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  چكيده
ها و مقاطع  ها، گرايش ها، رشته ارائه يك الگوي مناسب در خصوص گروه پژوهش حاضرهدف  :هدف

  .رساني است و اطالعدانشكده كتابداري تحصيلي 
  .پژوهش حاضر با رويكرد كيفي و با استفاده از تكنيك دلفي انجام شده است :روش
رشته شامل  14، و »لوم و فناوري اطالعاتع« نتواند با عنوا دانشكده مي نشان دادها  يافته :ها يافته

كتابداري و «، »خطي و آثار كمياب خمديريت و سازماندهي نس«، »مديريت ركوردها و آرشيو«
مديريت «، »تاريخ و فلسفه اطالعات«، »مديريت دانش«، »هاي اطالعاتي سيستم«، »رساني اطالع

، »چاپ و نشر«، »اقتصاد اطالعات و دانش«، »علم سنجي«، »مديريت اطالعات و كتابخانه«، »اطالعات
فعاليت  »اطالعاتفناوري «و  »خدمات اطالعات شناسي و مرجع«، »هاي اطالعات مديريت سيستم«

هاي ديجيتال، دانشگاهي،  گرايش كتابخانه 4تواند داراي  رشته كتابداري و اطالع رساني مي .نمايد
هاي  رساني با رشته برنامه كارشناسي ارشد دوگانه براي كتابداري و اطالع. عمومي و تخصصي باشد

هاي تاريخ، ادبيات، علم  با رشتهآرشيو  دوگانهادبيات كودك، علم رايانه و مديريت و كارشناسي ارشد 
  .گردد ميپيشنهاد رايانه و مديريت 

دانشكده كتابداري و اطالع رساني، رشته تحصيلي، گروه آموزشي، گرايش، مقطع  :هاي كليدي واژه
 .يتحصيل
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 مقدمه
 هاي شاخه در بشر نيازهاي تنوع و سو يك از علم دامنه افزون روز گسترش با

 شدن تقسيم. است گرفته شكل گرايي تخصص سوي به حركت علمي گوناگون

 روند اين ادامه و ريزتر هاي شاخه به سپس و ها زيرشاخه به علم كلي هاي شاخه

. است جامعه در گرايي تخصص همين از ناشي جزء به كل از مراتبي سلسله
 تخصصي مشاغل حوزه در جامعه نياز پاسخگوي ديگر كلي و عمومي هاي رشته

 دارند موضوعي حوزه آن در ويژه تخصص به نياز ي كهجديد مشاغل نيست

 تخصصي فوق حتي و تخصصي هاي گرايش ايجاد. است آفريده جديد نيازهاي
 شدن شاخه شاخه حركت همين بر داللت نيز دانشگاهي هاي رشته از بسياري در
 هاي شاخص از يكي جامعه يك در گرايي تخصص حاضر حال در. دارند علم

 و آموزشي مراكز و ها دانشگاه ميان اين در. شود مي محسوب آن علمي توسعه
 كننده تعيين نقش كشند مي دوش بر را متخصصان تربيت اصلي بار كه پژوهشي

 پاسخگوي بتواند كه جديد هاي گرايش و ها رشته ايجاد. دارند سازي سرنوشت و
 .كنند مي ايفا بسيار نقش علمي توسعه در باشد جامعه تغيير حال در نيازهاي
 در رساني اطالع و كتابداري رشته دانشگاهي آموزش عمر از دهه چهار از بيش
 كتابداري آموزش تغيير لزوم با رابطه در متعددي آثار و مقاالت و گذرد مي ايران
 يافته فراوان گسترش كمي لحاظ به آنكه با 1389 سال تا اما است، گرديده تأليف

 كنند مي فعاليت رشته اين در كشور سراسر در آموزشي گروه 80 از بيش و
 طور به كه ايم بوده حوزه اين در كوچكي تغييرات شاهد اما) 2009 ،1كياني(

