
 

 

 

  

  مهندسی/هاي علوم و فنی استانداردهاي سواد اطالعاتی براي رشته

هاي   در موضوع سواد اطالعاتي براي رشته»سا تي سا/آرال سي يا/يا لا اي«ي   كارگروه ويژهدوينت
  علوم و فناوري

  

  مقدمه

در سند هاي سواد اطالعاتي به طور كامل  قابليت سواد اطالعاتي و هدف از استاندارد قابليت
كند كه سواد  بيان مي) سطر سوم، ٤در صفحه (اين سند . اند توضيح داده شده ١»آرال يس اي«

ي سطوح آموزشي، مشترك  هاي يادگيري، و همه ي محيط ها، همه ي رشته براي همه«اطالعاتي 
ها براي  يمثابه مجموعه اي از توانمند هاي علوم، مهندسي، و فناوري به سواد اطالعاتي در رشته. »است

آوردن اطالعات، ارزيابي اطالعات، و سپس بازنگري در راهبرد  دست تشخيص نياز به اطالعات، به
ي اخالقي و قانوني، و  شده براي كسب اطالعات، استفاده از اطالعات و استفاده از آن به شيوه طراحي

عاتي براي دانشجويان هاي سواد اطال قابليت. شود العمر تعريف مي ورود به فرايند يادگيري مادام
كه محمل (هاي اطالعاتي  اي از منابع و قالب مهندسي، كه بايد به طيف گسترده/ هاي علوم و فني رشته
دسترسي يابند، از اهميت بسيار ) هاي موضوعي مربوط به آنان هستند ي دانش موجود در حوزه پيكره

هاي علوم و مهندسي   براي فعاالن رشتهكنند و ها سريعاً تغيير مي اين رشته. بااليي برخوردار است
هاي  هاي نوين و منابع جديد مربوط به داده بسيار ضروري است كه بدانند چگونه بايد با پيشرفت

  .پژوهشي همراه شوند/آزموني

آوردن  دست فردي در تشخيص، ارزيابي، به هاي منحصربه هاي علوم، مهندسي، و فناوري با چالش رشته
رسند و  تر به چاپ مي شده عموماً در مجالت گرانقيمت مقاالت داوري. ات روبرويندكارگيري اطالع و به

هاي معمول، قابل  منابعي كه از راه(منابع خاكستري . ي اوقات قابل حصول نيستند بنابراين، در همه
ي  امروزه بخش عمده. ي اطالعات هستند سازمان منتشركننده/مستلزم آگاهي از نهاد) حصول نيستند

اي دارد و بنابراين مستلزم آشنايي با منابع اطالعاتي بيش  رشته م، مهندسي و فناوري ويژگي ميانعلو
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سايت،  پايگاه، وب اي، داده مثل چندرسانه(هاي گوناگون  اطالعات قالب. باشد از يك رشته مي
بعدي،  ه، فناوري س)اس آي جي(ي اطالعات جغرافيايي  ي ثبت نوآوري، سامانه مجموعه، پروانه داده

بسا كه نيازمند  دارد و بنابراين چه) شنيداري، كتاب، نمودار، نقشه/صورت فايل باز، ديداري گزارش به
  .افزارهاي تخصصي باشد سازي، و توان كار عملي با نرم آماده

تنها در تكاليف نوشتني و  هاي خود را نه هاي علوم، مهندسي، و فناوري بايد قابليت دانشجويان رشته
هاي آزمايشگاهي،  ي علمي، پژوهش فردي همچون تجربه هاي منحصربه بلكه در عرصه پژوهشي، مقاالت

اي از استانداردها است كه مدرسان  ي مجموعه هدف ما ارائه. و ترسيم مكانيكي نيز ابراز كنند
هاي سازمان خود، در  ها در بستر مأموريت هاي علوم، مهندسي، و فناوري بتوانند از آن رشته
ي  حوزه. هاي مرتبط با سواد اطالعاتي، و در سنجش ميزان پيشرفت دانشجويان بهره بگيرند آموزش

  .رياضيات در اين استانداردها گنجانده نشده است

براي سواد اطالعاتي ، )آرال سي اي(» هاي سواد اطالعاتي براي آموزش عالي استاندارد قابليت «مبنايبر 
هر . ودو شاخص عملكردي تدوين شده است  استاندارد و بيستپنجنيز در علوم، مهندسي، و فناوري 

ي برآيندي، براي سنجش ميزان پيشرفت سواد اطالعاتي  شاخص عملكردي با يك يا چند سنجه
  .ي سطوح آموزش عالي، همراه است دانشجويان علوم، مهندسي، و فناوري در همه

