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ر با، تمرکاا در عاو . آينادبه شمار نمی سواد اطالعاتي اما به خودي خود تاشی براي تعري 

 .قرار داده شده استی تاطاعا سواد ريايبرنامهاقدامام در بهترين موجود در تعري  عناطر 

اند، اماا شدهبندي و سازماندهی هدست هااين ويژگیمنحقی،  ةارائ اگرچه براي سهولت استفاده و

 .نيستها آ  بنديترتيب موجود بيانگر هيچ قضاوتی از نظر اولويت

 کاربردهدف و 

و بهبود برناماه، ارزيابی، ينودتبه که است کمک به کسانی  ،اول ةدر درج هاويژگیهدف از اين 

مصاطباا   ايان. مندنادهعاقاهاي ارائة ايان مباتا ، و ازجمله همة رو  یهاي سواد اطاعات

اندرکار افاراد دساتديگار  نياا ، ووريافنا منادا ترفه، ، کتابدارا ، مديرا اعضاي هيئت علمی

هااا اياان ويژگی د.نشااورا شااامل می وصصصااب ةسسااؤميااک در  یاطاعاااتسااواد  ريايبرنامااه

گاااري، اجارا، پيشابرد، تاوا  در هنگاام پايههايی هساتند کاه میکنند  مجموعه ايدهزنمايیبا

  بازنگري، يا سنجش يک برنامة سواد اطاعاتی مورد استفاده قرار داد.

چوبی فراهم ر، و چاندستهبسيار  يهابرنامه بررسی و نتيجةرند اتوطيفی دماهيت  هاويژگیاين 

 استفاده از آ :توا  با آورند که میمی

 بندي کرد؛جائيام يک برنامة بصصوص را دسته 

  به تحليل نحو  اثرگااري عناطر گوناگو  برنامه در جهت تصاول نتاايم ممتااز در ساواد

 اطاعاتی پرداخت؛

 وضعيت برنامه را محک زد؛ 

 اطاتام برنامه را اجرايی کرد؛ 

 .پيشرفت بلندمدم برنامه را ترسيم نمود 

و  ؛نموناه باشادهاا، ويژگیتماام  درکاه  رودماینانتظاار اي هيچ برناماهاز ه توجه داشت کبايد 

هنگاام در  منظور اين است کاهبلكه  .تجوياي نيست يک فهرست در اينجا نيا شدهفهرست ارائه

اي، کتابصاناهی وسازماندر زما  توجه به بافتار سواد اطاعاتی،  ةتعيين اهداف و راهبردهاي برنام

  ند.قرار گيرتوجه ا مورد مثابه راهنمبه



 مدت، اهداف بلندمدت و کوتاه: مأموریت1 هدست

 يک برنامة سواد اطاعاتی:مدم ، اهداف بلندمدم، و اهداف کوتاهمأموريت

 دنشوشامل می بيانية مأموريتدر ی را از سواد اطاعات یتعريف. 

 هاي دانشاگاهی دانشاجويا ، و رشاتهر کل برنامة آموزشی اهميت تلفيق سواد اطاعاتی د

 د.ندهرا نشا  میاي العمر به طورم اثربصش، و توسعة ترفهيادگيري مادام

  مادم برقارار بلندمادم و کوتاهبرنامه در اهداف  یابيارز يبرا يريگقابل اندازه برآيندهاي

ی آموزشا  ا  در سرتاسر دوريوجها و درک دانشمهارم یرشد متوالساز زمينهکه  دنکنمی

 .است ا آن

  ساازما مادم کتابصاناه و بيانية کاا  مأموريات، اهاداف بلندمادم و کوتاهدر انحباق با 

 .سازگار است، مدم، اهداف بلندمدم، و کوتاهماموريتمنتشرشد   بيانيةبا  متبوو،

 ساواد  در موضاوو «اي و پژوهشایهاي دانشاكدهانجمان کتابصاناه»اساناد  به پياروي از

 اند.تهيه شده« سواد اطاعاتی براي آموز  عالی چارچوب»، مانند اطاعاتی

  مشتمل بار درونادادهاي درياافتی از فينفعاا  ساازمانی هساتند و ايان فينفعاا  را نياا

