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رسانی آگاهی(اطالعاتی پرونده پژوهشی پژوهشگران جهت ارائه خدمات طراحیطرح پیشنهادي 
3در کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی)2اشاعه اطالعات گزیدهو1جاري

4مریم زبردست

چکیده
متنوع و نوینیرا برعهده گرفته اند و همیشه با پیشرفت فناوري ها و تکنولوژي هاي اطالع رسانی، کتابخانه ها و مراکزاطالع رسانی وظایف 

همانطور که خدمات مرجع سنتی کماکان مورد توجه . در خلق دانش و آگاهی جدید و همچنین انتقال و اشاعه اطالعات پیشرو بوده اند
م خدمات اطالعاتی شکل هاي نوین اطالعاتی و ارتباطی شکل جدیدي از خدمات مرجع به ناو گسترش فن آوريکتابخانه ها هستند با ورود

ضمنبیان مراحل اجراي خدمات اطالعاتی به طور کلی به بیان این مقاله بر آن است که .گرفته که ارائه آن نیازمند طی مراحل خاصی است
ر به طرحی بپردازد و در آخخدمات اینبه عنوان اولین و اساسی ترین قدم در ارائهخاص یکی از این مراحل به نام تشکیل پرونده پژوهشی

.استاندارد از پرونده پژوهشی دست یابد
خدمات آگاهی رسانی جاري،اشاعه خدمات اطالعاتی،خدمات کتابخانه ها،کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی،:ي موضوعیهاواژهکلید

پرونده پژوهشی اطالعات گزیده، 

قدمهم.1
خدمات مرجع نیز دستخوش تحوالت دنیاي . تأثیر نپذیردخدمتی وجود ندارد که از گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژي 

با پیشرفت فناوري ها و تکنولوژي هاي اطالع رسانی، کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی وظایف متنوع و .امروز هستند
. اندنوینی را برعهده گرفته اند و همیشه در خلق دانش و آگاهی جدید و همچنین انتقال و اشاعه اطالعات پیشرو بوده

گیري و رشد روزافزون تولید اطالعات و کنترل آن و اهمیت اطالعات درتصمیم: معتقد است که) 145: 1380(بیگدلی 
انگیز تکنولوژي ارتباطات و اطالعات از عوامل بسیار اساسی بوده است مدیریت جوامع و همزمان با آن پیشرفت حیرت

در این [اهمیت تأثیر تکنولوژي ارتباطات و اطالعات بر خدمات مرجع. که تأثیري شگرف بر خدمات مرجع گذاشته است
قابل تأمل است که بدون استفاده از این ابزار قدرتمند امکان کنترل این حجم عظیم اطالعات احتماالً غیر ]دیدگاه

.ممکن می باشد
ها همواره به ارائۀ خدمات خانهاز منظري کلّی و عمومی، کتاب: این تحول را اینچنین بیان می کند) 18: 1386(نصرتی

در . اي را در زمرة خدمات اطالعاتی به شمار آوردهاي کتابخانهتوان جملۀ فعالیتاند و به نوعی میاطالعاتی پرداخته
نظران مطرح هاي متفاوتی از سوي صاحبهاي اختصاصی اما، دیدگاهمبحث مرجع و خدمات آن و نیز خدمات کتابخانه

-رسانی به واسطۀ ورود و گسترش فن آوريها و مراکز اطالعبر این باورند که خدمات مرجع کتابخانهبرخی. شده است
دیدگاه مذکور قائل . اندهاي نوین اطالعاتی و ارتباطی به لحاظ ابزار و نه ماهیتاً، دستخوش تغییر و تحوالتی چند شده

کنندگان آن معتقدند که در شرایط عاتی است و مطرحبه تطور بطئی خدمات مرجع و دگرگونی آن به شکل خدمات اطال
رسانی، در قالب کلی خدمات اطالعاتی ها و مراکز اطالعشده از سوي کتابخانهکنونی مجموعۀ خدمات مرجعِ ارائه

1CAS:Current Awareness Services
2SDI:SelectedDissimination of Information

:این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشدقسمتیاز3
حسن : به راهنمایی. در کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی ایران و چند کشور منتخببررسی روش هاي ارائه خدمات اشاعه گزینشی اطالعات). 1389(زبردست، مریم 

.دانشگاه پیام نور مرکز مشهد، دانشکده هنر و رسانه). پایان نامه کارشناسی ارشد(شکوهیان 
zebardast.maryam@gmail.com، کارشناس ارشد علوم اطالعات و دانش شناسی سازمان کتابخانه ها موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي4
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یافتۀ آن یعنی خدمات شود و آنچه امروز شاهد آن هستیم نه خدمات مرجع، بلکه شکل تماماً تحولگنجانده می
. ی استاطالعات
اي در دگرگونی هاي گستردههاي جهانی اول و دوم، جهشهاي پس از جنگمعتقد است که در سال) 2004(1داکت

در مقابل، برخی دیگر به تمایز میان خدمات مرجع و خدمات . خدمات مرجع به خدمات اطالعاتی رخ داده است
رسانی ها و مراکز اطالعتی کماکان مورد توجه کتابخانهاطالعاتی قائل هستند و بر این باورند که خدمات مرجع سنّ

ها هستند و تحول اخیر منجر به پیدایش شماري چند از خدمات منفک دیگر، به نام خدمات اطالعاتی با رویکردها، شیوه
تی، نظران، معتقد است که خدمات اطالعااز این گروهصاحب)101: 1389(کومار. هاي خاص خود شده استو ویژگی

گرچه در نظر . ها بر شمرده استهایی چند را براي آنوي تفاوت.اي از انواع خدمات بخش مرجع هستندبخش جداگانه
گرفتن حدود و ثغوري دقیق و مشخّص میان خدمات مرجع و خدمات اطالعاتی کار چندان آسانی نیست، لیکن این دو 

کومار، وجوه افتراق اصلی . خود، داراي وجوه تمایزي چند هستندها و ابعاد تأمین نیازهاي کاربران خاصبه لحاظ شیوه
:میان خدمات مرجع و خدمات اطالعاتی را در قالب موارد زیر، این چنین بر شمرده است

 خدمات مرجع عمدتاً با رویکردهاي سنّتی سروکار دارند در صورتی که خدمات اطالعاتی جملگی بر
رویکردهاي نوین داللت دارند؛

 آوردن مدرك یا مدارك براي کاربر است ولی در خدمات اطالعاتی خدمات مرجع تأکید بر فراهمدر
ساختن اطالعات مورد تأکید قرار گرفته است؛فراهم

گیرد در صورتی که در اي دقیق در اختیار کاربر قرار میدر خدمات اطالعاتی، اطالعات به شیوه
گردد؛منابعمرتبطهدایت میخدمات مرجع، کاربر عموماً به سمت مواد و 

