باسمه تعالي

پژوهشکده مدیریت اطالعات و مدارک اسالمی
مقدمه
پژوهشکده مدیریت اطالعات ومدارک اسالمی ،حاصل بیش از بیست و پنج سال تجربهی ،تحقیق ،مطالعه و پیاده سازی اطالع رسانی دینی
و مدیریت اطالعات اسالمی در بستر فن آوری های نوین اطالعاتی از زمان تاسیس واحد اصطالحنامه در سال  1731و سپس ادغام معاونت
اطالع رسانی و واحد اصطالحنامه علوم اسالمی در سال  1731بوده که در نهایت  83آبان سال 1731با ابالغ ریاست محترم هیات امنای
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم رسمیت یافت .این پژوهشکده در قالب سه گروه پژوهشی "تدوین سازمانهای دانش" و "سازماندهی
اطالعات و مدارک" و "اشاعه اطالعات و دانش" در زمینه مدیریت و سازماندهی اطالعات و منابع اسالمی و طبقهبندی بر مبنای استانداردهای
علمی و پیشرفته روز ،فعالیت های خود را تعریف میکند.

اهداف
 .1تحلیل موضوعات و تعیین نوع ارتباط آنها با همدیگر در پیکره معرفتی علوم اسالمی.
 .8ایجاد خط مشی واحد در زمینه سازماندهی اطالعات اسالمی و مدیریت اطالعات در مراکز اطالع رسانی اسالمی.
 .7بومیسازی سیستمهای اطالعاتی مطابق با ویژگیهای علوم اسالمی و حوزههای مرتبط.
 .1حمایت از پژوهش و توسعه با فراهم آوری امکان شناسایی و گزینش اطالعات مفید مورد نیاز حوزه علوم اسالمی.
 .1کمک به تحول در امر پژوهش ،با نگاه هستی شناسانه به هرم علوم اسالمی و کشف جغرافیای موضوعات آن.
الف :برنامه های بلند مدت

 .1بررسی تنگناهای اصطالح نامه نگاری با رویکرد به هستی شناسی علوم اسالمی
 .8پژوهش در حوزه علم سنجی و نقش اصطالح نامه های علوم اسالمی در این عرصه
 .7پژوهش در راستای تولید و تکمیل اصطالح نامههای علوم اسالمی
 .1پژوهش در راستای تولید و تکمیل فرهنگ نامههای علوم اسالمی
 .1پژوهش در راستای تولید و تکمیل نمایههای منابع علوم اسالمی
 .6پژوهش در راستای پیاده سازی هوش مصنوعی و داده کاوی در علوم اسالمی
 .3به کارگیری فناوری اطالعات در طراحی و مدیریت سامانههای پژوهشی
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ب :برنامه های کوتاه مدت

 .1پژوهش در راستای تکمیل اصطالح نامههای تعلیم و تربیت اسالمی ،هنر اسالمی ،عرفان اسالمی و ...
 .8پژوهش در راستای تکمیل فرهنگ نامه های فلسفه اسالمی و کالم اسالمی
 .7پژوهش در مباحث نظری هستی شناسی و طرح تدوین هستی شناسی علوم اسالمی (فاز اول)
 .1پژوهش به منظور تکمیل نمایههای اخالق اسالمی ،کالم اسالمی و معارف مهدوی
 .1پشتیبانی ،توسعه ،برقراری امنیت و بهینهسازی پایگاه مدیریت اطالعات علوم اسالمی
 .6تحلیل ،مستندسازی و طراحی پایگاه جدید مدیریت اطالعات علوم اسالمی بر پایه مفاهیم سرویسگرایی
 .3پژوهش در روشهای نمایهسازی ساده ،درون بافتی و برون بافتی ،و میزان سازگاری هر یک با علوم مختلف اسالمی
 .3پژوهش در کاستی های نمایه سازیِ رایج پایان کتاب و میزان سازگاری آن با اصطالحنامه
رویکرد پژوهشکده

مأموریت پژوهشکده مدیریت اطالعات و مدارک اسالمی ،سازماندهی اطالعات و مدیریت دانش تولید شده در پژوهشگاه و دفتر
تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم  -شامل ذخیره ،بازیابی و اشاعه -در راستای توانمند سازی علوم اسالمی ،و دسترسی دقیق و
سریع به اطالعات در این حوزه است.