 مشارکت و منافع موردانتظار آنا  هستند.مياا    کنندمنعكسروشنی گيرند و بهدربرمی

 ها اشاره شده است.به آ  بطتدر اسناد سازمانی مر 

 ریزیبرنامه: 2 دسته

 :یاطاعات سواد ةرياي براي يک برنامبرنامه 

 و باه  کنادمی به روشانی بياا سازي و/يا سازگاري اجااي اين سند را سازوکارهاي  پياده

 برد.پيش می

 رياي باراي کتابصاناه، ساازما ، و فنااوري بنادي و برناماههاي بودجهها را با چرخهبرنامه

 دهد.پيوند میاطاعام 

 دهدرا مورد استفاده قرار می محيطيهاي بررسيتاطل از هاي يافته. 

  کندمی سازيزمينه سازما  و آموزشی،برنامه، گروه در سحح. 

   دپردازمی مديرا و ، اساتيدکتابدارا ، در ابتدا به ترغيب همكاري ميا. 

 آورد.روشمند فراهم می يبازنگر يبرا یجدول زمان کي 

https://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/framework-persian.pdf


 و سازمانی اجرایی: پشتیبانی 3دسته 

 :سازما درو  يک ت يريمد

 مای، و کارکناا  تصصاي  اساتيدبه کتابدارا ، را  یاعاتسواد اطهاي مسئوليتو  رهبري

 .دده

  اي و هاي دانشاكدهانجمان کتابصاناه»به طورتی کاه در را ماهيت کار کتابدارا  آموزشی

 کند.توطي  شده، درک می« هاي کتابدارا  آموزشگرها و توانمندي: نقشپژوهشی

   ام اهياجت ازماداوم  پشاتيبانیاطميناا  از تصاول و  برقاراري باراي کاافیمنابع ماالی

هااي فرطتو  ،نيروي انسانیتأمين سحوح مناسب  ،هاي جاري و مناسب، فناوريآموزشی

 آورد.را فراهم میاي ترفه ةتوسع

 و  یساواد اطاعااتپاردازد کاه منادانی میو پشتيبانی کتابادارا  و ديگار ترفه به تعيين

 یابياو ارز آموزشی ةبرنام ةتوسع به ؛ندنکیم را نمايندگی و طرفداريالعمر مادام يريادگي

آماوز ،  منادنظام ةمناساب در توساع ينادهايو فرآ ؛ناداتاطه دارا  يوجدانش يريادگي

 .رنديگمیبه کار را آموز   یابيو ارز سازي،پياده توسعه، ،یطرات ل،يازجمله تحل

  دهدمی پاداشدر برنامة سواد اطاعاتی و سازمانی فردي  هايهمكاريو  هاموفقيتبه. 

 برنامه بندیمرحله: 4 دسته

 :یسواد اطاعات ةبرنام کي يبرا آموزشی ةدر برنام بنديمرتله

 و در ساحح  یدر ساحح انضاباط ديارا کاه با یاقداماتو  امکادرا یدگيچيو پ ،دامنه، عمق

 .کندیممشص  ، تاطل شوند محتوايی

 آکادمياک ةترفا کالدر موجاود  امي، و تماااقادامام، امکاادربندي و تلفيق ابه مرتله 

 پردازد.می ،هاافاايش درجة پيچيدگی آ  با توجه به، جودانش

  يهاادر برناماه شامول فراگيار ساازما از  تياتما يبرا یمحل يتيحاکم يساختارهااز 

 کند. یاستفاده م ياترفه اي آکادميک

 ی، مشاص  ماخواهد شدانجام  یآموز  سواد اطاعات ،را که در آ  يیهاها و دورهبرنامه

 کند.

