
 

 

رسانی ایرانکمیته آموزش انجمن کتابداری و اطالعنامه نظام  

 مقدمه .1

رسانی اساسنامه و برنامه راهبردی انجمن کتابداری و اطالع  5ماده  4و بند 2موزش به استناد بندآ

های این انجمن است. بر همین اساس کمیته آموزش از های هدف فعالیتایران، یکی از حوزه

کمیته  رسانی ایران تشکیل شده است.است که در انجمن کتابداری و اطالعهایی نخستین کمیته

نامه کمیته آموزش نامیده رسانی ایران )از این پس در این آیینانجمن کتابداری و اطالعآموزش 

بر عهده  را های آموزشی انجمنخدمات و فعالیت، مسئولیت ساماندهی، نظارت و ارائه شود(می

 .  دارد

 هکمیتاهداف  .2

 وضعیت آموزش رسمی و غیر رسمی کتابداری و  ءیابی و ارائه راهکار برای ارتقاچالش ،رصد

 .آموزش این برای کمک به ها و موسسات آموزشی و پژوهشیدر دانشگاه رسانیاطالع

 شناسی کشور.علم اطالعات و دانش های آموزشیارزیابی و پایش گروه ،تعیین وضعیت 

 مندان عضو و غیرعضو در های سواد اطالعاتی حرفهتوانمندی ارتقاء سطح علمی و افزایش

 های رسمی و غیررسمی؛رسانی از طریق آموزشهای کتابداری و اطالععرصه

 ؛رسانیهای آموزشی در حوزه کتابداری و اطالعبرای فعالیت بایجاد زمینه مناس 

 رسانی؛همکاری آموزشی با کمیته های تخصصی انجمن کتابداری و اطالع 

  رسانی؛های استانی انجمن کتابداری و اطالعشاخه های آموزشیو نظارت بر فعالیتهمکاری 

 ها، ها، همایشهای آموزشی در رویدادهای انجمن )کنگرههمکاری و نظارت بر فعالیت

 ها و غیره(؛ نمایشگاه



 

 

 در  هاهای آموزشی دانشگاهو گروه هاها، موسسات، سازمانهمکاری آموزشی با سایر انجمن

 ؛رسانیهای کتابداری و اطالعحوزه

 های مرتبط با کتابداری و مندان و عموم مردم در حوزهارتقاء آگاهی و دانش عالقه

 .رسانیاطالع

 ساختار .3

 تیفعال رانیا یرساناطالع و یکتابدار انجمن رهیمدئتیه نظر ریز آموزش تهیکم .3.1

های های آموزشی انجمن )از جمله فعالیتو مسئولیت نظارت بر تمام فعالیت کندیم

های استانی( برعهده کمیته آموزش است. کمیته های تخصصی و شاخهآموزشی کمیته

 نامه کنگره انجمن نیز یکی از ارکان اصلی است.آموزش در ساختار نظام

انجمن  سیبا حکم رئو  رهیمد ئتیه یاعضا تیاکثر یأر باآموزش  تهیکم رئیس .3.2

 . شودیم نییتع سال سه مدت یبرا

تواند شخص ، هیئت مدیره انجمن میرئیس کمیته آموزشیا فوت در صورت استعفا  (1تبصره

 دیگری را به ریاست این کمیته انتخاب کند.

 :است اعضای همکار و تهیکماصلی  یاعضا شامل تهیکم نیا فعاالن  .3.3

 از پژوهشگران و اعضای  اصلی کمیته پنج نفراعضای : اعضای اصلی کمیته آموزش

پیشنهاد  کمیته رئیس سوی از هستند و شناسیعلمی حوزه علم اطالعات و دانشهیئت

و با تصویب هیئت مدیره انجمن به عضویت کمیته آموزش پذیرفته می شوند. جلسات 

 یابد.با حضور سه عضو رسمیت می



 

 

 و یبررس فرصت تهیکم سیرئ توسط اعضا یمعرف از پس هفته دو تا رهیمد ئتی( ه2 تبصره

 منزله به د،یننما نظراعالم طی این مدت رهیمدئتیه که یصورت در. داشت خواهد نظراعالم

 .بود خواهد شده یمعرف افراد دییتأ

 نیییکی از اعضای کمیته، عضو جدید مانند مرحلة اول تعیا فوت ( در صورت استعفا 3تبصره

 .شد خواهد

  کمیته از میان رئیس  از سویکمیته  ی همکارهمکار کمیته آموزش: اعضااعضای

شناسی دانشجویان کارشناسی و تحصیالت تکمیلی داوطلب حوزه علم اطالعات و دانش

 شوند.انتخاب می

 کمیته آموزش وظایف .4

 

