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 شده منجر »دیجیتالی هاي کتابخانه« نام با آنها از جدیدي شکل پدیداري به ها، کتابخانه بر اطالعات فناوري تأثیر
 و الکترونیکی آموزش سایۀ در ها کتابخانه نقش حقیقت، در .وندر می شمار به الکترونیکی آموزش اصلی ارکان از که است
 ایـن  انـواع  از یکـی  .آنهاسـت  اصلی وظایف از محیط این در دیجیتالی، منابع ارائۀ  و  است  تغییر  حال  در  وب،  بر  مبتنی
 در آنها چاپی شکل محدودیتهاي و مدارك این اهمیت .هستند دکتري هاي رساله /ارشد کارشناسی  هاي  نامه  پایان  منابع،
 این، وجود با .است شده منجر الکترونیکی هاي رساله /ها نامه پایان عنوان با آنها الکترونیکی شکل  پیدایش  به  اخیر،  سالهاي

توسعۀ فناوري اطالعات در سطح تحصیالت تکمیلی، بدون وجود سیستمی مناسب براي مدیریت اطالعات این مدارك ـ  
یره، بازیابی، و اشاعۀ اطالعات آنها و اطالعات مرتبط با آنهـا را بـه صـورت الکترونیکـی     که امکان تولید، سازماندهی، ذخ 

هـا،   هـا و رسـاله   نامه رو، در این مقاله با تبیین نقش و تعریف این پایان از این. فراهم کند ـ با دشواري مواجه خواهد بود 
ره و در پایان، مدل مفهومی سیستم مدیریت اطالعات شود؛ به وضعیت آنها در کشور، اشا    گونۀ الکترونیکی آنها معرفی می    

  .گردد آنها در ایران، ارائه می
هاي الکترونیکی، فناوري اطالعات، مدیریت اطالعات، آموزش الکترونیکی، مدل  ها و رساله نامه پایان: ها کلیدواژه

  . مفهومی، آموزش عالی

                                                        
  دكتراي مديريت ـ استاديار ـ پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمي ايران. ۱
   رساني ـ همكار پژوهشي پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمي ايران كارشناس ارشد كتابداري و اطالع. ۲
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  مقدمه. 1
ایـن  . بینـی کـرد   توان آینـدة نزدیـک را نیـز پـیش     نمیجهان با چنان سرعتی در حال تغییر است که حتی       

این فنـاوري،  . (Oh 2003)تغییر، ابعاد و ماهیتی بنیادین دارد و عامل آن نیز فناوري اطالعات و ارتباطات است 
در دهۀ گذشته بر ابعاد گوناگون آموزش و یادگیري نیز تأثیر بنیادین داشته و اینک دیگر بر سر این موضوع که 

تـوان   اند، توافق عمومی وجـود دارد؛ در نتیجـه مـی    یادگیري و آموزش با فناوري اطالعات عجین شده روشهاي  
بینی کرد که این فناوري در آینده نیز نقشی با اهمیت و فزاینده در تمام سطوح آموزش و یادگیري خواهد              پیش

  .(Levy et al. 2003; McLean and Sander 2003, 8; Oladokun 2006)داشت 
از . هاي آموزشی فراهم کرده است اوري اطالعات و ارتباطات، فرصتهاي جدید و بدیعی براي مؤسسه     فن

توان به گشایش بازارهاي جدید و فراهم کردن امکان دسترسی بـه آنهـا، منـافع اقتـصادي،         جمله این فرصتها می   
. (Alexander 2002)المللـی، و منـافع آموزشـی اشـاره کـرد       کـاهش زمـان ورود بـه بـازار، همکاریهـاي بـین      

بدیل این فناوري در تغییر بنیادین ساختار اجتماعی و چگـونگی انجـام فعالیتهـا، بـه واکـنش متقابـل            قابلیتهاي بی 
هاي آموزشی براي پاسخ به این فشارها و در نتیجه، کاربرد وسیع این فناوري در حوزة آمـوزش ـ بـویژه     مؤسسه

ها اکنون با این پرسش مواجهند کـه ماهیـت ایـن فنـاوري،          این مؤسسه در نتیجه،   . ها منجر شده است     در دانشگاه 
 ;Hanna and Latchem 2002)دارد  چگونه آنها را به تغییر دادن ابعاد گوناگون سازمان و فعالیتهایشان وامی

Oh 2003) .  یـادگیري  . هـا بـه ایـن پرسـش اسـت      یادگیري و آموزش الکترونیکی، یکی از پاسـخهاي دانـشگاه
 Henderson)شـود   کی، آموزشی به شیوة از راه دور است کـه بـا رایانـه و بـویژه اینترنـت، ارائـه مـی       الکترونی

2003, 2; Clark and Mayer 2003, 11) .ها و سازمانها در حال توسعه  گونه آموزش در سطح دانشگاه این
  .(Beaubien 2002, 221-222)است و در آینده، گونۀ غالب آموزش در آنها خواهد بود 

ــ تمـایز و   1: نظر از تعاریف متنوعی که براي آن شده، این ویژگیها را دارد    یادگیري الکترونیکی، صرف  
ـ تعامل اسـتاد و  2جدایی مکانی ـ زمانی، بین استاد و دانشجو، بین دانشجویان و بین دانشجویان و منابع آموزشی  

ا چنـد رسـانه، بـویژه بـا اسـتفاده از فنـاوري       دانشجو، دانشجویان، و دانشجویان و منابع آموزشی، از طریق یک ی          
گونه یادگیري، با ویژگیهـایی   این. (Oh 2003)ـ فراغت از محدودیتهاي زمان ـ مکان  3اطالعات و ارتباطات و 

تـوان بـه امکـان یـادگیري شخـصی و مـستقل، تـسهیل         از جملۀ این مزایا مـی   . بدیل نیز دارد    که دارد، مزایایی بی   
پـذیر و ارائـۀ    اي مجازي یادگیري، پشتیبانی از یادگیرنده، یادگیري و آموزش انعطاف     یادگیري گروهی، محیطه  

ها نیـز از تأثیرهـاي فنـاوري اطالعـات و      کتابخانه. (Brindley 2005)ابزارهاي مناسب براي مربیان، اشاره کرد 
چنانکه گروهـی، از سـالها   . ها، حکایت دیگري دارد اند؛ اما تأثیر این فناوري بر کتابخانه     ارتباطات مصون نمانده  
 Sapp and Gilmour)فـشارند                               پـاي مـی  3هـاي سـنتی یـا کاغـذي     پیش بر نابودي کتابخانه

