  آينده بايد نسبت به ارتقاي آموزش اين گروه از دانشج         

  . شود

  
  ك مقطعيع دانشجويان به تفكيوزت: 12 نمودار

  
  درصد دانـشجويان كتابـداري و اطـالع رسـاني در مقطـع دكتـري تحـصيل                 1تنها  

همـان گونـه كـه      .  مـشغول هـستند    ارشد  كارشناسيهاي     درصد نيز در دوره    9كنند و    مي
اينكه آيـا   .  از دانشجويان در مقطع كارشناسي قرار دارند       تعدادد، بيشترين   شو  مي مشاهده

اين توزيع متوازن است يا نه نيازمند يك بررسي جداگانه است اما آنچه كه مهـم اسـت                  
اين كه، بايد براساس كاركردهاي مورد انتظار از دانش آموختگان رشته، بازتوزيع مناسبي         

فـارغ  هـاي     تا بـين كـشش بـازار كـار و توانمنـدي           در حوزه مقاطع مختلف انجام شود       
  . التحصيالن توازن منطقي برقرار گردد

%78 آارشناسي ; ;

%12

1296 آارداني ;

% 9 ; 1031 آارشناسي ارشد ;
%1 ; 77 ري تخصصيدآت ;

8573
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ساير غير پزشكي  ; 9409; %86

فني و مهندسي; 164; %2

علوم انساني ; 426; %4
پزشكي ; 927; %8

  
  اي ك گرايش حوزهيع دانشجويان به تفكيتوز: 13 نمودار

  
مختلف هاي    با رشته اي    علوم كتابداري و اطالع رساني با توجه به ماهيت ميان رشته          

هـاي    پاسـخگوي نيازمنـدي   رود كـه دانـش آموختگـان آن           مـي  در ارتباط است و انتظار    
در . مختلف از جمله فني و مهندسي، پزشكي و علوم انساني باشـد           ي  ها  بخشاطالعاتي  
تاسيس ها    ايي در اين حوزه   ه  گرايشهاي علوم پزشكي      مانند دانشگاه  ها  دانشگاهبرخي از   

شده است كه برخي دروس پايه مربوط بـه گـرايش و همچنـين تاكيـدهاي خـاص بـر                    
كنـد و در نتيجـه        مـي  وس اختياري خاص را براي دانشجويان الزامي      گذراندن برخي در  

  .تخصصي مشغول به كار شوندهاي  رود كه دانش آموختگان بتوانند در حوزه  ميانتظار
رسد كه تخصص به شكل معمـول قبلـي در بـازار كـار پاسـخگو        ميامروزه به نظر  

 در بـازنگري    ،براينبنـا . نيست و سمت و سوي نيازهاي اطالعاتي در حال تغييـر اسـت            
معمول مورد توجه قرار نگرفت و مقرر شـد كـه كتابـداري       هاي    دوره كارشناسي گرايش  

در دوره كارشناسي به صورت عمومي تـدريش شـود و در مقابـل، در دوره تحـصيالت      
و توليـد علـم     پژوهش  تكميلي با تخصص گرايي بيشتري دنبال شود تا بتواند در حوزه            

  . اشدكارآيي الزم را داشته ب
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دانشگاه آزاد اسالمی  ; 33; %43

دانشگاه تهران ; 10; %13

دانشگاه شهيد چمران اهواز   ; 19; %25

دانشگاه فردوسی مشهد  ; 15; %19

  
  ك دانشگاه برگزار كنندهيع دانشجويان مقطع دكتري به تفكيتوز: 14 نمودار

  
 دانـشگاه آزاد اسـالمي       و تهران، فردوسي مشهد، شهيد چمـران اهـواز       ي  ها  دانشگاه

 دانـشگاه شـيراز نيـز       ،البتـه . انـد  هستندكه به ارائه دوره دكتري اقدام كـرده       يي  ها  دانشگاه
در مقطعي از زمان يك دوره مشترك با دانـشگاه          هاي دولتي    نخستين بار در بين دانشگاه    

نيز ) ايران سابق (فردوسي مشهد برگزار كرده است و عالوه بر آن دانشگاه علوم پزشكي             
هم اكنون دانشجويان زيـادي در      . دوره دكتري با گرايش خاص را راه اندازي كرده است         

 كـشورهاي اروپـايي مـشغول       هند، مالزي، تركيه و برخـي     ي  ها  دانشگاهمقطع دكتري در    
 نياز به دانش آموخته دوره دكتري با توجه به پذيرش فراوان            ،از يك سو  . تحصيل هستند 

با امكانات كنوني توان اداره دانـشجوي       ها    شود از سوي ديگر، گروه      مي دانشجو احساس 
ز ي مناسب صورت پذيرد تـا ا      ريز  برنامهدر اين زمينه    الزم است   . دكتري بيشتر را ندارند   

  . امكانات به نحو احسن استفاده گردد
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  كننده ك دانشگاه برگزاريارشد به تفك ع دانشجويان مقطع كارشناسييتوز :15 نمودار

  
آزاد، پيام  ي  ها  دانشگاه در   ارشد  كارشناسيوجود تعداد بسيار زياد دانشجويان مقطع       

زن بـين تعـداد     نبـود تـوا   . نور و با فاصله دانشگاه اصفهان در نمودار فوق مشهود اسـت           
دانشجويان در مقاطع تحصيالت تكميلي كه نيازمند راهنمـايي و ارتبـاط تنگاتنـگ بـين                

شود، در آينده كيفيت دانش آموختگـان را بـا ترديـد              مي استاد و دانشجو بيشتر احساس    
در اين زمينه بـه صـورت       و اطالع رساني    جديد روبرو خواهد كرد بايد كميته كتابداري        