ي  هاي آتي از سوي جامعه  دريافت وروديرود كه سند حاضر، سند پويايي باشد كه با امكان انتظار مي
  .گيرد اي قرار مي هاي دوره ها و بازنگري مخاطبان، مورد بررسي



 هاي عملکردي و برآیندها استانداردها، شاخص

  .1استاندارد 
  .دهد ي اطالعات موردنیاز را تشخیص می دانشجوي باسواد اطالعاتی ماهیت و گستره

  :هاي عملکردي شاخص
  :د اطالعاتيدانشجوي باسوا

  .كند  نياز به اطالعات را تعيين و آن را به روشني بيان مي.۱
  :هاي برآیندي سنجه
يك موضوع پژوهشي، يا نياز اطالعاتي ديگري را كه از يك تكليف درسي آزمايشگاهي . الف

  .كند يا بازپردازي مي/گيرد، شناسايي و اي سرچشمه مي يا پروژه
ي پژوهشي، يا  شده با موضوع، پروژه مناسبت پرسش تدوينمشاور خود در مورد /با استاد. ب

  .كند تمرين آزمايشگاهي مشورت مي
هايي را طرح  كند و بر مبناي نياز اطالعاتي، پرسش  تدوين مييك فرضيه يا مسئله. پ

  .كند مي
براي افزايش ميزان آشنايي با دانش موجود در رابطه با موضوع مورد نظر، به منابع . ت

  .كند مومي مراجعه مياطالعاتي ع
ي كانوني قابل انجام، نياز اطالعاتي خود را تعريف يا اصالح  براي رسيدن به يك محدوده. ث

  .كند مي
  .كند هاي اصلي و مهمي را كه بيانگر نياز اطالعاتي هستند، شناسايي مي مفاهيم و واژه. ج

  .كند ا شناسايي ميي اطالعات ر  طيف متنوعي از انواع و اشكال مختلف منابع بالقوه.۲
  :هاي برآیندي سنجه
مثالً عمومي يا پژوهشي، جاري يا تاريخي، داخلي يا ( مقصود و مخاطبان منابع احتمالي .الف

  .دهد را تشخيص مي) خارجي، رديف اول يا رديف دوم يا رديف سوم
رار ي اطالعات مورد توجه ق مثابه منابع بالقوه كارشناسان، يا ديگر پژوهشگران را به. ب

  .دهد مي
مثل (هاي گوناگوني كه دارند  هاي منابع احتمالي را در قالب مندي و تفاوت ارزش. پ

ي  ي ثبت نوآوري، سامانه مجموعه، پروانه سايت، داده پايگاه، وب اي، داده چندرسانه
صورت فايل باز،  بعدي، گزارش به ، فناوري سه)اس آي جي(اطالعات جغرافيايي 

  .دهد تشخيص مي) ب، نمودار، نقشهشنيداري، كتا/ديداري
هاي خام حاصل از منابع دست   اطالعات با استفاده از دادهكه باشدداند كه شايد الزم  مي. ت

  .ايجاد شوداول يا از راه آزمايش، 



هاي گوناگون موجودند ممكن   بالقوه سودمندي كه در قالباطالعاتها يا  داند كه داده مي. ث
صورت درونخطي  اراي محدوديت دسترسي، يا آزادانه و بهاست تحت مالكيت خصوصي، د

  .قابل دسترسي باشد
هاي خاصي از نظر   ممكن است نيازمند مهارتسودمندداند كه اطالعات بالقوه  مي. ج

هاي دخيل در توليد آن اطالعات، به  ها باشد و آشنايي با ساختار سازمان مديريت داده
  .كند شناسايي اين اطالعات كمك مي

  .ي توليد اين متون است ي مربوط به خود و نحوه  داراي آشنايي عملي با متون مربوط به حوزه.۳
  :هاي برآیندي سنجه
داند كه اطالعات علمي، فني، و ديگر اطالعات مرتبط چگونه به صورت رسمي و  مي. الف

  .يابد شود، و اشاعه مي گردد، سازماندهي مي غيررسمي توليد مي
ع رديف اول، رديف دوم، و رديف سوم از نظر اهميت و كاربرد، در داند كه مناب مي. ب

  .اند هاي گوناگون با هم متفاوت رشته
  .ها آگاه است ي موضوعي خود و انتشارات آن اي حوزه هاي حرفه از وجود انجمن. پ
هاي ثبت  ها، پروانه مثل راهنماها، دستنامه(ي موضوعي خود  از منابع خاص حوزه. ت

تجهيزات، قواعد و مقررات جاري، منابع مرجع مورد /نداردها، مشخصات موادنوآوري، استا
هاي صنعتي، و متون  ي روزمره در صنعت، راهنماهاي مربوط به فرايندها و روش استفاده

  .اطالع دارد) مربوط به توليد
 )اي رشته بين(اي  ها  و نيز تركيبات رشته توان در قالب رشته دانش ر ا ميداند كه  مي. ث