 و گـسترش چـشمگیر   (Scammell 1997, 3)تبدیل روزافزون محیط اطالعاتی به محیط الکترونیکی . (2003
 ;Abdoulaye and Majid 2000)ســانی و کتابــداري ر فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات در حــوزة اطــالع

Bardley 1997, 16-17; Kaku 1998, 49-50; McMurdo 1997) هـا را بـا    ، شکل جدیدي از کتابخانـه
مطـرح کـرده اسـت کـه تمـام مجموعـۀ آنهـا بـه صـورت الکترونیکـی یـا                4هاي دیجیتالی یا مجازي     نام کتابخانه 

هـایی از ارکـان اصـلی یـادگیري و      چنـین کتابخانـه  . )Oppenheim 1997; Foster 2000(خوان است  ماشین
                                                        

1. Paper libraries. 
2. Virtual or digital libraries. 



هـا در سـایۀ    در حقیقـت، نقـش کتابخانـه   . (Garten 2005, 167)رونـد          شـمار مـی   آموزش الکترونیکی به
آموزش الکترونیکی و مبتنی بر وب، در حال تغییر است و ارائـۀ منـابع دیجیتـالی، ماننـد کتابهـاي الکترونیکـی،                  

رود  شـمار مـی   درنـگ، از وظـایف اصـلی آنهـا در ایـن محـیط بـه          مـتن و خـدمات بـی         اطالعات تمام  هاي  پایگاه
(Buchanan 2005, 1261). 

هـاي دانـشگاهی اسـتفاده     هـا، بـویژه در کتابخانـه      تاکنون در کتابخانـه     یکی از انواع منابعی که از گذشته      
این منابع کـه جـزءِ منـابع ردیـف     . هستند) 5پارس (هاي دکتري رساله/ هاي کارشناسی ارشد نامه اند، پایان  شده  می

شوند، عـالوه برآنکـه اغلـب، اولـین تجربـۀ       ترین منابع پژوهشی شمرده می ترین و اصلی ها و از مهم اول کتابخانه 
شـوند، کیفیـت و وضـعیت آمـوزش و پـژوهش در       جدي پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی محسوب مـی    

هاي علمی مورد  کنندة سطح پژوهش و حوزه این مدارك عالوه برآنکه منعکس. ندده ها را نیز نشان می   دانشگاه
تواننـد راهگـشا و راهنمـاي پژوهـشگران و      ، مـی (Yu Zhenglu & Yuntao 2006)توجـه دانـشگاه هـستند   

اهمیت این مدارك و محدودیتهاي شکل چاپی آنها   . دانشجویان براي تکمیل یاآغاز پژوهشهاي آینده نیز باشند       
 در سالهاي اخیر، به پیدایش شکل الکترونیکـی آنهـا در   (Weisser and Walker 1997)رائه و دسترسی در ا

، و 8»پـارس «، ایجاد شبکۀ کتابخانه دیجیتـالی  )7پارسا (6هاي الکترونیکی  رساله/ ها  نامه  سالهاي اخیر با عنوان پایان    
سازي، آرشیو، مـدیریت، توزیـع و    ائه، ذخیرهمنجر شده است که امکان ار  » پارسا«هاي اطالعاتی     همچنین پایگاه 
  .(Park, Zou & McKnight 2007)کنند  هاي الکترونیک را فراهم می نامه دسترسی به پایان

واضح است، کاربرد فناوري اطالعات در آموزش عـالی، در سـطح تحـصیالت تکمیلـی، بـدون وجـود             
د، سـازماندهی، ذخیـره، بازیـابی، و اشـاعۀ     هـا کـه امکـان تولیـ       »پارس«سیستمی مناسب براي مدیریت اطالعات      

رو، در این مقاله پس از تعریف  از این. اطالعات آنها و اطالعات مرتبط با آنها را فراهم نکند، دشوار خواهد بود
کنـیم و در پایـان، مـدل مفهـومی      در ایران و کشورهاي دیگـر اشـاره مـی        » پارسا«، به وضعیت    »پارسا«و  » پارس«

  .شود در ایران، ارائه می» پارسا«عات سیستم مدیریت اطال
  

   و رساله نامه تعریف پایان. 2
 شوند هاي کارشناسی ارشد و دکتراي تخصصی شمرده می ها، گزارش پژوهش دوره    ها و رساله    نامه  پایان

)Hussey and Hussey 1997, 23; Easterby-smith, thorpe, and Lowe 2002, 153(  .  ایـن
  :اند صورت زیر تعریف شده یران بهمدارك در آموزش عالی ا

گزارش پژوهشِ دانشجو در آخرین بخش دورة کارشناسی ارشد که زیر نظر استاد راهنما           : نامه  پایان . 1
عـالی   شـوراي (رود  شـمار مـی   شود و قبول آن در هیئـت داوران، شـرط دریافـت مـدرك ایـن دوره بـه          انجام می 
  ).1373ریزي  برنامه

و در مرحلـۀ پژوهـشی دورة دکتـراي تخصـصی کـه زیـر نظـر اسـتاد            گزارش پژوهشِ دانشج  :  رساله . 2
عـالی   شوراي(رود  شمار می شود و قبول آن در هیئت داوران، شرط دریافت مدرك این دوره به     راهنما انجام می  

                                                        
  .رود به كار مي» رسالة دكتري/ نامة كارشناسي ارشد پايان«براي ناميدن » پارس«در اين مقاله واژة . ۳

1. Electronic Theses and Dissertations: ETD. 
  .رود الكترونيكي به كار مي» پارس«براي ناميدن » پارسا«در اين مقاله واژة . ٢

3. Networked Digital Library of Theses and Dissertations: NDLTD. 



 ).1372ریزي  برنامه
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 شـنیداري را نیـز دربـر دارد و از ابتـدا     نسل جدیدي از مدارك علمی است کـه مـواد دیـداري و      » پارسا«
بـه عبـارت دیگـر،    . گیـرد  شـود و در دسـترس کـاربران قـرار مـی      صورت الکترونیکی، تولید و سازماندهی می       به
 Weisser and Walker)شـود   با استفادة کامل از قابلیتهاي فناوري اطالعـات، تولیـد و مـدیریت مـی    » پارسا«