آموزشي اقدام نمايد و تدابير الزم را به مراجع ذيصالح          هاي    يابي گروه فعال نسبت به ارز   
  . پيشنهاد كند
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  كننده ك دانشگاه برگزاريع دانشجويان مقطع كارشناسي به تفكيوز ت:16 نمودار

  
پيام نور، آزاد اسالمي و جامع علمي كـاربردي         ي  ها  دانشگاهدر مقطع كارشناسي نيز     

انـد   هر چند بيشتر از ظرفيت خود دانشجو پذيرش كرده  ها  دانشگاهپيشتاز هستند و ساير     
عـدم نرمـاليتي در توزيـع دانـشجويان بـه       . رسـند   مي ناچيز به نظر  ها     آن اما در مقايسه با   

  . رسد  ميي و كنترل به نظرريز برنامهخوبي نمايان و مستلزم 

دانشگاه خليج فارس
4%

دانشگاه جامع علمی کاربردی
72%

دانشگاه پيام نور
0%

دانشگاه آزاد اسالمی  
8%

دانشگاه شهيد باهنر کرمان
3%

دانشگاه زابل
دانشگاه رازی 12%

1%

  
  نندهك دانشگاه برگزار كيع دانشجويان مقطع كارداني به تفكيوزت: 17 نمودار
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بيشترين سهم دانشجويان كارداني به دانشگاه جامع علمي كاربردي اختـصاص دارد       
را بـراي   كه معموال تعداد بسيار ناچيزي هيات علمـي جـذب نمـوده و تجهيـزات الزم                 

  . نكرده استفراهم آموزش و كار عملي 
 

  يرسان  و اطالعي علوم كتابداريبرنامه درسهاي  ستهيبا. 8
شين ارائه گرديد، بيان گر نابساماني مفرط در حـوزه آمـوزش      آنچه كه در قسمت پي    

كـالن آمـوزش عـالي و       هـاي     كتابداري و اطالع رسـاني كـه بخـشي از آن بـه سياسـت              
 موفولوژيـك كـشور در ايـن مقطـع از زمـان بـر             هاي    تنگناهاي طبيعي حاصل از ويژگي    

ا در اصـل    محتـو . شـود، محتواسـت     مـي  اما بخشي كه به وظايف كميته مربوط      . گردد مي
. تعيين كننده بخشي از كيفيت دانش آموختگان در رشته كتابداري و اطالع رساني اسـت              

. در اين زمينـه وظيفـه سـنگيني برعهـده دارد    رساني  و اطالع ي كتابداري   ريز  برنامهكميته  
. تواند تدوين محتواي بهنگام و كارآمد را به دنبال داشته باشد            مي  مناسب هاي  تهيه برنامه 

درسي مورد توجه قرار گيرد بـه شـرح زيـر           هاي    كه بايد در برنامه   هايي     ويژگي برخي از 
  :هستند
ن ي نـو  يهـا هي بر اساس نظر   يرسان و اطالع  ي كتابدار يهاد ساختار آموزش  يتجد. 1
 باشـد كـه   ياگونهس بهي تدريهاوهي درسها و شي، محتواي آموزشيها تا برنامه  يآموزش

تـأ او را بـه مرحلـه        يجـاد كـرده و نها     يا در دانـشجو ا     ر " و خالق  يتفكر انتقاد "مهارت  
 و  يآموختگـان كتابـدار   ن صورت اسـت كـه دانـش       يدر ا .  سوق دهد  "شناخت و خرد  "

ن حـوزه را حـل   ي خالقانه زده و مشكالت ايهاتوانند دست به پژوهش   ي م يرساناطالع
  ؛ )1379، يفتاح(كنند 

  ي برنامـه بـر اسـاس فنـاور        ت توسعه و عمق دادن به     يد قابل ي جد ي درس يمحتوا. 2
   جامعه را داشته باشد؛يازهاياطالعات و ن

 ي و كـاربرد   ي عملـ  يهـا ، توجه به جنبه   ي در برنامه درس   يگنجاندن مباحث عمل  . 3
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 دروس بـا گنجانـدن و توجـه         ياان رشـته  ي م ي محتوا ي و توجه به غنا    ي درس يواحدها
ت، يري مــديبــان پــژوهش و ميهــا روش و ي همچــون فنــون آمــاريشتر بــه مبــاحثيــب

 در يرسـان  و اطـالع يت علوم كتابـدار   ين حفظ هو  ي اطالعات، در ع   ي، فناور يروانشناس
  ؛)Xiaying, 1996 (يارشتهنيط بيك محي

 بـا بـازار كـار       ي و به طور كلـ     ي، اجتماع ي اقتصاد يازهايد با ن  يد با ي جد يمحتوا. 4
 فعـال در جامعـه   ي عنصرالن بتوانند به عنوان  يالتحصق فارغ ين طر يهماهنگ باشد تا از ا    

   را داشته باشند؛ي كنونيازهاي تطابق با نييظاهر شده و توانا
 الزم  يا و حرفه  ي فن يهايط، آگاه ي شرا يالعمر تا با اقتضا   توجه به آموزش مادام   . 5

 مبارزه با خطـر     ي برا يتواند روش يمند و مداوم م   را كسب كنند چون  فقط آموزش نظام       
  روك شدن حرفه باشد؛ش متي و روبه افزايواقع

 يهـا ت ارتباطـات دوربـرد و شـبكه    يري و مـد   ي كـاربر  ي بـرا  ييهان برنامه يتدو. 6
ـ ط جد ي اطالعات در مح   يابيره و باز  ي ذخ يها  روش و توجه به     يا انهيرا  ي سـ  يكـار (د  ي

