
 

 کتابداری و اطالع رساني ايران علمي انجمن هيات مديره صورتجلسه

ن جمزنرم افززار ادو  کانتزا انمحل برگزاری:    05/11/1400تاريخ برگزاری:     کل 291-(هشتم)دوره  5-(1400) ازدهميشماره جلسه: 

 )بصورت مجازی(

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

 .مریم انصاری، دکتر سعیده اکبری داریان محبوبه قربانی

  .العابدینیحاجی زینمحسن دکتر  ،رضا شهرابی فراهانی :مديره غائبين هيئا

 .نچیخراسااز مهرن، دکتر عزیزیغالمرضا  دکتر ها:مسئولين کميته

 ساناز باغستانی، خانم دکتر امیررضا اصنافی ن:بازرسا

 ---:مهمانان 

 دستورجلسهمباحث 

های تخصصی، ها، کمیته کتابخانهکمیته شاخه، کمیته استانداردها ،کودک و نوجوان کتابداری کمیته ملی) مانده در انجمنهای باقیمسئولیت کمیته بررسی .1
 کمیته مطالعات صنفی(

  آرشیو )دکتر عزیزی(   کمیته یهامرور برنامه .2

 کمیته بازاریابی و گزارش مسئول کمیته )سرکار خانم دکتر جعفری(  یهامرور برنامه .3

  بررسی نظام نامه کماته آموزش )خانم دکتر اسدی( .4

 )پیشنهاد خانم پاسیار( ارائه گزارش مالی دیماه انجمن و تعیین تکلیف دسته چک های انجمن .5

 پیش بینی بودجه پیاده سازی و آماده سازی کتاب )سرکار خانم دکتر قربانی(   و ششم و انتشار کتاب کنگره نیتدوپیگیری امور  .6

 بررسی وضعیت عضویت اعضاء )دبیر( .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  نجمانپ

 :و مورد تصویب قرار گرفتنشست مجازی مطرح 

 ین انصاری،آبادی )یوسف آباد( به نام استاد نوش آفربان شانزدهم جمال الدین اسدااقدام شورای شهر تهران در خصوص نامگذاری خیدر خصوص  .1
 سپاس از این اقدام به شورای شهر ارسال شود. قدردانی وای بابت  و مقرر شد نامه دندیحاتی ارائه داتوضجمن ریاست محترم ان

 .واگذار شد رناز خراسانچیهدکتر مبه سرکار خانم  این کمیته، مسئولیت میته ملی کتابداری کودک و نوجواندرباره ک بحث و بررسیپس از  .2

نشجویان علم اطالعات، از توان دانش آموختگان و داگیری  بهره، مسئول محترم کمیته تشریح شد. عزیزیدکتر توسط  آرشیو  کمیته یهابرنامه .3
دکتر  های کمیته آرشیو خواهد بود.ط هستند از اهداف و برنامهمرتبده اسناد و سایر نهادهایی که با آرشیو کپژوهشنجمن ایرانی تاریخ، همکاری با ا

یز ، تقاضای حمایت از فصلنامه آرشیو ملی توسط انجمن را نگنجینه اسنادبرای حمایت از فصلنامه  کتابداری ایران شکر از انجمنضمن ت یعزیز
مطرح شد و مقرر شد راهنمایی الزم توسط دبیرخانه  یر عزیزوسط دکتت هاها و کارگاهمشارکت انجمن در برگزاری همایشتقاضای ردند. مطرح ک

همچنین ریاست محترم انجمن  نمایند.  تردانشجویی کمیته آرشیو را زیر نظر دکتر عزیزی فعالدرخواست شد تا بخش تانی خانم باغساز  صورت گیرد.
 با همکاری کمیته روابط عمومی بارگذاری شود.نجمن نیز ندی کمیته ها به دبیرخانه ارسال شود تا در وب سایت ادرخواست کردند که برنامه زمانب

مرتبط با پرسونال تخصصی شد. برگزاری دوره  گزارش به صورت مفصل سرکار خانم دکتر جعفری، مسئول کمیتهتوسط  کمیته بازاریابی  یهابرنامه .4
ئت مدیره از کمیته ای خارج از حوزه کتابداری و اطالع رسانی درخواست اعضای هیافراد حرفه ره گرفتن از پتانسیلبهو تالش برای ینگ برند

 تاکید برجمن ضمن تشکر از مسئول کمیته بازاریابی، ریاست محترم انبازاریابی به دبیرخانه ارسال شود.  های کمیتهریزی بود. مقرر شد برنامهبرنامه
من این سه و درخواست کردند برای افزایش درآمد انج دندبین سه کمیته بازاریابی، کمیته آموزش و کمیته روابط عمومی کرنزدیک  و همکاری ارتباط
 مشترک بیشتری داشته باشند. هایجلسهکمیته 

