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متخصصان حرفه کتابداری و کتابداران برای 

 های تحقيق را بهو بهبود عملكرد انواع روش گيریتصميم

تواند چنين برند. پژوهش به معنای گسترده ميکار مي

 يافته و همراه با پشتكار ومطالعه دقيق، نظام"تعريف شود: 

ای دانش به شرطي که هنيز بررسي دقيق در برخي حوزه

 ."ها و يا اصولي شودمنجر به کشف و يا ايجاد واقعيت

های کتابداری و به طور مرسوم در گذشته، پژوهش

رساني بيشتر مبتني بر مطالعه موردی، ارزيابي اطالع

ها و يا بررسي برای پاسخگويي به ها و روشبرنامه

 رهای اساسي و مهم بوده است. البته چنين به نظپرسش

 رسد که شرايط به شدت تغيير کرده است. مي

ای و های تجربي، مشاهدههای گذشته روشدر دهه

ای کيفي در حرفه ما گسترش يافته است. طيف گسترده

رساني هايي که اکنون در کتابداری و اطالعاز روش

های منتشر شده توان در پژوهشکاربرد دارد را مي

دهد کتابدارای و مي مشاهده کرد. بررسي متون نشان

تری را نسبت به های پژوهشي متنوعرساني روشاطالع

واند تمي های تحقيق کهبرد. انواع روشگذشته به کار مي

 توانمي رند رادر حرفه کتابداری مورد استفاده قرار گي

 چنين برشمرد: 

 تحليل، مميزی، مطالعه موردی، تحليل استنادی،

طبيقي، تحليل های بزرگ، مطالعه تمطالعه گروه

کاوی، روش دلفي، بررسي توصيفي محتوی، داده

)پيمايشي(، گروه متمرکز، تحليل گپ يا شكاف، تحقيق 

 ها(، بررسيتاريخي، فرا تحليل )تحليل درباره تحليل

حكايتي، مشاهده گروهي )مشارکتي(، ارزيابي برنامه، 

مند، های نظامروش تجربي کنترل شده تصادفي، بررسي

ر واکنشي. بسيار جالب توجه خواهد بود اگر مشاهده غي

آوری و با های پژوهشي مختلف در يك دهه گردشيوه

 يكديگر مقايسه شود. 

 همچنين بسيار مفيد خواهد بود که با بررسي

های مختلف های گذشته ميزان توزيع روشپژوهش

نظر از پژوهش در اين حرفه توصيف شود. صرف

ان بدون ترديد شناسي خاص پژوهش، پژوهشگرروش

های آينده خود برای انتخاب يك بايد برای انجام پژوهش

روش پژوهش و نيز پاسخگويي به مسائل مطرح شده در 

پژوهش بايد به مسأله روايي، پايايي و سوگيری توجه 

 الزم را داشته باشند. 

ری                                                                                                                                                                                                       1اهمیت ژپوهش رد حرهف کتابدا

رساني و کتابخانه دکتر زهره عباسي، رئيس مرکز اطالع. 1

 مرکزی
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 مجموعه شش جلدی  

 1دانشنامه زبان و ادب فارسی فرهنگستان
 

دانشنامه توسط فرهنگستان زبان وادب فارسي اولين جلد اين  

، ششم طي شش سال با چاپ جلد منتشر گرديد و 1831سال در

 قطع رحلي است و به پايان رسيد. اين منبع مرجع در 1831 در

که در  باشدمي پنجاه صفحه دارای هفتصد و جلد تقريباً هر

 محتوا و از نظر را در بردارد. مدخل 4411صفحه و  1384کل

باشد و چنانكه در مي نوع تخصصي دانشنامه از، نه موضوعاتدام

 و مشاهير خصوص درهايي مقدمه آمده است شامل مقاله

، انبي و معاني، عرفاني اصطالحات، زبان دستور، ادبيهای کتاب

 هایزبان، ادبي هایسبك، شعری هایقالب، قافيه و عروض

، ايراني هایسطورها، اسالم از پيش ادبيات، ادبيات انواع، ايراني

 بويژه، اسامي از ديگر برخي و، فردوسي شاهنامۀ اعالم اسامي و

حوزه  شناسان درايران آثار و احوال و معاصر ادبيات، قرآني اَعالم

 اين که است موضوعاتي از معاصر دورۀ ادبيات بويژه، ادبيات

 ثارآ و دوره اين شاعران و نويسندگان و پردازدمي آن به دانشنامه

 هایمدخل در نيز و، هاآن به مربوط کليهای مقاله در را هاآن

 نمايد.مي معرفي مستقل

های دانشنامه را متخصصان و انديشمندان نويسندگان مقاله

دهند واسامي افراد صاحب نامي همچون مي اين حوزه تشكيل

                                                           