  يابدتمامی سازما  اشاعه میو در  گيردبه خود می یرسمطورم. 

https://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/teaching_librarians_persian.pdf
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 آموزش: 5 تهدس

 :یاطاعات ة سوادبرنام آموز  در چارچوب يک

  اساتفاده « سواد اطاعاتی براي آموز  عاالی چارچوب»از  ،بنا بر اقتضابه عنوا  راهنما و
 کند.یم
 يريادگياآماوز  و  در یمتناوع يكردهااياز رو ،ا يوجور بهباود مشاارکت دانشابه منظ 

 .کندیاستفاده م
   دارد. ديمحور تأکرندهيادگيبر آموز 
  است ريفراگ يريادگي طيمح کيتعهد به دهند  نشا. 
 داردناسب ت (دور  کامل ،ايجلسهتکنوو آموز  )مثل  با. 
 از آماوز  و  پشاتيبانی يبارا يامنابع رسانه ديگراطاعام مرتبط و مناسب و  ياز فناور

 کند.یاستفاده م يريادگي
 کند.یم ميرا ترو یبازگشت يريادگيو  ،تأمل ،يتفكر انتقاد 
 معكاو،، داربسات تدريس يهاکيشده )مانند تكنمؤثر و شناخته یآموزش يكردهاياز رو 

 د.گيریم بهره( آموزشی
 قالاب تكاالي  در  یسواد اطاعاات يسازبه بسترو سحح دوره، آکادميک  ةب با برناممتناس

 د.پردازیم مستمر آموزشی
 رب اتجا ديگاردوره و  یيمحتاوابافتار در چارچوب  ی،سواد اطاعات تحقق برآيندهاي يبرا

 کند.یم عمل يريادگي

 و طرفداری اتارتباط: 6 دسته

 :یاد اطاعاتسو ةبرنام کياز  طرفداريارتباطام و 
  خاار  از چاه در در داخال و چاه  پشاتيبا  يهامرتبط و گروه نفعا يف يیشناساموجب

 گردد.با آنا  می ارتباطبرقراري و  سازما ،کتابصانه و 

   دکنمی  يو توط  يتعر ،مصاطبا  هدف يبرا روشنیآ  را به   شدابرازبرنامه و ارز. 

 يبرنامه( همكاار یابي، و ارزيا دانشجو يريادگي سنجشارائه،  ،يايردر هر مرتله )برنامه 
 .دکنمی تيرا تقو سازمانی نفعا يف ديگرکتابدارا ، و  ،هارشته یعلم ئتيه ياعضا نيب

https://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/framework-persian.pdf


  نياو از ا دکنامای مشاص برناماه را فاوق اي آموزشی يهابرنامه ديگراهداف مشترک با 
 .گيردمیبهره دانشگاه  نفعا يرهبرا  و فگفتما  با براي اهداف مشترک 

 يهاهاا و برناماهکارگاه ،دانشاگاه سيپارددر  ياترفاه ةکارکنا  توساع ديگر يبا همكار 
 .ددهمیرا ارائه  یمرتبط با سواد اطاعات

  يرسممريو غ يرسمم يهاشبكهو  يارسانه يهاکانالازجمله  ،یارتباط يهااز انواو رو 
 .دکنمیاستفاده 

 ساواد  شارفتيبه پ نفعا ،يا  و فياتها با همو برنامه ،هااطاعام، رو  ريگاااشتراکا بهب
 .دکنمیکمک  یاطاعات

  سنجش و ارزیابی: 7 دسته

 .گيردرا دربرمیا  يوجدانشآموز   ميبرنامه و نتااجراي  ی،سواد اطاعات يابيارزسنجش و 
 دانشجویان: آموزش  سنجش نتایج

 هاي برآينادي نشاا  سانجهدر را  سيو تادر يريادگيا حااميدر ترجهاي موجاود تفاوم
 دهد.می

  شيپ ،یازسنجيمثل ن ؛کندیاز آموز  استفاده م پسو  هاي برآيندي پيشسنجهاز انواو
 م،يمساتق  ، مشااهد، مقالهآزمو خُرد ،یکار، دفاو شفاه ةنمونسنجش آزمو ، آزمو ، پس

 و تجربه. ،جش روايتیسن

  ند.کیتمرکا م وضعيت یابيو کسب دانش، و ارز کارگيريبه رنده،يادگيبر عملكرد 

 سنجدمیرا  ا ندگريگياد ةخاقان و محصوالت ندهايفرآ. 

