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چهارمين مرحله نظام تشويق ژپوهشگران نهاد كتابخاهناهي عمومي كشور
ضمن سالم و سپاس از تمامي همكاراني كه آثار پژوهشي خود را براي داوري در سامانه نظام تشويق پژوهشگران نهاد ثبت نمودهاند،
گزارش مختصري از فعاليتهاي انجام شده و آخرين وضعيت نظام تشويق به استحضار پژوهشگران محترم ميرسد.
پس از بررسي پيشنهادهاي دريافتي شما عزيزان توسط اداره كل پژوهش و نوآوري نهاد كتابخانههاي عمومي كشور ،تغييراتي در اين
دوره ايجاد شد كه شرح آن در اطالعيه شماره  2ارائه شده است.
مراحل بازنگري و ثبت آثار در اين دوره بر اساس جدول زمانبندي زير انجام شد.
زمان

اقدامات

دوشنبه  20ديماه ۱۳۹۵

بهروزرساني و اصالح بخشنامه اجرايي بر اساس آخرين تغييرات

يكشنبه  26ديماه ۱۳۹۵

اعمال تغييرات الزم در سامانه

چهارشنبه  2۹ديماه ۱۳۹۵

آغاز به كار سامانه

چهارشنبه  2۷بهمنماه ۱۳۹۵

تمديد مهلت ثبت آثار

جمعه  6اسفند ۱۳۹۵

پايان مهلت ثبت آثار

شنبه  ۷اسفند ۱۳۹۵

بسته شدن سامانه و آغاز فرايند بررسي

با بسته شدن سامانه فرايند بررسي ،اصالح و استعالم انجام شد .برخي از اقدامات انجام شده در اين مرحله عبارتاند از:


بررسي و تأييد ميزان ارتباط آثار با كتابخانههاي عمومي از طريق مطالعه اجمالي آثار؛



بررسي و تأييد تعداد نويسنده و نوع همكاري؛



بررسي و تأييد نوع نشريه از طريق جستجو در سايت نشريه ،مگيران و وزارت علوم؛



جستجوي اعتبار و ضريب تأثير مجالت خارجي؛



بررسي و تأييد زمان انتشار آثار؛



جستجوي مشخصات كتاب در كتابخانه ملي و يا اينترنت و فايلهاي پيوست و اصالح ساير اطالعات؛



استعالم صحت گواهي تائيد انجام كار در خصوص طرحهاي پژوهشي؛



بررسي و تأييد گواهي تائيد آثار مربوط به همايش؛



استعالم مجوز همايشهاي ملي و بينالمللي؛



درخواست تائيد آثار ثبتي به اعضاء كه ثبت آثارشان بهصورت نيمه باقي مانده بود؛



برگشت آثار ثبتشده كه داراي نواقصي در مدارک و يا مشخصات كتابشناختي آثار بود؛



اصالح كد و رمز اعضائي كه به هر دليل امكان ورود به سامانه را نداشتهاند.
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پس از تكميل فرايند بررسي ،پايگاه اطالعات آثار مرحله چهارم تشكيل شد .بر اساس گزارش اين مرحله ،خوشبختانه تعداد همكااران
مشاركتكننده در اين مرحله نيز افزايش قابلتوجهي (بيش از  )% 42داشته است .نمودار زير تعداد شاركتكننادگان در دورههااي مختلا
نظام تشويق را نمايش ميدهد.
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عالوه بر اين ،نسبت آثار مرتبط با كتابخانه عمومي به كل آثار ثبتشده در اين دوره ( )% ۹0به شكل معنيداري بسيار بيشتر از دوره گذشته بوده
است ( % 2۵رشد) .همچنين سهم آثار كمارتباط با كتابخانه عمومي كاهش يافته و با توجه به تغيير دستورالعمل چهارمين دوره نظام تشويق ،تعداد آثاار
بيارتباط با كتابخانه عمومي در اين دوره به صفر كاهش يافته است.
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مراحل بعدي بر اساس جدول زمانبندي زير پيگيري شد:
زمان

اقدامات

شنبه  ۷اسفند ۱۳۹۵

آغاز بررسي آثار ،رفع نواقص و داوري فرمي

شنبه  20خرداد ۱۳۹6

گزارش نهايي پايگاه اطالعات مرحله چهارم و داوري فرمي

دوشنبه  2۹خرداد ۱۳۹۵

آغاز فرايند امتيازدهي محتوايي

در اين مرحله ،آثار مرتبط با حوزه كتابخانههاي عمومي در اختيار استادان علم اطالعات و دانششناسي ،متخصصان و صااحبنظاران
حرفهاي قرار گرفته تا از دو منظر روششناختي و كاربردسنجي ارزيابي شوند .با توجه به اين كه آثار متنوع راه يافته به اين مرحله پايش از
اين در مرحله ارائه (دفاع پاياننامه ،چاپ كتاب ،انتشار مقاله ،سخنراني در همايش و )...داوريهاي خااص خاود را طاي كاردهاناد ،در ايان
مرحله فرايند امتيازدهي يكپارچه انجام ميشود تا عيار كيفيت محتوا و اثربخشي آنها در رابطه با كتابخانههاي عمومي مشخص شود.
پيشبيني ميشود فرايند امتيازدهي محتوايي آثار تا پايان مردادماه  ۱۳۹6به پايان برساد .پاس از جماعبنادي نهاايي امتياازات ،آثاار
متناسب با امتياز دريافتي مورد تشويق و حمايت قرار خواهد گرفت.
ميزان و نوع حمايتها نسبت به دورههاي گذشته افزايش خواهد داشت ،كه بخشي از آن از طريق اطالعيههاي گذشته قابل مشااهده
است .همچنين بر اساس اطالعيه معاونت توسعه كتابخانهها و كتابخواني ،آن دسته از آثار همكاران ارجمند كه به دليل پژوهشي نبودن ياا
مرتبط نبودن با حوزه كتابخانه عمومي در اين فرايند وارد نشدهاند ،از طريق فراخوان مجزايي ثبت و ارزيابي و تقدير خواهند شد.
از همكاران گرامي تقاضا ميشود اخبار و اطالعيههاي بعدي كه از طريق سامانه نظام تشويق پژوهشگران اعالم ميشاود را پيگياري
نمايند .همچنين از تغييرات پيشنهادي شما براي اصالح نظام تشويق در دورههاي آينده استقبال ميگردد.
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