گروههای پژوهشی
.1گروه تدوین سازمانهای دانش
.8گروه سازماندهی اطالعات و مدارک
.7گروه اشاعه اطالعات و دانش

منابع انسانی
 تعداد هیات علمی تماموقت:

7

نفر

 تعداد هیات علمی پارهوقت:

0

نفر

 پژوهشگران تماموقت:

 4نفر محقق رسمی

 همکار پژوهشی پروژهاي :

52

نفر
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طرحهای پژوهشی
 مجموع طرحهاي پژوهشي
 منتشر شده (مکتوب و الکترونیکی) 00 :مورد
 در دست انجام 42 :مورد
 دانشنامهها
منتشر شده :پایگاه ویکی علوم اسالمی


اصول فقه حدود شش هزار اصطالح(،)0831



فقه حدود پنجاه هزار اصطالح(،)0831



علوم قرآنی حدود ده هزار اصطالح(،)0831



ویکی اَعالم حدود چهل هزار نام اشخاص و مشاهیر(،)0831



ویکی مطهر :با بیش از ده هزار کلید واژه در موضوع نمایه  21اثر(.)0810
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 اصطالح نامهها
 منتشر شده 08 :مورد
 oاصطالحنامه علوم قرآنى ،0871
 oاصطالحنامه فلسفه اسالمى ( 5جلد) ،0871
 oاصطالحنامه منطق ،0830
 oاصطالحنامه کالم اسالمى ( 5جلد) ،0835
 oاصطالحنامه اصول فقه ،0873
 oاصطالحنامه اخالق اسالمی ،0831
 oاصطالحنامه علوم حدیث ،0810
 oاصطالحنامه معارف مهدوي ،0818
 oاصطالحنامه اصالح الگوي مصرف ،0831
 oدرآمدي بر مبانی اصطالحنامه علوم اسالمی ،0872
 oمنهج تدوین معجم مصطلحات العلوم االسالمیة ،0831
 oمجموعه مقاالت همایش اصطالحنامه و کاربرد آن در محیط الکترونیکی ،0810
 oاصطالحنامه فقه ( 3جلد) . 0817


در دست انتشار و انجام 00 :مورد
 oاصطالحنامه راویان حدیث،
 oاصطالحنامه کالم جدید (مسائل جدید کالمی)،
 oاصطالحنامه حقوق جزاي اختصاصی،
 oاصطالحنامه حقوق جزاي عمومی،
 oاصطالحنامه ادیان،
 oاصطالحنامه علوم قرآنی (ویرایش دوم)،
 oاصطالحنامه عرفان اسالمی،
 oاصطالحنامه تعلیم و تربیت اسالمی،
 oاصطالحنامه هنر اسالمی،
 oاصطالحنامه تاریخ و سیره.
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 فرهنگنامهها
 منتشر شده 5 :مورد
 oفرهنگنامه اصول فقه ،0831
 oفرهنگنامه علوم قرآنی .0814
 در دست انجام 8 :مورد
 oفرهنگنامه کالم اسالمی،
 oفرهنگنامه منطق،
 oفرهنگنامه فلسفه اسالمی.
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 نمایه سازي موضوعي
 انجام گرفته 50 :موضوع
الف :نمایه هاي موضوعي ترکیبي منابع اسالمي
 .1نمایه سازي موضوعي ترکیبي رشته هاي تخصصي علوم اسالمي
 )1نمایه سازي منابع اصول فقه
 )2نمایه سازي منابع علوم قرآني
 )3نمایه سازي منابع کالم اسالمي
 )4نمایه سازي منابع کالم جدید
 )5نمایه سازي منابع اخالق اسالمي
 )6نمایه سازي منابع معارف مهدوي
 .2نمایه موضوعي مجموعه آثاري
 .3نمایه موضووعي پایان کتاب منشوورا

پژوهشوها  :از سال  1335تا کنون بیش از

 131مورد از کتب نشر پژوهشها علوم و فرهنگ اسالمي انجام شد و همچنان ادامه دارد.
ب :نمایه اجمالي موضوعي منابع اسالمي
 oعلوم قرآن 511 :جلد،
 oاصول فقه 242 :جلد،
 oکالم اسالمي1211 :جلد،
 oاخالق اسالمي311 :جلد،
 oفقه 1211 :جلد،
 oعلوم حدیث 32 :جلد
 oفلسفه 23 :جلد ،با بیش  21111نمایه.
ج :نمایه موضوعي پایان نامه هاي اسالمي و حوزوي
تعداد  3511پایان نامه دانشهاهي و تعداد  6111پایان نامه حوزوي نمایه موضوعي شد اند.
 در دست انجام (4مورد)
 -1بانک اطالعا

و اسناد فقه هنر
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 -2بانک اطالعا

سبک زندگي

 -3بانک اطالعا

طالق

 -4بانک اطالعا

آثار مکتوب مرتبط با صداقت
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 کالنپروژ ها
 منتشر شده 8 :مورد
 oاصطالحنامه هاي علوم اسالمی
 oفرهنگنامه هاي علوم اسالمی
 oنمایه سازي منابع علوم اسالمی
 در دست انجام 8 :مورد
 oبروزرسانی و تدوین اصطالحنامه هاي علوم اسالمی
 oادامه تدوین فرهنگنامه هاي علوم اسالمی
 oادامه نمایه سازي منابع علوم اسالمی
ترجمه کتب
 منتشر شده 0 :عنوان ،منهج تدوین معجم مصطلحات العلوم االسالمیة 0831
 در دست انجام :مجموعه اصطالحنامه هاي علوم اسالمی
کتابخانه
کتابخانه دیجیتالی ،به آدرس  http://dl.isca.ac.irتا کنون بیش از  171هزار رکورد منابع الکترونیکی اعم از کتب،
مقاالت و پایان نامه براساس فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی – موضوعی ساماندهی شده است.