 در كشور بزرگ هاي دانشگاه كتابداري هاي گروه مجزاي تالش شامل عمده
 در گرايش دو يا يك حداكثر ايجاد و آموزشي واحدهاي محتواي تغيير خصوص

 ).1383 مرتضايي، ؛1384 فتاحي،( تاس بوده ارشد كارشناسي سطح

 اين براي مستقل دانشكده تاسيس از صحبت كتابداري حوزه استادان از بعضي
 انصاري،( اند برده سوال زير را كتابداري گروه سازماني جايگاه و داشته رشته
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 به منجر كه حركتي اما) 1372 حري، ؛1372اياغ، قزل ؛1372 قبال،ا يبن ؛1372
 .نگرفت صورت هرگز تحول شود ايجاد

 به را رساني اطالع و كتابداري گروه شدن دانشكده طرح 1372 سال در فدايي
 راستاي در حركتي دانشگاه مسئوالن تاييد عليرغم كه نمود ارائه تهران دانشگاه
 و ضرورت حسب بر مجدداً 1384 سال در وي. نگرفت صورت آن اجراي

 نمود ارائه تهران دانشگاه به و تهيه را طرحي دانشكده ايجاد براي نياز احساس
 امهن متفاه امضاي با 1388 سال در تا يافت ادامه ها تالش اين ).1389 فدايي،(

 دانشكده اولين ايران ملي كتابخانه و اسناد سازمان و تهران دانشگاه ميان همكاري
 فدايي دكتر تهران، دانشگاه رياست و شد تاسيس ايران رساني اطالع و كتابداري

 رياست به سمت حفظ با را تهران دانشگاه رساني اطالع و كتابداري گروه مدير
 .نمودند منصوب دانشكده
 هاي حوزه و رساني اطالع و كتابداري آموزش براي مستقل دانشكده تاسيس
 در كارآمد نيروهاي تربيت جهت مناسب بستر آوردن فراهم هدف با ،مرتبط
 كتابداري با مرتبط و گوناگون هاي رشته ساختن متمركز و اطالعات علوم حوزه

 دانشكده اين تاسيس اهداف به دستيابي اما. است پذيرفته صورت رساني اطالع و
 ريزي برنامه را آن اساسي بخش كه است مناسب ريزي برنامه يك گرو در

 تشكيل تحصيلي مقاطع و ها گرايش ها، رشته ها، گروه خصوص در آموزشي
 علوم حوزه گوناگون هاي رشته ميان ارتباط حال عين در و پراكندگي. دهد مي

 .سازد مي ضروري حال عين در و دشوار را مسئله اين سو يك از اطالعات
 مناسب الگوي يك به دستيابي منظور به حاضر پژوهش انجام اساس همين بر
 كتابداري آموزش امر با مرتبط هاي ريزي برنامه و ها گذاري سياست بر تواند مي كه
 .يابد مي ضرورت باشد تأثيرگذار دانشكده در مرتبط هاي رشته و رساني اطالع و

 ها، گروه براي مناسب الگوي يك ارائه و پژوهش يافتن اين اجراي از هدف
 اين بر عالوه. باشد مي تاسيس تازه دانشكده تحصيلي مقاطع و ها رايشگ ها، رشته
 و تابداريك« عنوان در فرضي طور به كه دانشكده براي مناسب نام يك يافتن
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 آن به حاضر پژوهش در كهاست  مسائلي ديگر از است شده ناميده »رساني اطالع
 .شود مي پرداخته

  :گيرند ميپژوهش به شرح ذيل مورد بررسي قرار  تبر اين اساس سواال
 حوزه در كه تهران دانشگاه تاسيس تازه دانشكده براي مناسب عنوان .1