1997; Fineman 2003; Vijayakumar, Murthy & Khan 2006) .    فرهنگ پیوسـتۀ علـوم کتابـداري و
جـاي شـکل    کند کـه بـه   هاي دکترایی تعریف می ارشد و رساله  هاي کارشناسی   نامه   را پایان  »پارسا«رسانی،    اطالع

دهـد کـه بـه     هـایی قـرار مـی   »پـارس «را در برابر » پارسا«این فرهنگ، . شوند شکل دیجیتالی ارائه می     کاغذي، به   
  ).Reitz 2004(آیند  خوان درمی قالب ماشین شوند و بیشتر از طریق اسکن، به  اپی ارائه میشکل چ

پارسا که حاوي نتایج پژوهش یک دانشجوي تحصیالت تکمیلی، و از لحاظ محتوا، شـبیه نمونـۀ چـاپی         
از ابتدا بـه  ،  شود و ارائه، دسترسی و آرشیو آن  محسوب می9زاد  ، دیجیتال)Virginia Tech 2003(خود است 

جویی در هزینه، کاغذ، فـضاي   صرفه .)Weisser and Walker 1997 (پذیر است صورت الکترونیکی، امکان
تر پژوهـشهاي دانـشگاهی، دسترسـی     کتابخانه و وقت کارکنان آن، ارتقاي سطح تحقیقات علمی، ارائه گسترده          

و پایگـاه وب پدیدآورنـدگان، و تـسریع    » ارسـا پ«تر به محتواي اطالعاتی منابع، امکان برقراري پیونـد بـین        سریع
 & Yu Zhenglu)رونـد   گیري از این منابع الکترونیک به شـمار مـی   ارتباطات میان پژوهشگران، از نتایج بهره

Yuntao 2006, Vijayakumar, Murthy & Khan 2006). شکل متنـی   اگرچه اغلب این مدارك، تنها به
اي، پویانمایی و تعـاملی   توانند ویژگیهاي چندرسانه کی قابلیتهایی دارند که میهاي الکترونی شوند، رسانه ارائه می 

تـوان مـدرکی الکترونیکـی را بــدون     بـدین ترتیـب، مـی   . )Chatraverty 2001( فـراهم آورنـد   »پارسـا «را در 
از تمــام ابزارهــاي » پارســا«محــدودیتهاي مرســوم فــراهم ســاخت و نویــسنده ایــن امکــان را دارد کــه در یــک   

تـر، امکـان ارائـۀ آنهـا بـه شـکل چـاپی وجـود          ها را ـ که پیش  اي استفاده کند و حجم عظیمی از داده ندرسانهچ
  .(Andrew 2004)صورت پویا ارائه کند  نداشت ـ به 

  
  هاي الکترونیکی در ایران ها و رساله نامه وضعیت پایان. 4

هـا و مقـررات    نامـه  ی در کشور، آیینهاي تحصیالت تکمیل هاي برگزارکنندة دوره  اگرچه اغلب دانشگاه  
هاي خود دارند؛ اما کلیات تمام آنها یکسان هـستند و تنهـا    نامه ها و پایان   اي براي نوشتن و تدوین رساله       جداگانه

شـود و در همـۀ    هـا محـسوب مـی   » پـارس «در کشور ما، قالب چاپی، شـکل غالـب   . در جزییات تفاوتهایی دارند 
  .شوند هاي چاپی، تدوین و ارائه می خهها در نس»پارس«ها،  دانشگاه

 دانشگاه مجـري تحـصیالت تکمیلـی در تهـران، در     11هاي  ها و رساله نامه  نامۀ نگارش پایان    بررسی آیین 
تحـصیالت تکمیلـی دانـشگاه علـم و     (» علم و صنعت ایـران «دهد که سه دانشگاه   نشان می1385خرداد ماه سال   

مـدیریت تحـصیالت تکمیلـی دانـشگاه خواجـه      (» نـصیرالدین طوسـی  خواجـه  «، )44 و 38،  1383صنعت ایـران    
                                                        

1. Digital born. 



، دانـشجویان خـود را بـه     )101،  1383دانشگاه تربیت مدرس    (» تربیت مدرس «، و   )60،  1383نصیرالدین طوسی   
اند و دانشگاه امیرکبیـر نیـز از دانـشجویان خـود      نامه موظف کرده    همراه با نسخه چاپی پایان    » نوري  دیسک«ارائۀ  

). تـا  کتابخانـۀ دیجیتـال پیـام بـی    (کنـد   نامـه و رسـاله را دریافـت مـی         شدة پایـان    حاوي متن تایپ  » یسکفالپی د «
اي بـه نـسخۀ الکترونیکـی      ، هیچ اشاره  »عالمۀ طباطبایی «، و   »هنر«،  »صنعتی شریف «، تهران،   »الزهرا«هاي    دانشگاه

تحـصیالت تکمیلـی دانـشگاه تهـران     ، ادارة کـل  1380تحـصیالت تکمیلـی دانـشگاه الزهـرا        (اند    نداشته» پارس«
، دانـشگاه عالمـۀ   1383، دانـشگاه هنـر   1383، مدیریت کل تحصیالت تکمیلـی دانـشگاه صـنعتی شـریف         1379

نی براي پایان   نیز آیین » تربیت معلم «و  » شهید بهشتی «هاي    دانشگاه). 1379طباطبایی   هـا و   نامـه  نامۀ مکتوب و مدو
  .اند هاي خود ارائه نکرده رساله

 شده  شماري به نسخۀ الکترونیکی پارس اشاره دهند تنها در موارد کم      ها و مقررات نشان می      نامه  ن آیین ای
از . شـود  ، بدون توجه به قالبی خاص، محدود می»فالپی دیسک«و » دیسک نوري «است که آن هم تنها به ارائۀ        

 اشاعه ـ به صـورت الکترونیکـی انجـام     ـ از تولید تا» پارس«این گذشته، هیچ بخشی از فرایند مدیریت اطالعات 
هـاي چـاپی    سـازي نـسخه   رسانی ملی و دانشگاهی نیز اقدام به دیجیتال در این میان، برخی مراکز اطالع . شود  نمی
بیـشترین تـالش را انجـام داده    » پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمـی ایـران  «اند که از بین آنها،    ها کرده »پارس«