 شود.یمشامل را  یابيو خود ارز ،همتا یابيارز رنده،يادگي یابيارز 

 :برنامه یابیارز

 کند.یبرنامه دنبال م يو بازنگر ،یابيارز ،يايربرنامه يرا برا ينديفرآ 

 يرياگبرنامه را انادازه بلندمدمو مدم کوتاهدر جهت تحقق اهداف گرفته طورم شرفتيپ 
 (.«مدمکوتاهو بلندمدم اهداف  ت،يمورأم :1 ستهد»به نگاه کنيد کند )یم

  يامنحقه یاعتباربصش يهاو طرح ،یسازمان ياهیابيارز ،یآموزش ةدوره و برنام سنجشبا 
 شود.یم تلفيق ياو ترفه

  رو  مثال  ؛کنادیاهاداف مارتبط اساتفاده ما يبرامناسب  یابي/ارزسنجش يهااز رو
 .یطول اي ،مدمکوتاه ،تراکمي ،تکويني



که نشانگر  یاطالعاتهای سواد برنامه یهایژگیو»های مربوط به یادداشت

 «اقدامات هستند: رهنمودها نیبهتر

 برتري

 نيبهتار» يهااگاروهداخال هاا، هام در  یژگايو نيا روند تدوينموضوو مورد بح  در  ،یتعال

توا  می ايآ»است که  نيمعمول ا پرسشبوده است.  بيرونیکنندگا  و هم با مشارکت «اقدامام

ازآنجاکاه قارار  «؟به شمار آورد یعال است،ها یژگيو شتريب اي یفقط برخنشانگر که را  يابرنامه

 نيد، انريگمورد توجه قرار آ   سازما  متبووفرد و ة منکتابصان کي بافتارها در یژگيو نيااست 

نامناساب  ی،ساواد اطاعاات يهاااز برناماه یبرخ يها برایژگياز و یاتتمال وجود دارد که برخ

 یتاوا  عاالیها را در خود داشاته باشاد مایژگياز و یه فقط برخرا ک يابرنامه ن،يباشند. بنابرا

 .دانست

 يطيمح يهابررسي

هااي مارتبط باا گرايش« مند اطاعاام بيرونایگردآوري نظام»بررسی محيحی عبارم است از 

 1که ممكن است بر آيند  سازما  اثر بگاارند. « اجتماعی، اقتصادي، و سياسی»

 تيمامور يةانيب

هاا و ارز  کنناد تواناد منعكسو می کنادیما  يسازما  را توطا یهدف کل ،تيمورأم يةانيب

 2.باشدسازما   يهاتياولو

 :تيمورأم يةانياز ب ييهانمونه

از  پشتيبانیبا  «یگا  جنوبهانو  دانشگاه اورِ ةکتابصان یو سواد اطاعات یآموزش ةبرنام»

کند. یو کارکنا  خدمت م ،دياسات ا ،يبه دانشجو ،کتابصانه و دانشگاه یآموزش تيمأمور
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 یزندگ درفكر کنند و از اطاعام  يکه انتقاد مياموزيا  بيوجاست که به دانش نيما ا تيمأمور

را  یاطاعات يازهايتا ن ميکنمیکمک   به آنا :خود استفاده کنند یو شصص ي،افهتر ،آکادميک

 یمنابع اطاعات ةو مسئوالنه از هممؤثر   و استفاد ی،ابيارز ،یابيمكانبه کنند، سپس   يتعر