 نمود خواهد فعاليت مرتبط علوم و رساني اطالع و كتابداري علوم آموزش
 چيست؟

 باشد؟ اييه گروه چه شامل بايستي دانشكده .2

 شود؟ تدريس بايستي هايي رشته چه دانشكده در .3

 شود؟ ارائه بايستي مقاطعي چه در دانشكده گوناگون هاي رشته .4

 باشد؟ هايي گرايش چه داراي بايستي رساني اطالع و كتابداري هرشت .5

  
  روش پژوهش  

 .انجام شده است 2اين پژوهش با رويكرد كيفي و با استفاده از تكنيك دلفي
 كه طوري به گروهي ارتباطات فرآيند يك ساخت از است عبارت دلفي تكنيك
 مساله يك با كل يك عنوان به را افراد از گروهي درگيري زمينه فرآيندي چنين
 افراد، اطالعات بازخورد طريق از يافته ساخت ارتباط اين. آورد فراهم پيچيده
 پذيرد مي صورت تجديدنظر امكان آوردن فراهم و گروه نظر ارزيابي

 آن در كه گردد مي باز 1950 دهه به روش اين ابداع ).3،1975لينستونوتوروف(
 و نمود استفاده شيوه اين از ينيب شپي منظور به رند نام به آمريكايي شركت يك

 گروه يك از اعتماد قابل نتايج و نظرات كسب براي روشي توسعه آن هدف
. است شده گرفته وام يوناني كهن اسطوره يك از روش اين نام. بود متخصص

 آينده توانست مي دلفم نا به اي جزيره در يونان خدايان از آپولو افسانه اين در
 رند شركت گزارش در) 1969( دالكي ).4،1963هلمر و دالكي( كند ينيب يشپ را

 گروهي قضاوت پااليش و كشيدن بيرون استنباط، براي روشي دلفي تكنيك
  .شود مي معرفي
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  :كند مي بيان طور اين را دلفي روش اساسي ويژگي سه) 1991( 5وودنبرگ
 امكان دليل همين به شناسند و نمي را يكديگر كنندگان شركت .1

  .يابد مي كاهش يكديگر از ها آن تأثيرپذيري
 در .شود مي انجام دور چندين در تكنيك اين. است تكرار دوم ويژگي .2

 بوده نوسان در دور ده تا دو از دورها تعداد تكنيك، اين بر مبتني هاي پژوهش
 .است

از دور دوم به بعد، نتايج . ومين ويژگي روش دلفي استس 6دباز خور .3
هاي هر فرد به آگاهي شركت  حاصل از دور پيش به دور جاري و همچنين پاسخ

هاي جديد خود را ارائه  رسد و آنان بر اين اساس، پاسخ كنندگان در پژوهش مي
  .كنند مي
  :شود معتقد است در شرايط زير از تكنيك دلفي استفاده مي) 1975(لينستون  
مسأله از طريق فنون تحليلي دقيق قابل بررسي نباشد، اما بتوان براي آن  .1

 .يك گروه بهره برد 7هاي انتزاعي از قضاوت
افرادي كه بايد در بررسي يك مسأله گسترده يا پيچيده مشاركت كنند،  .2

هاي تخصصي و تجربي متنوعي  ارتباط كافي با هم نداشته و احتماالً داراي زمينه
  .باشند

تعداد افراد مورد نياز بيش از آن باشد كه بتوانند برهم كنش رودررو  .3
  .داشته باشند

اظ زمان و هزينه توجيهي هاي گروهي متناوب، از لح برگزاري نشست .4
  .نداشته باشد

 .براي اطمينان از اعتبار نتايج، الزم باشد كه عدم تجانس افراد حفظ شود .5
رساني شناخته شده و براي  تكنيك دلفي در حوزه علوم كتابداري و اطالع

نگاهي به مطالعات دلفي در اين . اهداف گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است
بيني تمايالت، رسيدن به اجماع و  د كه اين روش براي پيشده حوزه نشان مي

ها  بسياري از اين پژوهش. شود ها و مسائل، استفاده مي توافق نظر بر سر سياست
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اي نو و يا پيچيده در حوزه كتابداري  مربوط به ايجاد يك درك عمومي از پديده
هاي  وضعيتبيني رشد و توسعه آينده در  رساني است و يا براي پيش و اطالع