 محمود صديقي، کارشناس ارشد مرکز اطالع رساني و کتابخانه مرکزی - 1

 ،اسماعيل سعادت، ميرجالل الدين کزازی، جالل خالقي مطلق

 ،علي اشرف صادقي، غالمعلي حداد عادل، حسن ميرعابديني

، آذرتاش آذرنوش، حسن ذوالفقاری، محمدتقي راشد محصل

 نصراهلل، کاوه بيات، گيالني() احمد سميعي، محمد خوانساری

حسن انوری ، فريد قاسملو، احمد تفضلي، پورجوادی

، بهاءالدين خرمشاهي، کامران فاني، عبدالحسين آذرنگ

 خورد.مي اله نويسان به چشممحمود فتوحي در فهرست مق

استاد اسماعيل سعادت عضو  سرپرستي تدوين دانشنامه را

مترجم متون فلسفي برعهده  اديب و، پيوسته فرهنگستان

خوانسار وکارشناس  1841داشته است. استاد سعادت متولد

اری مولف بسي مترجم و، ارشد زبان انگليسي از دانشگاه تهران

توان به ترجمه مي که ازجمله آنها ادبي است از آثار فلسفي و

بخش اول از جلد ششم تاريخ ، از وولف تا کانت»آثاری مانند 

 «در آسمان»و ، انگليسي() فردريك کاپلستون« فلسفه

 فرهنگ آثار ويرايش ترجمه وهمچنين  او. ارسطواشاره نمود

مجموعه نه جلدی تاريخ های ويرايش ترجمه، شش جلدی

 ،مجلّۀ نشر دانش بخشي از شويراي، فلسفه کاپلستون

شورای عالي ويرايش سازمان  يتعضو، معارفسردبيری مجلّه 
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 دارد. را در کارنامه خود صدا و سيمای جمهوری اسالمي ايران

به عنوان چهره ماندگار انتخاب گرديد. 1838ايشان درسال 

به عنوان برگزيده فرهنگستان زبان و ادب  1831درسال 

 بکتا ترجمه .را دريافت نموددانش فارسي نشان درجه يك 

در دوره نوزدهم انتخاب کتاب سال جمهوری ، "در آسمان"

به عنوان ، اسالمي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

 .کتاب سال برگزيده شد

 دانشنامههای ویژگی 
 .برپايه اصول علمي دانشنامه نگاری تدوين شده است .1

است که متشكل از  يراستارانينيز گروه و دارای شورای علمي و

 يرمد باشد. سرپرست ومي در فرهنگستان "همكاران دانشنامه"

 پيوسته فرهنگستان است؛ عضو دانشنامه نيز

ان نويسبه صورت الفبايي است و مقالهها تنظيم مدخل .4

 باشند؛مي نظران ادب فارسيصاحب از متخصصان و

مدخل  در انتهای هر و دار استامضاها تمامي مقاله .8

 مورد استفاده آمده است؛ "منابع"

در تمام دانشنامه پيروی شده است  "نظام ارجاعات" از .1

اطالعات ، چنانچه در متن مقاله به منبعي استناد گردد و

کتابشناختي آن به صورت مختصر درمتن و سياهه کامل آن 

 پايان مقاله الفبايي شده است؛ در

*( ) عالمت ستاره باها متن مقاله و کلماتي که درها نام .1

و لغات ها اين است که اين نام نشانگر، مشخص شده اند

 اند؛واقع شده "مدخل"مستقال 

 ،ارجاع داده شده "التين"متن کتاب هرجا به منبع  در .1

 رومي شماره جلد به اعداد، منبع فارسي برای تشخيص آن از

 Iمانند: سزگين ج ) آيدمي شماره صفحه به عدد التين و

V 471ص.) 

 نويسندگان و شاعران و مشاهير سرگذشت دانشنامه اين .7

 گيرد؛دربرنمي را حيات قيد در فارسي ادب حوزه خارجي و داخلي

از ديگر منابع معتبرخارجي مانند ها برخي از مدخل  .3

المعارف اسالم چاپ ليدن يا ايرانيكا برداشت و ترجمه شده دايره

د رشده است ماننکه درسياهه کتابشناسي انتهای مقاله ذک، اند

دايره المعارف ، غالمحسين يوسفي) "کاشفي سبزواری"مدخل: 