  ؛)2004داپا، 
  ؛يرسان و اطالعي رشته كتابداري در مورد محتواي جهانيت استانداردهايرعا. 7
بـه  رسـاني     متخصـصان اطـالع   و  ز كتابـداران    يـ ن محتوا در جهـت تجه      شد يغن. 8
 و به طور كلـي      »ايسواد رسانه « ،»ايشبكه سواد« ،»ايسواد رايانه «همچون   ييها مهارت

ادامه حيات در محيط فناورانه و ارائه خدمات بهينـه و مـؤثر در               جهت   »سواد اطالعاتي «
  ؛اين محيط

ـ  و پا  يات اصل يفراد با نظر   ا يي محتوا در جهت آشنا    ييتوانا. 9  رشـته، داشـتن     ياهي
 يبـردار ت و بهره  يري، مد يآور  مدرن در جهت جمع     ي استفاده از فناور   ييدانش، و توانا  

  .از اسناد و اطالعات
هاي مديريتي، رهبري، پژوهـشي و گنجانـدن        قابليت محتوا در آموختن مهارت    . 10
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  ؛)Weins, 2007(دانش كاربردي بيشتر در برنامه درسي
كتابـدار  "ن خلـق    رساني بايد هدفـشا   هاي درسي رشته كتابداري و اطالع     برنامه. 11

كارگيري مواد كتابخانه را پيدا كـرده    باشد، شخصي كه توانايي درك وآشنايي و به        "كامل
ــد        ــه باش ــازماني حرف ــاعي و س ــديريتي، اجتم ــاد م ــه درك ابع ــادر ب ــين ق  و همچن

)Adunsun,2005(.  
ها را كسب كرده باشـند تـا        ل از ورود به بازار كار اين مهارت       كتابداران بايد قب  . 12

ايـن  . ي خود را ميان منابع اطالعاتي و كاربران ايفا كنند         اهر چه بهتر بتوانند نقش واسطه     
هاي درسي مناسـب دانـشگاه اسـت تـا          وظيفه بر عهده  سيستم آموزشي از طريق برنامه        

  ).1385 ،تهوري( عرصه اطالعات آماده سازدرسانان را براي ورود به كتابداران و اطالع
دستيابي به يك محتواي مناسب نيازمند شناخت دقيق و درست از موقعيت كنـوني              

عـدم  . و تهديدهايي است كه پـيش روي رشـته قـرار دارنـد            ها    و آينده و تحليل فرصت    
ي را به سمت افراط و تفريط سوق دهد و آينـده            ريز  برنامهشناخت درست ممكن است     

گان رشته را با آسيب روبرو سازد و اين موضوعي است كه اعـضاي كميتـه           آموخت دانش
  .رساني پيوسته بايد آن را مورد توجه قرار دهند كتابداري و اطالع

  
  يط خارجيمح. 9

  ها فرصت. 9-1
برخـوردار اسـت    هـا      آن  از ي و اطـالع رسـان     يكه رشته علوم كتابـدار    هايي    فرصت
  :عبارتند از

اين وضعيت موجب شده اسـت كـه        . اني جامعه دانش بن   يحركت جامعه به سو    .1
آگاهي و درك افراد جامعه از اطالعات و نقش آن در زندگي و همچنين اهميت كـساني              

ايـن امـر زمينـه را بـراي ورود دانـش        . كه با اطالعات سروكار دارنـد ارتقـاء پيـدا كنـد           
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هـاي    ر حـوزه  مختلـف اجتمـاعي د    ي  هـا   فعاليتآموختگان كتابداري و اطالع رساني به       
در صـورتي كـه در      . آورد  مـي  مختلف كـه بـا اطالعـات و دانـش ارتبـاط دارد، فـراهم              

را بـراي دانـشجويان     هـا      آن تواند جذابيت   مي درسي به اين مساله توجه شود،     هاي    برنامه
 . افزايش دهد

هاي   در برنامه . توسعه كشور هاي     در برنامه  ي و دانش  ياطالعاتهاي    انيتوجه به بن   .2
بدون . كشور و اسناد باالدستي به كرّات به مساله دانش بنياني اشاره شده است             اي  توسعه

كنند دانشجويان    مي شك اولين كساني كه اين مفهوم را در دروس تخصصي خود مطالعه           
توجه نظام مند به اين مقوله وايجاد ارتباط بين مفـاهيم           . كتابداري و اطالع رساني هستند    

 بـازار كـار مناسـبي را بـراي     دتوان  ميتحصيليهاي  ي دورهو محتوااي    توسعههاي    برنامه
 .  آورددانش آموختگان فراهم

.  روزمـره  ي و زنـدگ   يي اجرا يندهايت دانش در فرا   يتوسعه دانش نسبت به اهم     .3
كنند و در زندگي روزمره       مي اطالعاتي كار ي  ها  فناوريامروزه تقريباً همه افراد جامعه با       

 و ملي واقـف     ي آن در سطوح مختلف فردي، سازمان      به اهميت دانش و ضرورت توسعه     
 بيشتر جامعـه كتابـداري و اطـالع رسـاني بـا             ياين آگاهي زمينه را براي همزبان     . هستند

 . آورد  ميجامعه و ارتقاي منزلت اجتماعي آنان فراهم

ت و كــاركرد رشــته در جوامــع يــ روزافــزون نــسبت بــه ماهيگــسترش آگــاه .4
احثي مانند مقاله علمي، كتاب تـصنيفي، نمايـه شـدن در            امروزه مب . يي و اجرا  يدانشگاه
علـم  هاي    علمي، وب سنجي، كتابسنجي و شاخص     هاي    اطالعاتي، رتبه بندي  هاي    پايگاه

