
موزه ها و مرکز اسناد آستان  انجمن علمی پژوهشگران سازمان کتابخانه ها،معرفی 

   رضوي و فعالیت هاي آنقدس

  1الهه محبوب

  

 پرورش گروه مشاوران ،تربیت پژوهشگران نخبه تقویت بنیه علمی و ،هدف توسعه علمی این انجمن با

 ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي  سازمان کتابخانه ها، موزهتخصصهاي مورد نیاز علمی متخصص در

   . تشکیل گردید1385درسال 

 ،بررسی طرحهاي پژوهشی و توان به برگزاري جلسات درموضوع نقد مهمترین وظایف این انجمن می از

بزرگداشت پیش کسوتان  ،موضوعات روز و اولویت دار سازمان برگزاري جلسات هم اندیشی علمی در

   .برگزاري نمایشگاههاي حوزه پژوهش اشاره نمود و ی مورد نیازبوط به حوزه هاي تخصصعلوم مر

باري در حوزه برگزاري نشست هاي تخصصی داخل   فعالیت پر)1388 (انجمن علمی در سال گذشته

حوزه  موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي با توجه به ماهیت سازمان کتابخانه ها،. سازمان داشت

برگزار ها ه شش حوزه تفکیک و نشستهاي علمی با توجه به این حوزه هاي تخصصی در این سازمان ب

  .شد

می این مطلب  چکیده این نشستها در ادامه جلسه برگزار گردید19انی در قالب سخنر37در این خصوص 

جلسه اول به حوزه مبانی کلی نقد . گزار نمود انجمن دو نشست در حوزه نقد کتاب بر،این برعالوه . آید

بررسی قرار  اص یافت و جلسه دوم یکی از آثار سازمان توسط صاحب نظران مورد نقد وکتاب اختص

  .گزارش مشروح این دوجلسه در شماره هاي پیشین شمسه آمده است .گرفت

                                            

  1388 در سال  حوزه اسناد برگزار شدهنشستهايعناوین 

د تصویري آستان قدس رضوي با نگاهی گذرا به تاریخچه عکاسی در شهر منابع اسنا معرفی مجموعه و-1

  مشهد

   مستند سازي محالت قدیمی  مشهد-2

  معرفی سیدجالل الدین تهرانی، نایب التولیه و  واقف آستان قدس رضوي بر مبناي اسناد  -3

  مناسبات ارضی ازصفویه تاپایان دوره پهلوي -4

       ن در سازمان دهی منابع آرشیوينگاهی به اصطالح نامه و نقش آ -5

بررسی شیوه مستندسازي اسامی موجود در اسناد مکتوب و تصویري مرکز اسناد کتابخانه آستان فدي  -6

                   رضوي

       

  1388موزه در سال  حوزه  برگزار شدهنشستهايعناوین 

  حمام مهدي قلی بیکمعرفی  -1

  هنگ و معماري ایرانیمدرسه دودر نماد شکوهمند فر -2

                                                
  کارشناس پژوهش اسناد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي 1



  يو خزانه آستان قدس رضو  معرفی طپانچه هاي موزه-3

   گرمابه ها در فرهنگ مردم ایران و گزارشی از فعالیتهاي انجام گرفته در موزه مردم شناسی-4

  منسوب به قوللرآقاسی  حفاظت و مرمت پرده تعزیه خوانی-5

   حفاظت و مرمت سفالینه ها-6

  

  1388فناوري اطالعات در سال  حوزه  شده برگزارنشستهايعناوین 
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  نگاهی به استانداردهاي فراداده موزه و معرفی پایگاه اطالعاتی تمبر-2
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آنها
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  1388مطبوعات در سال  حوزه  برگزار شدهنشستهايعناوین 

   سازمان و معرفی پایگاههاي اسالمیبررسی نشریات اسالمی در آرشیو -١
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  1388مخطوطات در سال  حوزه  برگزار شدهنشستهايعناوین 
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   کتاب در کتابخانه آستان قدس رضوي بررسی روند مجموعه سازي-2

   معرفی سامانه سفارش و فراهم آوري منابع-3

  ه انگلیسیدستنامه مستند سازي اسامی مولفان و مشاهیر ب -4

  )نگاه موردي کارکنان کتابخانه آستان قدس(مبانی نظري دوره هاي کوتاه مدت آموزشی  -5

  معرفی مجموعه کتب عطف زرد مخزن چاپی -6

  مقایسه روند سفارش کتاب قبل و بعد از ایجاد پایگاه سفارش -7

  طرح بودجه بندي  خرید کتاب در کتابخانه هاي آستان قدس -8
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  1388در سال چکیده سخنرانی هاي انجمن علمی 

  حوزه اسناد* 
معرفی مجموعه ومنابع اسناد تصویري آستان قدس رضوي با نگاهی گذرا به تاریخچه : عنوان سخنرانی -

  88اردیبهشت 22:تاریخ سخنرانی مهدي حسامی؛ :انسخنر؛ عکاسی در شهر مشهد

تمامی مراکز اسناد به     و در دو قرن اخیر به شمار می رود          عکسها از جمله اسناد بسیار مهم در حوزه تحقیقات تاریخی          :چکیده  

اسناد مورد نظـر قـدمت وسـابقه اي بـه     .عنوان یکی از منابع ارزشمند سندي به جمع آوري ،نگهداري وساماندهی آن می پردازند 

ي بر جاي مانده از انسانهاي اولیه در درون غارها وسکونتگاههاي اولیه خـود گویـاي             عمر بشر را دارا می باشد وتصاویر ونقاشیها       

گسترش آن بـه فاصـله کمتـر از از ده     به هر جهت با پیدایش این صنعت ورشد و.تقدم اسناد تصویري به اسناد مکتوب می باشد    

آستان قدس رضوي نیز همگام با سـایر         د و سال در جهان در اواخر حکومت محمد شاه قاجار پاي این صنعت به ایران گشوده ش               

مراکز وموسسات نهایت استفاده را از این هنر وصنعت برده ، وحتی عکاسانی را براي انجام امور عکس وعکاسی به استخدام خود 

اد در این سخنرانی ما نگاهی بـه اهمیـت اسـن          .درآورد که در اسناد آستان قدس رضوي اسامی تعدادي از این عکاسان آمده است             

نمو آن در شهر مشهد وآستان قدس خواهیم پرداخت واقدامات انجام شده در رابطه با ساماندهی اسـناد                   تصویري و مراحل رشدو   

تصویري ،کاربرگه هاي تهیه شده ،مجموعه هاي اسناد تصویري موجود در مخزن اسناد وسایر فعالیتهاي در حال انجـام را مـورد     

  .بررسی قرار خواهیم داد

  

 :تاریخ سخنرانی ؛ محمد نظر زاده:سخنران  ؛مستندسازي محالت قدیمی مشهد: سخنرانیعنوان  -

  88اردیبهشت 22

باتوجه به تغییر و تحوالت سریع جند دهه اخیر در بافت مرکزي شهرمشهدوبیم نابودي کامل محالت قدیم، یکی از  :چکیده

رد توجه بوده و تاکنون نیز با شدت و ضعف ادامه داشته است اقداماتی که از اولین روزهاي ایجاد واحد آرشیو تاریخ شفاهی مو

. شهر مشهددر گذشته داراي شش محله بزرگ وده محله کوچک بوده است.مستند سازي محالت قدیمی مشهد بوده است

ماري باالخیابان، پایین خیابان، سراب، سرشور، نوغان و عیدگاه محالت قدیمی شهر بوده اند که تمامی آن ها به صورت اق

شیوه کاردر مستند سازي محالت توسط آرشیو به این شکل است که به همراه .پیرامون حرم مطهر حضرت رضا می باشند

درطی این سخنرانی . کارشناس، معمرین و افراد مطلع وتصویر بردار بخش،از محالت قدیمی عکس و فیلم تهیه می شود

  . توضیخاتی دراین خصوص ارائه می گردد

معرفی سیدجالل الدین تهرانی، نایب التولیه و  واقف آستان قدس رضوي بر مبناي : انیعنوان سخنر -

  88مهر 14:تاریخ سخنرانی ؛ زهرا طالیی: سخنران؛ اسناد

سیدجالل الدین تهرانی ، منجم و ریاضی دان شهیر ایرانی یکی از رجال سیاسی دوره تاریخ معاصر ایران هم به شمار  :چکیده