ها فراهم کرده و تا اوایـل سـال   »پارس«متن براي  ، یک پایگاه اطالعات تمام   1380ال  این پژوهشگاه، از س   . است
  .سازي کرده و در این پایگاه قرار داده است فارسی را دیجیتال» پارس« هزار عنوان 73، حدود 1385

ید ها پس از تول»پارس«شایان ذکر است، تالش این پژوهشگاه و مراکز مشابه، تنها به تبدیل نسخۀ چاپی            
و مـدیریت اطالعـات آن   » پارسـا «به عبارت دیگر، در کشور، هنـوز سیـستمی بـراي تولیـد     . آنها اختصاص دارد  

نبود چنین سیستمی، توسعۀ یادگیري الکترونیکی را در سطح تحصیالت تکمیلـی، دشـوار خواهـد          . وجود ندارد 
شود کـه   در ایران، ارائه می» ارساپ«کرد؛ از این رو در بخش بعد، مدلی مفهومی براي سیستم مدیریت اطالعات           
  .یکی از زیرساختهاي توسعۀ یادگیري الکترونیکی در تحصیالت تکمیلی است

  
  ها در محیط یادگیري الکترونیکی»پارسا«مدل مفهومی سیستم مدیریت اطالعات . 5

  کارکرد سیستم. 5-1
  :ها این کارکردهاي اصلی را دارد»پارسا«سیستم مدیریت اطالعات 

 یط الکترونیکی و پیوسته براي تولید، ارزیابی، و تأیید پارساها در سطح دانشگاهتأمین مح . 1
 تأمین دسترسی پیوسته به پارساها در داخل و خارج از کشور . 2
 .تأمین خدمات جانبی مؤثر بر بهبود کیفیت پارساها . 3
  سطوح سیستم. 5-2

ن ایـن مـدل، پدیـدآوري    در سطح اول و کـانو ). شکل یک (ها چهار سطح دارد     »پارسا«سیستم مدیریت   
» پارسـا «در این سطح، دانشجو در مقطع تحصیالت تکمیلی، با راهنمـایی و مـشورت اسـتادان       . قرار دارد » پارسا«

را تـسهیل و در نهایـت، آن   » پارسا«دانشگاه تولید . در سطح دوم مدل، دانشگاه قرار دارد  . کند    تدوین و ارائه می   
آمـوختگی   منزلۀ تأیید اعتبار پارسا هم براي عملیات بعـدي و هـم بـراي دانـش     این تأیید، هم به    . کند  را تأیید می  
هاي دانشگاهی، نقشی  شود ـ کتابخانه انجام می» پارسا«در این سطح ـ که مدیریت شبکۀ دانشگاهی . دانشجوست

. دهـد  ها را در سطح کشور انجـام مـی  »پارسا«سطح سوم مدل، سطح ملی است که مدیریت . کنند اساسی ایفا می  
» پارسـا «هاي ملی دیگر کشورها و همچنین شـبکۀ جهـانی    با شبکه» پارسا«در سطح چهارم نیز ارتباط شبکۀ ملی      



  .شود برقرار می

  
  مدل مفهومی. 5-3

در ایــن سیـستم، شــش  . دهـد  را نــشان مـی » پارسـا «، مـدل مفهــومی سیـستم مـدیریت اطالعــات    2شـکل  
، »پارسـا «، دانـشگاه، پدیدآورنـدگان   »پارسـا «گـذار، مرکـز ملـی     قش دارند که شامل سیاست موجودیت اصلی ن  

دهـد، سیاسـتگذار، براسـاس     گونـه کـه ایـن نمـودار نـشان مـی       همـان . کاربران داخلی و کاربران خارجی هـستند  
ایـن  . کنـد  یکند، سیاسـتهاي فراگیـر ایـن نظـام را تعیـین و ابـالغ مـ             اطالعات مدیریتی که از سیستم دریافت می      

  .دهند سیاستها، فعالیتهاي اساسی و کلیدي سیستم را جهت می

 

 

 

 

المللی سطح بین

سطح پدیدآوري

سطح دانشگاه

سطح ملی

  هاي ملی کشورهاي دیگر ارتباط با شبکه £
 المللی پارسا ارتباط با شبکۀ بین £

 پارسامدیریت شبکۀ ملی  £

  تسهیل تولید پارسا £
 تأیید پارسا £

  پارسامدیریت شبکۀ دانشگاهی £

  پارساتولید  £
 ارساۀ پیارا £

  »پارسا«سطوح سيستم مديريت اطالعات . ۱شكل 



چارچوب . 2شکل
 مفهومی سیستم مدیریت اطالعات پارسا

  
ایـن پدیدآورنـدگان، شـامل    . از دیگر موجودیتهاي درگیر در این سیستم هـستند    » پارسا«پدیدآورندگان  

رسـاند،   دانشجو در چـارچوب پیـشنهادي کـه بـه تـصویب دانـشگاه مـی           .  مشاور است  دانشجو، استادان راهنما و   
. کنـد  نامه یا رسالۀ خود، به دانشگاه ارائـه مـی   دهد و نتیجه را به عنوان پایان     پژوهش را زیر نظر استادان انجام می      

ختیـار آنـان قـرار    کننـد کـه ایـن سیـستم در ا     از محیطی مجـازي اسـتفاده مـی      » پارسا«پدیدآورندگان براي تولید    
در این محیط، آموزشهاي الزم را از سیستم دریافت و » پارسا«عالوه بر این، پدیدآورندگان براي تولید    . دهد  می

  .کنند از راهنماها و استانداردهاي مربوط استفاده می
 تأیید ذخیره و مراحل داوري و» پارسا«، آن را در پایگاه موقت اطالعات »پارسا«دانشگاه پس از دریافت 

گیرد و از این طریق به پایگاه دایم  قرار می» پارسا«ي تأیید شده در اختیار مرکز ملی »پارسا«. دهد آن را انجام می
را در ایـن سیـستم بـر    » پارسـا «مـسئولیت مـدیریت اطالعـات    » پارسا«مرکز ملی . شود منتقل می» پارسا«اطالعات  
  .عهده دارد