اطالعات براي کاربر است در 2اطالعات در خدمات اطالعاتی غالباً تأکید بر تهیه سریع و پیشاپیش
ساختن اطالعات در زمان سفارش و تهیه پاسخ به سؤال صورتی که روال خدمات مرجع بر اساس فراهم

است؛3مشخص

گیرد در در استفاده از منابع اطالعاتی صورتمی4اي به آموزش کاربردر خدمات مرجع اهتمام ویژه
صورتی که در خدمات اطالعاتی تمرکز کمتري بر آموزش کاربر وجود دارد؛

 درخدمات مرجع کتابدار منتظر سفارش یک کاربر براي تهیه یک سند یا اطالعات
او شیوه اي براي . ددر خدمات اطالع رسانی کتابدار منتظر کاربر نمی ماند و به کار ادامه می ده. است

.همکاري با کاربر و آگاه کردن وي اتخاذ می کند
هاي اطالعاتی و نیز مجاري نوین گردآوري و اشاعۀ ها و قالبو موافقین وي تنوع موجود در محمل)2004(داکت

ین عوامل ترهاي نوین اطالعاتی و ارتباطی در چند دهۀ گذشته را مهماطالعات، ناشی از پیدایش و گسترش فناوري
).21: 1386نصرتی،(دانند دگرگونی و تطور خدمات مرجع سنتی به خدمات اطالعاتی امروزي می

:نصرتی در بررسی خود خدمات اطالعاتی را از دو بعد اصلی قابل بررسی می داند

1Duckett
1 In anticipation
2 On demand
3 User education
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این خدمات که جهت یافتن پاسخ پرسش کاربران است و براساس درخواست کاربران 1بعد گذشته نگري- 1
صورت می گیرد؛

بعد دوم به خدمات اشاعه اطالعات توجه دارد و ناظر بر برخی شیوه هاي اشاعه اطالعات است کهبه - 2
ف سرانه روزرسانی اطالعات کاربران در حوزه تخصصی آنها را در پی دارد و با هدف صرفه جویی در مصر

این خدمات آگاهی رسانی جاري نام دارد که خود انواع مختلفی از خدمات را دربر می . زمان صورت می گیرد
.گیرد

:دو نوع خدمات اطالع رسانی را ذکر می کند) 100: 1389(کومار 
.آماده سازي اطالعات قبل از تقاضا: آماده سازي اطالعات بر حسب نیاز ب: الف

به اطالعاتی داشته باشد، به میز مرجع مراجعه و نیاز اطالعاتی خود را به وسیله سؤاالتی مطرح می اگر یک کاربر نیاز
دومین جنبه .این اولین جنبه خدمات اطالع رسانی است. وي در هنگام درخواست به پاسخی دست خواهد یافت. نماید

است که از آن با عنوان اشاعه اطالعات و آگاه سازي متخصصان در زمینه موضوعیسازي خدمات اطالع رسانی،روزآمد
. یا خدمات آگاهی رسانی جاري یاد می شود

:دو نوع خدمات را براي اشاعه اطالعات برمی شمارد) 154: 1387(کومار 
این خدمات ممکن است امانت مواد قابل پیش . خدماتی که در جهت افراد یا گروه هاي کاربران هدایت می شود: الف

با در نظرگرفتن عالیق آن ها، گردش نشریات ادواري، اشاعه ي گزیده ي اطالعات و یا انتقال اطالعات بینی به افراد 
.به افراد از طریق مکالمه غیر رسمی یا تلفن را شامل شود

این ها ممکن است شامل فهرست مواد دریافتی، کتابشناسی . خدماتی که به همه ي استفاده کنندگان ارائه می شود: ب
.باشند.. ات نمایه سازي و چکیده نویسی، پیمایش هاي کتاب شناختی، پیمایش متون و ها، خدم

درعصر انفجار اطالعات، کتابداران در صدد ارائه خدمات پیوسته و امکاناتی برروي اینترنت هستند تا نیازهاي اطالعاتی 
.پژوهشگران را در کمترین زمان مرتفع سازند

خدمات آگاهی رسانی جاري .2
خدمات آگاهی رسانی جاري را به معنی چیزهاي مختلف براي اشخاص مختلفمی داند وبیان می ) 163: 1387(ر کوما

کند، این ها نظام هایی براي بررسی اسناد در دسترس جدید، گزینش اقالم مربوط به نیازهاي شخصی یا گروهی و 
خدمات . به نیاز آن ها مرتبط است آگاه نمودضبط آن هاست، به طوري که بتوان اشخاص یا گروه ها را از مطالبی که 

آگاهی رسانی جاري شامل بررسی انتشارات ، بالفاصله به محض دریافت، گزینش اطالعات مربوط به برنامه سازمان 
از لحاظ . مادر، و اعالن اقالم شخصی به هر وسیله، به منظور اعالن به اشخاصی که به آن ها مربوط است، می باشد

آگاهی رسانی جاري، وسیله اي براي آگاهی متخصصان در مورد آخرین پیشرفت ها و انتشارات جدید بنیانی خدمات
.فراهم آوري شده، توسط کتابخانه و یا مرکز اطالعاتی می باشد

:به دو گروه تقسیم می کندوي این خدمات را
مورد ممکن است شامل انتقال این. خدماتی که مستقیماً به افراد یا گروه استفاده کنندگان ارائه می شوند- 1

اطالعات به افراد یا گروه ها از طریق مصاحبه ي غیر رسمی، یا از طریق تلفن، پیام بر روي فرم اعالم وصول 
.و دیگر اسناد باشد) امانت خودکار(2اطالعات، اشاعه گزیده اطالعات، اشاعه گزیده اسناد، فرستادن مداوم

1Retrospective searching
2Routing
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این خدمات ممکن است شامل فهرست مواد . ه کنندگان ارائه می شوندخدماتی که مستقیماً به همه استفاد- 2
کتابشناسی ها، خدمات نمایه سازي و چکیده نویسی، بررسی ) فهرستی از مواد فراهم آوري شده اخیر(دریافتی 

این خدمات . باشد... کتابشناختی ، بررسی هاي متون، فهرست مندرجات نشریات دریافت شده در کتابخانه و
اند به شکل بولتن آگاهی رسانی جاري باشند که ممکن است شامل هر نوع از این اقالم و همچنین می تو

.باشد... اطالعاتی درباره پیشرفت هاي جاري درباره نظرات، مسائل، روش ها، تکنیک ها و

اجزاء اصلی خدمات آگاهی رسانی جاري. 2-1
مورد استفاده آگاهی رسانی جاريمکن است در طی فرایند خدمات دامنه اي از پایگاه داده هایی که م: پایگاه داده ها

پایگاه داده هاي کتابشناسی، پایگاه داده هاي صفحه عنوان مجالت و مدارك، پایگاه داده هاي تمام : قرار گیرند شامل
جستجو براي آگاهی رسانی جاري از بیش از یک منبع صورت می . متن، وب سایت ها و پایگاه داده هاي چند رسانه اي