داند كه  گذارد و مي ي دسترسي به اطالعات اثر مي سازماندهي كرد و اين امر بر نحوه
هاي ديگر ممكن است به اطالعات مورد نياز وي ربط  احتمال دارد متون مربوط به رشته

  .داشته باشند
داند كه چگونه ممكن است كه كاربرد و اهميت  داند، مي  ارزش اطالعات آرشيوي را مي.ج

  . ي ديگر متفاوت باشد، و از اهميت حفظ اطالعات آگاه است  رشته با رشتهآن در هر

  .دهد ها و منافع مترتب بر كسب اطالعات موردنياز را مورد توجه قرار مي  هزينه.۴
  :هاي برآیندي سنجه
كند و در خصوص بسط فرايند اطالعجويي   موجودبودن اطالعات مورد نياز را تعيين مي.الف

توان از مشورت با  به عنوان مثال مي. گيرد ابع موجود در محل، تصميم ميبه فراتر از من
ي مربوطه  همكاران، كارگزاران مستقل اطالعات، كارشناسان، و مشاوران موجود در حوزه

هاي مجاور، و مراكز  اي، مراجعه به كتابخانه عالوه بر استفاده از امانت بين كتابخانه
  .رساني نام برد اطالع

آوردن  دست شده براي به ي صرف بسا بين ارزش اطالعات با زمان و هزينه د كه چهدان مي. ب
  .ي مستقيم وجود داشته باشد آن، رابطه



گرايانه تدوين  بندي واقع ي زمان آوردن اطالعات موردنياز، يك طرح و برنامه دست براي به. پ
  .كند مي
براي حصول مزاياي رقابتي، توان  هاي پژوهشي اطالعات را كه مي اهميت انواع عرصه. ت

جويي محصوالت جديد، بهبود فرايندها، و توجه به اقدامات رقبا و راهبردهاي  پي
توان مشورت با  به عنوان مثال مي. يابد ي آنان مورد استفاده قرار داد، درمي بازاريابانه

  موجود برايهاي ي موضوعي، پژوهش در امر فرصت كارشناسان و مشاوران يك حوزه
ي ثبت نوآوري و مالكيت فكري را  ي پروانه  در عرصه و پژوهش پروانه و مجوز، اياعط
  .توان نام برد مي

  .ي آن الزم باشد داند كه اطالعات مورد نياز ممكن است به زبان خارجي، و ترجمه مي. ث  

  . 2استاندارد 
  .آورد هم میدانشجوي باسواد اطالعاتی به شکل مؤثر و کارآمد، اطالعات موردنیاز را فرا

  :هاي عملکردي شاخص
  :دانشجوي باسواد اطالعاتي

هاي بازيابي اطالعات را براي دسترسي به اطالعات  هاي تحقيق يا سامانه ترين روش  مناسب.۱
  .گزيند موردنياز، برمي

  :هاي برآیندي سنجه
 سازي، كار مانند جستجوي متون، تجربي آزمايشگاهي، شبيه(هاي مناسب تحقيق   روش.الف

  .كند را شناسايي مي) ميداني
  .كند هاي بازيابي اطالعات را بررسي مي  دامنه، محتوا، و ساختار سامانه.ب
هاي مؤثر و كارآمد براي دسترسي به  ي بازيابي اطالعات، شيوه از روش تحقيق يا سامانه. پ

  .گزيند اطالعات مورد نياز را برمي

  .كند يزي و اجرا مي طرحر-صورت اثربخش  به-  راهبردهاي كاوش را.۲
  :هاي برآیندي سنجه
  .كند يك طرح پژوهشي متناسب با روش تحقيق موردنظر تهيه مي. الف
كند و واژگان  هاي مرتبط با اطالعات موردنياز را تعيين مي ها، و واژه ها، مترادف  كليدواژه.ب

 را ي مورد استفاده براي بازيابي اطالعات ي خاص رشته يا خاص سامانه شده كنترل
  .گزيند برمي

) مانند جستجوي ساختاري و جستجوي تصويري(ي جستجو  هاي ورود واژه از ديگر روش. پ
  .كند باشد استفاده مي ي بازيابي اطالعات مي كه خاص رشته يا سامانه

برش، و مجاورت  سازي، دم مانند عملگرهاي بولي، كوتاه(با استفاده از فرامين مناسب . ت
، )ها كتاب) پاياني(هاي  ش؛ و ابزارهاي سازماندهي داخلي مانند نمايهبراي موتورهاي كاو



منظور بازيابي اطالعات انتخاب شده، راهبرد كاوش را طراحي  اي كه به در رابطه با سامانه
  .كند مي