 عصمت"مدخل ، اسالم ترجمه گروه دانشنامه با اضافاتي اندک(

 گروه دانشنامه(؛، اقتباس از ايرانيكا، اهلل صفاذبيح) "بخاری

 تاس بوده براين سعي ممكن حد تا دانشنامه سراسر در .3

 رعايت آن موضوع برحسبها همقال ميان تناسب و توازن که

 دليل به، تر اهميت کمهای مدخل برخي وجود اين با گردد

 احتمال، خصوص درآن اهميت حائز و بيشتر اطالعلت وجود

 باشد؛ گرفته بيشتری را فضای دارد

 کلمات "گذاری اعراب" دانشنامه ديگر مهم ويژگي .14

 و آموزدمي را واژگان صحيح تلفظ طرز که است هاعبارت و

        .نمايد استناد آن به تواندمي راحتي به خواننده

 "مولفان و هامدخل فهرست" مجلد هر ابتدای در .11

 و باشدمي "نمايه" نوع هر فاقد کتاب. است آمده جلد همان

 نظر مورد "مدخل" به توانمي جلد روی بر مندرج حروف از

  نمود؛ رجوع

 شود:می آن مشاهدههای لمجلدات و مدخ هریک از جدول ذیل سال چاپدر 

 مدخل سال چاپ جلد مدخل سال چاپ جلد

 فردوسی ـ سندبادنامه 1831 1 برزویه ـ آب 1831 1

 طالقانی مسرور -فردوسی ثانی  1838 1 تونی حیرتی ـ بَرَنْدَق 1831 2

 یونُس ـ محمد، مسعود 1831 1 غزنوی سنایی ـ خارْزَنْجی 1833 3
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 ادب فارسی زبان و اهمیت دانشنامه 
 معتبر موضوعي فارسي جامع وهای ميان دانشنامه در

دانشنامه جهان اسالم و ، المعارف بزرگ اسالميمانند دايره

معدود منابعي است که  المعارف تشيع اين دانشنامه ازدايره

اين  باشد.مي دسترس در رسيده و طي شش سال به آخر

ه ب، و نجوم غرافياج، تاريخ، موضوعات ادبي دانشنامه عالوه بر

 در بردارد و طور کلي هر موضوع مرتبط با ادب فارسي را نيز

 پژوهشگران اين و استادان، استفاده دانشجويان تواند موردمي

های مدخل ازهايي درجدول ذيل نمونه قرارگيرد.ها حوزه

شود تا شمايي از تنوع مي جلدهای ششگانه ذکر مختلف از

 اجمال از دامنه و نندگان به طورموضوعات به دست آيد وخوا

 "شاهنامه"های محتوای دانشنامه آگاهي يابند. اغلب مدخل

دگي زن. باشدمي اين کتاب به قلم دکترجالل خالقي مطلق در

نويسندگان معاصر و آثار آنها توسط استاد حسن ميرعابديني 

 اين دانشنامه به ترتيب اند. همچنين دردرآمده به رشته تحرير

از دکتر  مقاله 11، ياحقي محمدجعفر له از دکترمقا 84

 مقاله از 8، سلمان ساکت مقاله از دکتر 11، محمود فتوحي

دخت پورخالقي آمده مقاله از دکتر مه 1دکتر زهرا اختياری و

استادان و اعضای هيئت علمي دانشگاه  است که جملگي از

 باشند.مي فردوسي

 

 

 جلد اولهای نمونه مدخل
 مولف مدخل مولف مدخل

 جالل خالقي مطلق ابومنصور محمد بن عبدالرزاق غالمعلي حداد عادل احمد، آرام

 جالل خالقي مطلق ابومنصور معمری محمد آصف فكرت دایره المعارف() آریا

 آذرتاش آذرنوش ابونواس حسن ميرعابديني آل احمد

 جالل خالقي مطلق ادب سيد علي آل داوود آقابزرگ تهرانی

 پور نامداريانتقي ادبیات عرفانی عبدالحميد آيتي یبهابن قت

 محمدجعفر ياحقي ادبیات فارسی فريد قاسملو ابوریحان بیرونی

 جعفر ياحقيمحمد ادبیات معاصر ایران جالل خالقي مطلق ابوعلی بلخی

 سيدعلي آل داوود عباس، اقبال آشتیانی محمد خوانساری ابوعلی سینا

 محمد جعفر ياحقي بث الشکوی عفر ياحقيمحمد ج ابوالفتوح رازی

 

 جلد دومهای نمونه مدخل
 مولف مدخل مولف مدخل

 محمد جعفر ياحقي استوری() تاریخ ادبیات فارسی جالل خالقي مطلق بزرگمهر

 محمد جعفر ياحقي تاریخ بیهقی رحيم رئيس نيا بزم ورزم

 احمد سميعي گيالني تاریخ سیستان حسن ميرعابديني بوف کور

 نصراهلل پورجوادی تذکره االولیاء احمد سميعي گيالني محمد تقی، بهار

 محمود فتوحي تذکره نویسی سيد علي آل دادوود بهاریه

 جعفر ياحقيمحمد تفسیر در ادب فارسی حسن ميرعابديني صمد، بهرنگی

 محمدجعفر ياحقي تفسیر سورآبادی حسن ميرعابديني ذبیح، بهروز
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 مولف مدخل مولف مدخل

