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سالم
هتطکزین کِ سبیت هزجغ حزفِ ای ػلن اطالػبت رٍ ثزای اًتطبر ًَضتِ ّبتَى اًتخبة کزدیيًَ .ضتي ثزای سبیت ثِ
صَرت داٍطلجبًِ است ٍ ّیچ هحذٍدیت سهبًی ٍجَد ًذارُ ثِ ایي هؼٌی کِ ضوب هی تًَیذ اس رٍسی یک پست تب
هبّی یک پست ثزای هب ارسبل کٌیذ.
در ضوي هطبلت ارسبلی ضوب ّن هی تًَِ تزجوِ ضذُ ثبضِ ّن تألیف خَدتَى ثبضِ یب ایٌکِ هصبحجِ ای ثبضِ کِ ضوب
ثب یک ًفز دیگِ اًجبم دادیي یب ایٌکِ اصال ٍیذیَ کلیپی ثبضِ کِ خَدتَى سبختیذ یب ایٌکِ ثزاش سیزًَیس تْیِ کزدیي.
خالصِ در سهیٌِ فزم هطبلت ّن هحذٍدیتی ًذارین ثِ ضزطی کِ هطبلجتَى قجال در سبیت ّبی دیگِ ثِ سثبى فبرسی
ه ٌتطز ًطذُ ثبضٌذ .الجتِ اگز خَدتَى صبحت ٍثالگ یب سبیتی ّستیذ هی تًَیذ هطبلجی کِ در اًٍْب هٌتطز هی کٌیذ رٍ
ثزای هب ّن ارسبل کٌیذ تب هطبلجتَى ثیطتز دیذُ ثطِ.
هب هَضَػبت سبیت رٍ ثِ دٍ دستِ کلی قجل اس اضتغبل ٍ ثؼذ اس اضتغبل تقسین کزدین .ضوب هی تًَیذ در ّز دٍ گزٍُ
هطبلت خَدتَى رٍ ثزای هب ثفزستیذ صزفٌظز اس ایٌکِ خَدتَى در حبل حبضز ضبغل ثبضیذ یب ًجبضیذ.
هطبلجی کِ در گزٍُ قجل اس اضتغبل قزار هی گیزًذ ثیطتز ضبهل هَضَػبتی هثل آهبدگی ضغلی (تْیِ رسٍهِ ٍ ًوًَِ کبر
ٍ  ،) ...هؼزفی فزصت ّبی ضغلی ،استزاتژی ّبی جستجَی ضغل ،کبریبثی ٍ کبر رثبیی ،ضجکِ سبسی ٍ ثزًذسبسی،
هصبحجِ ضغلی ،هٌبثغ ضغلی ٍ  ...ثب تبکیذ ثز رضتِ ػلن اطالػبت ٍ داًص ضٌبسی (کتبثذاری ٍ اطالع رسبًی) در توبم
گزایص ّب ّستٌذ .اهب در گزٍُ ثؼذ اس اضتغبل ثیطتز ثِ هَضَػبتی هثل راّکبرّبی ضغلی ،آهَسش ّبی حزفِ ای،
ًتبیج پژٍّص ّبی کبرثزدی ،تجزثِ ّبی کبرهٌذی ٍ هذیزیتی ٍ  ...ثب تبکیذ ثز کتبثخبًِ ّب ،آرضیَّب ،هزاکش اطالع
رسبًی ،هَسُ ّب ٍ سبیز سبسهبى ّب هی پزداسین.
در ثیي ایي دٍ گزٍُ یک فضبی سیبل ّن فزاّن ضذُ ثزای ارائِ هطبلت سبختبرضکٌی کِ هی تَاًٌذ ّن ثزای قجل اس
اض تغبل ٍ ّن ثزای ثؼذ اس اضتغبل هفیذ ثبضٌذ هثل هؼزفی کتبة ،ایٌفَگزافیک ،هؼزفی خالقیت ،ارائِ ایذُ ّبی
استبرتبپی  ،طزح ّبی کبرآفزیٌی ٍ  ...ثب تأکیذ ثز رضتِ ػلن اطالػبت ٍ داًص ضٌبسی ،کتبثذاراى ٍ هکبى اضتغبل آًْب.
تقزیجب اس توبم هَضَػبتی کِ گفتِ ضذ یک ًوًَِ هطلت رٍی سبیت گذاضتِ ضذُ کِ ضوب هی تًَیذ ثزای آضٌبیی ثیطتز
ًگبّی ثِ آًْب داضتِ ثبضیذ .اگز احسبس هی کٌیذ کِ دٍست داریذ اطالػبت ثیطتزی درثبرُ ًَیسٌذگی در سبیت داضتِ
ثبضیذ هی تًَیذ اس طزیق آدرس تلگزام (کلیک کٌیذ) یب ثخص توبس ثب هب (کلیک کٌیذ) در سبیت سئَاالت خَدتَى رٍ
ثپزسیذ.
ما دوست داریم کتابذاران و متخصصان اطالعات را در باالترین جایگاه ها ببینیم