  ).8،2004هوز و دالريمپل(مبهم 
  

  انتخاب اعضاي پانل دلفي
تكنيك دلفي با شركت افرادي كه داراي تخصص و دانش در مورد مساله 

اين افراد متخصص به عنوان پانل دلفي شناخته . گيرد باشند انجام مي پژوهش مي
پانل مراحل اجراي يك پژوهش دلفي انتخاب اعضاي  ترين مهماز . شوند مي

. دلفي است زيرا اعتبار نهايي كار به شايستگي و دانش اعضاي پانل وابسته است
گيري غير احتمالي انجام  در تشكيل پانل دلفي، انتخاب اعضا از طريق نمونه

اي خاص و بر  در اين حالت، اعضا به منظور كاربرد دانش آنان در مسأله. شود مي
 نشئتماهيت موضوع و مسأله پژوهش  شوند كه از مبناي معيارهايي برگزيده مي

  ). 1386فهيم نيا، (اند  گرفته
مورد ديگري كه در تشكيل پانل دلفي بايستي به آن توجه كرد تعداد اعضاي 

مساله پژوهش، دامنه آن و دامنه ) 1975(تون سلين. شركت كننده است
 ميزان دسترس. داند هاي مورد نياز را بر تعداد اعضاي پانل موثر مي تخصص

پذيري افراد، زمان الزم، و هزينه گردآوري اطالعات نيز از ديگر عوامل موثر در 
هاي صورت گرفته به روش دلفي حجم نمونه از  در پژوهش. تعداد نمونه است

نفر توصيه  20الي  10اما به طور معمول تعداد . نفر متغير بوده است 1685تا  10
  .شود مي

انتخاب  هدفمندگيري  روش نمونهدر پژوهش حاضر اعضاي پانل دلفي به 
  :افراد انتخاب شده داراي دو شرط زير بودند. شدند
 داراي مدرك دكتري تخصصي در حوزه علوم كتابداري و اطالع رساني  .١

 علمي دانشگاه  هيئتعضو  .٢
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پس از انتخاب افراد، از طريق تماس تلفني و نامه الكترونيكي جهت شركت در 
نفر فهرست اوليه  20از ميان ). 2 پيوست(دعوت به عمل آمد  ها آنپانل دلفي از 
  .نفر براي شركت در اين پژوهش اعالم آمادگي كردند 15اعضاي پانل، 

  
  ساخت پرسشنامه دلفي

بر مبناي بررسي وضعيت علوم كتابداري و  پرسشنامه دور اول در اين پژوهش،
جنوبي و چين و  آفريقايكشور آمريكا، انگلستان، استراليا،  5اطالع رساني در 

نتايج حاصل از اين پژوهش و نيز سواالت اساسي پژوهش حاضر طراحي 
هاي ارايه شده مبتني  در هر بخش اعضاي پانل خارج از چارچوب گزينه .گرديد

سواالت پرسشنامه با مشورت . امكان اظهار نظر آزادانه داشتند ،ها بر يافته
تركيبي از سواالت باز و بسته طراحي  شد و به صورت يابياعتبار  نظران صاحب

  .شد
پرسشنامه طراحي شده دور اول در قالب فايل ورد همراه نامه الكترونيكي براي 

پس از بازگشت پرسشنامه دور اول و تجزيه و تحليل . اعضاي پانل ارسال گرديد
پرسشنامه دور دوم طراحي و از طريق پست الكترونيكي در اختيار اعضا  ها آن

  .قرار گرفت
  

  تعيين سطح اتفاق نظر
كنند  بسياري از محققان پيش از اجراي دلفي سطح اتفاق نظر را مشخص نمي

اين مساله به نوعي نشانگر . دهند ها اين كار را انجام مي بلكه پس از تحليل داده
با استفاده از كلماتي نظير  گاه پژوهشگر. اتفاق نظر است اختياري بودن مفهوم