 محمدجعفر ياحقي جابلقا وجابلسا القي مطلقجالل خ بیژن ومنیژه

 بهاءالدين خرمشاهي چاپهای دیوان حافظ محمدجعفر ياحقي لابوالفض، بیهقی

 محمدجعفر ياحقي حسنک وزیر محمدتقي راشد محصل پور داود
 

 جلد سومهای نمونه مدخل
 مولف مدخل مولف مدخل 

 مير جالل الدين کزازی دبیسرقات ا دايره المعارف اسالم() شبي، ژاکلين خانقاه

 حسن ميرعابديني سرگذشت حاجی بابا محمد جعفر ياحقي خلد برین

 حميد حسني بحر، سریع محمود فتوحي رمز

 شيرين بياني زندگی و روزگاز سعدی محمد جعفر ياحقي رودکی

 کامران فاني سعدی در جهان  محمد جعفر ياحقي روض الجنان وروح الجنان

 زهره سرشناس خط و آثار زبان و، سکایی مود فتوحيمح ریاض الشعرا

 حميدحسني در عروض() سلخ روزبه زرين کوب عبدالحسین، زرین کوب

 شهال طهماسبي سلطان سلیم اول محمد جعفر ياحقي سبک خراسانی

 محمد جعفر ياحقي سلیمان  عبدالحسين آذرنگ ماهنامه() سخن
 

 جلد چهارمهای نمونه مدخل

 مولف دخلم مولف مدخل 

 محمدجعفر ياحقي عطار توني حسن مير عابديني شازده احتجاب

 حسن ميرعابديني بزرگ، علوی محمدجعفر ياحقي شاهنامه بنداری

 محمدجعفر ياحقي عنصرالمعالي حسن مير عابديني شمس وطغرا

 محمدجعفر ياحقي غررالسير انيس وحيد آنه ماری، شیمل

 نصراهلل پورجوادی محمد، غزالي دسيد علي آل داوو ذبیح اهلل، صفا

 محمدجعفر ياحقي غزالي مشهدی محمود فتوحي صیدی تهرانی

 رضا داوری اردکاني فارابي محمدجعفر ياحقي طوس

 علي اشرف صادقي فارسي از ايرانيكا() ايرج افشار عجایب المخلوقات 

 جالل خالقي مطلق فردوسي  ذبيح اهلل صفا عصمت بخاری 

 

 جلد پنجمهای نمونه مدخل

 مولف مدخل مولف مدخل 

 اشرف صادقي لغت فرس محمدجعفر ياحقي فردوسی ثانی

 علي مصريان لمپتون عبدالحسين آذرنگ محمد علی ، فروغی
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 مولف مدخل مولف مدخل 

 محمود فتوحي مجالس سغدی علي اشرف صادقي فرهنگ جهانگیری

 سلمان ساکت مجالس العشاق  علي اشرف صادقي فرهنگ نویسی درایران

 محمدجعفر ياحقي مجالس النفائس محمدجعفر ياحقي لی اکبرع، فیاض

 سلمان ساکت مجمع البحرین محمدجعفر ياحقي قدسی مشهدی

 سلمان ساکت مجمع البحرین محسن معيني قرآن کریم

 حسن ميرعابديني محموداحمد سلمان ساکت کنوز الحقائق فی رموز..

 ساکت سلمان مرصادالعباد حسن ميرعابديني هوشنگ، گلشیری
 

 جلد ششمهای نمونه مدخل
 مولف مدخل مولف مدخل 

 حسن ميرعابديني وغ وغ ساهاب محمدرضا رضوی مسند الیه

 محمود فتوحي گوییوقوع کامران فاني مفاتیح العلوم

 زادهاميد طبيب هجا سلمان ساکت منازل السائرین

 سعادت اسماعيل صادق، هدایت محمود فتوحي سبک کتاب() العارفینمناقب

 مه دخت پورخالقي هرات سلمان ساکت مویدالدین خوارزمی

 حسن ذوالفقاری هشت بهشت سلمان ساکت موید الدین نسفی

 سلمان ساکت یزدان شناخت  چنگيزمواليي مهرگان 

 سيدآل داوود مجله، یغما کامران فاني نفایس الفنون فی عرائس..

 محمد جعفرياحقي حسینغالم، یوسفی سلمان ساکت محمدبن..، نیشابوری
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ترین تأثیر امروزه کاربرد رایانه و فناوری اطالعات در تمام علوم و دانش بشری به امری طبیعی و انکارناپذیر تبدیل شده است. مهم

اعده شناسی نیز از این قتبط با علوم و دانش است. علم اطالعات و دانشهای مختلف مرآسان شدن و سرعت انجام فعالیت، فناوری

ن داشته است. ظهور ای بر آفناوری تأثیر گسترده، و اشاعه اطالعات سروکار دارد، بازیابی، مستثنی نیست و به علت اینکه با ذخیره

های ر نسلموجب ظهو، ی علم اطالعات و دانش شناسیعنوان خاستگاه اصلها و مراکز اطالعاتی بهفناوری و تأثیر آن بر کتابخانه

ود. در این مطالعه ای بافزارهای کتابخانهتحول در نرم، هاترین تأثیرهای فناوری بر کتابخانهای شد. یکی از مهممختلف کتابخانه

 بیان کنیم.  با تأکید بر سیستم امانتدانشگاه فردوسی مشهد را ای کتابخانه افزارنرمقصد داریم سیر تحولی 

وان در یک فرایند تدر دو دهه اخیر را می، (سیستم امانتبا تأکید بر ) فردوسی دانشگاه ایکتابخانه افزارنرمفرایند طی شده برای 

