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 دستور جلسه
 هاي الكترونيكي ارائه گزارش مربوط به افتتاح حساب براي پرداخت. 1
 ارائه گزارش مربوط به وب سايت جديد انجمن. 2
 هاي كميته پژوهش بررسي پيشنهاد آقاي دكتر جمالي در مورد فعاليت. 3
 شناسي هاي آموزشي علم اطالعات و دانش ارائه گزارش مربوط به ارزيابي گروه. 4

 اقدام كننده مصوبات جلسه
اند و بزودي  ه چهار راه فلسطين اقدام كردهخانم يوسفي نسبت به افتتاح حساب در بانك ملت شعب. 1

 .هاي الكترونيكي افتتاح خواهد شد حساب مورد نياز براي پرداخت
 

اين موضوع به عنوان . وب سايت جديد بر اساس پيشنهادهاي جديد مجدد متحول شده است. 2
اي آخرين تحول در وب سايت در نسخه جديد قلمداد شده و در حال حاضر اقدامات اجرايي بر

با توجه به پيشرفت كار ظرف چند روز آينده . ويرايش جديد وب سايت انجمن در حال اجرا است
در كنار اين فعاليت  .نسخه اوليه ارائه خواهد شد و در ادامه نسبت به تامين محتوا اقدام خواهد شد

ها و تامين  يي نيز در مورد تامين محتوا در حال تهيه است و در جلسه آينده دستنامه حق دسترسيسندها
 .اخبار در وب سايت انجمن ارائه خواهد شد

 
هاي كميته پژوهش موارد زير بررسي و  در مورد بندهاي پيشنهادي دكتر جمالي در زمينه فعاليت. 3

 :نهايي شدند
همكاري  كميته پژوهش اب سال اخير 5مربوط به  بررسي نشريات ايراني زمينهخانم پورحقاني در  -

 .كنند مي
 .دهد انجام ميرا كميته پژوهش هاي متولي پژوهش  گيري امور مربوط به سازمان پي -
 .ژوهش همكاري نمايندهاي تحصيالت تكميلي با كميته پ آقاي داريوش عليمحمدي در مورد گروه -
خانم دكتر اسدي در مورد تهيه مقاالت انگليسي متخصصان علم اطالعات ايران با كميته پژوهش  -

 .همكاري نمايند
آقاي دكتر عليپور حافظي، آقاي شرفي و آقاي عمراني در زمينه شناسايي پراكندگي و روند  -

 .موضوعي تحقيقات با كميته پژوهش همكاري نمايند
 .اي حاصل نشد و نيازمند بررسي دقيقتر است ينه پيشنهاد مربوط به وضعيت مالي پژوهش نتيجهدر زم -
 .آقاي دكتر جمالي و آقاي مسعودي در زمينه تهيه گزارش نهايي اقدام خواهند كرد -
آقاي رجبي و دكتر جمالي و خانم معين آزاد در زمينه تهيه كتابشناسي علم سنجي با كميته پژوهش  -

 آقاي مسعودي. 1
 
 

آقاي عمراني، دكتر . 2
 عليپور حافظي

 
 
 
 
 

دكتر جمالي و افراد . 3
تعيين شده در بخش 
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 .نمايند همكاري
هاي ديجيتال را ارائه كردند و مقرر  آقاي دكتر عليپور حافظي نيز پيشنهاد تدوين كتابشناسي كتابخانه -

 .شد با همكاري آقاي رمضاني نسبت به تهيه و نهايي سازي آن اقدام نمايند
 

عودي در سال گذشته نيز آقاي مس هاي آموزشي انجام گرفته در مورد بررسي نهايي ارزيابي گروه. 4
 .ها براي ارزيابان تهيه شده و پس از امضا براي ارزيابان ارسال خواهد شد نامهگزارش دادند كه 

برخي تغييرات و  1393شناسي در سال  هاي آموزشي علم اطالعات و دانش براي ادامه ارزيابي گروه
گيري در باره چند موضوع  اين اصالحات مستلزم روشن شدن و تصميم. اصالحات بايد صورت پذيرد

وه برگزاري ارزيابي و ارزيابي برنامه درسي يا ارزيابي گر  دوره مربوط بهموضوع يك . كليدي است
قرار شد ارزيابي به مورد اين در . اند مطرح و از طريق نظرسنجي از افراد صاحبنظر تعيين تكليف شده

صورت باز و در هر زماني از سال كه متقاضي درخواست كرد توسط انجمن انجام شود و محدود به 
ي نشود بلكه كل گروه هاي آموزشي ارزياب در باره موضوع دوم قرار شد فقط برنامه. زمان خاصي نباشد

موضوع سومي كه بايد تعيين تكليف شود استفاده از   دبا معيارها و پارامترهاي مناسب ارزيابي شو
هاي ارزيابي است كه قرار شد اين مورد هم به نظرخواهي گذاشته شود  رويكرد استاندارد يا چارچوب

 دشي شروع شوهاي آموز و پس از آن كار تدوين و ويرايش مدل ارزيابي گروه

 
 
 
 

آقاي مسعودي و . 4
 دكتر عليپور حافظي

 