.ه داشته باشند به عنوان اطالعات تکراري مشخص می شودگیرد و جایی که منابع اطالعات مشاب
که اساساً بر مبناي تسهیالت جستجوي بولی و یا نظیر آن ایجاد می شود و در زمان : پروفایل عالیق کاربر. 2-1-1

جستجو از پایگاه داده ها و وب سایتها اطالعات یافت شده با کلیدواژه هاي این پرونده تطبیق دادهمی شود؛
انجاممی گیرد تا - ارسال به پست الکترونیکی–که بیشتر به شکل الکترونیکی ):اطالع رسانی(کردن آگاه.2-1-2

به شکل چاپی؛
درخدمات آگاهی رسانی . فراهم کنندگان اطالعات بدین وسیله از نتیجه کار مطلع می شوند:بازخورد.2-1-3

د؛جاري درخواست اطالعات معرفی شده می تواند یک بازخورد مناسبتلقی شو
سرعت مناسب و پاسخگویی تحویل مدرك همیشه یک چالش براي خدمات آگاهی رسانی : تحویل مدرك.2-1-4

جاري محسوب می شود این خدمات اغلب از طریق پست و یا دورنگار انجام می گیرد که با توجه به نوع مدارك 
و خدمات تحویل مدرك عمل درخواستی متفاوت بوده، و به صورت زنجیره اي بین خدمات آگاهی رسانی جاري 

).278: 1،1998رولی(می نماید 

اشاعه گزینشی اطالعات.3
اشاعه گزینشی اطالعات را فرایندي می داند که طی آن نیاز اطالعاتی بیان شـده افـراد بـه سیسـتم     ) 1: 2001(اونیل 

کنندگان اطالعـات منـابع و   منظور از فراهم(اشاعه گزینشی، با دریافت اطالعات جدید افراد که توسط فراهم کنندگان 
پایگاههاي اطالعاتی هستند که یک مرکز اطالع رسانی براي برآوردن نیازهاي اطالعات و خدمت رسانی به مراجعـان  

خـدمات اشـاعه گزینشـی    . این سیستم ارسال مـی گـردد، پاسـخ داده مـی شـود     ) خود آنها را تهیه یا مشترك می شود
ن اطالعات روزآمد براي استفاده کنندگان با تطبیـق پرونـده پژوهشـی آنهـا بـا      اطالعات در درجه اول درگیر مهیا کرد

مفهوم اشاعه گزینشی اطالعات به صـورت گسـترده در کتابخانـه بـا     . اطالعات جدید یک فراهم کننده اطالعات است
سیع و با مکانیسم هدف تهیه کتابشناسی مرجعاز متون فنی ایجاد شد اما هنوز در جریان عظیم کاربردها در یک معیار و

. هاي جستجوي مؤثر، به پیش می رود

1Rowley
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مراحل اجراي خدمات اشاعه اطالعات گزیده. 3-1
این فعالیـت  . معتقد است طرح تمام نظامهاي اشاعه گزینشی اطالعات در چندین جزء مشترك است) 366: 1387(1پائو

ها شامل تطبیق دادن پرونده هاي پژوهشی کاربران با مدارك مربوط، آگاه کـردن، بـازخورد و بـازنگري پرونـده هـاي      
. کاربران با پرونده هاي نمایه است

:تیب شامل مراحل زیر می شودبه طور کلی این خدمات به تر
کاربر می توانـد نیازهـاي ارائـه شـده در     . از طریق پرسشنامه این امر صورت می گیرد) فرایند شاخص(:نیازسنجی.1

موسوي چلک، (موقعیت هاي دیگر را حذف یا اضافه کند این خصیصه می تواند پشتیبانی اطالعاتی را تضمین کند 
1380.(

شامل نشـریات ادواري، کتـاب هـا، خالصـه سـمینارها، گـزارش هـا و پروانـه ثبـت          مطالعه منابع و مدارك جدید.2
).1381جعفربیگلو، (اختراعات، پایگاه هاي اطالعات 

).فرایند تطبیق شاخص نیاز با محتواي مدارك روزآمد(انتخاب و گزینش مطالب مرتبط با پرونده هاي پژوهشی .3
از اصطالحنامه هاي موجود و متناسب با محتواي موضوع هر براي جلوگیري از ریزش کاذب: انتخاب توصیفگرها.4

).پرونده پژوهشی(پروفایل 
انتخاب و گزینش مطالب مرتبط.5
)کارنماي جستجوي اطالعات(ارسال منابع به روش مقتضی .6

اطالع دهی حضوري: الف
اطالع دهی تلفنی: ب
آگاهی رسانی با پست: ج
آگاهی رسانی با پست الکترونیکی: د
تهیه بولتن هاي آگاهی رسانی: ه
)1380موسوي چلک، (تهیه نمایه ها و چکیده ها : و
.ارزیابی خدمات ارائه شده و نظرسنجی از پژوهشگران استفاده کننده براي ارائه مناسب این خدمات.7

:در مقاله خود فرایند اجراي اشاعه گزینشی اطالعات را اینچنین برمی شمارد) 1967(2کونور
:یستمورودي به س-1

که بتوان آنرا به وسـیله یـک سلسـله کارکترهـا توصـیف و بـه صـورت        ) براي اشاعه(هر اطالعاتی -
.برجسته اي دوباره ایجاد کرد

.توصیفگرها که اطالعات مورد نیاز استفاده کننده هستند-
فهرستی از آدرسهاي استفاده کنندگان-
و فراهم کردن ) با نیاز اطالعاتی(دریافت شده بازخوردي از استفاده کنندگان که درجه ارتباط خروجی -

.مبنایی براي بهبود ارتباط خروجی را نمایان می سازد
:فرایند اجرا-2

تطبیق توصیفگرهاي استفاده کننده از اطالعات مورد نیاز با توصیفگرهاي متون اطالعاتی ورودي به -
.سیستم

1Pao
2Connor
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کننده منطبق هستندگزینش اسناد توصیفی که با اطالعات مورد نیاز استفاده -
اصالح پرونده پژوهشی بر مبناي بازخورد استفاده کنندگان-
ارسال خروجی هاي گزینش شده-

بررسی خروجی-3
.تعریف اسناد انتخاب شده و ارسال به آدرس تعیین شده-
.آمارها، که سطح عملکرد سیستم را نشان می دهند-

ل را نیز در فرایند خـدمات اشـاعه گزینشـی اطالعـات بیـان      عالوه بر موارد ذکر شده موارد ذی) 205: 1998(1کاشیاب
:این مراحل بعد از مرحله اصالح قرار می گیرند. کندمی

.به صورت تمام متن، که می توان این کار را از طریق ارسال به ایمیل کاربر انجام داد:تحویل مدرك-
صـورت نیـاز کـاربر، بخـش     با توجه به وجود اطالعات به زبان هـاي مختلـف، در   :تسهیالت ترجمه-