و  ی،و آموزش یاطاعات طيدر مح رامييتغ ر يو پا ینيبشيند. ما متعهد به پبپردازموجود 

 روند تحققدر  يتس مشترک لام و توانمند تيتقو يبرا ینشگاهدا ةبا جامع يهمكار

 (2015. )ميهست راهبرالعمر و خودمادام يريادگي

 یساواد اطاعاات يهاامهارم تاأمين «یربالِا يهاکتابصاناه یاعااتساواد اط ةبرنام» تيمأمور

ها، رشاته ةمشاترک هماوجاه » یاست. سواد اطاعات «دانشگاه چپمن» ةجامع رايالعمر بمادام

یرا قادر م ی، يادگيرندگا است. سواد اطاعات یسحوح آموزش همةو  يادگيري، يهاطيمح ةهم

و کنتارل  راهبرتر شوند،خود را گستر  دهند، خود هايبررسیتا بر محتوا مسلط شوند و  سازد

آماوز   تاأمين»در دانشاگاه  تيابرناماه از مأمور نيا «خود داشته باشند. يريادگيبر  يشتريب

شاهروندا   مثاباهبه ثماربصشو  ی، اخاقاانهپرسشگر یکه منجر به زندگ ايمتماو  شدهیشصص

بط تمار مناابعو مجموعه  شدهیخدمام شصص ةارائ»در کتابصانه  تيمورأماز و  «شودیم یجهان

 در جهاتچاپمن  یدانشاگاه ةجامعاپژوهشاگرانة و  ،خاقانه ،آموزشی يازهاياز ن پشتيبانیدر 

)دانشاگاه چاپمن، « کناد.یما یبانيپشت ی،سواد اطاعات داراي یجهان ا شهروند تحقق نيتضم

2016) 

ساواد داراي العمار ماادام گا رناديادگيآماوز  باراي در تاا   «نيلا مدرسة عالی ةکتابصان»

و اساتفاده  يانتقاادبه شيو  تفكر  يا  برايوجدانش يسازبا آماده یاست. سواد اطاعات یاطاعات

. دهادیما شيداناش را افااا تحقاقخاود،  یو شصص ياترفه ،آکادميک یزندگ دراز اطاعام 

 خ[ي]بدو  تار

 پاداش

 يدر اعحا هاي مورد اشاره،موفقيتها و تبدا  معناست که مشارک نياز مؤسسام، ا ياريدر بس

دهی با توجه پادا موارد،  شتري. محمئناً در بشوندیم شمرده ی، بااهميتارتقاء شغل ايو/ يتصد

 شود.انجام میتقوق  شيعملكرد ساالنه و افاا به سنجش



 تراکميو  ينيتکو

امكاا  و درنتيجاه  ،گياردطاورم میکه پروژه در تاال انجاام اسات  زمانیدر  ینيتكو یابيارز

پاس از اتماام پاروژه  تراکمای یابيارز اي سنجش آورد؛ ویدر طول پروژه را فراهم م واطاحتک

. دادبلندمدم انجام  ايمدم کوتاه يهاتوا  با سنجشها را میرو يک از اين شود. هر یانجام م

 تر باشند.سبمنا ی،ابيارزمترتب بر اهداف  يبرا گريد يهااست رو  كنتال، مم نيبا ا

 سازماني نفعانيذ

(، مادعوو  پيماانی) دياساات ا ،يناد از کتابصاناه، دانشاجواعبارمسازمانی  نفعا ياز ف يیهانمونه

 دانشگاه. ي سنجشهاو برنامه ،دفاتر، مراکا ،یسازمان یبانيپشت واتدهاي

 يرهبر

رود در یانتظاار ما کاه یو کساانی، ساختار سازمان با يناسب رهبرتبرنامه،   به مسئوال يرهبر