مفـاهيم  ها    اين. و مراكز تحقيقاتي تبديل شده اند      ها  دانشگاهسنجي به مفاهيم عمومي در      
عالقه منـد بودنـد و در ايـن         ا  ه   آن كليدي هستندكه كتابداران در طول ساليان متمادي به       

همگاني شدن ايـن مفـاهيم زمينـه را بـراي مـشاركت كتابـداران در       . كردند  مي زمينه كار 
هـاي    و تقويـت بنيـان    ها     آن توجه به . جامعه علمي و دانشگاهي كشور فراهم كرده است       
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تواند فرصت طاليي براي متخصصان كتابداري و اطـالع رسـاني             مي فكري در اين زمينه   
 .  شودتلقي

 يانـدركاران و مخاطبـان رشـته بـه سـو           كـرد دسـت   ي نگـاه و رو    يريـ جهت گ  .5
 نينوهاي  شرفته و دانشيپي ها فناوري
ابـزار اساسـي در انجـام تحقيقـات دانـشگاهي           . يقـات دانـشگاه   يگسترش تحق  .6

فـراهم آوري زمينـه     . مختلف اطالعاتي است  هاي    دستيابي به منابع مفيد از طريق محمل      
كتابداران با هـدف ارتقـاي مـشاركت آنـان در تحقيقـات دانـشگاهي              براي دانش افزايي    

عالوه بر ارتقاي جايگاه اين متخصصان در جامعه تحقيق وتوسعه، زمينه را بـراي شـكل              
بنابراين از آن بايد بـه عنـوان يـك فرصـت            . كند  مي دهي كسب و كار مناسب نيز فراهم      

 .  برداري الزم صورت بگيرد بهره

كـالن كـشور تقويـت      هاي    در سياستگذاري . عت و جامعه  گسترش ارتباط با صن    .7
دولـت از سـوي ديگـر بـا         هاي    ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت از يك سو و با برنامه           

ايـن  . هدف شكل دهي مثلث دولت، دانشگاه و صنعت مورد تاكيـد قـرار گرفتـه اسـت                
ني كـه خـدمت     مانند كتابداري و اطالع رسـا     هايي    تاكيد، زمينه را براي متخصصان رشته     

مربوط به محتـوا در ايـن زمينـه         هاي    يريز  برنامهلذا بايد   . گرا هستند، فراهم آورده است    
جهت گيري داشته باشد تا بتواند براي دانش آموختگان بستر بهـره منـدي از پيامـدهاي                 

 . مثبت آن فراهم گردد

  

  تهديدها. 9-2
گونـه   همـان . ينظارتسازوكارهاي   و ضعف در     يآموزشهاي    ه گروه يرو يرشد ب  .1

آموزشـي و افـزايش   هـاي   رويه گـروه  رشد بيبه كه در نمودارها و جداول مشاهده شد،       
اين امر تهديد بسيار مهمـي اسـت كـه          . استمنجر شده   لجام گسيخته تعداد دانشجويان     

هـاي    آينده نظام آموزشي كتابداري و اطالع رساني و ميزان كـارآيي و اثربخـشي برنامـه               
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هـا    يريـز   برنامهلذا الزم است به اين مهم در        . اثير قرار خواهد داد   تدوين شده را تحت ت    
 . توجه جدي شود

بيـشتر  . ن مقولـه  ينسبت به ا  ها    دگاهي و ضعف در د    يشگاهيكمبود امكانات آزما   .2
 پيـام نـور، آزاد اسـالمي و جـامع علمـي             هـاي   آموزشي به ويـژه در دانـشگاه      هاي    گروه

بـراي  كـه   از امكانات آزمايشگاهي حداقلي     فاعي  هاي غيرانت   و برخي از دانشگاه   كاربردي  
در صـورتي كـه     . برخوردار نيـستند  الزم است   آموزش مفاهيم كتابداري و اطالع رساني       

اين وضعيت ادامه پيدا كند و تاكيد بر اين تجهيزات و امكانات به عنوان بخش مهمي از                 
ارغ مـصوب تعيـين نـشود، اثربخـشي فـ         هـاي     پيش نيازها و شـرايط تـدريس سرفـصل        

 . التحصيالن با تريد جدي روبرو خواهد شد

ماننـد فنـاوري    هـايي     رشـته .  در حوزه علم اطالعات    يموازهاي    گسترش رشته  .3
اطالعات، مديريت فناوري اطالعات، نشر، مديريت دانـش و نظـاير آن روز بـه روز در                 

علـوم  هـاي   مـشابه بـا بخـشي از سرفـصل    هـايي     حال افزايش است و بعضاً با سرفـصل       
در آينده ممكن   ها     آن و گسترش ها    شيوع اين گونه رشته   . اري و اطالع رساني دارند    كتابد

نـوين علـم    هـاي     است موجب افتراق رشته علوم كتابـداري و اطـالع رسـاني بـا جنبـه               
لـذا در تـدوين     . دوشـ هـا     اطالعات و بسنده كردن به ابعاد سنتي و محدود بـه كتابخانـه            

 .  مهم مورد توجه قرار گيرداينها  گرايش/و تصويب رشتهها  برنامه

ايـن مـورد يكـي از       . الن رشته به بـازار كـار      ير از فارغ التحص   ي غ يروهايورود ن  .4
پيامدهاي بالفصل سه تهديد پيشين است كه با قرار گرفتن در كنار عكس العمل مناسب               

تواند در آينده فلسفه وجودي رشته را دچار    مي كتابداري و اطالع رساني   اي    جامعه حرفه 
 . ب كندآسي