ایـن  . اند  صورت منطقی به دو دستۀ داخلی و خارجی تفکیک شده     در این سیستم، کاربران اطالعات، به     
کند و به آنـان در اسـتفاده از اطالعـات و خـدمات      پذیر می ها را براي کاربران، مشاهده  »پارسا«سیستم، مجموعۀ   

کاربران نیز بر اساس نیازهاي اطالعاتی خود و سطح دسترسـی کـه سیـستم در اختیـار              . دهد  سیستم، آموزش می  
ایـن اطالعـات و خـدمات، منحـصر بـه اطالعـات       . یابنـد  دهد، بـه اطالعـات و خـدمات دسـت مـی      رار میآنان ق 
. گیـرد  ها نیست و اطالعات و خدمات مرتبط دیگري را نیـز در بـر مـی   »پارسا«شناختی، چکیده و محتواي      کتاب



  .کاربران خارجی این سیستم با زبان انگلیسی با آن ارتباط دارند
هـاي اطالعـات    ، در این سیـستم، پایگـاه   »پارسا«ي پیشنهادها و اطالعات موقت و دایم        ها  عالوه بر پایگاه  

و نیز اطالعـات دیگـري را کـه بـه انجـام کارکردهـاي سیـستم کمـک         » ها  دانشگاه«و  » افراد«،  »هاي مرتبط   داده«
  .کنند، دربر دارد می

  
  زیرسیستمها. 5-4

  :اصلی دارد که عبارتند ازتعدادي زیرسیستم » پارساها«سیستم مدیریت اطالعات 
هــا و اســتفاده از آنهــا بــستگی دارد؛ از ایــن رو، »پارســا« موفقیــت ایــن سیــستم، بــه تولیــد :ـــ آمــوزش

. و کاربران اطالعات و خدمات این سیستم باید بتوانند در چارچوب سیـستم، کـار کننـد   » پارسا«آورندگان    پدید
آموزش، شامل دانشجویان و اسـتادان، بـراي پدیـد آوردن      این  . شود  بخشی از این قابلیت، با آموزش حاصل می       

هـاي دانـشگاهی، بـراي مـدیریت شـبکۀ       ، کتابخانـه »پارسـا «ها، براي مدیریت جریان کار تأییـد     ، دانشگاه »پارسا«
ایـن زیرسیـستم، در مجمـوع     . شود  خدمات سیستم می  / ، و کاربران، براي استفاده از اطالعات      »پارسا«دانشگاهی  

کند  اي را دارد و عالوه بر آن، کاربران را در استفاده از سیستم یاري می      ي سواد اطالعاتی و رایانه    کارکرد ارتقا 
 .سازد و اشکالهاي آنان را در قسمتهاي مختلف، مرتفع می

هایی را کـه درگیـر پدیـد    »پارسا«شود که   در این زیرسیستم، براي استادان، این امکان فراهم می       :ـ قفسه 
گـذاري،   اند، در فضایی مجازي نگهداري کنند و از امکاناتی مانند دسترسی مستقیم، یادداشـت   آوردن آنها بوده  

 . ها استفاده نمایند»پارسا«نویسی و مواردي مانند آنها در کنار  حاشیه

» پارسا«دفتر کار، محیطی مجازي است که دانشجو و استادان وي، به عنوان پدیدآورندگان  :ـ دفتر کار  
، »پـارس «تواننـد روي موضـوع    در این محیط کار، دانشجو و استاد راهنما می  . دهند  آن انجام می  کار خود را در     

پـس از تـصویب، دانـشجو و اسـتاد در ایـن      . توافق و آن را از طریق زیرسیستم ارائه به تصویب دانشگاه برسـانند    
حـیط، در اختیـار اسـتاد    دانـشجو، کـار خـود را در ایـن م    . کننـد   همکاري می » پارسا«محیط مجازي براي تدوین     

در ایـن زیرسیـستم، تمـام    . بـرد  ها، یادداشتها، و راهنماییهاي آنها بهره مـی  دهد و از توصیه مشاور قرار می  / راهنما
ذخیره و براي مراجعه و پیگیریهاي بعـدي اسـتادان، دانـشجو، و دانـشگاه، قابـل بازیـابی       » پارسا«سوابق کار یک  

از تهیه، از طریق زیرسیستم ارائه شـده از سـوي دانـشگاه، ارزیـابی و تـصویب       پس  » پارسا«نسخۀ نهایی   . شود  می
 .شود می

اطالعات دیجیتالی، مانند دیگر انواع اطالعـات، بـه حفاظـت و نگهـداري نیـاز         :ـ حفاظت و نگهداري   
نی خـارج  رسـا  گاه نباید از چرخۀ اطالع ها از جمله اطالعاتی هستند که هیچ      »پارس«که اطالعات     از آنجا   . دارند

سیاســتها و . شــوند، نیــاز اســت کــه بــراي حفاظــت و نگهــداري بلندمــدت آنهــا تمهیــدات الزم اندیــشیده شــود 
در ایـن زیرسیـستم،   . ها باید بر محور شکل دیجیتالی آنها استوار باشد    »پارسا«سازوکارهاي حفاظت و نگهداري     

سازي در  یري فناوري، تغییر محیطهاي ذخیره  پذ  هاي پشتیبان، کهنگی    باید به مسائلی مانند مدیریت سوانح، نسخه      
 .توجه شود... طول زمان و

ها در ایران، فارسی است، باید الزامهاي آن را مانند خط،    »پارسا«که زبان اصلی      از آنجا    :ـ زبان فارسی  



 .مطالعه و رعایت کرد... براي نگارش، دستور زبان و

هـايِ   ه خودي خـود و همچنـین در مقایـسه بـا داده    ها در کنار هم، ب  »پارس«هاي مجموعۀ      داده :ـ تحلیل 
بندي،  بندي، اولویت سازي، دسته چنین اطالعاتی از مرتب. توانند اطالعات جدیدي فراهم آورند      منابع دیگر، می  

هـاي مجموعـۀ    داده. شـود  ها و شکل دادن به آنها در الگوهاي جدید و یکپارچه حاصـل مـی    سازي داده   و مرتبط 
. ها و همچنین در مقایسه بـا یکـدیگر تحلیـل کـرد     توان بر اساس هر یک از این داده    ها را می    سالهها و ر    نامه  پایان