 اشاره دارد. ی(بانيکارکنا  پشتهر يک از ازجمله )برنامه شرکت کنند 

 يتيحاکم يساختارها

 ساازما آ   يرگيميتصام يندهايهستند که بر فرآ سازما در  يینهادها ،یتيتاکم يساختارها

 .نافاند

 پرسنليسطوح 

و  شاره داردا یسواد اطاعات ةنامدر بر ريافراد درگ ةبه هم پرسنلی، سحوح مناسب مورد نيدر ا

مانند مراکا )دانشگاه  پرديسدر  آکادميک یبانيمراکا پشت اياز واتدها  کيهر  تواندیم

 .( را شامل شوداطاعام يفناور يو واتدها ی،مراکا آموزش ،يريادگي

 سنجش و ارزيابي
 يهاا باراواژه نيند، اما ااکاررفتهبه گريكدي يبه جا یابيو ارز سنجشسند دو واژه  نياگرچه در ا

 اي تياهم نييتع يبرا یابيارز» :«فرانک هادنت»ة به گفت مثاًدارند.  یمتفاوت یمعان ،ا آموزشگر

 نيايتع يش براسنجاست.  یآموزش يهابرنامه منديارزش اي یقضاوم در مورد اثربصش ايارز  

یژگايو رديگاا  و يوجدانشا يريادگي يريگاندازه يبرا یتيمقدار است و به عنوا  فعال اي اا يم



 یابيارا ارز اءياشا اي اهايو چ ميسنجیتر، ما افراد را مسادهبه بيا  شود. یاستفاده م یانسان يها

 1«.ميکنیم

 يسواد اطالعات

ساازما  در سحح با آ  مرتبط برآيندهاي و  یکرد  سواد اطاعات یاتيو عمل  يتعر سازما ، به

مانناد  يیاساتانداردها اي ی،ملي هابر اسا، دستورالعمل تواندمی اقدامام نيخواهد کرد. ا اقدام

 ، باشد.رائه گرديدها« اي و پژوهشیهاي دانشكدهانجمن کتابصانه»آنچه توسط 

 و محصول نديفرآ

خلق  يبرا جوکه دانش يیندهايفرآ نيامحصول و  تيفيبر تسب ک ديبا جودانش برآيندهاي

 شود. دهيسنج کردهاستفاده ها از آ محصول 

 يرسمريو غ يرسم يهاو شبکه يارسانه يهاکانال
، جلساام، ممقااالم مجاا ،یاساناد رسام ايها ممكن است شامل گاار  یرسم يهاسازوکار

 توانادمی یررساميغهااي رو د. نباش رهيو غ اي،کتابصانه يهاتيها و وبساها، خبرنامهسصنگاه

 ،هاااکا، ،یمتناا يهشاادارها لبوردهااا،يب ،ساارپايیتلفاان، مكالمااام  ل،يااميشااامل جلسااام، ا

 يهاروزناماه و ،يايتلو ،ويرادتواند نيا می يارسانه يهاکانالد. نباش رهيو غ ،یاجتماع يهارسانه

در ساازما  را  لياقب نيااز اديگاري  يمنباع خبار هرو  هيئت علمی، يهاخبرنامه ،يیدانشجو

مانناد )باه کتابصاناه متصال هساتند  ماًيقکه مسات يارسانه يهاکانال توا یمنيا  شامل شود.

 اي( را نيا در اين زمره به شمار آورد.هکتابصان یاجتماع يهاو رسانه ،هاتيها، وبساخبرنامه

 مشارکت

 است. یآموزش ةدر کار برنامتشريک مساعی بلكه  ،يتنها مستلام همكارنه مشارکت

 يامنابع رسانه

 يگريهر نوو رسانه د اي ي،مجاز اي ،تاليجيآنالوگ، د ياهشامل رسانه تواندمی يارسانه منابع

