
 

 کتابداری و اطالع رساني ايران علمي انجمن هيات مديره صورتجلسه

ن جمتنرم افزار ادوب کانکت  انمحل برگزاری:         21/10/1400تاريخ برگزاری:         کل 290-(هشتم)دوره  4-(1400) دهمشماره جلسه: 

 )بصورت مجازی(

دکترر ، پریسا پاسیاار ،دکتر حمیده جعفری پاورسی، دکتر رحمان معرفت دکتر سعید رضایی شریف آبادی، دکتر مریم اسدی،   مديره:حاضران هيئ 18: ساع  خاتمه                                                                           16  ساع  شروع:

 .مریم انصاری، دکتر سعیده اکبری داریان، رضا شهرابی فراهانی، محبوبه قربانی

 -- :مديره غائبين هيئ 

  ها:مسئولين کميته

 ساناز باغستانی، خانم دکتر امیررضا اصنافی، العابدینیحاجی زینمحسن دکتر  ن:بازرسا

 ---:مهمانان 

 دستورجلسهمباحث 

آموختگان و ته دانشالملل، کمیته ملی کودک و نوجوان، کمیته استانداردها، کمیمانده در انجمن )کمیته روابط بینهای باقیبررسی مسئولیت کمیته .1
 های تخصصی، کمیته مطالعات صنفی(ها، کمیته کتابخانهدانشجویان، کمیته شاخه

 )پیشنهاد خانم پاسیار( یدریخانم ح تصمیم گیری در خصوص تنخواه انجمن و شیوه پرداخت حق الزحمه .2

 ( یرخانم انصاو گزارش مسئول کمیته روابط عمومی )سرکار  یروابط عموم یهامرور برنامه .3

 های کمیته آموزش )خانم دکتر اسدی(مرور برنامه .4

 ه )سرکار خانم دکتر قربانی( شناس هینشر در خصوص ارکان بحثو  ششم و انتشار کتاب کنگره نیتدوپیگیری امور  .5

  کمیته بازاریابی و گزارش مسئول کمیته )سرکار خانم دکتر جعفری(  یهامرور برنامه .6

  دیدار با ریاست کتابخانه ملی ایران ) دبار انجمن( بررسی پاشنهادات قابل طرح در  .7

 

 مطالب طرح شده 

برگزار گردید. موارد زیر در این  مجازیه صورت ب 1400در سال  رسانی ایرانانجمن علمی کتابداری و اطالع هشتمجلسه هائت مدیره دوره  چهارمان

 نشست مجازی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت:

 .روابط بین الملل انجمن به سرکار خانم حمیده معماری واگذار شد ، مسئولیت کمیتهادهای مرتبطبررسی پیشنهپس از  .1

 درخصوص کمیته ملی کتابخانه های کودک و  دکتر نوذری و پس از طرح دیدگاه های مختلف، مقرر شد در جلسه دیگری با حضور دکتر خراسانچی .2
 ابخانه های آموزشگاهی بحث و بررسی بیشتری صورت گیرد. کتبویژه با دعوت از سرکار خانم پورصالحی درباره 

و جناب آقای مسعودی در خصوص کمیته استاندارد بحث و  ، جناب آقای دکتر عزیزیمقرر شد در جلسه دیگری با حضور سرکار خانم دکتر صمیعی .3
 بررسی بیشتری صورت گیرد.

 واگذار شد.  مه علی عسکریسرکار خانم فهیبه  آموختگان و دانشجویانکمیته دانشمسئولیت  .4

بازرسان محترم مقرر شد مبلغ تنخواه به میزان یک میلیون تومان در اختیار دبیرخانه  دار انجمن وخزانه با توجه به توضیحاتدر خصوص تنخواه  .5
  .صورت پذیردمجوز هییت مدیره  با هزینه های بیش از پانصدهزارتومانو انجمن قرار گیرد 

گذاری تولیدات انجمن در شبکه های اجتماعی درآمدزای علمی و حرفه ای که توسط خانم پاسیار مطرح شده بود مقرر شد در خصوص پیشنهاد بار .6
ری جلسه مشترکی بین خزانه دار انجمن، کمیته روابط عمومی و کمیته بازایابی برگزار شود تا نسبت به مسائل مرتبط فی مابین هم اندیشی بیشت

 صورت گیرد.