ها و  هاي فرمان، پروتكل هاي رابط و موتورهاي كاوش مختلف، با زبان با استفاده از محيط. ث
هاي گوناگون بازيابي اطالعات،  ف جستجو، راهبرد جستجو را در سامانهپارامترهاي مختل

مانند (ها  هاي همسان موجود در سامانه كند؛ و در عين حال با ويژگي اجرا مي
ي جستجو، فيلدهاي قابل  هاي ذخيره  گزينه با پست الكترونيكي،) alert(رساني  آگاهي

  .آشنايي دارد) شده جستجو، و واژگان كنترل
  .كند براي شناسايي ديگر مقاالت مرتبط، استنادات و منابع مورد ارجاع را دنبال مي. ج

  .كند هاي مختلف بازيابي مي اطالعات را با استفاده از روش .۳
  :هاي برآیندي سنجه
هاي مختلف و مناسب جستجو را  هاي گوناگون، سامانه براي بازيابي اطالعات در قالب. الف
  .گيرد كار مي به
ي بازيابي يا  هاي شماره مانند سامانه(ها  بندي يا ديگر نظام هاي مختلف رده طرح از .ب

براي مكانيابي منابع اطالعات در داخل كتابخانه يا براي شناسايي ) ها نامه نمايه
  .كند ي كاوش حضوري استفاده مي هاي ويژه جايگاه

سايي يا مكانيابي مطالب  در هنگام نياز به بازيابي اطالعات و هر گاه كه قادر به شنا.پ
امانت مثل (مناسب نباشد از خدمات تخصصي درونخطي يا حضوري موجود در سازمان 

اي،  هاي حرفه تحويل مدرك، كتابداران، كاركنان كتابخانه، انجمن/ اي كتابخانه بين
بهره ) مندان واحدهاي پژوهشي سازماني، مراكز اجتماعي، كارشناسان موضوعي، و حرفه

  .گيرد مي
نگاري، مصاحبه، آزمايش، و ديگر اشكال  ها از پيمايش، نامه براي بازيابي اطالعات يا داده. ت

  .كند استفاده مي) ي پژوهش يا رشته بسته به حوزه(پرسش 

  .كند  را تصحيح ميجستجو در صورت نياز، راهبرد .۴
  :هاي برآیندي سنجه
هاي  هاي سامانه محدوديتكميت، كيفيت، دقت، روزآمدي، و ربط نتايج جستجو و . الف

سنجد تا معلوم كند آيا بايد در پي يافتن و  هاي تحقيق را مي بازيابي اطالعات يا روش
  .هاي ديگري باشد يا نه ها و روش كارگيري سامانه به
كند كه آيا راهبرد جستجو  نمايد و تعيين مي شده را مشخص مي نقايص اطالعات بازيابي. ب

  .بايد اصالح شود يا خير
هاي  ها يا سامانه شده، يا با روش جستجو را در صورت لزوم با استفاده از راهبردهاي اصالح. پ

  .كند جديد، تكرار مي

  .كند  اطالعات و مآخذ آن را استخراج، ثبت، نقل، و مديريت مي.۵



  :هاي برآیندي سنجه
وردنياز ترين فناوري براي استخراج اطالعات م هاي مختلف، مناسب از ميان فناوري. الف

درج، دستگاه فتوكپي، دستگاه اسكنر، تجهيزات / افزاري كپي مانند كاركردهاي نرم(
جايي اطالعات يا ركورد، يا  شنيداري، يا ابزارهاي پژوهشي، جابه/ ديداري
توان به  جايي اطالعات مي هاي جابه ي فناوري از نمونه. گزيند را برمي) برداري يادداشت

گسترد  افزارهاي صفحه افزارهاي تبديل متن، و نرم بشناختي، نرمافزارهاي مديريت كتا نرم
  .اشاره كرد

هاي  هاي حاصل از آزمون جويي يافته از جمله پي(براي سازماندهي اطالعات . ب
  .كند نظام مناسبي را ابداع مي...) آزمايشگاهي، كار ميداني، 

صحيح و عناصر ) تركيب(حو دهد و ن  انواع مختلف منابع مورد استناد را از هم تميز مي.پ
  .كند استناد در انواع منابع را درك مي

برداري دستي، تمام اطالعات   از طريق دانلود، چاپ، ارسال الكترونيكي، يا يادداشت.ت
براي مديريت اطالعات . كند استنادي مرتبط را براي مراجعات بعدي، ثبت مي

افزارهاي مديريت  مثل نرم(هاي مختلف  شده، از فناوري شده و سازماندهي گزينش
  .كند استفاده مي) كتابشناختي

  .3استاندارد 
صورت منتقدانه ارزیابی  آمده و مآخذ آن را به دست دانشجوي باسواد اطالعاتی، اطالعات به