هـاي    نبـود دانـشكده   (مختلـف   هـاي      در دانـشكده   يآموزشـ هـاي     استقرار گروه  .5
هر چند اخيراً در دانشگاه تهران، دانشكده كتابداري و اطـالع رسـاني تاسـيس               ). مستقل
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بـه تناسـب    رسـاني      و اطـالع   كتابـداري هـاي     گـروه  ها  دانشگاهگرديده است اما در ساير      
لف استقرار دارند و بر همين اسـاس بـه سـمت            مختهاي    محلي در دانشكده  هاي    تصميم

الزم اسـت در    . كننـد   مـي  آموزشـي و تحقيقـاتي حركـت      هاي    گيري پراكندگي در جهت  
مورد توجه قرار گيرد كـه در       اي    اين مهم به گونه   ها    و گرايش ها    تدوين و گسترش رشته   

 مـستقل فـراهم   هاي    كوتاه مدت با شكل گيري محموعه منسجم امكان تاسيس دانشكده         
 . گردد

ط آموزش  يل استلزامات مح  ي به دل  ي در نظام آموزش   يفي بر نگاه ك   يغلبه نگاه كم   .6
 )عرضه و تقاضا (يعال

گذشته بـازار كـار از غلبـه        هاي    برخالف سال . ر در روند بازار كار و اشتغال      ييتغ .7
 استخدام دولتي، تمام وقت و قطعي به سمت اشتغال غير دولتي و قراردادي گرايش پيدا              

ي كتابـداري و اطـالع رسـاني در سـطوح     ريـز  برنامـه  همين امر الزاماتي را براي    .كند مي
الزم اسـت ايـن تغييـر رونـد در          . آورد  مـي  ي، آموزش و محتوا فراهم    ريز  برنامهمختلف  
 .نيز انعكاس مناسب پيدا كندها  درسي و گرايشهاي  برنامه

  
  محيط داخلي. 10

  نقاط قوت. 10-1
تاكنون دانش آموختگان بسيار زيادي در رشـته        . وجود دانش آموختگان توانمند    .1

كتابداري و اطالع رساني به جامعه تحويل داده شده اسـت كـه در مـشاغل مختلـف در                   
وجود اين پتانسيل زمينه را براي پياده سازي . گوناگون مشغول خدمت هستند ي  ها  بخش

 . مساعد تر كرده استها  سياست

 هـا،  شـكل گيـري گـروه   ). يا رفـه  و ح يدانـشگاه (ك  ي آكادم يوجود ساختارها  .2
رشـته  ي هـا  فعاليت و مراكز مرتبط با  ، نشريات علمي  تاسيس دانشكده، ناشران تخصصي   
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اي   مركز منطقـه  ،  (ISC) پايگاه استنادي علوم جهان اسالم    مانند  كتابداري و اطالع رساني     
اي ه   و پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات و ساير سازمان         اطالع رساني علوم و فناوري    

شود تـا رشـته در مواجهـه بـا            مي نقطه قوتي است كه موجب    تخصصي اطالعات علمي    
 . بزرگ استحكام الزم را داشته باشدهاي  چالش

بـرخالف  . يعلم و فناورهاي  شرفتيك آن با پ   يل ارتباط نزد  ي رشته به دل   ييايپو .3
 رشته علوم   گيرد،  مي را فرا ها     آن كه با گذشت زمان غبار فراموشي روي      ها    خيلي از رشته  

شـود كـه دليـل      ميكتابداري و اطالع رساني سال به سال از اهميت روزافزون برخوردار       
لـذا بايـد بـه ايـن مقولـه در           . اصلي آن پويايي است كه رشد فناوري فراهم كرده اسـت          

  . مبذول گردداي  توجه ويژهها  يريز برنامه
تنـوع بـازار كـار    . دانش آموختگانهاي  گسترش تنوع بازار كار مرتبط با آموخته     .4

كوچك تا  هاي    از كتابخانه . براي دانش آموختگاه كتابداري و اطالع رساني بسيار باالست        
مختلف جايي براي فعاليت متخصصان كتابداري دارنـد     ي  ها  بخشبزرگ در   هاي    سازمان

مختلـف پژوهـشي،    هـاي     و عالوه بر آن امكان راه اندازي كسب و كار مستقل در حوزه            
امكان بهره برداري   ها    يريز  برنامهدر صورتي كه در     . ارآفرينانه فراهم است  و ك اي    مشاوره

تواننـد نقـش      مـي  از اين تنوع فراهم شود، دانش آموختگان كتابـداري و اطـالع رسـاني             
 . موثرتري در جامعه ايفاء نمايند

 . ها ر رشتهيبا سااي  ان رشتهيروابط م .5

 مجـامع   هـا،   در قالـب انجمـن    گر  يكديبا  اي     جامعه حرفه  يك اعضا يارتباط نزد  .6
شكل گيري سرمايه اجتماعي مناسـب در  . يكيبحث و امكانات الكترون  هاي    ، گروه يعلم

طول ساليان متمادي اين امكان را براي متخصصان كتابداري فراهم كـرده اسـت كـه در                 
ي مناسـب   ريز  برنامه. استفاده نمايد ها    موضوعات مختلف از همفكري ساير هم رشته اي       

براي دست اندركاران اين رشـته      اي    تواند در آينده برگ برنده      مي  سرمايه عظيم  براي اين 
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 . باشد

ان، ي، دانـشجو  يات علمـ  يـ  ه ياعـضا (اي     جامعـه حرفـه    ي اعـضا  يعالقه منـد   .7
  رشتهي فني و دستاوردهايفكرهاي  انيبه گسترش بن) كاركنان

  
  نقاط ضعف. 10-2

ــوا و  عنــوان رشــته كــه موجــب عــدم درك درســت جامعــه  يينارســا .1 از محت
با توجه بـه اينكـه اولـين        . شود  مي اني دانشجو ين سرخوردگ ي رشته و همچن   يكاركردها