بت هم نیابت تولیت آستان قدس را به همراه استانداري خراسان عهده دار شد، عالوه بر این منزل، کتابخانه و او دو نو. می رود

تا کنون شرح حال هاي متعددي در باره او نوشته شده و در کتاب هاي خاطرات در . موزه خود را هم وقف بر آستان قدس نمود

این . ه اي می بینیم اما تا کنون شرح حال مستندي از  او منتشر نشده استدوره پهلوي هم به دفعات نام او را به همراه خاطر

پژوهش اولین  و تنها شرح حال مستند او بر مبناي اسناد مجموعه شخصی خود وي و بر اساس اطالعات و یادداشت هاي خود 

مه، یادداشت هاي پراکنده، نامه ها و دفترچه یادداشت ، سفرنا:  هزار برگی  مجموعه اسناد تهرانی از جمله8کلیه اسناد . اوست

اسناد مربوط به مشاغل اداري او براي تدوین این شرح حال مورد بررسی قرار گرفته است  و از اسناد سایر مراکز اسنادي ایران 

  . شده استهم تا جایی که در اختیارمان گذاشتند و البته از اطالعات سایر منابع مانند روزنامه ها و کتاب ها هم بهره گرفته 

  



  

تاریخ ؛ اعظم نظرکرده: سخنران؛ مناسبات ارضی ازصفویه تاپایان دوره پهلوي: عنوان سخنرانی -

  88مهر 14 :سخنرانی 

در ترکیب ایـن دو واژه    . مناسبات در لغت به معناي پیوند و رابطه کیفیت و وضعیت ارضی و آنچه مربوط به زمین باشد                  :چکیده

در اصطالح کشاورزي آنچه مربوط به ملـک و  . یوندها و کیفیتهاي مربوط به زمین و آنچه در آن است       ها، پ   با هم به معناي رابطه    

اند یا از عواید زمین یا به وسیله زراعت زمین امـرار   زمینداري و تشکیالت روستایی و روابط میان طبقات مختلفی که مالک زمین          

 رضوي براساس موقوفات بنا شده است و این موقوفات هـم غالبـاً   از آنجایی که تشکیالت آستان قدس .شود  کنند، می   معاش می 

باشد و از طرفی اداره کردن این موقوفات و تحصیل عواید از آنها نیاز به افرادي                 زمین کشاورزي، مزرعه و اراضی قابل کشت می       

یم محصول،نوع زمینداري ازجملـه     مثل مستأجر، زارع ودهقان دارد، بررسی نوع قراردادها، میزان محصوالت برداشت از آنها، تقس             

اقطاع ،تیول،سیورغال ،موقوفات واجاره داري و سایر فرایندهاي مربوط به این مباحث در این پژوهش مورد بررسـی قـرار گرفتـه            

  .است

فی و  تغییراتی که در سازمانهاي ملکی اوقا      تعاریف مناسبات ارضی و تاریخچه آن، مناسبات ارضی از صفویه تا پایان دوره پهلوي             

هاي کشاورز ایجاد شده است درایـن   اي که در روند زندگی توده تیوالت و اقطاعات و غیره انجام گرفته است ودگرگونیهاي عمده         

  .پژوهش قرارگرفته است

  

  



سعیده : سخنران؛ نگاهی به اصطالح نامه و نقش آن در سازمان دهی منابع آرشیوي: عنوان سخنرانی -

  88دي ماه 1: تاریخ سخنرانی ؛ جاللیان

 نمایه سازي به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت هاي مرتبط با سازماندهی تحلیلی منابع ، در نظام ذخیره و بازیابی :چکیده

زمانی به راه حل نمایه سازي در ایجاد ارتباط مفهومی صحیح و سالم میان تولید .اسناد آرشیوي نقش کلیدي و بسزایی دارد

 می توان امیدوار بود که بتوان ابزار هاي کارا و مناسبی را در اختیار نمایه سازان قرار داد و آن ها جهت کنندگان و کاربران اسناد

از جمله این ابزار ها اصطالحنامه ها هستند که . ایجاد یکدستی در  نمایه و سهولت  و تسریع امر جستجو و بازیابی بهره گرفت

  .و تمهیدي براي بازیابی اطالعات پاالیش یافته انددر واقع سیستمی در درون سیستم اطالع رسانی 

در این گفتار سعی براین خواهد بود عالوه بر اشاره به جایگاه اصطالحنامه ،به معضالت موجود در زمینه سازماندهی منابع 

هکار ها در آرشیوي، ضرورت هاي تهیه و تدوین اصطالحنامه در آرشیو،  مشکالت و دشواریهاي ساخت اصطالحنامه و برخی را

  .خصوص تهیه این ابزار در آرشیو پراخته شود

  

بررسی شیوه مستندسازي اسامی موجود در اسناد مکتوب و تصویري مرکز اسناد : عنوان سخنرانی -

  88دي ماه 1:تاریخ سخنرانی ؛ زهرا خانی: سخنران؛ کتابخانه آستان فدي رضوي

در اسناد، شناسایی افراد دخیل در سندها و مستندسازي آنها می باشد به  یکی از راه هاي شناخت واقعیت هاي تاریخی    :چکیده  

هردوعمل تولید و استفاده از سیاهه واژه هاي پذیرفته شده در نظام ذخیره و بازیابی اطالعات، مستندسازي می گویند که سهولت 

 این شیوه نامـه بـه دوبخـش عمـده     .جستجو در فهرست و کمک به محققان دربازیابی سریع و آسان موضوع را ممکن می سازد 

 اسـامی  – 2 اسامی افراد مرتبط با آستان قدس– 1: مستند سازي اسناد مکتوب می باشد که شامل  : بخش اول : تقسیم می شود  

مستند سازي اسـناد تـصویري کـه کلیـه     : بخش دوم. افراد غیز مرتبط با آستان قدس که خود زیرمجموعه هایی را دارا می باشد      

اسناد مکتوب موجود در آستان قدس رضوي به علت فراوانی و تنوع گروه هاي        . دوره صفویه تا پهلوي را دربرمی گیرد      سند ها از    

اسمی همچنین تنوع شغل هاي گوناگون سبب شده است ارجاعات و انتخاب یک اسم واحد و اشهر براي اشخاص اسامی از یک      

  :                      راد با مشاغل متفاوت جلوگیري شود به عنوان مثالدستی و نظم خاصی برخوردار شوند و از تکرار اسامی اف

                             حسینی، میرزا عبدالمؤمن بن ابوالقاسم، مشرف کارخانه

  میرزا عبدالمؤمن بن ابوالقاسم، روزنامچه نویس مطبخ                             * 

  



  
  

  موزهحوزه * 

تاریخ سخنرانی ؛ طاهره رستمی: سخنران؛ معرفی حمام مهدي قلی بیک: یعنوان سخنران -

  88اردیبهشت 29:

در دوران صفویه ضمن توجه به توسعه و آبادانی حرم مطهر ، بناهاي عام المنفعه ساخته و به ساحت مقدس حضرت  :چکیده

ق به دستور مهدي قلی بیک میر آخور .ه1027از جمله بناها ، حمام مهدي قلی بیک است که در سال . وقف می شد )ع(رضا 

ش دایره بوده و . ه1367این گرمابه بزرگ تا حدود سال . شاه عباس صفوي ، احداث و وقف آستان قدس رضوي گردیده است 

پس از ثبت در  (1378مرمت حمام در سال . با نام حمام شاه و پس از انقالب با نام حمام رضوي به فعالیت می پرداخته است 

پس از اتمام عملیات مرمتی ، و با توجه به اهداف فرهنگی آستان قدس رضوي . آغاز گردید) ش1376 آثار ملی در سال فهرست

حمام با کاربري جدید و با نام موزه مردم شتاسی حمام .  ش 1385، پس از انقالب ، و در جهت توسعه موزه ها ، در آذر ماه 

   مهدي بیک به بهره برداري رسید 

تاریخ ؛ حجت حسنی: سخنران؛ مدرسه دودر نماد شکوهمند فرهنگ و معماري ایرانی: خنرانیعنوان س -