 شاهد بود.آوری فرایند رو به رشدی را ای بیان کرد که تحت تأثیر فنچهار مرحله

 بخش امانت( کامالً دستی بود و هر یک از ) ایهای کتابخانهدر این مرحله نظام (:2831قبل از سال ) مرحله اول

کارکنان و اعضای هیات علمی دانشکده ، دانشجویان) های عضویت مجزا برای اعضای خودای دارای کارتهای دانشکدهکتابخانه

کزی و های مشترک از کتابخانه مرحصیالت تکمیلی و اعضای هیات علمی امکان تهیه کارتمربوطه( بودند. برای دانشجویان ت

های عضویت صادرشده به همراه کارت، هنگام امانت، ای فراهم بود. در این مرحلههای دانشکدهها از کتابخانهامانت با آن کارت

 شد و نظامی برای ثبت اطالعات کتاب و اعضا وجود نداشت.های مخصوصی نگهداری میهای امانت کتاب در باکسکارت

 اه های دانشگای سیمرغ شرکت نوسا وارد کتابخانهافزار کتابخانهنرم 2831از سال (: 2831تا  2831از سال ) مرحله دوم

های کرد. از ویژگی این مرحله وجود سیستمعمل می Singleصورت و برای هر کتابخانه به Dosیستم امانت تحت شد؛ البته س

شد ولی صورت متمرکز انجام مینویسی بهای بود و هرچند فهرستصورت مجزا برای هر کتابخانه دانشکدهامانت و عضویت به

مغایرت  بایست گسترش و رفعهر کتابخانه می، صلی به سیستم امانتها از پایگاه اجهت ورود اطالعات کتابشناختی کتاب

 جداگانه انجام دهد.  رکوردهای جدید را

                                                           

 رساني و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسي. هادی هراتي، کارشناس ارشد بخش سفارشات مرکز اطالع 1
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های امانت کتاب به همراه ها هنوز کارتمستقر شده بود در برخی از کتابخانه Dosبااینکه سیستم امانت تحت  2831در سال 

های امانت کتاب از رده خارج شد و امانت کتاب فقط با کارت شد. دریکی دو سال بعد کارتکارت عضویت نگهداری می

های های دانشگاه فردوسی در مقایسه با سایر سیستمدهنده سیستم کتابخانهنشان 8شد. شکلعضویت و ثبت در سیستم انجام می

ای دانشگاه دارای یک بانک هسیستم، شودطور که در این شکل دیده می( است. همان2831تا  2831) دانشگاه در این دوره زمانی

های دانشگاه اطالعات اعضا هستند و از طریق این بانک اطالعاتی باهم در ارتباط و وابسته به هم هستند ولی سیستم امانت کتابخانه

رتبط مای دیگر هم ازلحاظ اطالعات اعضا های دانشکدهبا کتابخانه، های دانشگاه هیچ ارتباطی ندارندعالوه بر اینکه با سیستم

 ای دارند. نیستند و هرکدام برای خود بانک اطالعات اعضای جداگانه

 
 2831الی  2831در دوره زمانی  های دانشگاههای دانشگاه فردوسی در مقایسه با سایر سیستمسیستم امانت کتابخانه :8شکل

 

 

 کتابخانه تحت ویندوز ارائه شد و  سیستم امانت، در این دوره زمانی (:2838تا نیمه اول  2831از سال ) مرحله سوم

ایرت ها صورت گرفت و گسترش و رفع مغای و فقط از طریق کتابخانه مرکزی برای تمام کتابخانهصورت شبکهعضویت به

ای انجام انشکدههای دصورت یکپارچه توسط کتابخانه مرکزی برای تمام کتابخانهافزار امانت بهرکوردهای کتابشناختی در نرم

های دانشگاه تشکیل یک شبکه با مرکزیت کتابخانه شود کتابخانهمشاهده می 4طور که در شکلصورت همانفت. بدینگرمی

دارای یک بانک اطالعات اعضا بود و اطالعات اعضا در ابتدای سال تحصیلی بعد ، های دانشگاهسیستم کتابخانه. مرکزی را دادند

 شد. می 1سیستم کتابخانه آپلود صورت یک فایل درنام دانشجویان بهاز ثبت

صورت ای بهشبکه کتابخانه، شد ولی همچنانها و عضویت توسط کتابخانه مرکزی انجام میدر این مرحله عملیات مربوط به کتاب

، مله آموزشج های دانشگاه ازکرد. عدم سازگاری سیستم کتابخانه با سایر سیستمهای دانشگاه فعالیت میجدا از سایر سیستم

 ترین معایب این دوره زمانی بود.تغذیه و ... از بزرگ، مالی، پژوهش

                                                           

1. Upload 
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 2838الی نیمه اول  2831در دوره زمانی  های دانشگاههای دانشگاه فردوسی در مقایسه با سایر سیستمسیستم امانت کتابخانه :4شکل

 

 به موارد زیر اشاره نمود:  توانهای دانشگاه میجمله معایب عدم سازگاری سیستم کتابخانه با سیستم از