یا به دنبال /گیرد که آیا پرسش اولیه را اصالح کند یا نه و کند و نهایتاً تصمیم می می
  .ایند پژوهش جدیدي را تدوین کند یا نهمنابع دیگري باشد، و آیا فر

  :هاي عملکردي شاخص
  :دانشجوي باسواد اطالعاتي

  .كند شده استخراج شوند، تلخيص مي هاي اصلي را كه بايد از اطالعات گردآوري ايده .۱
  :هاي برآیندي سنجه
گون هاي گونا بندد و از بخش ي علمي دارد به كار مي  دركي را كه از ساختار يك مقاله.الف

  .گيرد هاي اصلي بهره مي براي تلخيص ايده) گيري مثل چكيده يا نتيجه(آن 
  .گزيند هاي اصلي را از متن برمي ايده. ب
  .كند مطالبي را كه بعداً بنا به مناسبت نقل خواهند شد، كلمه به كلمه مشخص مي. پ

م در مورد ارزيابي مآخذ،  با تعيين و كاربرد معيارهاي ارزيابي هم در مورد ارزيابي اطالعات و ه.۲
  .پردازد به گزينش اطالعات مي

 :هاي برآیندي سنجه

داند كه چگونه  ميكند و   منابع رديف اول، رديف دوم، و رديف سوم را از هم متمايز مي.الف
  .ي اطالعات علمي با اعتمادپذيري اطالعات، مربوط است مكان منبع اطالعاتي در چرخه



  .دهد  را تشخيص ميعقيدهتفاوت بين واقعيت، ديدگاه، و . ب
منظور ارزيابي اعتبار، صحت، دقت، وثوق، مناسبت، و ديدگاه يا سوگيري موجود،  به. پ

  .كند اطالعات اخذشده از منابع مختلف را بررسي و مقايسه مي
  .كند هاي جنبي را تحليل مي ها يا روش ساختار و منطق موجود در استدالل. ت
  .كند عنوان معيار سنجشي، آشنايي دارد و از آن استفاده مي ها به با پردازش آماري داده. ث
  .دهد پيشداوري، تقلب، يا دستكاري در اطالعات يا در استفاده از آن را تشخيص مي. ج
اند تشخيص  بافتار فرهنگي، فيزيكي، و ديگر بافتارهايي را كه بستر خلق اطالعات بوده. چ

  .كند تأثير بافتار بر تفسير اطالعات را درك ميدهد و  مي

  .كند منظور ساخت مفاهيم جديد، با هم تركيب مي هاي اصلي را به  ايده.۳
  :هاي برآیندي سنجه
ها را همراه با شواهد جنبي و فرعي،  دهد و آن  روابط متقابل بين مفاهيم را تشخيص مي.الف

  .كند ها، با هم تلفيق مي ي يافته خالصهيا /ي بالقوه مفيد و هاي اوليه به شكل گزاره
هاي  دهد و فرضيه در موارد ممكن، آن تركيب اوليه را در سطح مفهومي باالتري بسط مي. ب

  .تري باشند سازد كه ممكن است نيازمند اطالعات بيش جديدي مي
ا، و ه اي ها، چندرسانه پايگاه گستردها، داده مانند صفحه(ها   از رايانه و ديگر فناوري.پ

ها استفاده  ها و ديگر پديده ي تعامل ايده براي مطالعه) تجهيزات ديداري يا شنيداري
  .كند مي

فرد اطالعات، دانش جديد را با  هاي منحصربه  براي تعيين ارزش افزوده، تعارضات، يا ديگر ويژگي.۴
  .كند دانش قبلي مقايسه مي

 :هاي برآیندي سنجه

ات، نياز پژوهش يا ديگر نيازهاي اطالعاتي را برطرف كرده كند كه آيا اطالع  تعيين مي.الف
  .يا نه

 براي تعيين اين كه آيا اطالعات موجود، با اطالعات مورد استفاده و برگرفته از مآخذ .ب
  .كند كند، آگاهانه از معيارهاي برگزيده استفاده مي ديگر تعارض دارد يا آن را تأييد مي

  .پردازد گيري مي ه، به نتيجهشد  بر مبناي اطالعات گردآوري.پ
  .كند آزمون مي...) سازي، آزمايش، و  مانند شبيه(ها را با فنون متناسب رشته   نظريه.ت
هاي مربوط به  ، محدوديتاطالعاتخذ در باب مأي پرسش  وسيله دقت احتمالي را به. ث

  .كند بودن نتايج، تعيين مي ابزارها يا راهبردهاي گردآوري اطالعات، و معقول
  .كند  اطالعات جديد را با اطالعات يا دانش قبلي تلفيق مي.ج
كند كه آيا اطالعات موجود، شواهدي مرتبط با نياز اطالعاتي يا سؤال پژوهشي  تعيين مي. چ