  88اردیبهشت 29 :سخنرانی 

در دوران صفویه ضمن توجه به توسعه و آبادانی حرم مطهر ، بناهاي عام المنفعه ساخته و به سـاحت مقـدس حـضرت        :چکیده

ق به دستور مهدي قلی بیـک میـر آخـور    .ه1027ی بیک است که در سال       از جمله بناها ، حمام مهدي قل      . وقف می شد    )ع(رضا  

ش دایره بـوده و  . ه1367این گرمابه بزرگ تا حدود سال      . شاه عباس صفوي ، احداث و وقف آستان قدس رضوي گردیده است             

پـس از ثبـت در    (1378 مرمت حمام در سـال . با نام حمام شاه و پس از انقالب با نام حمام رضوي به فعالیت می پرداخته است   

پس از اتمام عملیات مرمتی ، و با توجه به اهداف فرهنگی آستان قدس رضوي               . آغاز گردید ) ش1376فهرست آثار ملی در سال      

حمام با کاربري جدید و با نام مـوزه مـردم شتاسـی حمـام        .  ش   1385، پس از انقالب ، و در جهت توسعه موزه ها ، در آذر ماه                

   ه برداري رسید مهدي بیک به بهر



گرمابه ها در فرهنگ مردم ایران و گزارشی از فعالیتهاي انجام گرفته در موزه مردم : عنوان سخنرانی -

  88مهر 7:تاریخ سخنرانی ؛ حمید رضا مهر دوست: سخنران؛ شناسی

ه در حمام ها رایج بوده تعریف واژه گرمابه و بخشهاي مختلف حمام ، ذکر اموري که به عنوان آداب استحمام از گذشت :چکیده

چگونگی آغاز فعالیت حمام در سحر گاهان و گرم شدن آب خزینه و ساعات بهره برداري از حمام در شبانه روز ارائه : شامل 

  .خدمات ویژه به مراجعان ، انجام امور خاص مثل حجامت ، سلمانی و حنابندان درحمام 

  ...ي ، درمان ، روابط اجتماعی ، آواز ، جشن و سرور وباز: مراسم و سنتهاي خاص رایج در حمام ها شامل 

  .دفعات استحمام ، رعایت نکات بهداشتی و مذهبی در حمام:دستورات بهداشتی رایج در حمام ها شامل 

  ...استاد حمامی ، سرچاق کن ، دالك ، مشتمالچی و: کارکنان حمام که در اداره نمودن حمام ها نقش داشته اند مثل 

  . مورد استفاده در حمام که شامل نوشیدنی ها و غذاهاي خاص می شده استخوراکی هاي

  

  

؛ حمید جاجرمی: سخنران؛ سی تعزیه خوانی منسوب به قوللر آقاحفاظت و مرمت پرده: عنوان سخنرانی -

  88دي ماه 15:تاریخ سخنرانی 

 در ادامه ، دالیل  . خانه اي بررسی می گردددر این سخنرانی ، ابتدا ویژگی پرده هاي تعزیه خوانی و نقاشی قهوه :چکیده 

در بخش بعدي ، حفاظت و مرمت یکی از پرده هاي تعزیه خوانی موجود  .آسیب دیدگی این پرده ها مورد بحث قرار می گیرد 

 .آسیب شناسی ، تحلیل ، حفاظت و مرمت آن می باشد: در خزانه آستان قدس رضوي بررسی می گردد که شامل بحث هاي  

این سخنرانی سعی می گردد مباحث حفاظتی و مرمتی یکی از پرده هاي تعزیه خوانی از ابتدا تا انتها بررسی گردد تا حاضرین در 

  .در جلسه  بطور ملموس با بخشهایی از کار مرمت تابلوها ي نقاشی آشنا گردند 



  88دي ماه 15:انی تاریخ سخنر؛ فرهاد ابوالقاسمی :سخنران؛ حفاظت و مرمت سفال: عنوان سخنرانی -

تاریخچه سفال از عصر نوسنگی که انسان بطور اتفاقی با  :سخنرانی در دو بخش انجام میگردد که بخش اول شامل  :چکیده

آغشته نمودن بدنه خارجی سبد هاي بافته شده و قرار گرفتن آنها در معرض آتش به شناخت ظروف گلی و مزایاي آن دست 

تصري از سفالهاي  مکشوفه در ایران و نیز اشاره اي به مواد تشکیل دهنده سفال و انواع روشهاي تاریخچه مخ.یافت آغاز گردید 

در صورت زمان بندي مناسب سعی خواهد شدکه در خاتمه بخش اول ، به طبقه . آماده سازي ، پرداخت و تزئین سفال می گردد

  .بندي سفالها در ایران پرداخته شود 

اي وارده به سفال و علل آن و در نهایت روش ها و مواد مورد استفاده در مرمت سفال ذکر می مختصري از آسیب ه :بخش دوم

      .  گردد

  فناوري اطالعاتحوزه * 

؛ محمد نعیم آبادي: سخنران؛ )سیستم مدیریت محتواي رضوي( RCMSمعرفی : عنوان سخنرانی -

  88 خرداد 12:تاریخ سخنرانی 

  

وب سایت ها و بروزآوري آن به یکی از دغدغه هاي سازمانی تبـدیل شـده اسـت و هزینـه            امروزه تولید محتوي براي      :چکیده

معموالً سازمان ها ناگزیر به بکارگیري نیروهاي . باشد گردد قابل توجه می هایی که بر سازمان ها، براي این موضوع تحمیل می

زمان بکار رفته براي این منظور به یک تهدید براي       باشد و گاه      زیادي براي تبدیل محتواي سایت ها به صفحات الکترونیکی می         

  .شود سازمان تبدیل می

نیاز سازمان ها براي تغییر صفحات وب سایت به شکل گرافیکی خاص و یا تبعیت از یک محتواي مشخص در بازه زمانی تقریباً                

ها ج اخبار بصورت پویا در وب سایت      ضرورت داشتن قابلیت در   . ناممکن است و جذابیت و پویایی وب سایت ها را تهدید می کند            

حال چنانچه ابزاري وجود داشته باشـد کـه صـدها    . خود باز شاخصی است که براي تأمین آن معموالً بهاي زیادي صرف میگردد     

درخواست تولیدکنندگان محتوي وب سایت ها را برآورده نماید در قالب سیستم هاي تولید و مدیریت محتوي شناخته شده و بـه                  

 نمـایش محتـوا را آسـان     انتـشار و  فرآیند ایجاد، مـدیریت و ها باشد تاموتوري در پشت سایت  این سیستم ها باید      .ی روند کار م 

  .نماید

 رضوي با احساس این نیاز، با بکارگیري متخصصین و برنامه نویسان و مشارکت اینترنتی با گروههاي برنامه نـویس                    فاواشرکت  

 و قطعات برنامه هاي مفید را کنار هم قرار داد و با بهبود آنها سیستم مدیریت محتواي رضوي                  در سطح جهان، ابزارها، ماژول ها     

سیـستم  ایـن  با وب سایت سازمان هدف از این مقاله ایجاد آشنایی کاربران  . را تهیه و تولید نموده استRCMSتحت اختصار   

  .ها باشد وب سایت امع و مانع براي تولید با امید به آنکه با توسعه هاي مستمر، ابزاري کارآمد، ج.می باشد

ملیحه : سخنران؛ نگاهی به استانداردهاي فراداده موزه و معرفی پایگاه اطالعاتی تمبر: عنوان سخنرانی -

  88خرداد 12:تاریخ سخنرانی ؛ فرخی نیا

 پیدا کرده و با نرخ رشد بـاالیی      امروزه با ورود به عصر دیجیتال، نیازهاي فرهنگی جامعه نیز صورت متفاوتی از گذشته              :چکیده

یکی از این نیازها امکان اشتراك و افزایش دسترسی عمومی و باالبردن سطح پاسخگویی مـوزه هـا در ارتبـاط بـا                       . همراه است 

از این رو ایجاد پایگاه داده اي سازمان یافته جهت سـازماندهی و ثبـت اشـیاء           . مخاطبان گسترده آنها در اقصی نقاط جهان است       

در زمینـه  . ه اي  و نگهداري نمونه هاي دیجیتالی به منظور دسترس پذیر نمودن آن براي پژوهشگران از ضروریات می باشد       موز