 25بهمن و  30دیماه،  30)هزینه ها، در خصوص حق الزحمه خانم حیدری مقرر شد برای سه ماه متوالی سایر  و  ، ترددیی در زمانبرای صرفه جو .7
 ( سه چک توسط خزانه دار انجمن آماده شود. 1400اسفندماه 

مقرر شد در کمیته آموزش موارد زیر پیگیری شود: الف( ارائه شد.  خانم دکتر اسدیتوسط مسئول کمیته، های کمیته آموزش برنامهفعالیت ها و  .8
برنامه های زنده پیگیری استمرار آموزش های حرفه ای در قالب برنامه هایی همچون قطب نمای پژوهش و استفاده از پتانسیل فضای مجازی )

د و ناب قابل ارائه برای سازمان ها و موسسات، ( و نیز تعریف دوره های آموزشی پیشرفته، جدیدر شبکه های اجتماعی و ... آموزشی و پژوهشی



 

ب( تالش برای برنامه ریزی برای  شرکت ها و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از طریق تعامل با معاونت طرح و برنامه سازمان های مذکور.
ن المللی )با همراهی و کمک کمیته روابط بین الملل درآمدزایی از محل کارگاه های انجمن، ج( تالش برای استفاده از پتانسیل اساتید و سخنرانان بی

، د( استفاده از پتانسیل اعضای هییت مدیره ادوار انجمن و  طراحی برنامه های آموزشی درون انجمن( برای سخنرانی ها  کارگاه های بین المللی
 گروهی موثر برای ارتقاء سخنرانی ها و کارگاه ها. 

به روابط  هاکمیتهتوسط مسئولین  هاکمیتهمقرر شد الف( روزشمار برنامه های ارائه شد.  یخانم انصارسرکار وسط ت یروابط عمومکمیته  یهابرنامه .9
عمومی ارسال شود، ب( شیوه نامه روابط عمومی انجمن با همفکری با آقای مسعودی مصوب شود، ج( برگزاری نشست خبری، تهیه پادکست های 

 د( پیگیری شود و انتشار آن با هماهنگی روابط عمومی هاکمیتهنگارش یادداشت های ویژه توسط مسئولین  تشویق بهحرفه ای )رادیو انجمن(، 
های برگزاری جلسات مشترک روابط عمومی با شاخهها در کشور، ه(تقویت ارتباط با شاخه های استانی برای پوشش گسترده خبرهای انجمن و شاخه

 انجمن و با حضور اعضای هییت مدیره

های تبدیل صوت به متن در جلسه آتی، با همفکری با سرکار و هزینه ششم و انتشار کتاب کنگره نیتدوامور  قرر شد سرکار خانم دکتر قربانی دربارهم .10
در جلسه  قرار شدو نظام نامه شورای سیاستگداری نشریه ه شناس هینشر خصوص ارکاندر  ،. با توجه به شرایط موجودخانم بهارلو گزارشی ارائه دهند

  دیگری با دعوت از دکتر زره ساز و سرکار خانم پورحقانی بحث و بررسی شود.

  پاگاری های الزم را انجام دهند.  انجمن خانهدبارمقرر شد با ریاست کتابخانه ملی ایران هاات مدیره دیدار  در خصوص برنامه .11

 اطالع رسانی شد. ه بود،افی مطرح شددکتر اصنکه توسط دانشگاه شهید بهشتی  "پایان نامه های چهاردقیقه ای"برنامه وع وضمدرباره  .12

 

 مجری مصوبات رديف

 کماته روابط عمومی  نه دار انجمن و کماته بازاریابیجلسه مشترک روابط عمومی، خزابرنامه ریزی  1

 خانم دکتر اسدی، کمیته آموزش مسئول کمیته  صورتجلسه 9موارد مصوب در بند  2

 اسدیخانم  صورتجلسه 10موارد مصوب در بند    3

 هامسئولان کماته به روابط عمومی  هاکمیتهتوسط مسئولین  هاکمیتهارسال روزشمار برنامه های  4

 خانم دکتر قربانی کنگره ششم متخصصان علوم اطالعات  کتاب مجموعه نشست های و انتشار پیگیری تدوین 5

 دبیرخانه انجمن ریزی دیدار هاات مدیره با ریاست کتابخانه ملی ایرانبرنامه 6

 ت مدیره انجمن کتابداری ایران و هاات مدیره انجمنابرگزاری جلسه مشترک بان ها 7

 ایران های عمومیارتقای کتابخانه علمی
 دبیرخانه انجمن

های مطرح در خصوص عضویت سازمانی و حمایت مادی و معنوی از مکاتبه با کتابخانه 8

 انجمن
 دبیرخانه انجمن

 

 نام و امضای اعضای هيئ  مديره:

 دکتر سعاد رضایی شریف آبادی

 دکتر مریم اسدی 

 دکتر رحمان معرفت

  پریسا پاساار خانم 

 دکتر حمیده جعفری پاورسی
 دکتر محبوبه قربانی

 رضا شهرابی فراهانیدکتر 

 دکتر سعیده اکبری داریان

  مریم انصاریخانم 
 



 

 

 نام و امضای بازرسان انجمن:

  العابدینیدکتر محسن حاجی زین

 دکتر اماررضا اصنافی

 ساناز باغستانیسرکار خانم 

 