 براياما تخصيص ارزش عددي . كند سطح اتفاق نظر را تبيين مي زياد و كم
ويليامز و ( شود محسوب مي يتر مطمئنراهكار بهتر و مقايسه ميزان اتفاق نظر 

سطح درصد از كل پاسخگويان به عنوان  60در اين پژوهش ميزان ). 1994، 9وب
اي موافق  درصد اعضا پانل با گزينه 60يعني چنانچه . اتفاق نظر لحاظ شده است
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اي كه اعضاي پانل روي آن توافق دارند در نظر  باشند آن گزينه به عنوان گزينه
  .گرفته شده است

  
  ها يافته

آوري پرسشنامه دور  پس از جمع .سوال طراحي شد 11 در پرسشنامه دور اول
توسط اعضاي پانل  ،عالوه بر گزينه هاي موجود مواردي كه ،نتايجاول و بررسي 

پيشنهاد شده بود در قالب پرسشنامه دور دوم دلفي مورد نظر خواهي قرار 
 درباره گويان پاسخدر دور دوم دلفي، پرسشنامه براي دريافت نظر  .گرفت
گانه براي ها، مقاطع تحصيلي، برنامه كارشناسي ارشد دو ها، گرايش ها، گروه رشته

   .سوال تنظيم شد 4 رشته كتابداري و اطالع رساني و رشته آرشيو در قالب
پژوهش در قالب پاسخ به سواالت اساسي پژوهش به شرح ذيل  هاي يافته

  :باشد يم
  
عنوان مناسب براي دانشكده تازه تاسيس دانشگاه تهران كه در حوزه  .1

آموزش علوم كتابداري و اطالع رساني و علوم مرتبط فعاليت خواهد نمود 
  چيست؟ 
نسبت به ديگر عناوين ارجحيت % 66.66با  »لوم و فناوري اطالعاتع«عنوان 

م كتابداري و لوع« ،درصد در رتبه دوم% 20ا ب »لوم اطالعاتع«ن عنوا. دارد
آرا اعضا % 6.66هر دو  »تابداري، آرشيو و مطالعات اطالعاتك«و  »اطالع رساني

علوم و بازيابي «عنوان  4از سوي اعضاي پانل . پانل را به دست آوردند
مديريت فراوري اطالعات و «، »علوم بازيابي و مديريت اطالعات«، »اطالعات

) فرن 12% (92.30.پيشنهاد گرديد »فراوري اطالعات و مديريت دانش«و  »دانش
لوم بازيابي و مديريت ع«و  »اطالعات و اشاعهلوم بازيابي ع«با هر دو نام 

و  »ديريت فراوري اطالعات و دانشم«با نام % 76.92. مخالفت نمودند »اطالعات
  . مخالفت نمودند »رآوري اطالعات و مديريت دانشف«با نام % 61.53
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عنوان علوم و فناوري اطالعات %) 60طح س(بر اساس معيار توافق نظر مطرح 
  .مورد توافق اعضاي پانل قرار گرفت

  
  باشد؟ ييها گروهدانشكده بايستي شامل چه  .2

با توجه به اين كه در مطالعات نشان داده شده بود در برخي ساختارها چند 
نظر اعضاي پانل در خصوص تشكيل  شوند يمرشته متجانس زير يك گروه ارائه 

اطالعاتي، و كتابداري و اطالع رساني كه  هاي يستمسسه گروه فناوري اطالعات، 
اعضاي پانل با % 80. هر كدام شامل يكسري رشته خواهند بود درخواست شد

اطالعاتي و  هاي يستمسبا گروه % 76.92وجود گروه كتابداري و اطالع رساني، 
با توجه به معيار توافق نظر . ري اطالعات موافقت نمودندبا گروه فناو% 33.33

اطالعاتي و كتابداري و اطالع  هاي يستمسمطرح در پژوهش وجود دو گروه 
  .باشد يمرساني مورد توافق 