در این مقاله نگاهی خواهیم داشت  . موزه و نرم افزارهاي موزه اي استانداردهایی در جهان وجود دارد و درحال گسترش می باشد               

 و نیـز چنـد نمونـه از نـرم افزارهـاي        CIDOC  ،FRBROO  ،SPECTRUM جمله   به استانداردهاي فراداده موزه ها از     

  .در ادامه نیز پایگاه تمبر در نرم افزار سیمرغ و مراحل ایجاد آن معرفی خواهد شد. خارجی



  

  
  

کتابخانـه  (بررسی رابط کاربر بانک اطالعاتی نمایه از دیدگاه دانشجویان کارشناسـی       : عنوان سخنرانی  -

 :تـاریخ سـخنرانی  ؛ سـمانه غفاریـان  : سـخنران ؛ ه فردوسی مشهد با روش مکاشـفه اي      دانشگا) مرکزي

  88مهر21

 در محیط رابط بانک اطالعاتی نمایـه بـه   کاربرديها و امکانات   عناصر، ویژگیبررسی و تفسیرپژوهش حاضر با هدف   :چکیده

در این پژوهش عالوه بر بررسـی میـزان رضـایت           .بررسی میزان رضایت کاربران از رابط کاربر این نظام اطالعاتی پرداخته است           

کاربران از هرکدام از ویژگیها و امکانات محیط رابط بانک نمایه بر اساس ده مؤلفه مدل نیلسن و میزان رضایت کـاربران از کـل     

انک نمایه ومیزان محیط رابط بانک نمایه، مشکالت موجود در محیط رابط بانک نمایه و نیز رابطه بین میزان آشنایی کاربران با ب

انجام شده است و جامعه  اي این پژوهش به روش ارزیابی  مکاشفه.رضایت کاربران از تعامل با آن مورد سنجش قرار گرفته است      

باشند که به بخش اطالع رسانی کتابخانه مرکزي ایـن دانـشگاه مراجعـه     مورد سنجش، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد می   

ه نیلسن بطور کلی در حد متوسـط        فان داد که میزان رضایت کاربران از محیط رابط کاربر بر اساس ده مول             یافته ها نش  . کردند می

نتـایج پـژوهش نـشان دادکـه     . و این بانک اطالعاتی در برخی از مولفه هاي مدل نیلسن داراي مشکالت اساسی اسـت               . است  

 در رابط بانک نمایه زیـاد و  "ثبات و یکدستی" و "فهم بودنوضعیت واضح بودن و قابل "میزان رضایت کاربران  از مؤلفه هاي  

 امکانات شناسایی و "، " کنترل سطوح دسترسی کاربر و آزادي عمل وي" ،   "همخوانی بین نظام و دنیاي واقعی     "هاي   در مؤلفه 

 جلـوگیري از  "اي همچنین در مؤلفـه هـ  .  در حد متوسط است"جنبه هاي زیبایی شناختی و طراحی ساده  " و   "بازیابی اطالعات 

 رابط بانـک نمایـه کـم ودرآخـر     " قابلیت انعطاف پذیري و کارایی" و   "خطا و کمک به کاربران براي تشخیص و اصالح خطاها         

همچنین پژوهش نشان دادکـه کـه   . در رابط بانک نمایه هیچ است" امکانات راهنمایی و کمک"میزان رضایت کاربران از مؤلفه   

ان  افزایش یافته میزان رضایت کمتر شده است به بیان دیگر محیط رابط بانک اطالعاتی نمایه براي       هر چه میزان آشنایی کاربر    

  .کاربران حرفه اي چندان مطلوب و رضایت بخش نیست

  



  
  

: سـخنران ؛  نگاهی به استانداردهاي سازماندهی اطالعات در کتابخانه هاي دیجیتـالی         : عنوان سخنرانی  -

  88هرم21:تاریخ سخنرانی ؛ کریمی

در محیط شبکه اینترنت یک کتاب الکترونیکی  زمانی می تواند در سطح ملی و بین المللی مورد استفاده قرار           :چکیده

در کتابخانه هاي دیجیتالی  از چند جنبه باید به استانداردها توجه شـود       . بگیرد که داراي استانداردهاي تعیین شده باشد      

ي تبادل اطالعات در محیط شبکه طراحی و تـدوین شـده انـد و بایـد همـه      یک جنبه آن پروتکل هایی هستند که برا       

.کسانی  که در شبکه به مبادله اطالعات می پردازند خود را ملزم به رعایت این موارد کنند

تعامل پذیري یکی از مهمترین مسائل در حوزه کتابخانه هاي رقومی می باشد چرا که این کتابخانه ها می خواهنـد بـا      

  .ده از برخی استانداردها و پروتکل هایی که می توانند اجرا کنند کارکرد تعاملی موثري داشته باشنداستفا

با توجه به اینکه برقراري ارتباط بین وسایل غیر مشابه بسیار مشکل است باید پروتکل هاي استانداردي تهیه شـود تـا             

امالً متفاوت از یک پروتکل اسـتاندارد اسـتفاده کننـد در آن    اگر دو سیستم ک. تمام  کاربران  بتوانند از آن استفاده کنند     

  .صورت به راحتی می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند

 در این تحقیق به معرفی مختصر مهمترین استانداردهاي حوزه سازماندهی اطالعات از قبیل دوبلین ، مارك ایکس ام                  

  .ال و مودز و مدس پرداخته می شود

  

  



  

 IT Master(تعاریف بنیادي از فناوري اطالعات با معرفی الگوي از طرح فناوري:  سخنرانیعنوان -

Plan( دي ماه29:تاریخ سخنرانی ؛ گلناز مالي مقدم: سخنران؛  

نو پا بودن بحث فناورى اطالعات در ایران و وجود پتانسیل بسیار باال از متخصصان و همچنین سازمانها در کشور  :چکیده

  . بى را براى توجه جدي به توسعه تخصص ها و زیرساختهاي فناوري اطالعات فراهم کرده استزمینه مناس

:نگرش هاي مختلفی در رابطه با تعریف فناوري اطالعات از دید افراد، سازمانها و مراکز وجود دارد

منطقی در اداره امور سازمان و از طریق تعریف و ترسیم یک استراتژي درازمدت و تعاریفی که  از واژه  فناوري اطالعات شد 

 .قابل انجام استخدمات و ارتباطات 

براي مدیران و کارشناسان سازمان ها، آنان را در تنظیم و طراحی یک زفناوري اطالعاتشناخت هرچه دقیق تر و کاملتر ا

  .کندکمک شایانی می   IT(Information technology) فناوري اطالعات یا استراتژي علمی تر با نگرش

  

  
  
؛ ملیحه فرخ نیـا   : سخنران؛   و سیر تکامل قواعد فهرستنویسی     FRBRمدل مفهومی       : عنوان سخنرانی  -

  دي ماه29:تاریخ سخنرانی 

  

ایـن مـساله ضـرورت توجـه بـه سـازماندهی            . امروزه اطالعات به اشکال متنوع و در حجم باال ظهور پیدا کرده اسـت              :چکیده

پس از تغییر قالب منابع اطالعاتی از شـکل چـاپی بـه دیجیتـال، نظـم دهـی بـه منـابع         . تابانداطالعات را بیش از پیش باز می    

مفاهیم و موضوعات جدید در حوزه فهرستنویـسی نمایـانگر تالشـهاي صـورت     . اطالعاتی نیز شکل تازه اي به خود گرفته است        

یکـی از  .  و رسیدن بـه شـرایط ایـده آل اسـت    گرفته در خصوص برخورد با چالشهاي موجود در حوزه سازماندهی منابع دیجیتال     

پاسخگویی موثر به طیـف روزافـزون انتظـارات و نیازهـاي         براي   1998 است که در سال      FRBRمفاهیم جدید، مدل مفهومی     



این بحث  با نگاهی به گذشته و قـوانین پایـه و اهـداف فهرستنویـسی کـه                  . کاربران در محیط دیجیتالی توسط ایفال منتشر شد       

ه شکل گرفت  چگونFRBRمطرح شده، نشان می دهد که مدل ... توسط کتابدارانی چون پانیتزي، کاتر، لوبتسکی، رانگاناتان و   

  .و چطور متضمن قوانین گذشته است و آنها را تکمیل نموده است

  
  مطبوعاتحوزه * 

: سخنران  ؛بررسی نشریات اسالمی در آرشیو سازمان و معرفی پایگاههاي اسالمی: عنوان سخنرانی -