  .دهد يا نه ارائه مي
اطالعات مربوط را، حتي اگر با نظام ارزشي فردي او ناسازگار است، مورد توجه قرار . ح

 . گنجاند تحريف، آن را در كار خود ميدهد و بدون  مي



هاي  ها يا تيم  اعتبار درك و تفسيري را كه از اطالعات دارد از طريق گفتمان با ديگر افراد، گروه.۵
ي مورد نظر، ارزشيابي  مندان حوزه يا حرفه/ي موضوعي مربوطه، و كوچك، كارشناسان حوزه

  .كند مي
  :هاي برآیندي سنجه
مانند پست الكترونيكي، تابلوي (الكترونيكي / هاي مجازي ي و بحثهاي كالس در بحث. الف

ها براي اعتبارسنجي درك  كند و از بحث شركت مي) زني اعالنات الكترونيكي، و اتاق گپ
  .كند و تفسيري كه از اطالعات دارد استفاده مي

  .خوبي كار كند هاي كوچك ب ها يا گروه تواند در تيم مي. ب
) سرو مانند مصاحبه، پست الكترونيكي، و ليست(هاي گوناگون از طريق سازوكار. پ

  .كند هاي كارشناسي را جستجو مي ديدگاه

  .كند كه آيا در پرسش اوليه بايد تجديدنظر شود يا نه تعيين مي .۶
 :هاي برآیندي سنجه

كند كه آيا نياز اطالعاتي اوليه برطرف شده يا اين كه اطالعات اضافي مورد  مشخص مي. الف
  .ياز استن
كند و در صورت لزوم، مفاهيم ديگري را هم در آن  راهبرد جستجو را بررسي مي. ب

  .گنجاند مي
اي بسط  ها را به گونه كند و آن مآخذ مورد استفاده براي بازيابي اطالعات را بررسي مي. پ

  .ها افزود دهد كه در صورت لزوم، مآخذ ديگر را نيز بتوان به آن مي

  .كند آمده و نيز كل فرايند را ارزيابي مي تدس  اطالعات به.۷
 :هاي برآیندي سنجه

دهد و در مورد اصالحات  آمده را مورد بررسي و سنجش قرار مي دست اطالعات به.  الف
  .گيرد جويي تصميم مي احتمالي در فرايند اطالع

 .بندد هاي بعدي به كار مي اين اصالحات را در پروژه. ب

  .4 استاندارد
مباحث اقتصادي، اخالقی، حقوقی، و اجتماعی مربوط به استفاده سواد اطالعاتی دانشجوي با

عنوان عضوي از  به صورت انفرادي یا بهفهمد و  هاي اطالعاتی را می از اطالعات و فناوري
براي انجام یک مقصود خاص  ، اخالقی، و قانونییک گروه، اطالعات را به صورت مؤثر

  .دهد مورد استفاده قرار می
  :هاي عملکردي خصشا

  :دانشجوي باسواد اطالعاتي

 اقتصادي مربوط به اطالعات و فناوري اطالعات - بسياري از مباحث اخالقي، حقوقي، و اجتماعي.۱
  .فهمد را مي



  :هاي برآیندي سنجه
 چه در محيط چاپي و چه در محيط -  مباحث مربوط به محرمانگي و امنيت.الف

  .پردازد ها به بحث مي ي آن ر بارهدهد و د  را تشخيص مي- الكترونيكي
دهد و در  مباحث مربوط به دسترسي رايگان يا غيررايگان به اطالعات را تشخيص مي. ب

  .پردازد ها به بحث مي ي آن باره
ها به بحث  ي آن دهد و در باره مباحث مربوط به سانسور و آزادي بيان را تشخيص مي. پ

  .پردازد مي
ي شرافتمندانه از مواد  ، و استفاده)رايت كپي(، حق تكثير درك خود از دارايي فكري. ت

  .دهد هاي پژوهشي را نشان مي تكثير و داده داراي حق

كارگيري منابع  هاي سازماني، و آداب مربوط به دسترسي و به مشي  از قوانين، مقررات، خط.۲
  .كند اطالعاتي پيروي مي

  :هاي برآیندي سنجه
  .كند شركت مي) مانند آداب شبكه(هاي مقبول   با رعايت شيوههاي الكترونيكي، در بحث. الف
هاي تأييدشده و ديگر اشكال   از گذرواژه، به منابع اطالعاتمدارانه براي دسترسي اخالق. ب

  .كند ي كاربر استفاده مي شناسه
، ي و توزيع اين منابعهاي سازماني در خصوص دسترسي به منابع اطالعات مشي  با خط.پ