شود، بايد عنواني مناسـب بـراي         مي جبهه تعامل همه افراد با يك پديده از عنوان شروع         
ايـن وضـعيت در رشـته       . هر پديده تعيين شود كه گوياي محتوا و كاركردهاي آن باشـد           

 بـا هـم     ها،  يريز  برنامهع رساني مناسب نيست و الزم است كه در          علوم كتابداري و اطال   
رشـته را   هـاي     انديشي و همفكري يك عنوان مناسب كه بتواند همه كاركردها و پتانسيل           

پوشش دهد، انتخاب و تصويب شود تا دانشجويان، كاركنان و دانش آموختگان بتواننـد              
باشـند و بـه فعاليـت و نقـش          در عرصه كسب و كار با برند واقعي خود حضور داشـته             

 اطالعات عنوان مناسبي براي محتـواي       مديريت دانش و  رسد    مي به نظر . آفريني بپردازند 
مختلف مورد بازنگري قرار گرفتـه      هاي    و گرايش ها    كنوني رشته باشد كه در قالب رشته      

 . و روزآمدسازي شده است

 تفـاوت ميـان     .مختلـف ي  هـا   دانـشگاه  در   ي آموزش يندهاي بر فرا  ينظارت ناكاف  .2
تدريس در رشته علـوم     ي  ها  روشمختلف به لحاظ امكانات، نيروي انساني و        هاي    گروه

لذا الزم است كه به عنـوان يـك         . باالستها    كتابداري و اطالع رساني همانند ساير رشته      
 . به اين مساله توجه كافي معطوف گرددها  يريز برنامهمساله كالن در 

. اندركار  عوامل دست  ييايع جغراف يم توز ي تنظ يا مناسب بر  ينيش سرزم يعدم آما  .3
مختلـف  هـاي     اطـالع رسـاني در اسـتان      ي  ها  فعاليتو مراكز درگير با     ها    توزيع كتابخانه 
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 از كشور بر يك رشته يا گـرايش تاكيـد           هايي  بخشلذا الزم است كه در      . يكسان نيستند 
  .خاص شود تا بدين وسيله بتوان از هرز رفتن نيروها جلوگيري كرد

ع در حوزه علـم     يل تحوالت سر  ي به دل  ي آموزش ي محتوا ين بودن سن كهنگ   ييپا .4
سن كهنگي محتواي آموزشي در كتابداري و اطـالع     ها    برخالف خيلي از رشته   . اطالعات

روز هـاي   اين امر نتيجه قهري ارتباط محتواي رشته با پيشرفت       . رساني بسيار پايين است   
هـا    بازنگري و روزآمدسازي برنامه   . گيرد  مي دست كه روز به روز شدت بيشتري به خو        ا

ي است كه بتواند   ريز  برنامهنيازمند پويايي بيشتر در كميته      ها    با توجه به نيازها و پيشرفت     
 . به خوبي پاسخگوي نيازهاي جامعه مخاطب باشد

ان و ين دانــشجويبــ) ي و مهــارتياطالعــات (يكمبــود مهــارت و گســست نــسل .5
مان اندازه كه يك تهديد بـراي كـارآيي برنامـه هاسـت بـه             ويژگي پويايي به ه   . مدرسان

رسد ضرورت دارد     مي به نظر . كند  مي همان اندازه گسست نسلي كتابداران را نيز تشديد       
كه اين مساله به صورت جدي در كميته مورد بررسي قـرار گيـرد و راهكارهـايي بـراي                   

 . كاهش اثرات آن انديشيده شود

ر نمودارهاي مربوط به توزيـع اعـضاي هيـات          مرو. يات علم ي ه يكمبود اعضا  .6
علمي و مقايسه آن با نمودارهاي مربوط به توزيع دانشجويان عالوه بـر اينكـه نـشان از                  
ناهمگوني و عدم توازن در توزيع هاست، نشان از نبود توازن بين تعـداد دانـشجويان و                 

ات علمـي  در نبـود هيـ  . اعضاي هيات علمي نيز هست كه اين مورد بسيار آسيب زاست       
 كارسـاز بـه شـدت كـاهش پيـدا         هـاي     كافي امكان آموزش مناسب و راهنمايي پژوهش      

كند و در نتيجه وجهه حرفه در جامعه در نتيجـه عـدم كـارآيي و اثربخـشي مناسـب                   مي
 هـا   ي از سوي دانـشگاه    مناسبهاي    يريز  برنامهبراي مقابله با اين مهم بايد       . بيند  مي آسيب

 . صورت پذيرد
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  اي رشتهدورنم. 11
ت يري  مـد   ي كه بـه خـوب     ينده در صورت  ي در آ  ي و اطالع رسان   يرشته علوم كتابدار  

ـ    يبـا برقـرار   اي    ان رشته يك رشته م  يتواند به عنوان      مي شود، ن نظـر و عمـل      ي ارتبـاط ب
 ورود به جامعه دانـش      ي برا ي جامعه و بسترساز   ي آگاه ي در حوزه ارتقا   يكاركرد مناسب 

 مختلـف هـستند كـه       ي افراد جامعه از قشرها    ين رشته تمام  يامخاطبان  . ديفا نما يان ا يبن
 به اطالعات در زمـان      يابيدست.  دارند ياز به اطالعات و آگاه    يف خود ن  ي انجام وظا  يبرا

هـاي    ليو پتانـس  هـا     ي تواانمند يي آحاد جامعه موجب شكوفا    يو مكان مورد نظر از سو     
 در  يجه گسترش نـوآور   ي در نت  ف محوله و  ينه وظا يدر انجام به  ها     آن يريجامعه و بكارگ  