  88تیر2:تاریخ سخنرانی ؛ ابراهیم حافظی

، که امروزه مطبوعات قسمت عمده اي از جریان انتقال اطالعـات را بـه             اطالعات شریان حیاتی هر نظام پویا می باشد        :چکیده

اینکه در جوامع اسالمی با دارا بودن یک پنجم جمعیت دنیا، تغذیه اطالعاتی به درستی انجـام مـی شـود، نیـاز بـه                         . عهده دارند 

 الحـاد و نـوعی پاسـخگویی بـه     شکل گیري نشریات دینی در ایران برمبناي مبـارزه بـا      . بررسی یکایک کشورهاي اسالمی دارد    

سید جمال الدین اسدآبادي اولین روشفکر اسالمی است که اهل علم را دعوت به فعالیت در عرصه مطبوعات              . شبهات بوده است  

وابسته به ارگان گفتگوي صفاخانه اصفهان است که بـا محوریـت            )) االسالم((در عین حال اولین نشریه دینی در ایران         . می کند 

متاسفانه آرشیو کاملی از نـشریات اسـالمی در داخـل یـا خـارج کـشور                 .  شمسی منتشر شده است    1281یان در سال    گفتگوي اد 

در این مبحـث  .مجموعه مطبوعات اسالمی در دسترس نیز پراکنده در آرشیوهاي مطبوعات کشور قرار دارند           . مشاهده نشده است  

 به آمار و ارقام، وضعیت نشریات اسالمی در آرشیو کتابخانه آستان            سعی می شود با مرور تاریخچه مطبوعات اسالمی و با استناد          

مطالعات نشان می دهد آرشیو مورد مطالعه حجم قابل توجهی از عناوین نشریات این حوزه               . قدس رضوي مورد تحلیل قرار گیرد     

بـه اهمیـت حـضور مطبوعـات در         در پایان  با توجه      . را فراهم آوري نموده است که در تحلیل موضوع به آن پرداخته خواهد شد             

بـه اختـصار معرفـی       Noormagعرصه فناوري اطالعات چند مورد از پایگاههاي اسالمی نظیر پایگاه حوزه، پارسـا، شـارح،   

  .خواهند شد

و بیان  جایگاه و اهمیت  نشریات غیر فارسی موجود در سازمان کتابخانه هـا،                معرفی  : عنوان سخنرانی  -

  88تیر 2: تاریخ سخنرانی؛ جمیله جهانی: سخنران؛ آستان قدس رضويوزه ها و مرکز اسناد م

مجـالت و   امروزه در حوزه فعالیت هاي علمی و تخصصی ، بهترین راه و معمول تـرین ابـزار بـراي انتقـال اطالعـات                   :چکیده

  . نشریات  هستند که همگان آن را مهمترین مجراي رسمی انتقال ونشر اطالعات علمی می دانند 

ان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي سیاست خاصی را جهت تهیه منابع غیرفارسی اتخاذ کرده است                      سازم

و آن تهیه منابع ارزشمندي در حوزه هاي موضوعی خاص از جمله اسالم ، ادیان و مذاهب ، شرق شناسی و ایران شناسی اسـت         

  . تهیه می شوند که نمونه هاي آن کمتر در کتابخانه هاي داخلی

در این سخنرانی تالش می شود تا پس از ارائه مقدماتی راجع بـه سیاسـت هـاي گـروه مطبوعـات در جـذب منـابع خـارجی و                              

غیرفارسی ، گنجینه نشریات غیرفارسی خریداري شده توسط سازمان و ناشران عمده آنهـا معرفـی و مـورد نقـد و بررسـی قـرار            

  .بگیرند 

طاهره : ؛ سخنران  گذرا بر مطبوعات پژوهان و فهرستنگاري مطبوعات در ایران         نگاهی: عنوان سخنرانی  -

   88آبان 12: تاریخ سخنرانی؛ زادهمهاجر

، یعنی حدود هفتاد ) ش1285(ق1324 نخستین پژوهش ها در جهت شناسایی و معرفی مطبوعات ایرانی، از سالهاي :چکیده

می گذرد و صدها نفر در این حوزه دست  از آن زمان تاکنون حدود یک قرن .سال پس از انتشار نخستین نشریه ایرانی، آغاز شد

به نگارش زده اند ولی هنوز براي آگاهی از بسیاري از مطبوعات ایرانی که در البالي تاریخ گم شده اند، نیاز به پژوهش هاي 

نمی کند و نسل تربیت یافته در در ایران پژوهش هاي مطبوعاتی همگام با تولید روزافزون مطبوعات حرکت . بیشتري است



در این مقاله سعی خواهد شد به طور خالصه به معرفی کوشش گران عرصه مطبوعات، .حوزه مطبوعات پژوهی نیز اندك است

راهنماهاي موضوعی، راهنماهاي جغرافیایی، راهنماهاي دوره تاریخی، فهرست هاي (انواع راهنماها و فهرست هاي مطبوعاتی 

  .و اسناد مطبوعاتی پرداخته شود) هرستگانهاکتابخانه اي، ف

  

  

نقش و اهمیت  منابع مرجع چاپی و الکترونیکی در حوزه مطبوعات در روند پژوهشهاي علمی : عنوان سخنرانی -

  88 آبان 12:تاریخ سخنرانی راحله یگانه؛ : سخنران؛ و تحقیقاتی

پژوهشگر به کمک ابزارهایی مانند منابع مرجع می تواند . دپیشرفت و توسعه هر کشوري در گرو انجام پژوهش می باش :چکیده

وجود . اطالعات اولیه مورد نیاز خود را بیابد و از مطالعه ها و تحقیقاتی که در زمینه پژوهش وي انجام شده است، مطلع گردد

 پیشبرد پژوهش اهمیت بسیاري این ابزارها، به ویژه در دنیاي کنونی که با انبوهی از اطالعات و انتشارات مواجه هستیم براي

این منابع ارزشمند، کاربرد دانش بشري را تسهیل کرده و بخشی از نیازهاي آموزشی و اطالعاتی استادان و محققان را . دارد

با توجه به مقدمه فوق و در نظر گرفتن نیاز پژوهشگران این نیاز احساس گردید تا ضمن معرفی انواع منابع . تامین می کنند

در این سخنرانی ، ابتدا مقدمه اي راجع به . مطبوعاتی به نقش و اهمیت این منابع در فرایند پژوهش و تحقیق اشاره شودمرجع 

تعریف منابع مرجع و دسته بندي هاي مختلف و ویژگیهاي آن ارائه می شود و در ادامه ضمن  معرفی چند نمونه از منابع ، 

  .ها در فرایند تحقیق و پژوهش اشاره می شودکاربرد و مزایاي آنها به نقش و اهمیت آن



  

ویژگیهاي نرم افزار سفارش نشریات ادواري؛ پیشنهاد الگویی متناسب با آرشیو : عنوان سخنرانی -

  88اسفند11:تاریخ سخنرانی؛ ابراهیم حافظی: سخنران؛ مطبوعات آستان قدس رضوي

 عنوان نشریه از مخازن چاپی 1500 تا 1000آوري حدود آرشیو مطبوعات کتابخانه آستان قدس رضوي با فراهم  :چکیده

 با تصویب شوراي عالی انقالب 1368در سال . کتابخانه تاسیس و پس از آن با استفاده از نشریات وقفی و اهدایی تکمیل تر شد

وي و اجرایی فرهنگی براي واسپاري نشریات به مراکز آرشیوي مهم کشور ازجمله آرشیو مطبوعات کتابخانه آستان قدس رض

حال بعد از گذشت سه دهه . روند مجموعه سازي در آرشیو سازمان سریع تر شد, سال از زمان تصویب10شدن آن بعد از گذشت 

 نسخه نشریه فراهم آوري شده که براي 1200000 عنوان و حدود 10500از تاسیس آرشیو مطبوعات مجموعه اي بالغ بر 

کمبود نیرو و لزوم سفارش و , با توجه به حجم باالي کار.  زمان زیادي مورد نیاز استساماندهی و پیگیري کسري آنها نیرو و