هـاي منـابع    اگـر داده . دهـد  ها در طول زمان، روندهاي تغییر آنها را نیز نشان می     این تحلیل براي هر دسته از داده      
توانـد بـر    ها می»پارس«بنابراین، تحلیل اطالعات . یابد دیگر را نیز وارد این فرایند کنیم، دامنۀ تحلیل، افزایش می  

در ایـن زیرسیـستم، طراحـی الگـویی بـراي      . شوند، انجـام شـود    هایی که از منابع گوناگون فراهم می        اساس داده 
هـایی کـه از منـابع     هایی که در خود آنها وجـود دارنـد و همچنـین داده       ها بر اساس داده   »پارس«تحلیل اطالعات 

د در سیستم، بر اسـاس ایـن الگـو    هاي موجو»پارسا«س هستند و همچنین، تحلیل اطالعات       مرتبط دیگر در دستر   
را نیـز ارزیـابی   ... هـا، و  ها، رشته ها، پدیدآورندگان، دانشگاه»پارسا«توان   در نتیجۀ این تحلیل، می    . شود  انجام می 

هـا  »پارسا«آمار استفاده از  . را معرفی کرد  ... هاي داراي بیشترین مراجعه و    »پارسا«هاي نمونه،   »پارس«کرد و مثالً    
از دیگـر خروجیهـاي   ... هاي یک رشته، گرایش، دانـشگاه، و »پارسا«، و »پارسا«ناگون، مانند یک بر مبناهاي گو 

  .این زیرسیستم هستند
توان به راحتی محتواي آنها را بررسـی   ها می»پارس« با توجه به وجود نسخۀ الکترونیک       :ـ کشف تقلب  

وجــود چنــین زیرسیــستمی، .  ســاختو مقابلــه و تقلبهــاي احتمــالی را کــشف کــرد و مــسئوالن را از آن آگــاه 
افزون بر این، کنترلهاي پیش از عمـل و حـین عمـل نیـز بـا آغـاز        .خود، نقش بازدارنده نیز خواهد داشت    خودبه

 .هاي در حال دفاع نیز قابل انجام خواهد بود»پارسا«با دسترسی به پیشنهادها، و » پارسا«فرایند تدوین 

شوند؛ یا نتایج آنها بـه   موالً به صورتهاي گوناگون نیز منتشر میها پس از تدوین، مع»پارس «:گیري ـ ره 
کنـد؛    ها را رهگیري و مستند می»پارسا«این زیرسیستم، آثار و نتایج حاصل از    . روند  شکلهاي مختلفی به کار می    

ج پـژوهش بـه   این آثار و نتایج، مواردي مانند انتشار نتـای   . یابی باشند   قابل دست » پارسا«به نحوي که در کنار هر       
را ... اي خـاص و  صورت کتاب، انتشار مقاله از نتایج پژوهش، دریافـت پروانـۀ ثبـت اختـراع، کـاربرد در زمینـه              

 .شوند شامل می

رو  و دیگر اطالعات این سیستم، هدف اصلی آن است؛ از این» پارسا«دسترسی به اطالعات  :ـ دسترسی
هـا، بـه حقـوق    »پارسـا «اي از اطالعات، بویژه اطالعـات      پاره دسترسی به . اي شود   باید به این موضوع توجه ویژه     

در این زیرسیستم، باید به موجودیتهـاي گونـاگونی   . پدیدآورندگان آنها و مجوزهاي مربوط به آن بستگی دارد       
که درگیر سیستم هستند، به فراخور حال هر یک، دسترسی مناسبی داده شود و با تغییر نقش آنها، این دسترسـی   

شـناختی، چکیـده،    تواند کامل، یا محدود بـه اطالعـات کتـاب         ها می »پارسا«دسترسی به اطالعات    . یر یابد نیز تغی 
باشـد کـه بـر اسـاس حقـوق پدیدآورنـدگان و       ... فهرست مطالب، نمایه، فهرست منـابع، یـک یـا چنـد فـصل و            

 گونـاگون فرآینـدهاي   در این زیرسیستم، دسترسی به اطالعات و مراحل. شود مجوزهاي مربوط به آن تعیین می   
تواند براي افراد، سازمانها و به تفکیک داخـل    شود و می    ها مدیریت می    عملیاتی، با اختصاص شناسه و گذرواژه     

زیرسیستم دسترسی، به شکاف دیجیتالی میان کاربران نیز توجـه دارد و آن    . بندي شود   و خارج از کشور، تقسیم    



 کـاربران بـا برخورداریهـاي متفـاوت از اینترنـت، بـه راحتـی        کنـد کـه دسترسـی آحـاد       را به نحوي مدیریت می    
 .پذیر باشد امکان

یکپارچگی در سیستم و اطمینان از عملکرد درست آن، به وجود هماهنگی میان اجـزاي          :ها  نامه  ـ شیوه 
 و هایی عمومی براي انجام عملیـات گونـاگون   نامه بخشی از این هماهنگی با وجود شیوه      . گوناگون آن نیاز دارد   

از جملـۀ  . اختصاص دارند» پارس«ها به نگارش  نامه پیشتر این شیوه. پذیرد تولید خروجیهاي مختلف، صورت می  
هـا دو سـطح دارنـد؛ سـطح اول،      نامـه  شیوه .توان به دستور خط و روش تدوین استنادها اشاره کرد       این موارد می  

هـایی در   نامه شوند؛ در سطح دوم، شیوه رائه میهاي جاري هر دانشگاه ا نامه سطح دانشگاه است که در آن، شیوه   
تواننـد   هـا مـی   برخی از موارد اخیر، عمومی هستند و تمام دانشگاه. شوند سطح کشور و از سوي سیستم، ارائه می   

هـاي دیگـر نیـز کـه بـه عملکـرد کـل         نامـه  پیروي از برخی شیوه. هاي محلی خود کنند    نامه  آن را جایگزین شیوه   
 .وند، الزامی خواهد بودش سیستم مربوط می

. شـوند  مربـوط مـی  » پارسـا «و چگـونگی سـازماندهی     » پارسا«هاي     استانداردها به فراداده   :ـ استانداردها 
 .پیروي از این استانداردها الزامی است

سـو و    کارکرد درست سیستم و قابلیت همخوانی و انطبـاق آن بـا تغییـرات محیطـی، از یـک         :ـ ارزیابی 
رو عملکرد سیـستم بایـد بـه صـورت      سوي دیگر، نیازمند ارزیابی همیشگی آن است؛ از اینخواست کاربران از   