  . گردد  ميجامعه
 يآموزشـ هاي    ك با وجود  گروه    ينده نزد ي در آ  ي و اطالع رسان   يرشته علوم كتابدار  

 يروهـا ي پـرورش ن   ي الزم بـرا   يگونـاگون از توانمنـد    هـاي     در سطوح مختلـف و دوره     
اكـز   مر هـا،    كشور اعم از كتابخانـه     ي نظام كالن اطالعات   ي راهبر يمتخصص و متعهد برا   

 و بخــش صــنعت يــي اجراي، نهادهــاي و پژوهــشي، موســسات آموزشــياطــالع رســان
  . برخوردار خواهد بود

  
  رسالت رشته علوم كتابداري و اطالع رساني. 12

ر يز كننده انسان از سـا     يك عنصر متما  ي به عنوان    ي و آگاه  ييت دانا يبا توجه به اهم   
نـده اطالعـات و     يت فزا يـ وبن مطل ي روزمـره و همچنـ     يگاه آن در زندگ   يموجودات و جا  

 حـداقل پـنج     ي و اطـالع رسـان     ي نظام آموزش رشته علوم كتابدار     يدانش در عصر كنون   
  :ر را بر عهده داردي به شرح زيرسالت اصل

و جـسمي و ذهنـي      جملـه معلـوالن       آحاد جامعه از اقشار مختلـف از       يدسترس .1
 .راهم آورداز را در زمان و مكان مناسب فيخاص به اطالعات مورد نهاي  گروه
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 و مـدرن را     يمختلف سـنت  هاي     كسب اطالعات از محمل    يالزم برا هاي    مهارت .2
 . به آحاد مردم از اقشار مختلف آموزش دهد

م، ي را تنظ  ياطالعاتهاي    ق محمل ي از طر  يي و دانش افزا   ي اطالع رسان  يندهايفرا .3
 . دي نماينه سازي و بهيابيارز

 عالقه مندان رشـته     يانش را برا  نه آموزش و پژوهش در حوزه اطالعات و د        يزم .4
 . فراهم سازد

ــتانداردها .5 ــ تولياس ــازماندهي ــ يد، س ــات را تنظ ــاعه اطالع ــود و ي و اش م، بهب
 . دي نمايروزآمدساز

 . و ارتقاء بخشدياده سازي را در جامعه فرموله، پي سواد اطالعاتيندهايفرا .6

 . در مديريت اطالعات و دانش سازماني كمك كندها  به سازمان .7

 . مختلف ياري رساندهاي  ايند توليد علم به متخصصان رشتهدر فر .8

در مميزي علم و انجام تحقيقات علمي با سياستگذاران و پژوهشگران همكاري             .9
 .كند

هـا يـا شـوراهاي آموزشـي دانـشگاه            هـاي آكادميـك جـزو گـروه         در آموزش  .10
 .ريزي و سياستگذاري كند برنامه

  
  هاي كليدي ارزش. 13

 ينـ ي د يواالهاي     منبعث از ارزش   ي و اطالع رسان   يكتابدار علوم   يديكلهاي    ارزش
ـ ت دانستن است كه در آ     ي در حوزه اهم   يو انسان  ـ مـه و احاد   يات كر ي اء و ائمـه    يـ ث انب ي
 مـورد   يديـ كلهـاي      از ارزش  ين برخـ  يبنـابرا . د قرار گرفته است   يمورد تاك ) ع(نيمعصوم

  :توجه عبارتند از
  . آگاه استهاي  دتمند وجود انسانك جامعه سعايل به ي ني از اركان اساسيكي .1
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 . ر در جامعه خواهد بوديت پذي مسئوليانسان دانا و مطلع، فرد .2

 . كند  ميدهد و تعالي جامعه را تسهيل  ميشي را افزايي، تواناييدانا .3

 مناسـب در جامعـه امكـان        ي بخـش و اطـالع رسـان       ي آگـاه  يوجود ساختارها  .4
 . آورد  مي درست را فراهميريم گي تصمي به اطالعات مناسب و الزم برايابيدست

 يمادها    هي مناسب از سرما   ي و بهره ور   ي انسان يروي ن يي، كارآ يدر جامعه امروز   .5
 .  كاربر مدار و مناسب استياطالعاتهاي   در  گرو وجود نظاميو معنو

ف در سطوح مختلف  ينه وظا ي در زم  ي كار يندهايل گر فرا  ي تسه يمراكز اطالعات  .6
  . هستندي و سازمانيفرد

مرتبط با رشـته علـوم كتابـداري و اطـالع رسـاني             اي    بنابراين تمامي اعضاي حرفه   
رسالت دارند تا زمينه را براي ارتقاي دانايي در جامعه از طريق گردآوري، سازماندهي و               
اشاعه اطالعات فراهم كنند و با تحقيق و تفحص در اين زمينـه راهكارهـاي مناسـب را                  

 . رار دهندپيش روي اقشار مختلف جامعه ق

  
  عملكردهاي  زمينه. 14

 مراكزو ها   در سازمانياطالعاتهاي   نظاميشكل ده .1

 و ي، آموزشـگاه ي، دانـشگاه ي، عمـوم  يملـ  (يو مراكز اطالعات  ها    اداره كتابخانه  .2
 )يتخصص

 اني اقتصاد دانش بنيندهايمشاركت در فرا .3

  به آحاد جامعه از اقشار مختلفيسواد اطالعاتهاي  آموزش مهارت .4

يـي، سياسـتگذاري و     اجراهـاي     طيم در محـ   ي اخـذ تـصم    ينـدها يك بـه فرا   كم .5
 ريزي برنامه

هـاي     پژوهشگران بـه اطالعـات و داده       يابي در دست  يكمك به موسسات پژوهش    .6