 .کند ليرا تسه يريادگيآموز  و  امكا  داردباشد که 

                                                 
1. Frank Hodnett, Evaluation versus Assessment, Spring 2001. 



 بازنگری آنسند و پیشینة 

مصتل  آموز   يهابصش مندانی ازترفه با مشارکت ياچندمرتله نديفرآ کي با هایژگيواين 

، 2000 لي. از آورين شدندودت ياترفه يها و سازما ،را يمد د،يازجمله کتابدارا ، اسات ،یعال

 یاطل سينوشيپ يبرا يیشنهادهايپ ،بر وب یمبتن یدلف ینظرسنج کيتكن با استفاده از

 نيبهتر  پنل مشاور»و  «اقدامام نيبهتر  پروژ ميت» ياعضاسپس شد.  يآورگردها یژگيو

شيپ کي  را اطاح کردند. بار آ نينوشتند و چند اهشنهاديپ نيا پايةرا بر  يسند «اقدامام

قرار گرفت.  يشتريب يشد و مورد بازنگر عياظهار نظر توز منظوربهبه طور گسترده  اوليه سينو

 سازما انتصاب ده  يبرا يیشد و به عنوا  مبنا ليتكم 2001 ر،ماقبل آخر در ما سينوشيپ

 ،یسواد اطاعات يايرهدر برنام اقدامام نيبهتر ضوودر مو یکنفرانس مل کيه بدعوم منظور به

از آ   ی. به عنوا  بصشقرار گرفتاستفاده مورد ، گرديددر آتانتا برگاار  2002که در ژوئن 

به او  خود  يینها ةصها در نسيشد. بازنگرانجام ها یژگيو ي بر رويشتريب امجلسه، اطات

 .ديرس
ديگري در  يبازنگر آراِلیساي« یسواد اطاعات اقدامام نيبهتر ةتيکم» ي، اعضا2008در سال 

تا  طورم گيردزبا  در  یخاط رييتغ ديبادند که کروافق ت تهيکم يانجام دادند. اعضا هایژگيو

کميتة ماکور  يرا بهتر نشا  دهد. اعضا آکادميکسسام ؤدر م یسواد اطاعات کنونی تيوضع

 يآورجمع اهشنهاديپ نيسپس ا ؛آغاز کردند بازنگري يبرا يیشنهادهايرا با ارائه پفرايند  نيا

با ارسال آراِل، سیاي ينظرام اعضادريافت  يو سپس برا انتقال يافت، یمتن اطل بهشد، 

، ILI-L یليميبح  ا يهابه فهرست يشنهاديپ يهايگرنو باز یبه سند اطل يیوندهايپ

COLLIB  وCJC، آرِالسیاي يعضاشده توسط انظرام ارائه يآورگردشد. پس از  توزيع، 

رهگيري » یژگيبا استفاده از و يديجد سينوشيقرار گرفت و پ یسند دوباره مورد بررس

و  ،يشنهاديپ رامييداد تغیم امكا شد که به خوانندگا   جاديا (track changes) «رامييتغ

 یدر سند اطل رامييتغاين مشاهده کنند. سپس را  رامييتغ نياز اتاطل  يیمعنا يهاتفاوم

 ارائه شد.آرِال سیاي يیاجرا ةتيبه کم بيصوت يو برا،ادغام

و  یبررس« آراِلسیآموز  ايبصش « »2015-16 یسواد اطاعات اقدامام نيبهتر» ةتيکم

: اقدامام هستند نيبهترنشانگر که  یسواد اطاعات يهابرنامه يهایژگيو»سند  يبازنگر



شد.  ليتشك ميتصم نيبه ان پرداخت ينفره براشش یفرع ةتيکم کيرا آغاز کرد.  «رهنمودها

 کيگروه موافقت کرد که با  ،«هاويژگی»کنونی سند بار  و بح  در  هياول خواند پس از 

( 2و  ؛یکنون يدهارهنموو  ،كردهايرو ،اقدامامق سند با يحبت( 1منظور کامل به يبازنگر

 .ه پيش ببردآ ، کار را بو وضوح  یكنواختياز  نا ياطم يبراسند زبا  و نحو روزآمدسازي 