کارکنان این بخش قابلیت ترجمه متون به زبان هاي مختلف . ترجمه می تواند از عهده این کار براید
.را باید داشته باشند

ارزیابی خدمات انجام شده با اهداف اولیهایجاد این خدمات می تواند در بهبـود ارائـه آن در   :ارزیابی-
مـدل بایـد مشـخص شـود کـه کارکنـان سیسـتم اطالعـاتی ،         بعـد از ارزیـابی  . آینده مـؤثر باشـد  

.، در طول زمان در مقایسه با طرح اصلی سیستم تغییر کرده است یا خیر... مدیریت،اهداف اصلی و 

روش هاي مهم انتقال اطالعات. 3-2
طریق شیوه همین که اطالعات مهم گزینش و پیشینه اي نظام مند آماده شد، اطالعات به روش هاي مناسب و از 

.هاي مختلفی براي استفاده کنندگان ارسال می گردد
تماس تلفنی؛- 1
ارسال پیام به کاربر جهت تماس با میز مرجع؛- 2
ارسال به دفتر کار؛- 3
؛)165: 1387کومار،) (امانت خودکار(فرستادن مداوم نشریات و دیگر اسناد - 4
ارسال از طریق پست الکترونیک؛- 5
.کاربرارسال از طریق صفحه شخصی - 6

2پرونده پژوهشی. 4

آگاهی رسانی جاري و به براي کاربر اولین گام درفرایند ارائهخدمات) پروفایل(تشکیل پرونده پژوهشی 
نوع خاص خدمات اطالعاتی است که در آن پرونده اشاعه اطالعات گزیدهخدمات . استاشاعه اطالعات گزیدهخصوص

بر اساس عالیق و نیـازهاي اطالعـاتی اسـتـفاده کنـنـدگان از ایـن پژوهشی از جایگاه ویژه اي برخوردار است و
اشاعه به منظور هدف گیري مناسب اطالعات، اطالعات مناسب به افراد مناسب، سیستم هاي .خدمات تهیه می شود

که ایجاد درست به همان اندازه )3،2000آلتمل(بر مبناي پرونده پژوهشی استفاده کننده بنا شده انداطالعات گزیده

1Kashyap
2Profile
3Altmel
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اشاعه شبکه عنصري بسیار ضروري در تحویل مدرك محسوب می شود، تشکیل پرونده، کلید هرگونه خدمات 
بطور . پرونده عبارت است از توصیف فشرده اي اززمینه هاي موضوعی مورد عالقه و توجه کاربر . استاطالعات گزیده

سط عملگرهاي بولی به یکدیگر ربط داده شده و بیانگر متعارف، پرونده شامل فهرستی از کلید واژه هایی است که تو
کلید موفقیت نظام آگاهی رسانی جاري و خدمات وابسته به آن بستگی به دقیق بودن . زمینه هاي عالقه کاربر می باشد

آنها وابسته پرونده ها دارد که آن هم تا اندازه زیاد به کار انجام شده در زمینه ساختن و ایجاد پرونده ها و بازنگري در 
).366: 1378پائو،(است 

خدمات آگاهی رسانی . کشف نیازهاي کاربر را بخشی اساسی در فراهم آوري اطالعات می داند) 2008(جابرحسین 
یافتن این نیازها و عالیق کاربر پرونده پژوهشی . جاري به دلیل طبیعت خود، باید به عالیق گیرنده بسیار نزدیک باشد

. ونده پژوهشی کاربر شامل اطالعاتی درباره کاربر است که نیازهاي اطالعاتی او را مشخص می سازدپر. نامیده می شود
. که مجموعه اي از اصطالحات کلیدي را شامل می شودآنی است 1یک پرونده پژوهشی ساده شبیه یک پرس و جوي

ابل پرونده پژوهشی ساده، پرونده درمق. اینچنین پرونده پژوهشی براي ارائه خدمات آگاهی رسانی جاري ضروري است
پژوهشی پیشرفته قرار دارد که جهت درج نیازهاي اطالعاتی پژوهشگران طراحی شده وشامل اطالعات پیچیده تري از 

.منابع اطالعاتی و مشکالت مربوط به یافتن مناسب آن ها می شود
عات طرح پژوهشیـ با توجه به عناوین و پرونده پژوهشی را فرایند تجزیه و تحلیل بهینه موضو) 1376(جعفربیگلو 

گر ـ به واسطه منابع استاندارد و به صورت هاي پرسشهاي اصلی و کمکی مندرج در سیاهه عالقمنديکلیدواژه
. بندي می داندروشمند، و براي رسیدن به حداکثر پاسخ و تعریف راهبرد مناسب کاوش، ترکیب

:مراحل زیر را باید مورد توجه قرار دادوي معتقد است در طراحی یک پرونده پژوهشی
؛3، با استفاده از عناوین پژوهش و فرایند مصاحبه مرجع2طراحی شماي کلی موضوعی.1
موضوعی متناسب با طرح پژوهشی؛) هاي(نامهتعیین اصطالح.2
به کارگیري منابع مرجع مرتبط با موضوع براي تکمیل شماي موضوعی؛.3
ونده پژوهشی؛تعیین توصیفگرهاي مناسب براي پر.4
بندي ساختار مناسب راهبردهاي کاوش با توجه به نوع، هدف و گستره موضوع؛ترکیب.5
بازخورد؛.6
.بازبینی، و انجام اصالحات و تغییرات الزم.7

خوان نیز هست تعیین عالوه بر این موارد، این فرایند شامل تبدیل زبان طبیعی پرسشگر به زبان کنترل شده ماشین
ترین مراحل تبدیل زبان هاي اصلی و کمکی از عمدهطریق جداسازي عناوین پژوهش به کلیدواژههاي نیاز ازشاخص

.باشدطبیعی به زبان کنترل شده می
هدف از ایجاد پرونده پژوهشی را توصیف نیازهاي اطالعاتی یک کاربر به وسیله گروهی از کلیدواژه ها ) 1378:366(پائو

:تعیین دقت و درستی آن، سه جنبه مهم برمی شماردمی داند و در تشکیل هر پرونده و 
توانایی شخصی درخواست کننده در برقراري ارتباط مؤثر با نظام اطالع رسانی؛-1
تعبیر شخص مسئول تشکیل پرونده از شیوه بیان کاربر از نیاز خود؛-2
م هاي بازیابی میزان دقتی که زمینه هاي موضوعیشناساییشدهبهواژگانومشخصه هایپایگاه داده ها و نظا-3

.برگردانیده می شود
1Query
2Concept map
3Reference interview
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در اختیار کاربر قرار گرفت می باید مصاحبه ارزشیابی انجام شود تا اشاعه اطالعات گزیدهمعموالً برایاولین بار کهخدمات
کتابدار متوجه شود اطالعاتی که او فراهم کرده است چقدر براي کاربر مفید بوده است تا بر اساس آن، استراتژي هاي 