نیاز به یک نرم افزار جامع که بتواند کم و کاستی هاي نظام دستی را پوشش داده و , پیگیري نشریات در حداقل زمان ممکن

به این منظور باید نرم افزاري با قابلیت . شوداحساس می , اجراي مراحل سفارش و پیگیري نشریات را تسهیل و تسریع نماید

راهگشاي کتابداران بوده و دغدغه هاي مربوط به امور پیگیري و , هاي مناسب طراحی شود تا بتواند با تکیه بر قابلیتهاي خود 

 و پیگیري در این مبحث سعی شده است قابلیت ها و ویژگی هاي یک نرم افزار مناسب سفارش. سفارش نشریات را برطرف کند

  .     سپس با بهره گیري از علم کارشناسان فناوري اطالعات جنبه عملیاتی و اجرایی آن پیگیري خواهد شود, مطبوعات مطرح شود

؛ حسین قاسمی:سخنران؛ نمایه سازي خودکار و ویژگیهاي کلی نرم افزارهاي مربوط: عنوان سخنرانی -

  88اسفند25:تاریخ سخنرانی

 مدارك پیدایش روزافزونیکی از سریعترین روشهاي بازیابی اطالعات محتواي مدارك است و با توجه به نمایه سازي  :چکیده

. که خود نیز انواعی دارد از انواع نمایه سازي است خودکار نمایه سازي .ت آن بیشتر می شودو توسعه رشته هاي علمی ضرور

البته این درحالی است که یک بار سیاست کار آن به ماشین . رددراین روش انتخاب واژه هاي کلیدي توسط ماشین انجام می گی

. گیرد دراین روش انتخاب کلیدواژه ها، کنترل اصطالحات تخصصی و هماهنگی بین آنها توسط ماشین انجام می. داده شده است

ي انواع حذف اصطالح و اارروش رایانه اي د. گیرد عمدتا نمایه سازي ماشینی به دوروش رایانه اي و با کمک رایانه انجام می

نمایه سازي با کمک رایانه درمحیط گرافیکی و . حفظ اصطالح است که نمایه کوئیک و کوواك از نوع حذف اصطالح هستند



در . درصورت استفاده از هر کدام از روش ها نیاز به نرم افزار هایی داریم که دراین زمینه راهگشا باشند. گیرد دستوري انجام می

سی به دلیل مشکالت تبدیل تصاویر متنی به حروف ماشین خوان، این نرم افزارها کاربرد چندانی ندارند هر چند شرکت زبان فار

هاي ایرانی در این زمینه گام هایی را برداشته اند اما نرم افزار مستقلی ارائه نکرده اند و نمایه سازي را جزئی از کل یک برنامه 

اما در زبان انگلیسی و به . کتابخانه دیجیتالی پارس آذرخش از جمله آنهاستایگاه نمایه سازي پتولید شده محسوب کرده اند که 

  و نرم افزارهاي دیگر نمایه سازي خودکار به راحتی امکان پذیر است و عالوه بر نرم افزارهاي موجود OCRکمک نرم افزار 

  .ندکارگزارانی هستند که خدمات نمایه سازي ماشینی را ارائه می کن

  
  مخطوطاتحوزه * 

کتابخانه شخصی و دستنوشته هاي شیخ بهاءالدین محمد عاملی موجود در کتابخانه : عنوان سخنرانی -

  88تیر23:تاریخ سخنرانی ؛ جواد فرهمند نژاد: سخنران؛ آستان قدس رضوي

و اهمیت به سـنت حـسنه   انتساب کتابخانه آستان قدس رضوي به حضرت شمس الشموس، ثامن الحجج علیه السالم           :چکیده

وقف موجب فراهم آمدن مجموعه فوق العاده نفیسی از مصاحف شریف و کتب علمی و شیعی در کتابخانه سرکار فیض آثار شده            

در ایـن میـان دانـشمندان و        . است، قدمت کتب اهدایی به روضه رضویه به طور مستند به یکهزار و دویست سال پیش می رسد                 

 روضه رضویه وقف کرده اند که معرفی آنها خود موجب اشاعه سنت حـسنه وقـف مـی شـود و هـم             سالطین کتابهاي زیادي به   

  .باعث آشنایی محققان و اندیشمندان با مجموعه کتابهاي یک دانشمند در چند سده پیش می گردد

ی آنها دارد از اهمیت     در میان این مجموعه، اهداي کتابخانه هاي شخصی علماء و دانشمندان که نشان از حوزه فکري و مطالعات                 

 کـه خـود     شیخ بهاءالدین محمد العـاملی    خاصی برخورداد است، مخصوصاً کتب اهدایی فقیه، ادیب و ریاضی دان دوره صفوي؛              

مـا در   . موجب تشویق شاه عباس صفوي براي اهداي مصاحف شریف نفیس منسوب به دستخط ائمه اطهار علیهم السالم شـده                  

دستنوشته ها و وقفنامه هایی که به خط شیخ وجـود دارد نیـز بـه        ر معرفی قرآن ها و کتب نفیس مذکور،         این مقاله برآنیم که عالوه ب     

  .صورت بازنویسی آورده شود



خوشنویسی مناجات نامه منظوم حضرت علی علیه السالم توسط استادان خط : عنوان سخنرانی -

  88تیر23:تاریخ سخنرانی ؛ فاضل نیشابوري: سخنران  ؛نستعلیق

  : دهچکی

  منطقه خوشنویسی خراسان بزرگ و سه استاد. 1

  مقایسه میان متن منثور و منظوم کالم حضرت علی علیه السالم به لحاظ عشق و عرفان. 2

  میرعلی هروي و بهانه سخنرانی چاپ مرقع. 3

   گانه و پنج اصل سلطانعلی مشهدي12اجراي خوشنویسی بر مبناي اصول . 4

   میرزا غالمرضا اصفهانی در رابطه با مناجات نامه منظوم– میرعماد –مقایسه بین خطوط میرعلی . 5

  

تاریخ ؛ محمد رضا فاضل هاشمی:سخنران ؛ترکیهگزارشی از سمینار نسخه هاي خطی  :عنوان سخنرانی -

  88آبان 17سخنرانی 

  بـا    1388 خـرداد مـاه      وابستگی فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در استانبول در بیست و هشتم تـا بیـست و نهـم                  :چکیده   

 نسخ خطی فارسی در کتابخانه هـاي ترکیـه و      "همکاري کتابخانه دانشگاه استانبول و کتابخانه سلیمانیه سمیناري تحت عنوان           

 به منظور آشنایی با میراث مکتوب و فرهنگی وتعمیق پیوند و ارتبـاط بـین دو کـشور                "نسخ خطی ترکی در کتابخانه هاي ایران      

رگزار کرد که در این سمینار کارشناسان و اساتید ترك و ایرانی  از کتابخانه هاي  برجسته ایران کتابخانـه هـاي                       ایران و ترکیه ب   

طـی سـخنرانی هـاي    ... و کتابخانه هاي استانبول، آنکارا، ازمیـر و ... ملی، آیه اهللا مرعشی، دانشگاه شیراز و وزارت امور خارجه و        

ئل موجود در حوزه مخطوطات،  اطالعاتی ازنسخه هاي خطی نفیس فارسی در ترکیه           علمی خود ضمن پرداختن به برخی از مسا       

و ترکی در ایران ارائه دادند و این گرد همایی مسؤوالن و فهرست نگاران و کارشناسان باعث شـد کـه اهمیـتِ ویـژه و برتـريِ                     

مت محرز شود و ایجاد زمینه همکاري بیشتري        کتابخانه آستان قدس رضوي نسبت به سایرِِ کتابخانه هاي ایران از نظر غنا و قد              

  .   نیز فراهم آید

  



  

  

محمد وفادار :سخنران ؛ تاثیر اقوام ترك شمال  خراسان بر نگارش نسخه هاي خطی:عنوان سخنرانی -

  88آبان 17تاریخ سخنرانی ؛ مرادي

جنگهاي ادبی . شامل دواوین شعرا  نسخه بالغ می گردند که 100نسخه هاي خطی در کتابخانه آستان قدس بیش از  :چکیده

ضمن فهرستنگاري نسخه هاي ترکی کتابخانه مشاهده گردید .  و مراثی و مطالب متفرقه اخبار و مصایب واقعه طف می باشد