بررسـی و راهکارهـایی بـراي    ... مداوم و از طریق ارزیابی رضایت کاربران، کیفیت مجموعـه، توسـعۀ فعالیتهـا و    
 . اصالح و بهبود آن فراهم شود

ایـن  . ترین زیرسیـستمهاي ایـن سیـستم اسـت     مها از جمله مه»پارسا«نشر الکترونیکی    :ـ نشر الکترونیکی  
این قالب، باید پاسخگوي تولید متن، تصویر، گرافیـک،  . کند را ارائه می» پارسا«زیرسیستم، قالب تولید محتواي    

 .تعیین کند» پارسا«باشد و نیز زبان یا قالب مناسب را براي تولید ... پویانما، صوت، و

الملل، به وجود زیرساخت مناسب و مـدیریت   سطح کشور و بین در  » پارسا« ارائۀ خدمات    :ـ زیرساخت 
بخشی از زیرساخت این سیستم، از طـرف سـازمانهایی ماننـد وزارت ارتباطـات و فنـاوري          . درست آن نیاز دارد   
ها از پیش فراهم آمده است و باید به نحوي  شود و بخشی از آن نیز، مانند شبکۀ میان دانشگاه اطالعات، ارائه می

. شـود بخشی دیگر زیرساخت الزم نیز باید براي این سیستم تـدارك دیـده         .  استفاده شود   و اثربخش، از آن   کارا  
 .این زیرساخت باید پاسخگوي نیازهاي سیستم باشد و با رشد فناوري نیز روزآمد شود

امنیت اطالعات به حفاظـت از اطالعـات، پیـشگیري از افـشاي اطالعـات بـراي موجودیتهـاي           :ـ امنیت 
هــا، شـناخت و تــصدیق هویــت کــاربران   تبــادل داده. رمجـاز و خرابکــاري یــا تغییــرات غیرمجـاز اشــاره دارد  غی

هاي دیجیتالی، مقابله با ویروسها، کاربـست پروتکلهـاي    ها، امضاي دیجیتالی، گواهی  گوناگون، کنترل دسترسی  
بخـشی از کارکردهـاي ایـن    . گیرنـد  ها و موارد مشابه در شمول این زیرسیـستم قـرار مـی     امنیتی، کنترل گذرواژه  

اي دیگر، به صـورت واکنـشی و در مقابـل وقـایع غیرمنتظـره        زیرسیستم، به صورت کنشی و فعاالنه است و پاره        
 .پذیرد صورت می

هـا،   هـا ـ شـامل اختـصاص ابـرداده     »پارسـا « سازماندهی اطالعات سیستم، بویژه اطالعات :ـ سازماندهی
بـراي تـسهیل ذخیـره و بازیـابی اطالعـات، بـسیار حیـاتی            ... نویسی و   ي، چکیده ساز  ها، نمایه   اختصاص کلیدواژه 



شود که برخی از این سطوح، نقـش عملیـاتی و برخـی دیگـر،      سازماندهی در سطوح گوناگونی انجام می     . است
ت ذخیـره و    در هر صورت، اطمینان از صحت سازماندهی اطالعات می. کننده دارند   نقش تصویب  تواند به صـح

هاي موجود را  هاي الزم یا توسعۀ اصطالحنامه    این زیرسیستم، نقش تولید اصطالحنامه    . ابی آن نیز منجر شود    بازی
 .نیز براي سازماندهی بهتر بر عهده دارد

از آنجـا کـه در ایـن    . این زیرسیستم براي تأمین ارتباطهاي میـان کـاربران گونـاگون اسـت          :ـ ارتباطات 
ها در سطح کشور، از ابتداي تصویب پیشنهاد آنها در هـر دانـشگاه تـا ارائـۀ           »پارس«توان به اطالعات      سیستم می 

تواند بـه اصـالح ابعـاد گونـاگون سیـستم از جملـه خـود          اطالعات می 10نسخۀ نهایی آنها دست یافت، بازخورن     
تـوان بـه امکـان اظهـارنظر دربـارة        از جملـه محورهـاي ایـن بـازخوران مـی          . ها کمک قابل توجهی بکند    »پارسا«
ها از نظر »پارسا«بندي پیشنهادها و  ها، پرسش از پدیدآورندگان و دریافت پاسخ از آنها، رتبه»پارسا«یشنهادها و پ

تـوان بـه    از دیگـر ابعـاد ارتباطـات مـی    . اشاره کرد... و» پارسا« براي هر پیشنهاد یا  11»بررسی«خوانندگان، نوشتن   
... از طریـق انتـشار خبرنامـه، فهرسـتهاي پـستی و        ... دان، و تأمین فضاي تعامل میان دانشجویان، پژوهشگران، استا      

توانند فراخوان موضوعی دهند و دانشجویان را براي پژوهشهاي خـود        در این زیرسیستم، استادان می    . اشاره کرد 
 .در قالب پارس جلب کنند

اي اطالعات ه  عملکرد سیستم به میزان زیادي به ایجاد و مدیریت درست پایگاه:هاي اطالعات ـ پایگاه
اسـتادان و  (هـا، افـراد   »پارسـا «هـاي اطالعـات    توان به پایگـاه  هاي اطالعات، می   از جملۀ این پایگاه   . بستگی دارد 
 .اشاره کرد... ها و ، دانشگاه)دانشجویان

شود که دسترسی کاربران را از یک نقطۀ   مجموعۀ خدمات سیستم، از طریق درگاهی ارائه می   :ـ درگاه 
اختصاص دارد که چتـر  » پارسا«در حقیقت، این زیرسیستم، به مدیریت درگاه    . کند  ها فراهم می  واحد به تمام آن   

 .رود شمار می واحدي براي دسترسی به خدمات، از داخل و خارج از کشور و به دو زبان فارسی و انگلیسی به

هـا و دیگـر   »اپارسـ «این زیرسیستم، وظیفۀ ارائۀ موتور کاوش مناسب براي جـستجو در   :ـ موتور کاوش 
موتور کاوش باید قابلیت جستجوي سـاده و پیـشرفته را بـر اسـاس ویژگیهـاي      . اطالعات سیستم را بر عهده دارد 