ر کاربر در مصاحبه به عبارت دیگر اگ. بعدي خود را مبنی بر دنبال کردن یا دنبال نکردن استراتژي فعلی مشخص کند
ارزشیابی اعالم کند که اطالعات و منابع فراهم شده توسط کتابدار مرجع براي او مفید نبوده است، مصاحبه مرجع اولیه 

علیجانی، (باید دوباره صورت گیرد تا کتابدار متوجه شود کاستی ها کجا بوده تا بر اساس آن دوباره خدمات را ارائه دهد 
1388 :66.(

غالباً براي شناخت . هیچ روال دقیق و صریحی وجود ندارد که تشکیل پرونده را به صورت بهینه تضمین کندمتأسفانه
:روش زیر استفادهمی شود2زمینه هاي موضوعی مورد عالقه کاربر، از 

به که مصاحبه گر در مورد موضوع ها و راهبردهاي مختلف به موضوع ها، انواع فعالیتهایی که نیاز : مصاحبه- 1
اطالعات دارد، تعداد مقاله هاي مورد نیاز، این که گزارش هاي پژوهشی یا پروانه ثبت اختراع هم مورد نیاز است یا 

.خیر؟ و مسائل مربوط به پوشش محتوایی و زبان رامطرح می نماید
زمینه هاي شیوه دیگر در مورد پژوهشگران آن است که به جاي تشکیل پرونده بر اساس اظهارات کاربر درمورد- 2

نوشته هاي هر . مورد عالقه اش، نوع دیگري از پرونده پژوهشی را با توجه به انتشارات خود کاربر تشکیل داد
این امر نیز به دو صورت می .شخص می تواند نشانه موثّق و مستدلی از زمینه هاي پژوهشی مورد عالقه وي باشد

ست آنکه، اصطالحهاي نمایه اي داده شده به نوشته هاي فرد را نخ. تواند در تشکیل پرونده مورد استفاده قرار گیرد
دوم، انتشارات خود . می توان براي تشکیل پرونده اي آزمایشی، اما منوط به بازنگري از سوي کاربر، به کاربرد

یعنی . ادکاربران را می توان براي بازیابی انتشاراتی که از نظر موضوعی مشابه با آنها هستند مورد استفاده قرار د
چنین روشی استفاده از انتشارات خود . آنکه، مقاله هاي استناد کننده با انتشارات استناد شده ارتباط موضوعی دارد

کاربر به منزله شاخصی براي زمینه هاي موضوعی مورد عالقه، شیوه اي پویاست بدان معنا که سابقه انتشاراتی 
با این حال، این گونه روش تشکیل پرونده ممکن است . ه اوستفرد، نشانگر رشد زمینه هاي پژوهشی مورد عالق

.تنها در مورد پژوهشگران مؤثر و مفید باشد
:شودبه روش زیر عمل می،در ایجاد پرونده پژوهشی مناسب

در این مرحله الزم . کنندگان باید مورد آزمایش قرار گیرداطالعات ارائه شده توسط استفاده،در اولین مرحله.1
هاي موضوعی خاصی است؛ و نیز ارتباط آن با سایر نسته شود که عناوین ارائه شده وابسته به چه حوزهاست دا

توان از خالل توضیحات ارائه شده توسط پرسشگران در جریان هاي موضوعی چیست؟ این ارتباط را میحوزه
.فرایند مصاحبه مرجع استنتاج کرد

به صورت ،لعه و دقت در موارد زیر فهرستی از واژگان مناسبو از طریق مطا،با توجه به پرونده پژوهشی.2
:شودمند تهیه مینظام
فرم ورود اطالعات پرونده پژوهشی؛) الف
،...)،UDC،DDC،LC(هاي موجود بنديفرانماي طبقه،منابع مرجع مرتبط مانند اصطالحنامه هاي تخصصی) ب

هاي مرتبط با پایان کتاب،نمایه موضوعی،هاي موضوعینامهنمایه،هاها و دانشنامهفرهنگ،هاي موضوعیسرعنوان
.موضوع پرونده پژوهشی

حذف واژگان غیرضروري و اضافی و افزودن واژگان مناسب جدید؛.3
شود؛بازبینی مجدد نمایۀ سیستمی که پرونده پژوهشی در آن وارد می.4
تعدیل ساختار پرونده پژوهشی؛.5
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بندي شده؛هاي موجود میان واژگان طبقهده از شباهتبندي اصطالحات با استفاگروه.6
هاي واژگان از راه تجزیه به سطوح کوچکتر با عملگرهاي منطقی و براي پیدا کردن بندي گروهترکیب.7

مفهوم واحد از موضوع؛
هماهنگ کردن زبان طبیعی با زبان کنترل شده؛.8
بندي یک ترکیب مناسب همچون فرمول8و 7هاي مناسب به دست آمده از بندهاي بنديمقایسه ترکیب.9

تر و ترکیب زبان طبیعی؛تجزیه به سطوح کوچک،جدید از هر دو شکل
،ها با به کارگیري حالت مفردسنجی منطقی براي رسیدن به راهکار مناسب ترکیب واژهبررسی و امکان.10

)1376جعفربیگلو،(....کاوش اصطالحات خاص،جمع

انواع پرونده پژوهشی. 4-1
:نوع اصلی تقسیم نمود2پرونده پژوهشی را می توان به 

پرونده اي است که براي رفع نیازهاي سازمانی و تحقیقاتی یک مرکز یا ):تنالگانی(پرونده پژوهشی سازمانی .4-1-1
از این . این نوع پرونده متأثر از اهداف، گستره فعالیت و نیازهاي سازمان مربوطه است. سازمان تشکیل می شود

با رویکرد کاوش اشاعه اطالعات گزیدهوع پرونده در مراکز اطالع رسانی و کتابخانه هاي ارائه دهنده خدمات ن
این دسته ازپرونده ) 1376(جعفر بیگلو. استفاده می گردد) جستجو براي گروهی از پژوهشگران هم موضوع(گروهی 

:گروه تقسیم می نماید3هاي پژوهشی را به 
هرست مندرجات جاري از عناوین پژوهشی موجود در مدارك چاپی، بانک ها،پایگاه ها و شبکه شامل ف: گزارمانی-

گستره آن ممکن است از ارائه اطالعات کتابشناختی تا . هاي اطالعاتی، بر اساس شاخص هاي نیاز سازمان است
.ر کندتهیه چکیده نامه، نمایه نامه، مشخص کردن توصیفگرها و سایر اطالعات مورد لزوم تغیی

تازه هاي نشریات و (هدف آن اعالم خبر یا اخبار و گزارش هاي خاص . محتواي خبري یا گزارشی دارد: جاري-
.به فرد یا گروهی از افراد ویژه است...) کتابها و 