اب درمانی با حضور یکی زاری کارگاه کتدر خصوص برگانجمن گزارش دادند و  آموزش برگزار شده توسط کماته والیدرباره برنامه  خانم دکتر اسدی .5

  اطالع رسانی نمودند.  در آینده نزدیک متخصصان حوزه سالمت رواناز 

برای مخاطبان  گزاری برنامه های آموزشیبر توجه بهکتاب برای برگزاری نشست های مشترک و باغ  استفاده از پتانسیلافی در خصوص دکتر اصن .6



 

سمت تولید موک های تخصصی در حوزه علم اطالعات جلب ریابی و آموزش را به حرکت به کمیته بازارا با اهمیت قلمداد کردند و توجه اص و عام خ
  پروتکل های مرتبط با موک انجمن بررسی الزم را داشته باشند. و پیگیری در این حوزه و تدوین  و بازاریابی . پیشنهاد شد کمیته آموزشدکردن

. با توجه به ث قرار گرفتو بحمورد بررسی توسط کمیته آموزش  های کارشناسی ارشدپایان نامه معرفی و ارائهانم باغستانی در خصوص پیشنهاد خ .7
وان های انجمن به عنزاری ژورنال کالبگاد خانم پاسیار در خصوص بررابطه، پیشنه در همیناعضا با این پیشنهاد موافقت نکردند.  ،چالشهای موجود

 هیئت مدیره قرار گرفت. های ترویجی کمیته پژوهش مورد استقبال اعضاء یکی از برنامه

بحث و  های انجمنکهای مرتبط با دسته چدر خصوص چالش مطرح شد. خانم پاسیار سرکار محترم توسط خزانه دار گزارش مالی دیماه انجمن .8
بانک  دسته چک ظ شود. ب( های علمی وزارت علوم، حفدسته چک بانک تجارت به دلیل ارتباط با کمیسیون انجمن الف( :بررسی شد. پیشنهاد شد

بین بانک تردد  هایهزینهمربوط به امضاء اسناد و  های( با توجه به چالشج نجمن حفظ شود.درگاه اینترنتی ات خدما ملت به دلیل نیاز به استفاده از 
توسط هئیت از بانک ملی کتابخانه ملی  چک جدید ، دستهای قبلیم دسته چکتماا بامقرر شد که  (س) زهرابانک ملی دانشگاه النجمن و دفتر ا

 ه دبیرخانه واگذار شد. ی این ا مور بپیگیرمدیره جدید اخذ شود. 

وجه به گزارش دادند و با تسازی کتاب بودجه پیاده سازی و آماده  و ششم و انتشار کتاب کنگره نیتدوپیگیری امور در خصوص  خانم دکتر قربانی .9
 دهند. نم دکتر قربانی قراردر اختیار خاها را نشست شده سازیمتن اولیه پیاده ت شود تاسها درخوانشستاز دبیران شد های مالی، پیشنهاد دیتمحدو

 

 مجری مصوبات رديف

 مالوب سایت انجمن و تکدر  میته ملی کتابداری کودک و نوجوانکایجاد بخش مرتبط با  1

 آن با کمک سرکار خانم دکتر خراسانچی اطالعات
 کماته روابط عمومی

 جمندبیرخانه ان هاجلسات منظم کماتهپاگاری برگزاری  2

 عزیزی غالمرضا دکتر فصلنامه آرشیو ملی من وانجهمکاری  تفاهم نامه انعقاد پیگیری  3

 تانیخانم باغس زیر نظر دکتر عزیزیدانشجویی کمیته آرشیو بخش  فعال شدن 4

 هاکماته سئولانم ها به دبیرخانه ندی کمیتهبرنامه زمانبارسال  5

کمیته روابط و  دبیرخانه انجمنبا همکاری  نجمن وب سایت ا ها در های کمیتهبارگذاری برنامه 6
 عمومی 

 دکتر جعفری  ینگپرسونال برندتخصصی برگزاری دوره  7

 هایهای مرتبط با موکپروتکلو  های تخصصی در حوزه علم اطالعاتتولید موک نجیسامکان 8
 انجمن 

  و بازاریابی کمیته آموزش

 کمیته پژوهش  انجمن  متنوع در هایزاری ژورنال کالبگبر 9

 جمندبیرخانه ان از بانک ملی کتابخانه ملی  چک جدید دستاخذ  10

 کمیته انتشارات هانشست ی کنگره ششم از دبیرانهانشست شده سازیمتن اولیه پیادهپیگیری دریافت  11

 

 نام و امضای اعضای هيئا 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 
 

 

 من:نام و امضای بازرسان انج

  العابدینیدکتر محسن حاجی زین

 دکتر اماررضا اصنافی

 ساناز باغستانیسرکار خانم 

 


