
 

 کتابداری و اطالع رساني ايران علمي انجمن هيات مديره صورتجلسه

 انديشگاه کتابخانه مليمحل برگزاری:         16/09/1400تاريخ برگزاری:         کل 287-(هشتم)دوره  1-(1400) 7شماره جلسه: 

 18: ساعت خاتمه                                                                           16  ساعت شروع:

دکتر سعید  ضاعی   ، سازمهسا پورحقانی، دکتر محمد زره، دکتر میترا صمیعیمهرناز خراسانچی، دکتر ، دکتر فریبرز خسروی ت مديره:حاضران هيئ

معر م ، سعید ه اکبعری داض عی  دکتعر، ضای شهراب  فراهعین ، دکتر دکتر محبوبه قربین ، دکتر حمد ه جیفری پیوضس  شر ف آبیدی، دکتر مر م اس ی،

 دکتر رحمان معرفت، انصیضی

 )با هماهنگی(، دکتر مهدی علیپور حافظی )با هماهنگی( دکتر ابراهیم افشار: غائبين هيئت مديره

 سعیده یوسفی )مسئول دفتر انجمن( ها:مسئولين کميته

 سینیز بیغستین ، سرکیض خینم دکتر امدرضای اصنیف ، العابدینیحاجی زینمحسن دکتر  ن:بازرسا

 آقای اکبری :مهمانان 

 دستورجلسهمباحث 

 همفکری و هم اندیشی با هیئت مدیره دوره هفتم .1

 انتخابات داخلی انجمن .2

 مطالب طرح شده 

ه صورت حضوری در اندیشگگاه کتابخانگه ملگی بگا ب 1400در سال  رسانی ایرانانجمن علمی کتابداری و اطالع هشتمجلسه هیئت مدیره دوره  هفتمین

 برگزار گردید. موارد زیر در این نشست مجازی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت:کل های بهداشتی رعایت پرت

با حضور حداکثری اعضای هیئت مدیره دوره هفتم و هشگتم دو دوره انجمن بود که اندیشی و انتقال تجربیات هماصلی جلسه کنونی، محور و موضوع * 

 در اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد. 18الی  16از ساعت  1400آذرماه  16شنبه مورخ هرسانی ایران روز سانجمن کتابداری و اطالع

تقدیر و تشکر از جناب آقای اکبری که مسئولیت طراحی سایت جدید انجمن را بر عهده داشتند. لوح تقدیری بگه رسگم یگادبود بگه ایشگان از سگوی * 

 انجمن اعطاء شد.

هشگتمین دوره هیئگت مگدیره  ان انجمگن دربا نظارت بازرسگمدیره دوره هفتم، ضمن تشکر از همت و تالش وافر آنان، پس از شنیدن گزارش هیئت  *

بگه شگرح زیگر انتخگاب  انتخابات هیئت مدیره جدید آغاز شد و بر اساس رای حاضران )هیئت مدیره دوره هشتم( رسانی ایران،انجمن کتابداری و اطالع

 دند:ش

 آبادی به عنوان رئیسدکتر رضایی شریف. 1

 دکتر مریم اسدی به عنوان نائب رئیس. 2

 دکتر رحمان معرفت به عنوان دبیر .3

 دار دوره هشتم پریسا پاسیار به عنوان خزانه. سرکار خانم 4

در ارتقا جایگگاه انجمگن بگه اتمگام دوار گذشته انجمن جلسه با سخنرانی رئیس جدید انجمن و ابراز تشکر از همراهی و همدلی تمام اعضای جدید و ا *

 رسید.

 

 مجری مصوبات رديف

با انجمن بررسی شود و در صورت عدم تمایل  ادامه همکاری سرکار خانم یوسفی مقرر شد تا 1

 خانم یوسفی، عالقمندان دیگر دعوت به همکاری شوند و در جلسه بعد مطرح شود.

 )دبیر انجمن( دکتر رحمان معرفت

 

 

 نام و امضای اعضای هيئت مديره:



 

 دکتر سعید رضایی شریف آبادی

 دکتر مریم اسدی 

  پریسا پاسیار 

 دکتر حمد ه جیفری پیوضس 
 دکتر محبوبه قربین 

 ضای شهراب  فراهین دکتر 

 دکتر سید ه اکبری داض ی 

  مر م انصیضی

 

 نام و امضای بازرسان انجمن:

  العابدینیدکتر محسن حاجی زین

 کتر امیررضا اصنافید

 سینیز بیغستین سرکیض خینم 

 