این پرونده عبارت است از ترکیب بندي شاخص هاي نیاز ما بین عده اي از افراد که داراي خصیصه : موضوعی-
.مشترك و نیاز موضوعی مشخص هستنداي 

این نوع پرونده پژوهشی متشکل از نیازهاي اطالعاتی پژوهشگرانی ): حرفه اي(پرونده پژوهشی تخصصی.4-1-2
از این نوع پرونده در مراکز اطالع رسانی و کتابخانه هاي . است که در حال تحقیق روي موضوعی خاص هستند

جستجو براي هر فرد انجام و با هر روزآمد (با رویکرد کاوش خاص گزیدهاشاعه اطالعات ارائه دهنده خدمات 
تقسیم بندي این نوع نیز مانند پرونده پژوهشی تنالگانی .استفاده می گردد) سازي اطالعات جستجو تکرار می شود

.گروه گزارمانی، جاري و موضوعی است ولی با رویکرد فردي3به 

اجزاي پرونده پژوهشی. 4-2
:بخش است3طقی، فرم جامع ورود اطالعات براي تشکیل پرونده پژوهشی شامل طور من

بخش اطالعات فردي، احتماالً شامل نام، نام خانوادگی، سن، جنس، مدرك تحصیلی، رشته تحصیلی، .1
...الکترونیکی،پست/ نمابر/ مسئولیت، نشانی، شماره تلفن

شی به زبان اصلی، عنوان طرح پژوهشی به یک بخش اطالعات موضوعی، احتماالً شامل عنوان طرح پژوه.2
...هاي وابسته،هاي اخص، کلیدواژههاي اعم، کلیدواژهزبان معتبر علمی دیگر، کلیدواژه
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موضوعی مرتبط، ) هاي(موضوعی مرتبط، پایگاه) هاي(بخش اطالعات سیستمی، احتماالً شامل بانک.3
اعتبار، ) 12(، ردة دسترسی ) 11(ن خطی ارتباط برو) 10(افزار ارتباطی، ارتباط درون خطینرم

).1376جعفربیگلو،(...گذرواژه،
:اجزاي پرونده پژوهشی را اینچنین بر می شمارد) 2008(جابرحسین

نــام، آدرس، شـمـاره تـمـاس،: اطالعـات مـربـوط به هـویـت خـاص کـاربـر شـامل- 1
؛...پست الکترونیکی و

رشته تحصیلی و سطح تحصیالت، شغل و حرفه و تجربیات : تجربیات کاربر شاملاطالعات مربوط به شرایط و - 2
اطالعات این قسمت به طور محسوسی به گردآوري اطالعات کیفی در زمینه دانش و مهارتهاي کاربران . مرتبط

کمک می کند؛
اطالعات مربوط به پوشش موضوعی به صورت جزئی که بخش اساسی پـرونده پژوهـشی - 3

بنابراین . را تشکیل می دهد و اطالعات مرتبط با نیاز کاربر بر اساس آن بازیابی، اسکن و ارسال می گرددکاربر 
این بخش می تـوانـد . بخش موضوعی باید به دقت مـورد تفسیر قـرار گیرد

:شـامل قسمت هاي ذیل باشد
موضوعات فرعی آن عنوان یا موضوع که براي اینکار باید با تعیین موضوع اصلی و: تعیین دامنه موضوع اصلی-

پژوهش و تعدادي کلیدواژه قابل تغییر که موضوع و مسئله را به خوبی تفسیر کنند را ذکر کرد؛
تعیین هدف پژوهش براي تعیین حجم اطالعات مورد نیاز براي نگارش مقاله، ارائه سخنرانی، : هدف از پژوهش-

ضروري است؛ ... و یا کار پژوهشی و 
این گزینه داللت به زمان انتشار اطالعات جمع آوري شده دارد؛: ه زمانی انتشاردامن-
زبان مورد نظر به صورت خاص . اطالعات ممکن است به زبان هاي مختلفی انتشار یافته باشند: زبان مورد نظر-

باید تعیین گردد؛
باشد ... ها، پایگاههاي کتابشناختی واین اطالعات می تواند شامل مقاالت، نشریات، گزارش: منابع مورد ارجاع-

که در تشخیص مرتبط بودن اطالعات با نیاز کاربـر بسیار مفید هستند؛
و در انتخاب نوع . این گزینه براي یافتن دانش کاربر در زمینه کار با رایانه ضروري است: سطح آشنایی با رایانه- 4

ات کاربر مفید خواهد بود؛بر اساس تجربی...) دیجیتالی، چاپی و (منبع اطالعاتی
مانند فقط اطالعات (این گزینه مربوط به نوع اطالعات مورد نظر کاربر : شیوه توزیع یا تحویل اطالعات- 5

چاپی، کپی برروي لوح فشرده و یا فایل (شکل اطالعات ) کتابشناختی یا اطالعات کتابشناختی به همراه متن مقاله
است؛ ...) دستی، از طریق خدمات پست و یا پست الکترونیکی و(عات شیوه تحویل اطال...) الکترونیکی و 

این گزینه اي مهم در پروفایل است که چگونگی ارسال اطالعات را : فاصله مورد نظر براي ارسال اطالعات- 6
در پرسش اینجاست که آیا کاربران باید در مورد آخرین اطالعات ...). هفتگی، دوهفتگی، ماهانه و(تعیین می کند

حوزه مورد عالقه شان اطالعات داشته باشند؟ این گزینه به طور مشخصی فاصله جستجو هاي تخصصی را براي 
. افراد تعیین می کند

بیان می کند که، با در اختیار داشتن پرونده اي آزمایشی که نشانگر انگـاره هـاي جسـتجوي کـاربر     ) 1378:369(پائو 
واژه ها در آن 1)ترکیب(نظام بازیابی و نحو1ن مفاهیم و ملزومات را به واژگاناست، شخص تشکیل دهنده پرونده باید آ

براي افزایش دقت در نتایج بازیابی بهتر است . نظام برگرداند

1Vocabulary
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برخیکلیـدواژه هـانیز بههمـان    . اسـتفاده شـود  ) تزاروس ها(براي برگرداندن کلیدواژه ها و بسط آنها از اصطالحنامه ها 
پس از چنین اقداماتی، درمورد تأیید واژگان یافت . یده دیده می شود براي جستجو حفظ می شودشکلیکه در عنوان چک

.شده با کاربر مشورت می شود

پرونده پژوهشی منابع اطالعاتی. 4-3
هر نظام اشاعه گزینشی اطالعات دو ورودي عمده دارد که یکی از آنها پرونده پژوهشی و دیگري موارد اطالعاتی و یا 

موارد و مدارك اطالعاتی وارد شده به نظام ابتدا بنابر اصطالحنامه مورد استفاده مرکزنمایه سازي می .مدارك هستند
و سپس بنابر خط -همان اصطالحنامه اي که کلیدواژه هاي موضوعی مورد نیاز هر فرد نیز از آن انتخابمی شوند-شوند

