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 ايصفحات كتابخانههاي ارزيابي مالك

 .با توجه به موارد زير، داوري شود منظور تعداد پست صفحه است كه :ميزان محتوا .1

هاي كمي دارد قاعدتاَ  كه تعداد پست ايقابل توجه باشد، صفحه قدمت صفحه و  هاي صفحه بايد متناسب باتعداد پست :ميزان محتوا 

 كند.ي كمي دريافت مينمره

o .افزايش تعداد پست در ايام منتهي به ارزيابي، فاقد ارزش است و اين مسئله از سوي داور مورد توجه قرار بگيرد 

موثر آن، دستكم در طول   و مداوم روزآمدسازي و كتابخانه صفحه دائم پويايي و پيوستگي  :محتوا انتشار در پويايي و استمرار 

 يكسال اخير مورد انتظار است. 

  ويدئوهاي از استفاده كتاب، معرفي يا و آموزشي محتواي براي مثالَ موضوع؛ با متناسب و هافرمت انواع در محتوا توليد :قالب تنوع 

 .  ... و مناسب پوستر از استفاده رسانياطالع محتواي شده، براي تدوين

 كننده محتوا است يا بازنشردهنده؟ صفحه مورد نظر بيشتر  توليد :محتواتوليد  .2

محتواي توليدي قطعَا  كاري است!كپيو يا صرفاَ  شودكتابدار)ان( كتابخانه توليد مي آيا محتواي صفحه، توسط محتواي توليدي: 

 كند.نمره كمي دريافت مياي كه صرفاَ و يا غالباَ محتواي كپي شده دارد، ارزش باالتري دارد و صفحه 

o  درصد مطالب، توليدي باشد!  60رود حداقل  ، انتظار مي يك صفحه پويااز 

 باشد.  (يعني اعضا و مردم استفاده از كتابخانه)محتواي صفحه بايد براي كاربر نهايي كتابخانه  شناخت مخاطب: 

رويكرد صرفاَ خبري نبايد بر محتواي صفحه غالب باشد: مثالَ بازديد فالن مقام دسته چندم شهرستان    پرهيز از رويكرد صرف خبري: 

 از كتابخانه و ... 

در آن كپي كرد صرفا هايي را نيست كه فايل (هارد اكسترنالمحل ذخيره ): اينستاگرام هاپرهيز از رويكرد صرف ذخيره فعاليت  

 نياز و ذائقه مخاطب است؛  بلكه بستري تعاملي مبتني بر 

o ( بااليي دارد.، سيو . بازنشري پرمخاطب، تعامل )اليك و كامنتصفحههاي پست 

 خالقيت و جذابيت در محتوا .3

،  )نظير اينشات، پريمير، كمتازيا و ...(  تدوين ويدئو  هاافزارها يا اپليكيشناز نرم   ايحرفه  ياستفاده  :و جذاب  ايتوليد محتواي حرفه  

  تدوين شده،   توليد محتوايي  ي آننتيجه كارهاي گرافيكي است كه  انجام    و    برداريكس با كيفيت و با رعايت اصول ع  تصاوير  استفاده از  

 باشد.  جذاب و فاخر

ها ها، فعاليتمنظور از محتواي خالقانه، كارهاي بديع و جذاب در راستاي ترويج كتابخواني، معرفي كتابخانه، برنامه   محتواي خالقانه: 

 است.  گيرد و به صورتي جذاب و خالقانه معرفي و توليد محتوا شدهدادهايي كه در كتابخانه صورت ميو رخ

 : استموارد زير  مجموع  حه متاثر از صف يبصر زيبايي و جذابيتنمره اختصاصي به  : صفحهزيبايي  .4

استفاده از قالب يا كاورهاي يكدست و يا برقراري  ، هاهاي ظاهري در چيدمان پسترعايت زيبايي قالب و تِم مشخص و جذاب: 

 . ها در صفحه اينستاگرام است نظم در درج پست

o   ها در كاور هر پست است. گذاري پستشمارهمنظور از قالب، استفاده از نام يا شناسه صفحه، لوگو و 
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اي مالك رعايت زيبايي، رنگ مناسب و تناسب آن با محتواي صفحه كتابخانه،  كاورهاي خالقانه  ا هر تم و قالبي مناسب نيست بلكهالزام ▪

 قرار گيرد.

،  در تصاوير  بندينورپردازي، تركيببرداري اعم از نور و  كس كيفيت تصاوير، رعايت نكات ع :  زيبايي و جذابيت محتواي ارائه شده 

 نهاد(. دوره آموزش عكاسي با موبايل) .دقت و توليد عكس توسط خود فرد است

 است زيبا، خوانا و استفاده درست از رنگ در آن  ها است كه بايدمنظور فونت استفاده شده در كاور پست : فونت مناسبقلم يا  

 :هاي مناسب و جذابطراحي هاياليت  

o  عنوان مناسب براي هاياليت انتخاب شده باشد. تيتر و 

o هاي كتاب، عضو اولي،   هايي چون: درباره ما، ارتباط با ما، معرفي كتاب، تازهصفحه كتابخانه بايد دستكم داراي هاياليت

 معرفي امكانات كتابخانه و ... باشد. 

o َرنگ مناسب و بلكه زيبايي، ؛منزله كسب نمره باشدو صرف داشتن هاياليت نبايد به  داراي اعتبار نيست هر هاياليتي لزوما 

اي مالك قرار گيرد  صفحه كتابخانه و خوانا و تناسب آن با محتواي  واضح، استفاده از آيكن يا نشانك  هاياليتجذابّ كاور

خاطب هاي ارزشمند، نكات مهمي كه مهر پستي قابليت و ارزش ذخيره كردن در هاياليت ندارد بلكه پستافزون بر اين 

(  هاي كتاب، عضو اولي،  معرفي امكانات كتابخانه و ... درباره ما، ارتباط با ما، معرفي كتاب، تازه ) بدانددرباره آن  صفحه بايد 

 امثالهم بايد هاياليت شود. 