انتقالي و... و درنتيجه امكان ، های تكراری در سيستم امانت به خاطر تغيير وضعيت دانشجويان مهمانوجود عضويت. 1

 های تكراری؛سوءاستفاده احتمالي از اين عضويت

 کردند؛ نام مينياز به مراجعه حضوری جهت عضويت برای دانشجوياني که ديرتر ثبت. 4

ا نام و آپلود فايل نهايي اطالعات اعضبه دليل انتظار جهت تكميل ثبتها و زمان استفاده از کتابخانه طوالني شدن عضويت. 8

 انجاميد؛مهر هرسال به طول مي 44که معموالً تا ، در سيستم کتابخانه

 خانه با سيستم آموزش دانشگاه؛نياز به ويرايش بسياری از فيلدهای اعضا به دليل عدم سازگاری سيستم امانت کتاب. 1

 گرفت امكان جستجو و امانت کتاب وجود نداشت؛ روزرساني صورت نميدر خصوص رکوردها يا منابع جديد تا گسترش و به. 1

 فت.گرروزرساني منابع صورت ميای که بين گسترش و بهبه دليل فاصله امكان ايجاد رکوردهای کتابشناختي مشابه. 1
 

 مشكالتي که در سيستم امانت سيمرغ شرکت نوسا وجود داشت که تاکنون(:  1393از نیمه دوم سال ) مرحله چهارم

دانشگاه  هایباعث شد که سيستم کتابخانه، های دانشگاه و هزينه پشتيباني آن بودها عدم سازگاری با سيستمترين آنمهم

سازی و طراحي شود. اين اری گسترده کتابداران بوميفردوسي توسط مهندسين مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات و با همك

 رساني و کتابخانهسيستم يكپارچه مرکز اطالع) سيماد، صورت کامالً سفارشي بودو به PHPنويسيسيستم که بر پايه برنامه

  ( نام گرفت.فردوسي مرکزی دانشگاه

 توان موارد زير را نام برد: جمله مزايای سيماد مي از

انه نام کند بالفاصله عضو کتابخزيرا هر دانشجويي که در سيستم آموزش دانشگاه ثبت، به انجام فرايند عضويتعدم نياز . 1

 است؛

عضويت  ،محض تسويه با دانشگاهحساب کند و بهحتماً بايد با کتابخانه هم تسويه، حساب عضو با دانشگاهدر هنگام تسويه. 4

 شود؛کتابخانه نيز لغو مي

شده و امكان تغيير حتي در کامالً سفارشي طراحيسفارشات و ... ، نشريات، کتابخانه شامل سيستم امانتهای سيستم. 8

  دارد؛ وجوددر هر زمان ، های آن با توجه به نياز کتابخانهترين قسمتجزئي

شده ستم ظاهررکورد آن در سي، نويسي کتابمحض فهرستنويسي حاصل شد ازجمله بهتغييرات زيادی در قسمت فهرست. 1

 و نياز به گسترش و روزآمدسازی منابع نيست؛ 
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 گيری سفارش به صورت الكترونيكي تا مرحله امانت از طريق پورتالراه اندازی سيستم ثبت سفارش خريد منابع و امكان پي. 1

 (؛4شكل )

دن و هماهنگ شبه صورت الكترونيكي حساب از جمله انجام کليه مراحل تسويه، هاپايان نامهايجاد تغييرات زياد در قسمت . 1

 سيستم کتابخانه با سامانه ثبت پروپوزال؛

 تم؛های نگهداری و پشتيباني سيسهای و درنتيجه کاهش هزينافزارهای کتابخانهکننده نرمهای ارائهعدم وابستگي به شرکت. 7

 های دانشگاه است. سيماد( سازگاری آن با سيستم) ترين مزيت سيستم جديدمهم

اه های دانشگها با ساير سيستمسيستم کتابخانه، برداری از سيمادشود پس از ايجاد و بهرهديده مي 1طور که در شكل همان

باشند که هرگونه تغيير در مشخصات اعضا در تمام دارای يك بانك اطالعاتي اعضا ميدر نتيجه و ند تشكيل يك شبكه را داد

 ردد.گسيماد( نيز اعمال مي) دانشگاهمرکزی  کتابخانهرساني و مرکز اطالعكپارچه های دانشگاه ازجمله سيستم يسيستم
 

 
 2838های دانشگاه از نیمه دوم با سایر سیستم های دانشگاه فردوسیشدن سیستم امانت کتابخانهیکپارچه :4شکل

 

وان رسانی از فناوری بعنو مراکز اطالعها کتابخانه شناسی شده است.علم اطالعات و دانشهای فناوری باعث تحول در فعالیت

به ها کنند. به مدد فناوری منابع اطالعاتی کتابخانهمی مختلف خود استفادههای بخشهای ابزاری برای انجام سریع و مؤثر فعالیت

کتابداران ، سانیو مراکز اطالع رها هبازیابی و حتی استفاده هستند. با گسترش فناوری در کتابخان، راحتی و از راه دور قابل جستجو

 باید همسو با فناوری حرکت کنند و به آموزش و فراگیری آن رو آورده و خود را با آن وفق دهند. 