ترك نشین هاي شمال خراسان و آذربایجان به موازات اقوام ترك آسیاي صغیر در تولید نسخه هاي خطی نقش آفرینی داشتند 

بر آن است تا  مصادیق این تاثیر را واکاوي نموده و بتواند مقدمه بنگارد براي تحقیق هاي مفصل و جامع بعدي در این تحقیق 

  .موضوع مورد کنکاش

  

  

  
و اطالع رسانیکتابداري * 

  

نرگس : سخنراني؛  بررسی روند مجموعه سازي کتاب در کتابخانه آستان قدس رضو         : عنوان سخنرانی  -

  88مرداد 6 :رانی تاریخ سخن؛ اشتهار 

مجموعه اي که در راستاي تحقق هدف .  گسترش مجموعه یکی از فعالیت هاي بنیادین کتابخانه ها به شمار می رود:چکیده 

کتابخانه و پاسخگویی به نیاز جامعه استفاده کننده در حرکت باشد را می توان یک مجموعه کامل یا در حال تکامل قلمداد کرد، 

هیچ کتابخانه اي در هیچ زمانی نتوانسته است همه کتاب هایی که نوشته شده است در مجموعه خود ": اییالبته به گفته سین

بنابراین هر کتابخانه اي باید از میان . گرد آورد و اساسا هیچ کتابخانه اي با هدف گرد آوري همه آثار مکتوب به وجود نمی آید

باور کلی این است که کتابخانه آستان قدس رضوي به عنوان یکی از ) 1376سینایی، (“.انبوه کتاب ها تعدادي را برگزیند

بزرگترین کتابخانه هاي عمومی کشور، بر اساس آیین نامه تخصصی مجموعه سازي خود، دست به انتخاب و گزینش منابع 

 استاندارد بین المللی پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی میزان انطباق عملکرد فعلی مجموعه سازي کتاب با. اطالعاتی می زند

بخش ( در جهت رسیدن به این هدف از نظرات مسئولین . ایفال در زمینه مجموعه سازي کتاب در کتابخانه هاي عمومی بپردازد

  . و مراجعه کنندگان کتابخانه مرکزي استفاده شده است) هاي کتابخانه مرکزي و وابسته

تاریخ ؛ پریسا خاتمیان فر: سخنران؛ زمان هامستندسازي دانش و تجربه در سا: عنوان سخنرانی -

  88مرداد6 :سخنرانی 



 امروزه، مستندسازي تجربیات مدیران و کارشناسان به منظور حفظ، تقویت و انتقال دانش سازمانی مورد توجه بسیاري :چکیده

ساندن به کارکنان، هدف از کسب دانش و مستندسازي تجربیات، یاري ر. از اندیشمندان و پژوهشگران قرار گرفته است

با . کارشناسان و به ویژه مدیران سازمان ها براي پی بردن به ماهیت و ارزش دانش سازمانی نهفته در زوایاي تجارب آن هاست

درنظر گرفتن این موضوع که مستندسازي و انتقال تجربیات یکی از عوامل اساسی در یادگیري سازمانی محسوب می شود، الزم 

  .  دانش ذهنی و عینی افراد در سازمان ها به شیوه مناسبی ثبت، سازماندهی و از آنها بهره برداي شوداست تا تجربیات و

بدین ترتیب، با توجه به اهمیت این مبحث در سازمان ها، مفاهیم تجربه سازمانی و مستندسازي، مزایا و منفعت هاي 

تدوین تجربه به صورت مختصر مورد بحث و بررسی قرار مستندسازي، نظام مستندسازي و شرایط و معیارهاي مهم در ثبت و 

  . می گیرد

مرضیه میهن : سخنران؛ دستنامه مستند سازي اسامی مولفان و مشاهیر به انگلیسی: عنوان سخنرانی -

  88مرداد 27:تاریخ سخنرانی ؛ دوست

یدآور شخصی دارند و در فهرست نویسی       بیشتر کتابها پد  . شکل نام پدید آور یک کتاب از اهمیت بسیار برخوردار است             :چکیده

همچنین از آنجا که همه آثار یک پدیدآور و یا همه آثاري که درباره یک شخص خاص نوشته مـی                   . زیر نام پدیدآور وارد میشوند    

بـراي فـراهم امـدن    . شوند باید در کتابخانه یکجا و همجوار باشند، گزینش و کاربرد شکلی ثابت و یکسان از نام ضروري اسـت           

براي برگرداندن نام افـراد بـه زبـان         . امکان دسترسی آسانتر از صورتهاي دیگر نام شخص به شکل منتخب ارجاع داده می شود              

به دلیل اهمیت یکدسـت سـازي    . دیگر باید به تناسب تلفظ در زبان اصلی از قواعد حرف نویسی مربوط به آن زبان استفاده کرد                 

یع به اثر مورد نظر و عدم یکدستی  در پایگاه کتابهاي التین، پایگاه مشاهیر التـین در                  نام پدید آورندگان به منظور دسترسی سر      

نرم افزار سیمرغ ایجاد شد و براي مستند سازي اسامی موجود در پایگـاه از کتابخانـه کنگـره، کتابـشناسی ملـی ایـران و دایـره                        

لیسی، جدید ترین شیوه حرف نویسی که براساس دایـره  همچنین در حرف نویسی اسامی به زبان انگ. المعارف اسالم استفاده شد  

  .المعارف اسالم و قرآن  می باشد انتخاب گردیده است

 :؛ تاریخ سخنرانیداود عیدي: سخنران؛ معرفی سامانه سفارش و فراهم آوري منابع: عنوان سخنرانی -

  88مرداد27

آوري منابع پرداخته و ضمن بیان قابلیتهاي برنامه این سخنرانی به معرفی و شناساندن سامانه سفارش و فراهم  :چکیده

سامانه . راهکارهاي پیشرفت آن را در آینده بررسی میکند عالوه بر آن به معرفی پایگاه هاي تحت پوشش سامانه نیز میپردازد ,

درخواست  , سفارش با هدف تسریع در روند امور سفارشات و همچنین حذف عملیات کاغذي در بعضی امور نظیر وجین منابع

 همزمان با ایام اهللا دهه 1387 پایه ریزي و در بهمن ماه 1386در بهمن ماه ... ثبت دستی کارتهاي سفارش و, کتب کسري 

فجر انقالب اسالمی ویرایش نخست آن رونمایی گردید سامانه حال حاضر در واقع نسخه تحت وب پایگاه اطالعاتی بخش 

را ...) گزارشگیري و, دقت, مانند سرعت (ل عدم کارآیی در بعضی جوانب محدودیتهایی سفارش بوده که برنامه مذکور به دلی

ایجاب میکرد که این محدودیتها در برنامه جدید کامال مرتفع گردیده وضمن در بر داشتن تمامی !براي امور سفارشات 

پایگاه وجین منابع را نیز تحت پوشش , بصري پایگاه تازه هاي سمعی و , پایگاههاي برنامه گذشته نظیر پایگاه تازه هاي کتاب 

که هرکدام از این پایگاهها در سامانه داراي قابلیتهاي جدیدي گردیده که در این سخنرانی معرفی خواهد . خود قرار داده است 

  .گردید

رتبه بندي کتابخانه هاي تحت پوشش سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد : عنوان سخنرانی -

تاریخ ؛ محمود انتظاري: سخنران؛ ان قدس رضوي با رویکرد کاربرد در بودجه ریزي و تخصیص اعتبارآست

  آذر17:سخنرانی



این مطلب به چگونگی طرح رتبه بندي کتابخانه ها و تخصیص اعتبار برابر با نیازها به منظور جلوگیري از خرید نسخه  :چکیده

 می پردازد و مراحل سیر بررسی در کمیته گزینش منابع سازمان، نظر خواهی از هاي غیر قابل ضروري در کتابخانه هاي سازمان

کارشناسان و مقایسه سایر رتبه بندي ها و تاثیر بودجه ریزي مناسب براي تهیه مجموعه اي مناسب و جلوگیري از وجین منابع 

متیاز دهی می شوند و پس از تائید  شاخص اصلی ا10در این طرح کتابخانه هاي سازمان بر اساس . مازاد، بیان می شود

مسئولین مربوطه رتبه بندي انجام و بودجه تخصیصی به خرید منابع توسط اداره امور عمومی در ابتداي سال با اولویت ها و رتبه 

کسب شده هر کتابخانه به صورت عادالنه تقسیم و در نرم افزار بودجه ریزي اعمال و در طول سال خرید بر اساس مبلغ 

  .یصی انجام می شودتخص

  :فواید محاسبه و رتبه بندي کتابخانه ها

 تقسیم عادالنه بودجه خرید منابع به نسبت فعالیت کتابخانه هاي سازمان   

 انتخاب عادالنه منابع براي کتابخانه ها با توجه به رتبه اختصاص یافته خود و میزان بودجه دریافتی 

ی بودجه کتابخانه خود نسبت به سایر کتابخانه هاي آستان قدس مطلع خواهد شد مسئول هر کتابخانه از وضعیت نسب.