  .كند اهي ميرهم
ها، و امكانات، رسم امانتداري را حفظ   در استفاده از منابع اطالعات، تجهيزات، سامانه.ت

  .كند مي
  .كند  متن، داده، تصوير، و صدا را به روش قانوني كسب، ذخيره، و منتشر مي.ث
دهد و اثري را كه قابل   ادبي است نشان مي-  درك خود از آنچه را كه سرقت علمي.ج

اين امر، اثر ديگر اعضاي . كند عنوان اثر خود عرضه نمي يگران است، بهانتساب به د
  .شود هاي پژوهشي را نيز شامل مي تيم

اي، و سازماني مرتبط با استفاده از  هاي دولتي، منطقه مشي دهد كه خط  نشان مي.چ
  .كند هاي از نوع انسان و حيوان در پژوهش را درك مي آزمودني

ها قدرداني   عملكرد خود، به خاطر استفاده از مآخذ اطالعاتي، از آني محصول يا  در اشاعه.۳
  .كند مي

  :هاي برآیندي سنجه
گزيند و براي ذكر  ي پژوهشي برمي ي مستندسازي مناسبي را براي هر پروژه  شيوه.الف

  .كند مآخذ، به شكل يكدست و منسجم از آن شيوه استفاده مي
 به اعطاي مجوز استفاده از مواد داراي حق تكثير را هاي مربوط در موارد لزوم، يادداشت. ب

  .كند ذكر مي



... كنندگان منابع مالي، اعطاكنندگان كمك تحصيلي، و  اندركاران، تأمين ي دست از همه. پ
ي گزارش و ديگر شرايط مربوط به اعطاي كمك  شرايط مربوط به ارائه. كند قدرداني مي

  .كند تحصيلي را مراعات مي

  .دهد اده از اطالعات براي يك محصول يا عملكرد خاص، خالقيت به خرج مي در استف.۴
  :هاي برآیندي سنجه
يا تركيب اطالعات، از منابع گوناگون بهره /در گزينش، تحليل، سازماندهي، تلخيص، و. الف

  .گيرد مي
ر منظو به) سازي كاوي و بصري مانند داده(ي اطالعاتي  هاي پيشرفته استفاده از فناوري. ب

هاي  ها و الگوهاي موجود در مجموعه ي بازيابي و شناسايي گرايش فراتررفتن از محدوده
  . آموزد هاي پژوهشي را مي ي داده بزرگ و پيچيده

كند و در صورت نياز، فرايند مورد استفاده در   محصول يا عملكرد نهايي خود را ارزيابي مي.۵
  .دهد پيشرفت خود را مورد بازنگري قرار مي

  :هاي برآیندي هسنج
ي  جويي، ارزيابي، و اشاعه هاي خود در فرايند اطالع روزنوشت يا صورتي از فعاليت. الف

  .كند اطالعات تهيه مي
  .كند ها، و تغيير راهبردهاي پيشين خود انديشه مي ها، شكست در موفقيت. ب
  .بندد هاي بعدي به كار مي آمده را در پروژه عمل تدبيرهاي اصالحي به. پ

  .دهد ي اثربخش به ديگران انتقال مي محصول يا عملكرد نهايي را به شيوه .۶
  :هاي برآیندي سنجه
كند كه مقاصد مترتب بر محصول يا عملكرد و  ي ارتباطي و قالبي را انتخاب مي  رسانه.الف

  .وجه پشتيباني كند مخاطبان مورد نظر را به بهترين
دهاي گوناگون فناوري اطالعات را مورد در خلق محصول يا عملكرد، طيفي از كاربر. ب

  .دهد استفاده قرار مي
  .آميزد اصول طراحي را با محصول يا عملكرد خود درمي. پ
مقاصد پردازد كه  اي به برقراري ارتباط مي  ايجاز، و به شيوه-  بنا به اقتضا- با روشني و. ت

  .احتمالي مخاطبان مورد نظر را پشتيباني كند

  .5استاندارد 
فهمد که سواد اطالعاتی یک فرایند مستمر، و عنصر مهمی  ي باسواد اطالعاتی میدانشجو

ي موضوعی  هاي جدید در حوزه العمر است و از لزوم آگاهی از پیشرفت در یادگیري مادام
  .خود آگاه است

  
  



  :هاي عملکردي شاخص
  :دانشجوي باسواد اطالعاتي

  . آگاه استي موضوعي خود از ارزش جذب و حفظ دانش در حوزه .۱
  :هاي برآیندي سنجه
هاي جديدي كه در متون  همگامي با پيشرفت آگاه است كه براي يك متخصص، .الف

  .شوند، ضروري است ي موضوعي مربوطه منتشر مي حوزه
ي گردآوري اطالعات، يك فرايند مستمر است؛ چرا كه  آگاه است كه يادگيري نحوه. ب