  رساني كتابداري و اطالعريزي  برنامهراهبردهايي براي كميته 

 

61

 ازيمورد ن

 و مراكز مختلفها  مشاركت در اشاعه اطالعات و دانش در سازمان .7

 ي، سازمان ي در سطوح مختلف شخص    ، اطالعات و اسناد   ت دانش يريكمك به مد   .8
 يو مل

 ت محتوايريمشاركت موثر در صنعت نرم افزار مد .9

 ي جامعه اطالعاتي استانداردهاين و روزآمدسازيتدو .10
  

  يياهداف كلي و جز. 15
 اهداف كلي و كيفي. 15-1

آموزشي با در نظر گرفتن الزامات مربوط       هاي    ارتقاي سطح كيفيت برنامه   . 15-1-1
  به اشتغال و بازاركار

هـاي    گـرايش /قاي ارتباط طولي و عرضي بين مقاطع مختلف و رشـته          ارت. 15-1-2
  موجود و در حال تاسيس

و زمينه سازي براي استقالل اجرايـي رشـته در          ها    تنوع بخشي به گرايش   . 15-1-3
  قالب ساختار آموزش عالي

هاي  فناوري و مديريت تغييرات در حوزههاي  تسريع همگامي با پيشرفت   . 15-1-4
  دانش آموختگانكاري و مهارتي 

مـصوب  هاي    ارتقاي همكاري بين اركان و عناصر دخيل در اجراي برنامه         . 15-1-5
  از طريق ارتقاي مشاركت و نظام بازخورد

درسـي در مقـاطع مختلـف و        هـاي     ارتقاي نگاه بومي و ارزشي در برنامه      . 15-1-6
  زمينه سازي براي حل مسائل و مشكالت ملي و ناحيه اي

ه يك الگوي مناسب براي گسترش متوازن رشته و ايفاي نقـش            دستيابي ب . 15-1-7
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  دانشي هاي  موثر در اطالعاتي سازي جامعه و گسترش بنيان
در توسعه دانش بنيان از     اي    زمينه سازي براي مشاركت موثر جامعه حرفه      . 15-1-8

  طريق دسترس پذير سازي اطالعات و گسترش سواد اطالعاتي
  ليد علم در جامعه دانشگاهي مشاركت در ارتقاي تو. 15-1-9
ارزيابي علم در مجامع سياستگذاري     هاي    مشاركت در شكل گيري نظام    . 15-1-10
  و اجرايي
  ارزشيهاي  ارتقاي فهم دانشجويان از مسائل بومي و پتانسيل. 15-1-11
  

 اهداف جزئي و كمي. 15-2

 تاسيس   با در نظر گرفتن حركت به سمت       ارشد  كارشناسيبازنگري دوره   . 15-2-1
  1394جديد تا پايان سال هاي  گرايش
و كتابداري   مديريت اطالعات    ارشد  كارشناسيتدوين و تصويب گرايش     . 15-2-2

  1390تا پايان سال كودك و نوجوان 
 معماري اطالعات تا پايان سال      ارشد  كارشناسيتدوين و تصويب گرايش     . 15-2-3

1390  
  1391جديد تا پايان سال هاي  بازنگري دوره دكتري و تدوين گرايش. 15-2-4
  1394آغاز بازنگري دوره كارشناسي تا پايان سال . 15-2-5
و صـاحبنظران رشـته بـراي       ها    برگزاري هم انديشي ساليانه مديران گروه     . 15-2-6

  بازنگري شدههاي  ارزيابي دوره
برگـزار كننـده رشـته بـا هـدف ارزيـابي و             هاي    بازديد از امكانات گروه   . 15-2-7

  ها  ندي گروهب رتبه
كـه  هـايي     تحصيالت تكميلـي در گـروه     هاي    جلوگيري از گسترش دوره   . 15-2-8
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  . امكانات و بسترهاي الزم را دارا نيستند
   و دكتريارشد كارشناسيهاي  بازنگري و مشاركت در بهينه سازي آزمون. 15-2-9
در سال بـراي    ساعته   4 تا   3 جلسه   14حداقل  معمول  برگزاري جلسات   . 15-2-10

  العاده در صورت لزوم  و برگزاري جلسات فوقها ب سرفصلبررسي و تصوي
  هم سنخ محتواييهاي  برگزاري جلسات مشترك با كميته. 15-2-11
  آموزشي دولتي و غيردولتي هاي  تشكيل پايگاه اطالعاتي گروه. 15-2-12
بـا مجـامع و   )  جلـسه در سـال  1حـداقل  (برگزاري جلـسات مـشترك     . 15-2-13
  ي تبيين فعاليت هابرااي  حرفههاي  انجمن

همكاري با نهادها و مراكز تامين منابع درسـي بـراي ايجـاد همـاهنگي               . 15-2-14
  بيشتر در توليد متون آموزشي

راهبري تحقيقات جدي در حوزه شناخت محيط پيراموني و درونـي بـا       . 15-2-15
  هدف ارتقاي قدرت تصميم گيري اعضاء 

  صيتخصهاي  تشكيل كميسيونتالش براي . 15-2-15
  

  ها راهبردها و سياست. 16
  آموزشيهاي  گسترش همكاري با گروه. 16-1
  اي و مجامع حرفهها  گسترش تعامل با انجمن. 16-2
  هم افزايي نيروها از طريق تقسيم كار مناسب. 16-3
  اي تقويت تفكر ميان رشته. 16-4
   برون گراييدگسترش رويكر. 16-5
  ديبهره برداري از امكانات برون نها. 16-6
  تداوم بازنگري. 16-7
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  تنوع بخشي محتوايي. 16-8
  هماهنگي با بازار كار. 16-9
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