  
  هايي بايستي تدريس شود؟ در دانشكده چه رشته .3

موافق % 100در دانشكده  »مديريت ركورد و آرشيو«اعضاي پانل با ارائه رشته 
ديريت م«و  »هاي اطالعاتي يستمس«، »كتابداري و اطالع رساني«رشته  3. هستند
ديريت م«، »ديريت اطالعاتم«رشته  2. آرا را كسب نمودند% 86.66 »دانش

. ميزان توافق يكساني را كسب كردند% 73.33با » اطالعات و كتابخانه
آرا را كسب % 60ت آرا و فناوري اطالعا% 66.66اطالعات مديريت  هاي يستمس

% 53.33با  »لم اطالعاتع«و  »هاي اطالعات تجاري يستمس«رشته  2.نمود
ز ميان ا .رشته از سوي اعضاي پانل پيشنهاد گرديد 8.كمترين آرا دارا هستند

سازماندهي نسخ خطي و آثار كمياب با مديريت و پيشنهادي، رشته  يها رشته
چاپ «و  »اقتصاد اطالعات و دانش«. استآرا باالترين ميزان توافق را دار% 92.30
تاريخ «در رتبه سوم، % 76.92با  »علم سنجي«آرا در رتبه دوم، % 84.61با  »و نشر

مرجع شناسي و خدمات «در رتبه چهارم، % 69.23با  »و فلسفه اطالعات
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آرا كمترين % 53.84با  »مشاوره اطالعات«در رتبه پنجم و % 61.53با  »اطالعات
  .ميزان توافق را كسب نمود

با توجه به معيار توافق نظر مطرح در پژوهش رشته هاي مورد توافق اعضا به  
  :عبارتند از) رصد فراوانيد(ق ترتيب بر اساس باالترين ميزان تواف

 .ومديريت ركوردها و آرشي  .1
 مديريت و سازماندهي نسخ خطي و آثار كمياب  .2
 مديريت دانش/ اطالعاتي هاي يستمس/ اطالع رساني كتابداري و  .3
 تاريخ و فلسفه اطالعات  .4
 مديريت اطالعات و كتابخانه/ مديريت اطالعات   .5
 علم سنجي  .6
 چاپ و نشر/ اقتصاد اطالعات و دانش   .7
 اطالعات مديريت هاي يستمس  .8
 مرجع شناسي و خدمات اطالعات  .9

  فناوري اطالعات  .10
اطالعات تجاري، علم اطالعات، و مشاوره اطالعات با  هاي يستمسرشته هاي 

  .باشند ينممورد توافق اعضاي پانل % 60كسب فراواني كمتر از 
  هاي گوناگون دانشكده در چه مقاطعي بايستي ارائه شود؟ رشته .4

اطالعات  هاي يستمسدر خصوص مقطع ارائه رشته كتابداري و اطالع رساني، 
ديريت اطالعات و كتابخانه، مديريت دانش و مديريت، مديريت اطالعات، م

در % 60به عبارتي ميزان توافق . مديريت ركوردها و آرشيو توافق وجود ندارد
  .حاصل نشده است ها رشتهاز  كدام يچهرابطه با 

در خصوص رشته هاي پيشنهادي از سوي اعضاي پانل توافق در خصوص 
  .وجود دارد ها رشتهمقطع ارائه 

  باشد؟  هايي يشگرابايستي داراي چه  كتابداري و اطالع رسانيه رشت .5
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. آرا باالترين ميزان توافق را داراست%) 78.57با (هاي ديجيتال  كتابخانهش گراي
به طور % 64.28هاي دانشگاهي، عمومي و تخصصي با  سه گرايش كتابخانه

كتابداري هاي تخصصي،  گرايش كتابخانه. يكسان مورد توافق اعضاي پانل هستند
با (، مديريت كتابخانه % )57.14با (كودك و نوجوان، مراكز صنعتي تجاري 

ق حقو يو كتابدار% ) 7.14ا ب(، كتابداري هنر %)21.42( ، كتابدار معلم%)33.33
مورد پذيرش و توافق اعضاي پانل قرار % 60و كسب فراواني زير %)14.28ا ب(