واچ 3، پی دي اف2ایجاد ابرداده، تبدیل بهفرمت هاي اکس ام ال. مشی نظام به فرمت هاي مورد نیاز تبدیل می شوند
مدارك پردازش شده در . و یا چندتایی از آنها از جمله پردازش هایی است که در این مرحله صورت می گیرد4تی ام ال

دارك کدي داده در این مرحله به هر یک از م. ذخیره می شوند"پایگاه اطالعاتی مدارك"یک پایگاه اطالعاتی با نام 
هر بار که اطالعات جدیدي . می شود و به همراه اصطالح هاي نمایه سازي شده در یک فایل مقلوب قرار می گیرند

پرونده هاي . ی شودموارد نظام می شود کلیه مراحل پردازش روي آن انجام گرفته و پایگاه اطالعاتی مدارك به هنگام 
سپس در فاصله . عاتی پرونده ها پس از کددهی در یک فایل ذخیرهمی شوندپژوهشی نیز پس از تکمیل در پایگاه اطال

هاي زمانی معین، بسته به خط مشی سیستم و دوره هاي ورود اطالعات به آن، کلیدواژه هاي فایل پرونده ها، مورد 
مدارك یافت شده در جست و جو و مقابله با فایل مدرك قرار می گیرند و هر جا بین کلیدواژه ها اشتراکی یافت شد، کد

پرونده پژوهشی متناسب ذخیره می شودومشخصاتمربوطبه مدارکآنکدبرایصاحبپروندهپژوهشیارسال می 
اجزاي پرونده پژوهشی مربوط به منابع اطالعاتیمی تواند شامل مشخصات کتابشناختی )166-167: 1385رادفر،.(گردد

این پرونده . رد بدست آمده از اصطالح نامه هاي موضوعی باشدمنابع به همراه کلیدواژه ها و اصطالحات خاص استاندا
بدین صورت ممکن است یک منبع اطالعاتی به لحاظ داشتن چند کلیدواژه در . ها بر اساس موضوعی مرتب می شوند

.موضوعات مختلف بایگانی شود
از تکنیکهـایی بـراي جسـتجو    معمـوالً مشارکت داده شده در سیستم اشاعه اطالعات گزیده نیـز پایگاه هاي اطالعاتی

.اطالعات استفاده می کنند که به صورت زیر خالصه ذکر می گردد
)جستجو در نتایج جستحوهاي قبلی(جستجوي محدودشده . الف
جستجو با استفاده از عملگرهاي بولی. ب
جستجوي کلیدواژه اي. ج
جستجوي دامنه اي . د
جستجوي فرامتنی.ه
جستجوي عبارتی.و
جستجوي کوتاه شده. ز
جستجوي متن آزاد.ح

1Syntax
2Extensible Markuplanguage(XML)
3Portable Document Format (PDF)
4HypertextMarkupLanguage (HTML)
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، بـراي اجـراي   )جستجو در نتـایج جسـتجوهاي قبلـی   (در میان این تکنیک هاي جستجو، جستجوي محدودشده : نکته
).41: 2008جابرحسین،(تطبیق اطالعات در عملکرد اشاعه گزینشی اطالعات پیوسته بهترین گزینه خواهد بود 

ها را در اجراي جستجوها عنوان می کند و معتقد است که کاربران به خاطر مبلغی نقش هزینه ) 196: 1977(1کامینیکی
که پرداخت می کنند انتظار یک بازیابی فوق العاده را دارند و مسئوالن اطالع رسانی باید سعی کنندمناسبترین جستجو 

.یا جستجوها را با هزینه کمتر براي آنان انجام دهند

طراحی پرونده پژوهشی. 5
سخگویی به نیاز اطالعاتی کاربران هدفی است که خدمات اطالعاتی براي آن در کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی پا

مراکز در راستاي ارائه خدمات . و یافتن این نیاز اطالعاتی اساس اجراي این خدمات محسوب می گردد. ایجاد می گردد
کاربر مبذول داشته و از شکل هاي متفاوتی براي دریافت خود کوشش زیادي در تشخیص و دریافت نیازهاي اطالعاتی

با توجه به نوع خدماتی که در مراکز اطالع رسانی و کتابخانه ها ارائهمی گردد، پرونده این نیازها استفاده می کنند
برخی مراکز پرونده پژوهشی مربوط به کاربران خود را به صورت . به صورتهاي متفاوتی تهیه می گرددپژوهشی 

به صورت طراحی به صورت الکترونیکی از طریق وب سایت خود در حضوري و دستی تهیه می نمایند و برخی دیگر 
اختیار کاربر قرار می دهند البته مراکزي نیز وجود دارند که این فرم را به صورت دستی تهیه و پس از تکمیل از سوي 

توجه به سیاستهاي خاص مرکز عالوه بر اجزاي اصلیپرونده مراکز مختلف با.کاربر در رایانه ورود اطالعات می نمایند
به عنوان مثال مراکز اطالع رسانی براي کاربران رده باالي پژوهشی .پژوهشی موارد خاص خود را نیز در نظر می گیرند

از شیوه بررسی انتشارات کاربران براي جمع آوري اطالعات مربوط به زمینه ...) هیئت علمی دانشگاهها، متخصصان و (
نیاز کاربران گاهی متخصصان اطالع رسانی براي روشن شدن محدوده موضوعی مورد . موضوعی آناناستفاده می نمایند

گاهی نیز . که به صورت مبهم اعالم شده است، از منابع مرجع نظیر دایره المعارفها و فرهنگها استفاده می نمایند
کاربران در اعالم نیازهاي اطالعاتی خود به موضوعات خاص اشاره می کنند به طوري که موضوعات مرتبط با آن 

کاربر به صورت خیلی کلی عنوان شده و نیاز است که موضوعات خاصتر اعالم نیاز نمی گردد و یا برعکس اعالم نیاز
بنابراین ممکن است متخصصان اطالع رسانی بدین جهت نیز از منابع مرجع براي مشخص شدن بهتر شـماي . شوند

.موضـوعی کاربـران استفاده نمایند
ی اطالعات، اطالعات مورد نیاز مراکز اطالع رسانی و کتابخانه ها طی اجراي فرایند خدمات اشاعه گزینش

نشانی ها می توانندشامل نشانی پستی، پست الکترونیکی، تلفن، . کاربران را با توجه به نشانی آنها، ارسال می نمایند
مراکز اطالع رسانی ارائه دهنده خدمات . باشند که در پرونده پژوهشی افراد گردآوري شده اند... نمابر، محل خدمت و 

اطالعات اغلب براي ایجاد سهولت و سرعت در کار ارسال اطالعات،فهرستی از این نشانی ها را جداي اشاعه گزینشی
.از پرونده پژوهشی به صورت کامل در فایل جداگانه اي ذخیره سازي می نمایند