وش تحويل اطالعات مورد نياز، با گذشتزمان تغيير افزاري، و ر منبع، قالب، نيازهاي نرم
  .شوند كنند و متحول مي مي
ي موضوعي آموخته است،  هاي دسترسي به اطالعات را كه در يك حوزه قادر است مهارت. پ

  .ي موضوعي ديگر نيز به كار بندد در حوزه
رد ادغام ماندن اين اطالعات در موا منظور باقي اهميت آرشيوكردن اطالعات را به. ت

  .كند درك مي... هاي دسترسي، قطع همكاري كاركنان، و  سازماني، منسوخ شدن فناوري

ي موضوعي خود استفاده  روزآمد ماندن در حوزههاي نوظهور براي  ها و از فناوري  از انواع روش.۲
  .كند مي

  :هاي برآیندي سنجه
االت مرتبط، استنادات و گيرد و در مورد مق رساني جاري بهره مي از خدمات آگاهي. الف

  .كند منابع مورد استناد را دنبال مي
هاي انتقال  از بررسي فهرست مطالب درونخطي، مجالت نقد و بررسي، و ديگر شكل. ب

  .كند متون تخصصي استفاده ميسريع 
مثالٌ با استفاده از (يك فايل استنادات از مقاالتي كه خوانده يا به دست آورده . پ

  .كند تهيه مي) ديريت كتابشناختيافزارهاي م نرم
ي  از ابزارهاي تحليل كتابشناختي براي روزآمدكردن دانشي كه در فناوري متغير و چرخه. ت

هاي  يا مجموعه پروانه/مثالٌ از طريق تحليل مقاالت منتشرشده و(حيات محصول دارد 
  .كند استفاده مي) ي يك شركت شده نوآوري ثبت

ي موضوعي خود آشنايي  ظهور نشر منابع پژوهشي در حوزههاي نو ها و روش با شكل. ث
اس، مجالت دسترسي آزاد،  استفاده از وبالگ، آراس: اند از هاي اخير عبارت از نمونه. دارد
  .هاي پژوهشي درونخطي با دسترسي آزاد و داده



  ها مراجعه شده  به آنثاري که در تدوین این استانداردآ
اي، استانداردها  به بررسي شش منبع اعتباريابي منطقه» كارگروه ويژه «در تدوين اين استانداردها،

ي مهندسي، و يك  هاي اطالعاتي كتابخانه و معيارهاي مربوط به سه رشته، چهار كتاب، قابليت
  :سايت دانشگاهي مرتبط پرداخت وب

  ها سایت انجمن وب

1. MSA: Middle States Association of Colleges and Schools, http://www.msache.org/. 
2. NCA-HLC: North Central Association of Schools and Colleges – Higher Learning 

Commission, http://www.ncahigherlearningcommission.org/. 
3. NWCCU: Northwest Association of Schools, Colleges and Universities, 

http://www.nwccu.org/. 
4. SACS: Southern Association of Colleges and Schools, http://www.sacscoc.org/. 
5. WASC –ACSCU: Western Association of Schools and Colleges, 

http://www.wascweb.org/. 
6. NEASC: New England Association of Schools and Colleges – Commission on 

Institutions of Higher Education, http://www.neasc.org/. 

  ها استاندارد رشته

7. EHAC: National Environmental Health Science and Protection Accreditation 
Council, http://www.ehacoffice.org/. 

8. CHEM: American Chemical Society (ACS), Committee on Professional Training, 
2003, Undergraduate Professional Education in Chemistry: Guidelines and 
Evaluation Procedures, Columbus, Ohio, American Chemical Society. Available at: 
http://www.chemistry.org/portal/a/c/s/1/acsdisplay.html?DOC=education\cpt\guideli
nes.html. 

9. ABET: Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc., 
http://www.abet.org/criteria.html. 

 کتاب

10. Engineering Libraries: Building Collections and Delivering Services, Conklin and 
Musser, eds., Haworth Press, Inc, NY 2001. 

11. By authors cited: Information and the Professional Scientist and Engineer, Baldwin 
and Hallmark, eds., Haworth Press, Inc, NY 2001, (Flaxbart, Joseph, Wild and 
Havener, Pinelli, Caracuzzo, Wagner). 

12. Online Ecological and Environmental Data, Baldwin, Virginia A., ed., Haworth 
Press, Inc, NY 2004. 

13. Communication Patterns of Engineers. Tenopir, Carol, and Donald W. King, IEEE 
Press (Wiley-Interscience), Piscataway, NJ 2004. 
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14. ASEE Engineering Libraries Division, "Information Competencies for Engineering". 
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15. Cal Poly University, "Introductory Competencies in Specific Disciplines," 
http://www.lib.calpoly.edu/infocomp/specific.html. 
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