 كتابخانه،  صفحه مهم و جذاب محتوايِ بنديدسته  براي هايالت قابليت از استفاده :موضوعي بنديدسته 

 

هاي مختلف  ها، امكانات و ابزارها و بخش استفاده از قابليت منظور از اين آيتم،  :ابزارهاي اينستاگرام .5

 اينستاگرام به قرار زير است:

   ت؟هاي شاخص در مورد »اطالعات حقوقي صفحه« انجام و اعمال شده اسكدام ويژگي كيفيت تكميل پروفايل: 

 

o :شناسه كتابخانه بايد خوانا، ساده و قابل تشخيص و برقرار ارتباط از سوي مخاطب باشد.   استفاده از شناسه مشخص

 : است "االنبيا رشتكتابخانه خاتم"در مورد  كه  زير فرضي هاي فينگليش شده و طوالني مورد تاييد نيست مثالشناسه 

 ketabkhanekhatamolnabiinrashtشناسه نامعتبر:  ▪

 lib_khatam_rashtو يا   khatam_libو يا khatam.library: شناسه معتبر ▪

 

o  :صفحه شبكه مجازي كتابداران  ي كه قبالَهايطبق آموزشدرج تصوير مناسب و واضح پروفايل/يا لوگوي اختصاصي

 ارائه شده است. 

o بين( اينستاگرام قابل بازيابي باشد. وجو )ذرهدر قسمت جستحتما اي كه به گونه  :درج عنوان دقيق كتابخانه به فارسي 

o  عبارت درست اماليي و نگارشي انگليسي::كتابخانه به انگليسيدرج عنوان 

 براي كتابخانه مركزي امام خميني Imam Khomeini Central Library عنوان معتبر: ▪

 Imam Khomeini  ketabkhane عنوان نامعتبر: ▪

o  با كتابخانه هاي ارتباطي مخاطبدرج اطالعات تماس و راه : 
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o  كتابخانه  در قسمت   معتبر زيلينكِو يا  معتبر و صحيحآدرس پرتال/وبسايت   بايو:استفاده از لينكWebsite  پروفايل درج

 شده است؟ يا خير 

o عمومي و امثالهم. اي زيبا در مورد كتاب، كتابخواني، كتابخانه: شعار يا جملهمعرفي كوتاه و روشن زمينه فعاليت صفحه 

 مثال: كتابخانه روشنايي ديار شهر من و ... 

 

  پست در شده  اشاره  موارد ) ؟كنيدمي ارزيابي چگونه را نويسيكپشن نحوه  استاندارد و اصولي رعايت ميزان  :نويسيكپشن 

 كتابداران(.  مجازي شبكه 275

o ؛ ايجاد تعامل با مخاطب به كمك كپشن 

o استفاده از لحن مناسب و تعامل؛ 

o  رعايت اختصار نويسي؛ 

o :هاي مناسب و ... ها، استفاده از ايموجيرعايت عالئم نگارشي، فاصله مناسب بين پاراگراف  زيبايي كپشن 

o  نويسي؛ خالقيت در كپشن 

o  كردن صرف. پرهيز از كپي 

  در  شده  اشاره  موارد)  ؟كنيدمي ارزيابي چگونه  را گذاريهشتگ  نحوه  استاندارد و اصولي رعايت ميزان گذاري:شتكه 

 (. كتابداران مجازي شبكه  271پست

o كتاب_معرفي   #كتاب و نه _معرفي#: يعني هشتگ هايپرلينك و فعال باشد مثالَ درج اصولي هشتگ 

o  هاي مرتبط با موضوع پستدرج هشتگ  : 

o  ؛ درج هشتگرعايت زيبايي و نظم در 

o  استاندارد و توصيه شده و ... رعايت تعداد هشتگ 

 

صفحات   تحليلابزار با  نيا  صفحه در چه وضعيتي است؟ (Engagement Rate) نرخ تعامل نرخ تعامل: .6

ها و  ك يال نيانگ ي، مانند مصفحه يو تعامل آنها با محتوا يري نرخ درگ يرا با بررس صفحهتعامل كاربران  زانيم ينستاگرام يا
  يهاكه به كمك سرويس  بندي صفحات استه رتب معيار مهمي در اين ابزار . كندي محاسبه م  ها و ... ست پ، ذخيره هاكامنت

 هاي رايگان آن در ادامه ذكر شده است. نمونه ، شودمختلف انجام مي ( ايت)وبس

 
 درج شود. در سامانه آن احصا و توسط كارشناس استان  عدد نرخ تعاملو  كنندگان صفحه در روز ارزيابيعداد دنبالت 

 باشد اين موضوع بايد به ادمين صفحات اطالع داده شود. Privateبراي محاسبه  نرخ تعامل، صفحه نبايد  

o  زير مراجعه شود؛ هاينك لييكي از براي درج عدد نرخ تعامل به   

 ؛است هاو پذيرفتن كوكي سايت از طريق ايميل معتبر Log Inها، ممكن است نيازمند اين لينك  ▪

 تر است مبناي كار قرار گيرد.ار با آن آسانكها كه يكي از سايت  ▪
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