رسانی جهت طراحی پرونده پژوهشی پژوهشگران در مراکز اطالع با توجه به مطالعات انجام گرفته پیشنهاد می شود 
:نکات زیر مورد توجه قرار گیردمراحل 
تهیه فرم الکترونیکی جهت دریافت اطالعات کاربر-1
پروفایل (ایجاد پرونده پژوهشی بر اساس فرایند کاري کاربر به طوري که در طول زمان قابل تغییر باشد -2

)یادگیرنده
ه نیاز کاربراستفاده از اصطالح نامه هاي موضوعی جهت تعیین کلیدواژه هاي مربوط ب-3

1Kaminecki
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استفاده از منابع مرجع نظیر فرهنگها و دایره المعارفها جهت تکمیل شماي موضوعی کاربر-4
تهیه فهرستی از نشانی هاي کاربران به صورت الکترونیکی-5
با توجه به راهبرد کاوش مورد نظر) حرفه اي(تهیه پرونده پژوهشی کاربران به صورت تنالگانی و یا تخصصی -6
فنی پرونده هاي پژوهشی با استفاده از متخصصان اطالع رسانی و متخصصان موضوعیپرورش ساختار -7
اصالح پرونده پژوهشی پس از دریافت بازخوردهاي دوره اي-8
تلفنی و یا اتوماسیون –) اولویت اول(ارسال اطالعات به صورت پست الکترونیکی و یا صفحه شخصی کاربر -9

)اولویت دوم(اداري و حضوري 
مربوط به عملکرد سیستم به صورت ماهانهتهیه آمار -10
ارسال پرونده پژوهشی به همراه اطالعات ارسالی براي کاربر به جهت سهولت دریافت میزان ارتباط اطالعات -11

دریافتی با نیاز اطالعاتی 
موارد (ارسال اطالعات به صورت اطالعات کتابشناختی به همراه لینک به متن کامل در همان صفحه -12

)ریعتر بدست کاربر می رسددرخواستی س
تنظیم اطالعات کتابشناختی اطالعات ارسالی به کاربر با استفاده از درجه ربط موضوعی و سپس تاریخ انتشار -13

.اطالعات
ارزیابی از خدمات صورت گرفته با استفاده از آمارهاي بدست آمده از عملکرد سیستم-14
در پایان فرم ارسال اطالعات"نظرخواهی"دریافت بازخورد به صورت الکترونیکی با ایجاد گزینه-15
اصالح پرونده پژوهشی کاربر با توجه به نتایج بازخورد بدست آمده-16
سهولت (ارسال اطالعات مورد نیاز کاربران با توجه به نوع فایل مشخص شده توسط آنان در پرونده پژوهشی -17

)دسترسی
ا به دیگر زبانها درخود مرکزاطالع رسانی یا ایجاد امکان ترجمه متون ارسالی توسط متخصصان موضوعی آشن-18

کتابخانه ارائه دهنده خدمات و در صورت نیاز معرفی متخصصان موضوعی آشنا به دیگر زبانها درخارج از مرکز
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"پرونده پژوهشیطراحی شده نمونه "

شماره پرونده پژوهشیشماره کاربر

نام کاربر

عبورکلمه 

)دوباره(کلمه عبور 

نام و نام خانوادگی

جنسیت
سن 

پست الکترونیکی

)دوباره(پست الکترونیکی 

)به همراه کد شهر(شماره تلفن ثابت 

شماره تلفن همراه

آدرس و کد پستی

سطح تحصیالت

رشته تحصیلی

عنوان پژوهش

هدف از پژوهش

زمینه موضوعی پژوهش

کارهاي پژوهشی انجام گرفته

زبان اطالعات مورد نیاز

دوره زمانی اطالعات مورد نیاز

مرد/زن

پایان /مقالھنگارش 
طرح پژوھشی /سخنرانی/نامھ

...و

/ انگلیسی/فارسی
عربی

سال ٥/سال جاری
سال گذشتھ و ٢٠/گذشتھ
...
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کلیدواژه هاي درخواستی

منابع مناسب مورد ارجاع

تنظیم اطالعات بر اساس

نوع اطالعات ارسالی

نوع فایل درخواستی

سطح آشنایی با رایانه

فاصله زمانی مورد نظر براي دریافت اطالعات

نظرخواهی

ارسال

و مآخذمنابع

مجلـۀ علـوم تربیتـی و روانشناسـی     . هاپیدایش و گسترش خدمات مرجع در کتابخانه). 1380(بیگدلی، زاهد 
.154-135، )2و1(8دانشگاه شهید چمران اهواز، 

دانشگاه فردوسی : مشهد. فتاحی... آزاد و رحمت ا... ترجمه اسدا. مفاهیم بازیابی اطالعات). 1378. (، میرندا لیپائو
.مشهد

.29-22، )4(12، رسانیاطالع.ساختوارة پروندة پژوهشی). 1376(جعفربیگلو، موسی 
.ص).4و3(17:اطالع رسانیفصلنامه . اطالع رسانی گزینشی رویکرد هزاره سوم). 1381(جعفر بیگلو، موسی 

.161-170.ص.66:فصلنامه کتاب. قابلیت وب در اشاعه گزینشی اطالعات). 1385(رادفر، حمیدرضا 
، زاهـد  )نویسنده همکـار (کرمی ... نورا. از نظریه تا عمل: خدمات مرجع و اطالع یابی). 1388(علیجانی، رحیم 

.چاپار: تهران). ویراستار(بیگدلی 
.دانشگاه شهید چمران: اهواز. ترجمه زاهد بیگدلی. خدمات مرجع). 1387(کومار، کریشان 

.کتابدار: تهران. جیران خوانساري؛ مرضیه سیامک: ترجمه. خدمات مرجع). 1389(کریشان ومار،ک
بـه نماینـدگان   SDIطرح پیشنهادي ارائه خدمات اشـاعه اطالعـات گزینشـی   . موسوي چلک، افشین

. 6پیام بهارستان، شماره . مجلس شوراي اسالمی
بـراي  ) SDI(طراحی پایگاه اطالعاتی خدمات اشاعۀ گزینشی اطالعات ). 1386(نصرتی اردکانی، علی 

پایان نامـه  (زاهد بیگدلی : به راهنمایی.هااعضاي هیأت علمی دانشگاه شهید چمران بر اساس نظرات آن
.علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده دانشگاه شهید چمران اهواز). کارشناسی ارشد

پایان /کتاب
ثبت پروانھ /نشریھ/نامھ

تاریخ / موضوعیاختراع
انتشار

/ اطالعات کتابشناختی
ھردو/ متن کامل

/ دوھفتگی/ ھفتگی
ماھانھ

اچ /پی دی اف/ متنی
تی ام ال

خوب/متوسط/کم
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