در ایـن زیرسیـستم، امکـان    . هـا را نیـز فـراهم سـازد     ها داشته باشد و امکان جستجو بر اساس اصطالحنامه   »پارسا«
بتواننـد از طریـق آن، اطالعـات الزم را بـدون نیـاز بـه          شـود تـا کـاربران         اشاعۀ اطالعات گزینشی نیز تعبیـه مـی       

 . جستجوي مداوم دریافت کنند

رو،  از ایـن . تواند موفقیت کسب کنـد   الملل نمی    سیستم، بدون همکاري در سطح ملی و بین        :ـ همکاري 
هـا ـ را    انـشگاه همکاري میان موجودیتهاي مرتبط ـ مـثالً د  ... ریزي، ایجاد، ارزیابی و این زیرسیستم، وظیفۀ برنامه

 .براي بهبود سیستم بر عهده دارد

شود؛ بنابراین، در این زیرسیـستم، اطالعـات    در ایران، بیشتر به زبان فارسی تدوین می       » پارسا« :ـ ترجمه 
 .شود ها براي کاربران خارجی متقاضی، ترجمه و ارائه می»پارسا«

دهد و بـراي   ه کار خود را به دانشگاه ارائه میمعموالً در دو مرحل» پارسا« دانشجو در طول تولید  :ـ ارائه 

                                                        
1. Feedback 
2. Review 



یکی از این مراحل، ارائۀ موضوع و طرح پـژوهش و دریافـت تأییـد آن        . کند  ادامۀ کار، تأیید آن را دریافت می      
در ایـن زیرسیـستم، محـیط ارائـه در هـر دو مرحلـه، بـه        . و دریافت تأیید نهایی آن  » پارس«است و دیگري ارائۀ     

این زیرسیـستم بایـد قابلیـت انطبـاق بـا نیازهـاي محلـی هـر دانـشگاه و قابلیـت                   . شود   می صورت خودکار فراهم  
 .روزآمد شدن داشته باشد

ها از مرحلۀ تولید تا اشاعه، به مهندسـی دوبـاره         »پارسا«فرایندهاي عملیاتی مدیریت     :ـ مهندسی دوباره  
کرد ایـن زیرسیـستم، بررسـی همیـشگی     کـار . در طول زمان و با توجه به تغییـرات محیطـی و فنـاوري نیـاز دارد            

 .فرایندها و مهندسی دوبارة آنهاست

ها از حالـت سـنتی بـه الکترونیکـی، فراینـدي پیچیـده دارد کـه اگـر بـه                »پارس«تغییر   :ـ مدیریت تغییر  
زیرسیستم مدیریت تغییر، با در نظر گرفتن تدابیري مناسب   . درستی مدیریت نشود، با شکست مواجه خواهد شد       

 .کند ن با وضع ایران، انتقال از وضع سنتی به وضع جدید را مدیریت و حفظ آن را تضمین میو همخوا

برخـی از  . شمار دیگري نیـز ارائـه کـرد       توان خدمات بی    می» پارسا« در کنار اطالعات     :ـ خدمات دیگر  
ع اشـتراکی،  در دیگر کـشورها، خـدمات مرجـ   » پارسا«هاي اطالعات  دسترسی به پایگاه  : این خدمات عبارتند از   

هـاي اطالعـات     آزاد، راهنماهـاي رایگـان روش پـژوهش، دروازه          افزارهاي منبع   پرسشها و پاسخهاي علمی، نرم    
 ....شده، پیوندهاي مرتبط و موضوعی و کنترل
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فناوري اطالعات و ارتباطات، تغییراتی با ابعاد و ماهیتی بنیـادین در جهـان و ارکـان زنـدگی بـشر پدیـد                
هـاي دیجیتـالی    ها، به پدیداري شکل جدیدي از آنهـا بـا نـام کتابخانـه     تأثیر این فناوري بر کتابخانه  . ورده است آ

در حقیقـت، نقـش   . رونـد  شـمار مـی   منجر شده است که از ارکـان اصـلی یـادگیري و آمـوزش الکترونیکـی بـه              
ت و ارائۀ منابع دیجیتـالی، از وظـایف   ها در سایۀ آموزش الکترونیکی و مبتنی بر وب، در حال تغییر اس             کتابخانه

هـاي دکتـري    رسـاله / هـاي کارشناسـی ارشـد    نامـه  یکی از انواع این منـابع، پایـان  . اصلی آنها در این محیط است   
اهمیت این مدارك و محدودیتهاي شکل چاپی آنها، به پیدایش شکل الکترونیکی آنها در سالهاي اخیر         . هستند

واضح است، توسعۀ کـاربرد فنـاوري اطالعـات در    . هاي الکترونیکی منجر شده است هرسال/ ها نامه  با عنوان پایان  
هـا کـه امکـان تولیـد،     »پـارس «سطح تحصیالت تکمیلی، بدون وجود سیستمی مناسب براي مدیریت اطالعـات         

. هد بودسازماندهی، ذخیره، بازیابی و اشاعۀ اطالعات آنها و اطالعات مرتبط با آنها را فراهم نسازد، دشوار خوا       
ها متناسب با الزامهاي محیط یادگیري الکترونیکی »پارسا«رو، الزم است سیستمی براي مدیریت اطالعات      از این 

هـا در سـطح   »پارسـا «فراهم شود که عالوه بر تأمین محیط الکترونیکی و پیوسته بـراي تولیـد، ارزیـابی، و تأییـد          
گیري الکترونیکـی در سـطح تحـصیالت تکمیلـی پدیـد         دانشگاه، یکی از زیرساختهاي الزم را براي توسعۀ یـاد         

  .آورد
در سـطح اول و  . ها براي ایفاي کارکرد مناسـب، بایـد چهـار سـطح داشـته باشـد      »پارسا«سیستم مدیریت  

را تسهیل » پارسا«قرار دارد؛ در سطح دوم مدل، دانشگاه قرار دارد که تولید » پارسا«کانون این مدل، پدیدآوري   
هـا را در سـطح کـشور    »پارسـا «کند؛ سطح سوم مدل، سطح ملی است که مـدیریت    تأیید میو در نهایت، آن را  



هاي ملی دیگر کـشورها و همچنـین شـبکۀ     با شبکه» پارسا«دهد؛ در سطح چهارم نیز ارتباط شبکۀ ملی          انجام می 
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