  .ندارد
حاصل از بررسي ا توجه به يافته هاي ب و عالوه بر سواالت اساسي پژوهش،

در خصوص برگزاري برنامه كارشناسي ارشد دوگانه اعضاي پانل نظر  كشورها
كه نتايج آن در قالب . شد براي كتابداري و اطالع رساني و آرشيو دريافت

  .ذيل خالصه شده است يها پاسخسواالت و 
  آيا برنامه كارشناسي ارشد دوگانه براي رشته كتابداري مناسب است؟ .6

برگزاري برنامه كارشناسي ارشد دوگانه براي رشته كتابداري و اطالع رساني با 
  .باشد يممورد توافق % 66.66كسب 

  ارائه شود؟ تواند يم ييها رشتهكارشناسي ارشد دوگانه كتابداري با چه . 7
ادبيات كودك، تاريخ، حقوق، زبانشناسي، و فلسفه علم تنها در ميان رشته هاي 

رشته علم رايانه،  5.آرا مورد توافق است% 66.66رشته ادبيات كودك با كسب 
از سوي اعضاي  مديريت، مهندسي كامپيوتر، ادبيات فارسي و ادبيات انگليسي

براي %) 90ا ب(و مديريت %) 80ا ب(ه پيشنهاد شد كه دو رشته علم رايان پانل
 .برگزاري كارشناسي ارشد دوگانه كتابداري و اطالع رساني مورد توافق هستند

ر مجموع سه رشته ادبيات كودك، علم رايانه و مديريت جهت برگزاري د
  .باشد كارشناسي ارشد دوگانه كتابداري و اطالع رساني مورد توافق مي

  ب است؟آيا برنامه كارشناسي ارشد دوگانه براي رشته آرشيو مناس .8
آرا مورد % 60برگزاري برنامه كارشناسي ارشد دوگانه براي رشته آرشيو با كسب 

  .باشد يمتوافق 
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  تواند ارائه شود؟ هايي مي كارشناسي ارشد دوگانه آرشيو با چه رشته .9
آرا % 88.88در ميان رشته ادبيات، تاريخ، فلسفه و هنر رشته تاريخ با كسب 

، ادبيات انگليسي، علم يباستان شناسحقوق، ه رشت 5. مورد توافق قرار گرفت
و % 77.77رايانه و مديريت از سوي اعضاي پانل پيشنهاد شد كه علم رايانه با 

در مجموع سه رشته تاريخ، . مورد توافق اعضا قرار گرفت% 66.66مديريت با 
علم رايانه و مديريت جهت برگزاري كارشناسي ارشد دوگانه كتابداري و اطالع 

  .باشد مورد توافق مي رساني
  
  گيري يجهنت

هاي پژوهش با نام  تواند مطابق با يافته به طور خالصه دانشكده تازه تاسيس مي
رشته به شرح آنچه كه در باال ذكر  14و مشتمل بر  »علوم و فناوري اطالعات«

گرايش  4تواند داراي  رشته كتابداري و اطالع رساني مي. شد فعاليت نمايد
هاي عمومي و تخصصي  ، كتابخانههاي دانشگاهي هاي ديجيتال، كتابخانه كتابخانه

همچنين برگزاري برنامه كارشناسي ارشد دوگانه براي كتابداري و . باشد
هاي ادبيات كودك، علم رايانه و مديريت و برگزاري برنامه  رساني با رشته عاطال

هاي تاريخ، ادبيات، علم رايانه و مديريت  آرشيو با رشته دوگانهكارشناسي ارشد 
  . گردد پيشنهاد مي

  
  
  ها نوشت پي

 
1 .Kiani 
2 . Delphi 
3 . Linstone & Turoff 
4 . Dalkey& Helmer 
5 . Woudenberg 
6 . Feedback 
7 .Subjective Judgments 
8 . Howze& Dalrymple 
9  . Williams& Webb 
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