
 

 کتابداری و اطالع رساني ايران علمي انجمن هيات مديره صورتجلسه

نزر  ازززار ادوک کان ز  محل برگززاری:         23/09/1400تاريخ برگزاری:         کل 288-(هشتم)دوره  2-(1400) هشتمشماره جلسه: 

 ن )بصورت مجازی(جمان

، رضا شهرابی فراهاانی، دکتر محبوبه قربانی، دکتر حمیده جعفری پاورسی دکتر سعید رضایی شریف آبادی، دکتر مریم اسدی،   مديره:حاضران هيئ 18: ساع  خاتمه                                                                           16  ساع  شروع:

 دکتر رحمان معرفت ،پریسا پاسیار ،مریم انصاری، دکتر سعیده اکبری داریان

 )با هماهنگی( ساناز باغستانیسرکار خانم  :مديره غائبين هيئ 

 - ها:مسئولين کميته

 دکتر امیررضا اصنافی، العابدینیحاجی زینمحسن دکتر  ن:بازرسا

 ---:مهمانان 

 دستورجلسهمباحث 

 بررسی پیشنهادهای رسیده در خصوص مسئولیت های کمیته های انجمن و تعیین تکلیف کمیته های انجمن  .1

 وص پیشنهادهای رسیده به انجمن در خصوص معرفی جایگزین سرکار خانم یوسفیبحث در خص .2

 مطالب طرح شده 

برگزار گردیدد. مدوارد زیدر در ایدن  مجازیه صورت ب 1400در سال  رسانی ایرانانجمن علمی کتابداری و اطالع هشتمجلسه هیئت مدیره دوره  دومین

 نشست مجازی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت:

 

  به سرکار خانم دکتر اسدی واگذار شد.مسئولیت کمیته آموزش  * 

 اکبری داریان واگذار شد.  دکتر مسئولیت کمیته پژوهش به  خانم* 

  مسئولیت کمیته روابط عمومی به سرکار خانم انصاری واگذار شد* 

 *مسئولیت کمیته انتشارات خانم دکتر قربانی واگذار شد. 

 ی به سرکار خانم جعفری واگذار شد.مسئولیت کمیته بازاریاب *

 د. وواگذار ش یمسئولیت آرشیو به جناب آقای دکتر عزیزپیشنهاد شد تا *  

 اختصاص یابد.انجمن  و اسپانسرپذیری اسپانسرها انجمن به موضوعمقرر شد یکی از جلسات آینده *

انجمن( بحث و بررسی شد و در نهایت، با توجده  همکار) در خصوص پیشنهادهای رسیده به انجمن در ارتباط با معرفی جایگزین سرکار خانم یوسفی *

در تدا  کدرد نیدز توجده آشنا به امور انجمن همکاران بازنشسته به موضوع ،عالوه بر درخواست های رسیدهپیشنهاد شد به استعفای سرکار خانم یوسفی 

بصدورت یدم مداه  مدذکور انمقدرر شدد حتمدا از کارشناسد برای آنان نیز فراهم باشد. همکاری در قالب کارشناس انجمنصورت امکان و تمایل فرصت 

آذرمداه نردرات خدود را  25مقرر شد همکاران محترم تدا روز پدنش شدنبه شود.  نیز اخذ چم ضمانت اخذ  . همچنینآزمایشی درخواست همکاری شود

 مایند. مطرح ن

 

 مجری مصوبات رديف

مقرر شد یکی از جلسات آینده انجمن به موضوع اسپانسرها و اسپانسرپذیری انجمن اختصاص  1

 یابد.

 )دبیر انجمن( دکتر رحمان معرفت

 

آذرماه نررات خود را در خصوص جایگزین  25مقرر شد همکاران محترم تا روز پنش شنبه  2

 .سرکار خانم یوسفی ارائه نمایند
 تمام اعضای محترم هیئت مدیره

 



 

 

 نا  و امضای اعضای هيئ  مديره:

 دکتر سعید رضایی شریف آبادی

 دکتر مریم اسدی 

  پریسا پاسیار سرکار خانم 

 دکتر حمیده جعفری پاورسی
 دکتر محبوبه قربانی

 رضا شهرابی فراهانیدکتر 

 دکتر سعیده اکبری داریان

  مریم انصاریسرکار خانم 

 

 مضای بازرسان انجمن:نا  و ا

  العابدینیدکتر محسن حاجی زین

 دکتر امیررضا اصنافی

 ساناز باغستانیسرکار خانم 

 


