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تالش گروهی از کارشناسان خبره سازمان  در این سال با. کرده استآغاز  خود را فعالیت 1811از سال نشریه الکترونیکی شمسه 

های علمی و انتشار اطالعات و تجربیات ارزشمند  ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و با هدف گسترش تالش ها، موزه کتابخانه

ای از  ، به عنوان گنجینهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ها، موزه سازمان کتابخانه های سازمان منتشر گردید. در حوزه فعالیت

های چاپ سنگی، مطبوعات، آثار   های خطی، اسناد، نسخه نسخه ی ازهای فرهنگی ایران اسالمی با مجموعه ترین میراث  یقدیم

های چاپی و  هایی از جدیدترین تولیدات علمی در قالب کتاب در کنار مجموعه ... ها، منسوجات، فلزات، ظروف و ای مانند: سکه موزه

 .منابع الکترونیکی در تالش بوده است تا همیشه خدمتگزار اهل علم و فرهنگ و پژوهش باشد

شود و بنابراین  این نشریه به صورت الکترونیکی منتشر میگذرد.  می نشریه اینسال از انتشار  18حال حاضر نزدیک به در 

های نو، تجارب کارشناسان مختلف و انتشار آن  ایجاد بستری برای ثبت یافتهای جهان شمول دارد. هدف از انتشار شمسه:  گستره

 های موضوعی علوم کتابداری و های علمی محققان و پژوهشگران در حوزه و نیز انتشار مقالهنده کن وری جامعه استفاده برای بهره

 . استمرمت  حفاظت و داری، مطبوعات و اسناد تاریخی، موزه اطالع رسانی، مخطوطات،

 سازمان بوده است.  عنوان مقاله از کارشناسان داخل و همچنین محققان و پژوهشگران خارج از 801این نشریه تاکنون پذیرای 

 گیرد. مقاله علمی را در بر می 6شود و به طور متوسط هر شماره تعداد  شمسه به صورت دوفصلنامه منتشر می

های سازمانی تغییراتی در ساختار اداری نشریه صورت گرفت و با هدف استفاده بیشتر از  با توجه به سیاست 1000در سال 

های مختلف افزوده شد و جلساتی برای شروع روند جدید نشریه برگزار  ت تحریریه در حوزهاعضای هیئتعداد  ،متخصصان سازمان

 گردید. 

نگاری  این جلسات با توجه به هدف اولیه نشریه که همانا توسعه اشتراک دانش سازمانی است، پذیرش مقاالت حوزه تجربه دستاورد

 باشد. ر هیئت تحریریه در فرایند پذیرش مقاالت میو انتشار تجربیات با ارزش همکاران و همچنین مشارکت بیشت

    های موضوعی تحت پوشش در جهت  است با تالش مسئوالن سازمان و همکاری و همراهی محققان و متخصصان حوزه امید

 بارکردن هر چه بیشتر محتوای این نشریه، روند رو به جلوی آن ادامه یابد. پر
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