
 رساني ايرانهاي عضويت در انجمن علمي كتابداري و اطالعمزيت

های جوامع متمدن جویی یکی از شاخصجو است. مشارکتمقدمه: انسان موجودی اجتماعی و مشارکت

 های جامعه، از جمله، جامعه علمیو پیشرفته است. در این جوامع، هر فرد وظیفه دارد برای پیشبرد هدف

ای همکاری کند. این رویکرد نشانه های حرفهها، به شکل داوطلبانه با انجمنانجمنای همچون و حرفه

انش با دتجربه و تواند به تعامل و اشتراک با فرهنگ و متمدن است. او می تعالی شخصیت یک فردِ

ازد. در مند سدانش خود بهرهتجربه و ها را از تواند آنها بهره برد بلکه میدیگران بپردازد و نه تنها از آن

رسانی ایران یک کتابداری و اطالععلمی عضویت در انجمن  کنند.این شرایط است که همه رشد می

 (.32/50/7231 -اهلل فتاحی)رحمت ای و یک افتخار ملی استمزیت حرفه

 ای عبارتند از:های پیوستن به این نهاد حرفهبرخی از مزیت

 ؛(اساسنامه انجمن 3ماده )رسانی کشور عکمک به گسترش، پیشبرد و ارتقاء دانش کتابداری و اطال 

 7-0ماده )، المللیای و بینامکان مشارکت در انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی، منطقه 

 ؛(اساسنامه انجمن

 صصان علوم اطالعات و کمک به ارتقاء منزلت اجتماعی و بهبود وضعیت شغلی کتابداران و متخ

 ؛(اساسنامه انجمن 1-0ماده )شناسی داتش

 علمی  اعضای محترم هیئتبرای ارتقاء  هاامکان عقد قراردادهای پژوهشی و برخورداری از امتیاز آن

 های کشور، عالوه بر مزایای مادی؛دانشگاه

 های دانشگاهی، فردی و سازمانی؛های انجمن در انجام پژوهشبرخورداری از حمایت 

 نام رایگان در کنگره ملی متخصصان علوم اطالعات ایران؛ثبت 

 ودن ب های تخصصی و میزگردهای انجمن، در صورت یکسانولویت قرار گرفتن در پنلبرخورداری از ا

 شرایط با دیگر متخصصان؛

 های استانیبرخورداری از امکان انتخاب شدن به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن سراسری و شاخه 

  اعضای پیوسته(؛ ویژهانتخاب اعضای هیئت مدیره انجمن سراسری )برای رای حق برخورداری از 

  ضای پیوسته و اعویژه های استانی )انتخاب اعضای هیئت مدیره شاخهبرای رای حق برخورداری از

 وابسته(؛

 های استانی؛برخورداری از امکان انتخاب شدن به عنوان بازرس انجمن سراسری و شاخه 

 ؛های استانیسراسری و شاخه های آموزشی انجمندرصدی دوره 35تخفیف  برخورداری از 

  های کشور؛هیئت علمی دانشگاهدریافت گواهی عضویت برای ارتقاء اعضای محترم 



 های ایفال؛دریافت گواهی عضویت انجمن برای برخورداری از گرنت 

 پژوهشی معتبر کشور؛ -امکان معرفی شدن مقاالت اعضا به مجالت علمی 

  برخورداری از اولویت همکاری با نشریه فارسی شناسه و نشریه انگلیسی زبانIbulletin؛ 

 و هاهای تخصصی انجمن یا عضویت در آنبرخورداری از امکان تصدی دبیری کمیته 

 یابی مستمر از رویدادهای انجمنآگاهی. 

 کمیته عضویت

 رسانی ایرانانجمن علمی کتابداری و اطالع