مسئوالن کتابخانه با اطالع از میزان بودجه، سعی خواهند کرد، منابع را دقیقتر و با حساسیت بیشتر انتخاب کنند .

اي بعدي براي برخی از کتابخانه ها ایجاد انگیزه فعالیت بیشتر براي کسب رتبه باالتر و دریافت بودجه بیشتر در ساله

 اداره بهتر کتابخانه با اطالع از بودجه خرید منابع 

اطالع بخش سفارش و فراهم آوري مواد از بودجه اختصاصی به کتابخانه ها و برنامه ریزي براي خرید مفید تر 

  

؛ داود عیدي:سخنران؛ معرفی سامانه امور مالی بخش سفارش و فراهم آوري منابع: عنوان سخنرانی - 

  88آذر17:تاریخ سخنرانی

این سخنرانی به معرفی و شناساندن سامانه امور مالی بخش سفارش و فراهم آوري منابع پرداخته و ضمن بیان  :چکیده

بخش سامانه امور مالی . تاثیر راه اندازي این سامانه را در عملکرد بخش سفارش مورد بررسی قرار میدهد ,قابلیتهاي برنامه 

سفارش به عنوان مکمل نرم افزار بودجه بندي کتابخانه هاي سازمان بصورت وب بیس طراحی گردیده و ضمن دارا بودن 

قابلیتهاي بسیار پیشرفته در فیلترینگ و جستجوي اطالعات مالی کتابخانه هاي سازمان با دارا بودن سیستم کد بندي اطالعات 



کمک شایانی نموده و کاربر به راحتی میتواند با ورود کلید واژه مورد جستجوي به صحت و دقت اطالعات گزارشهاي خروجی 

ضمن اینکه . خود در هر فیلد از فرم جستجوي این برنامه ضمن انجام جستجوي ترکیبی به گزارش مورد نظر خود دست یابد 

  این امکان را به XML و فرمت Excel , Word , Htmlاین سامانه با دارا بودن قابلیت ایجاد فایل صادره در فرمتهاي 

تاثیر ویژه این برنامه در بررسی عملکرد .کاربران میدهد تا بر اساس نیاز  نسبت به ذخیره اطالعات مورد نظرشان اقدام نمایند 

صحیح و دقیق این سامانه امکان هرگونه قضاوت و تصمیم , بخش سفارش قابل توجه است چرا که با توجه به آمارگیري سریع 

  .فراهم شده است ) از لحاظ بودجه (یري در خصوص عملکرد بخش و همچنین کتابخانه هاي سازمان گ

  

رویکردي اثربخش در : ضرورت ارزشیابی دوره هاي آموزشی ضمن خدمت کارکنان: عنوان سخنرانی -

  88آذر 3:تاریخ سخنرانی؛ ثامنه توکلی: سخنران؛ مدیریت منابع انسانی

وي انسانی کارآمد، با ارزشترین منبع هر سازمانی به حساب می آید قسمت اعظـم سـرمایه گـذاري هـا،                     از آنجا که نیر    :چکیده

مهمترین ابزاري که در این منظور مورد استفاده قرار می گیرد آموزش است که با هـدف            . معطوف به نیروي انسانی گردیده است     

اد در ایفاي وظایف خود و کامیابی سازمان، مورد استفاده قرار           ارتقا کیفی سطح مهارت، دانش و نگرش افراد موجب توانمندي افر          

  .می گیرد

امروزه به عنوان یک سـرمایه  ) در معناي عام(کتابخانه و مرکز اسناد آستان قدس رضوي با اعتقاد به اینکه هزینه در امر آموزش       

یش توان مهارتهاي شغلی کلیه کارکنان از       گذاري بلند مدت با سود دهی باال محسوب می شود، با هدف ارتقا سطح علمی و افزا                

  .  اقدام به برگزاري دوره ها و برنامه هاي مختلف آموزشی، نموده است1381سال 

در مجموع باید گفت طراحی و توسعه برنامه ها و فعالیتهاي آموزشی مستمر، هنگامی مثمر ثمر خواهد بود که منطبق با تغییرات 

آنچه اهمیت دارد اینست که دوره هاي برگزار . طول زندگی حرفه اي خود با آن مواجه هستندو تحوالتی باشد که کتابداران در 

  شده تا چه حد توانسته بر دانش، نگرش، مهارت و رفتار کتابداران، موثر واقع شده و با علم جدید و نوین همگام باشد



: سخنران؛ ن قدس رضويمعرفی منابع عطف زرد مخزن چاپی کتابخانه مرکزي آستا: عنوان سخنرانی -

  88 آذر 3:تاریخ سخنرانی؛ محمد مشایخی

مجموعه هاي خاص در کتابخانه هاي بزرگ همیشه از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و مسئولین ذیربط این مجموعه  :چکیده

اري و ارائه خدمات این ها همیشه سعی داشته اند با تفکیک، نگهداري استاندارد و ارائه خدمات متفاوت و مداقه ویژه در نگهد

اکثر مجموعه هاي خاص و کمیاب خصوصیات تاریخی مشترکی دارند و از یک مجموعه بزرگ .منابع نگاه ویژه اي داشته باشند

کتابداران از مدت ها قبل به مراقبت از مجموعه هاي خاص می پرداخته . براي جلوگیري از دسترسی عوام کنار گذاشته شده اند

در بسیاري از کتابخانه ها چنین منابعی در دفتر کار مدیر . نام این مجموعه ها در کتابخانه وجود داشته باشدبی آنکه بخشی به

به مرور با افزایش تعداد این منابع در بعضی کتابخانه ها اتاقی به نام گنجینه ایجاد گردید و به . کتابخانه نگهداري می شده است

  .زرگ به بخش و تاالر کتب نفیس، کمیاب و مجموعه هاي خاص تبدیل شدتدریج این اتاق ها در کتابخانه هاي ب

کتابخانه مرکزي آستان قدس نیز ازسالها قبل  به ویژه پس از انقالب اسالمی  به جداسازي مجموعه هاي خاص از دیگر منابع 

. ابخانه تشکیل شده استکتب کودك در این کت-درسی قدیم-عطف زرد-پرداخته و به مرور مجموعه هایی از جمله کتب نفیس

هسته اصلی و اولیه این مجموعه ها از مخزن چاپی تشکیل یافته و به مرور با خرید و اهداء و یا انتقال این گونه منابع از تاالرها، 

  .بخشها و کتبخانه هاي دیگر بر شمار منابع این مجموعه ها اضافه گشته است

اي مهم فوق الذکر بوده که با توجه به اهمیت این منابع در چند سال مجموعه کتب عطف زرد کتابخانه یکی از مجموعه ه

این مجموعه داراي موضوعات مختلفی بوده و از کتب دینی و مذهبی تا کتب . گذشته داراي فرم و آیین نامه ویژه شده است

  .  ادبی و علمی  را شامل می شود



  88اسفند25:تاریخ سخنران؛ کیبايمرتضی ش:سخنران؛ مهندسی رفتار ارتباطی: عنوان سخنرانی -

. مدیران و کارکنانی که که در ایجاد ارتباط مهارت دارند. امروزه مهارت هاي ارتباطی دغدغه اصلی تمام سازمان هاست : چکیده

بدین ترتیب در عصر . و با کارایی بیشتري مواجه هستند. و منابع کمتري به هدر می دهند.، با مشکالت کمتري مواجه هستند 

  .  پیشرفت روز افزون فناوري و بازاریابی جهانی ، داشتن مهارتهاي ارتباطی اجتناب ناپذیر است

  