صصین مرکز فناوری ختکه با همکاری گسترده م، سیماد() سیستم یکپارچه مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی

 انهتحت تأثیر فناوری توانسته است بسیاری از نیازهای اساسی کاربران کتابخ، و کتابداران دانشگاه فراهم شدهاطالعات و ارتباطات 

جام آن متفرقه امکان پذیر نبود و یا به سختی امکان انهای که قبال با وجود نرم افزارهای شرکت-کتابداران و استفاده کنندگان( )

تا کاربران ، نیز خواهیم بود« نرم افزار سیماد» 1ای نزدیک شاهد رونمایی از نسخه اندرویدهرا برطرف کند. در آیند –شد می فراهم

 و ... استفاده کنند.، و رزرو منابع، تمدید، افزار از جمله جستجوهمراه خود از خدمات این نرمهای بتوانند از طریق تلفن

  

                                                           
1. Android 
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 1کودکان ژاپنی و کتاب 

 وند؟شمی کودکان ژاپنی چگونه کتابخوان

 

های دیگر در جوامعی که فرهنگ ارزشی فراتر از مولفه. کندای را تعیین میای است که بار فرهنگی هر جامعهکتابخوانی مولفه

ر ژاپن در در این گزارش به معرفی یک تجربه موفق در کشوهای فرهنگی است. تبلیغ به کتابخوانی سرلوحه فعالیت، یافته است

 پردازیم.می ودکان به کتاب و کتابخانهمند کردن کراستای عالقه

های مدارس ابتدایی شهر یوکوهامای ژاپن نیازمند کتابدارانی است که تالش کنند کودکان را بیش از پیش به کتاب کتابخانه

ه بدار بنفس کتااند تا در جلب نیروهای تازه( توکیو چالشی را آغاز کردهDentsu) مند سازند. تیم خالق گرافیکی دنتسوعالقه

مدارس یوکوهاما یاری رسانند. در این پروژه کتابدارانی نیاز است که ارزش کتاب را درک کنند. تیم دنتسو خواهان آن بوده نقش 

 ای برای کودکان فراهم کند و به رشد ذهنی آنانای دیده شود که امکانات تازهکتابدار را بازتعریف کند تا این شغل به گونه

 کمک کند.

آموخته دانشکده طراحی گرافیک ( است. وی دانشMiharu Matsunaga) ری این مجموعه خانم میهارو ماتسوناگاطراح هن 

در نیویورک  1۱2۲سال  One Showدانشگاه هنر تاماست. خانم ماتسونگا تاکنون موفق به دریافت جوایز متعدد هنری از جمله 

 شده است. 1۱24در سال  TDCو جایزه ساالنه توکیو 

 

 سازندها کودکان را میایی با مجموعه کتابآشن 

 
 

                                                           

 الع رساني و کتابخانه مرکزیزهرا قدمگاهي، کارشناس مرکز اط . 1
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 های دوران کودکیمان هستیمما ساخته کتاب 

ها طراح با کتاب کودکی خلق کرده و او را در فضایی مخصوص به کودکان قرار داده است. میز و صندلی، در این طرح گرافیکی

های ورزشی مینیاتوری یا وسایل پشت پنجره نمودار سهای کودکانه در قالب لبادر ابعادی مناسب برای کودکان است. المان

طرح  کند. در مجموعه طبق عنوانشود. البته مهمترین بخش این تصویر قفسه کتابی است که در سمت راست خودنمایی میمی

 اند.ها هستند که انسانی را خلق کردهگرافیکی این کتاب
 

 
 

 دوستان جدید، کتاب جدید 

ان کتابی در برابر هم؛ یک عنوان و یک تصویر دراماتیک که روایتگر یک داستان سرراست است. دو نفر یک کتابخانه و دو انس 

های شود؛ یک دوستی با وساطت کتاب و آن هم کتابکنند و دوستی میانشان آغاز میدر کتابخانه یکدیگر را مالقات می

 کردند.ای که ما را در خود غرق میکودکانه
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 اندز دانشها فراتر اکتاب 

ورت متن در غیر این ص، البته نگارنده آشنایی با رسم الخط ژاپنی ندارد -یک کالس درس که بر تخته سیاهش نوشتاری است 

انسان کتابی این تصویر به تخته خیره شده است تا دانشی را از نوشتار روی تخته به خود انتقال . شدترجمه می، روی تخته سیاه نیز

فراتر از دانش را  کتاب دنیایی است که، ای برای انتقال دانش نیستکتاب یافتنی است. لیکن کتاب تنها وسیله دهد؛ دانشی که در

 دهند.به ما هدیه می

 
 

 ببین متفاوت را دنیا، کتابی بخوان 

یافته  اشدرسهخود را اکنون در حیاط م، این انسان کتابی دیگر در کالس درس نیست. او از جهان کالس به دنیای بیرون آمده 