نشر الکترونيک
 1مورد در سامانه نشر دیجیتال پژوهشگاه (پژوهان)
 )1فرهنگ موضوعات و چکیده آثار شهید مطهری
 )8فرهنگنامه علوم قرآنی
 )7فرهنگنامه اصول فقه
 )1اصطالحنامه اصالح الگوی مصرف

نشریات


دو فصلنامه الکترونيکی مدیریت دانش اسالمی

 -تاکنون  1پیش شمار و  1شمار منتشر و شمار جدید در حال انجام است.
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پایگاههای وب و محصوالت نرمافزاری


پایگاههای اطالعرسانی

 پژوهشکده مدیریت اطالعات و مدارک اسالميhttp://islamicdoc.isca.ac.ir/Portal/Home


پایگاههای پژوهشی

 پایگاه مدیریت اطالعات علوم اسالمي https://thesaurus.isca.ac.ir
 پایگاه آیه یاب و روایت یاب http://vf.isca.ac.ir
 پایگاه کتابخانه دیجیتالhttp://dl.isca.ac.ir/faces/home.jspx
 ویکي علوم اسالمي http://wiki.isca.ac.ir/wiki/index.php
 پایگاه تخصصي بازنمایي آثار امام موسي صدر http://imammoussasadr.ir
 سامانه مدیریت دانش http://kms.isca.ac.ir


اپليکيشنهای همراه

نرم افزار کتابشناسی در حوزه کتابخانه ها ویژه تلفن همراه ،ارائه دانشنامه اصول فقه از طریق افزونه بابیلون


محصوالت نرم افزاری

مطهر ،خطیب ،پایگاه تخصصی اصول فقه ،پایگاه تخصصی علوم قرآنی ،التمهید ،نرم افزار ورود اطالعات ،نشر دیجیتال آثار مکتوب دفتر
تبلیغات اسالمی و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی در کتابخانه دیجیتال دفتر.

کرسیها و نشستهای علمی
حدود یکصد و پنجاه ( )111کارگاه آموزشی و نشست علمی از سال  1731تا کنون

همایشها
همایش ملی اصطالح نامه و کاربردهای آن در محیط الکترونیکی 1736

تفاهمنامهها
تفاهمنامههاي ملی 84 :تفاهمنامه
تفاهمنامههاي بینالمللی 5 :تفاهمنامه( :کتابخانه آستتان مقدس حضترت امام حسین علیه السالم ،عراق؛
معهد المعارف الحکمیه ،لبنان)
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افتخارات و جوایز ( به ترتيب اهميت مرجع اهدا کننده و ذکر تاریخ  ،عنوان ،رتبه)
جشنواره بينالمللی فارابی:

انتخاب عضو هیئت علمی پژوهشکده به عنوان برگزیده اول بخش جوان سومین جشنواره بین المللی فارابی ()1733
یونسکو:
تقدیرنامه یونسکو برای اصطالحنامه علوم اسالمی تولیدی پژوهشکده – 1733
اصطالحنامه های تولیدی پژوهشکده ،بهترین اصطالحنامه از سوی نمایندگی یونسکو در ایران 1733 -
دیگر افتخارات:
تعداد  1اثر در جشنوارههای مختلف از جمله کتاب سال حوزه ،سیزدهمین دوره جایزه کتاب فصل ،کنفرانس ملی مدیریت منابع
اطالعاتی وب ،ششمین جشنواره وب ایران ،دومین همایش ملی ارتقای کیفیت محصوالت و فعالیت های فرهنگی کشور ،انتخاب پایگاه
مدیریت اطالعات علوم اسالمی به عنوان فناوری برتر در سیزدهمین نمایشگاه پژوهش ،فناوری و فن بازار (دی.)33
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شناسنامه
عنوان  :بروشور پژوهشکده مدیریت اطالعات و مدارک اسالمی وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
 نشانی پژوهشگاه :قم ،چهارراه شهدا ،ابتدای خیابان معلم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی (وابسته به دفتر تبلیغات
اسالمی حوزه علمیه قم)

 تلفن گویا 321-01113 :
 دورنگار321-01111003 :
 پست الکترونیکیislamicdoc@isca.ac.ir :
 وب سایتwww.islamicdoc.isca.ac.ir :
 صندوق پستی08131/0333 :
 نوبت چاپ :اول
 شمارگان 133 :نسخه

 شناسه131831 :
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