ندگی هر عطفی در ز تواند نقطهاند و این اتفاق که میاست و به دنبال جهانی دیگر است. کتاب او را به جهان دیگر رهنمون کرده

 شود.بواسطه خواندن کتاب حاصل می، یک از ما باشد
 

 کتابخانه تخصصی کودکان در ژاپن 

 زیبایی در طراحی   هاترکیب رنگ  جذابیت   القیتخ 

 

 



1395 زمستان، 45یابی، شماره اطالع اهیمهارترسانی واهی اطالعاتزه  
 
 

 
 
 14 

 
 

 
 

 
 

 



1395 زمستان، 45یابی، شماره اطالع اهیمهارترسانی واهی اطالعاتزه  
 
 

 
 
 15 

 خالصه گزارش 

 1تخصصی خارجیهای نمايشگاه کتاب

 

                                                           

 کارشناس ارشد مرکز اطالع رساني و کتابخانه مرکزی، رقيه دهستاني - 1
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تابخانه کمرکز اطالع رسانی و هر سال به مناسبت هفته پژوهش 

مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد اقدام به برگزاری نمایشگاه 

نماید. برگزاری این نمایشگاه می تخصصی خارجیهای کتاب

مله وظایف بخش سفارشات الزم از جهای و انجام هماهنگی

مسئول بخش سفارشات سرکار خانم ایمان . استکتابخانه 

ماه با کارگزاران کتاب التین در تهران که آبان طلب از اوایل 

ای دارند تماس گرفته و از آنها بر تمایل به شرکت در نمایشگاه

قابل عرضه های ارائه جدید ترین و کاربردی ترین کتاب 

معموال ها . مخاطبین این کتابآورندمی دعوت بعمل

باشند می دانشجویان مقطع دکتری و هیات علمی و پژوهشگران

از اینرو مشارکت فعال این عزیزان در انتخاب و خرید مناسب 

ترین کتابها کمک مفید و راهگشای خوبی برای کتابداران 

           باشد.می بخش سفارشات

ورودی مرکز اطالع امسال نیز به رسم سالهای گذشته سالن  

 رسانی وکتابخانه مرکزی پذیرای کارگزارن کتاب التین

ر اساتید و تقریبا بیشت استقبال از نمایشگاه نسبتا خوب بود و

آموزشی برای انتخاب و بازدید از های پژوهشگران گروه

 .نمایشگاه آمدند

پیش فاکتورهای دریافتی از کارگزاران بالفاصله توسط  عناوین

کار . گرفتمی اسان بخش سفارشات مورد بررسی قرارکارشن

تک تک عناوین ، بررسی نیاز به دقت و صبر بسیار دارد

م ثبت با سیست التین باید به شکل کلید واژه ایهای کتاب

سیستم جستجوی کتاب کتابخانه مرکزی و ، کتاب سدف

های شد تا از خرید کتابمی بازبینی و چک که پادبهمچنین ش

این کار بسیار وقت گیر است و تمام . لوگیری شودج تکراری

 هفته تا بعد از ظهر کارشناسان سفارشات به انجام این کار

ها قبل از آخرین روز نمایشگاه کتاب بودند چون بایدتا مشغول

ه ب مسئول بخش و اساتید انتخاب کنندههای طبق اولویت بندی

 یرجهت خرید لیست برداها و رشتهها تفکیک دانشکده

   شد.می

ا ب بخش سفارشات سرکا ر خانم روح بخش کارشناس دقیق 

زشی آموهای تهیه فایل اکسل از تمام پیش فاکتورها و گروه

جدول قابل گزارش مناسبی را ارائه ها مختلف و جمع هزینه

 را با صبر و متانتها دادند و کار ورود اطالعات پیش فاکتور

      د.بسیار تا آخرین لحظه بعهده داشتن

از ها جمع کردن کتاب، در آخرین روز کاری نمایشگاه

قت اولویت بندی شده و مطابهای ناشرین بر اساس پیش فاکتور

تحویل  و با فاکتور اصلیها شماره استاندرد بین المللی کتاب

 گرفتن و انتقال به اتاق سفارشات نیز از جمله وظایف

ون حتی و بد کارشناسان بخش سفارشات بود که بسیار دقیق

های یک خطا انجام شد و با وجود ضیق وقت تمامی کتاب

این نمایشگاه  در برگزاریبهینه الزم جمع آوری گردید.

امانت و مرجع ، همکاران سایر بخشها به ویژه بخشهای اداری

 کتابخانه نیز مشارکت فعال دارند.

مل شا کارگزاران و نمایندگان شرکت کننده در نمایشگاه

تی گی، آوند دانش، دانش ارزین، ویژه نشر، وایلیهای شرکت

ع ودر مجمو. کهکشان و پارسیان بودند، کوکب، پویان آذر
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در سایت کتابخانه ها اسامی این کتاب. خریداری گردید

 . کتاب موجود استهای قسمت تازه، مرکزی

 

 