  ؛ریزی آموزشیگذاری و برنامهسیاست 1

  ؛ های آموزشیهای برنامهتعیین اولویتنیازسنجی و  2

ها و های آموزشی و ایجاد هماهنگی و استانداردسازی در روشنظارت بر اجرای برنامه 3

  ؛های آموزشیمحتوای دوره

 های استانی انجمن در زمینه فعالیت های آموزشی؛های تخصصی و شاخهتعامل با کمیته 4

 ؛انجمن آموزشیها در زمینه امورهای آموزشی دانشگاهها و موسسات و گروهتعامل با سازمان 5

سانی برای رهای آموزشی بلندمدت و میان مدت در زمینه کتابداری و اطالعبرگزاری دوره 6

بویژه در حوزه آموزش های سواد اطالعاتی و نیازهای  منداناعضای انجمن و عموم عالقه

  ؛نوظهور آموزشی 

های کارگاهها و و مهارت آموزشی اعضای انجمن از طریق برگزاری دوره اییتوان ءارتقا 7

  ؛آموزشی



 

 

های آموزشی مرتبط با کتابداری و ها و کارگاهتدوین متون مناسب آموزشی برای دوره 8

  ؛رسانیاطالع

  ؛های آموزشیو اساتید دوره الزحمه مدرسانتعیین حق 9

 اه ها و مدرسانگیری و انجام صدور گواهی برای شرکت کنندگان در دوره ها  و کارگپی 10

 ،هادوره

 ؛ور محوله از سوی هیئت مدیره انجمن انجام ام 11

  ؛های انجمنها و بخشهمکاری با سایر کمیته 12

ها و شاخه های استانی انجمن برای برگزاری دوره ها و مؤسسات، دانشگاههمکاری با سازمان 13

 مناطق محروم؛کشور و بویژه های آموزش سواد اطالعاتی در 

آموزشی با نهادهای مرتبط با آموزش همگانی های ریزی و اجرای برنامههمکاری در برنامه 14

 در سطح کشور؛

ای یا تصمیمات مهم با اعضای هیئت مدیره و سایر همکاری برای برگزاری جلسات مشاوره 15

 ؛هاکمیته

 ریزی و اقدام برایو برنامه در زمان مشخصهای انجمن ی کمیتهآموزش یازهایندریافت  16

  ها؛کمیته ازیموردن یهاها و دورهکارگاه یاجرا

 .به هیئت مدیره برای تایید و تصویب آننامه کمیته آموزش و ارسال بازنگری در آیین 17

 آموزش تهیکم سیرئ فیوظا .4.1

 اداره جلسات کمیته. .4.1.1

 ارائه دستور جلسات. .4.1.2

 تدوین صورت جلسات. .4.1.3

 پیگیری مصوبات جلسات. .4.1.4



 

 

 اعضای انجمن.مدرسین و  امضای قراردادهای آموزشی با .4.1.5

 های کاری.بر مبنای طرح برآورد بودجة الزم .4.1.6

 پی گیری و انجام وظایف محوله از سوی رئیس هیئت مدیره. .4.1.7

 .به هیئت مدیره ارائه گزارش کاری هر شش ماه یکبار  .4.1.8

 آموزش تهیکماصلی و همکار  یاعضاوظایف  .4.2

 آموزش حضوری و مجازی کمیته جلساتدر  شدهارائهشرکت فعال در مباحث  .4.2.1

 ی مصوبهابرنامهو نظرات در رابطه با  هادگاهیدارائه  .4.2.2

 های جدیدتیالعفی و انجام زیربرنامهبرای  ارائه پیشنهاد .4.2.3

کمیته در جهت  رئیسی مختلف از سوی هاتیمسئولبر عهده گرفتن و اجرای  .4.2.4

 ی مصوبهاتیفعالاجرای مناسب 

 کمیتهرئیس انجام سایر امور محوله مرتبط از سوی  .4.2.5

 برگزاری جلسات .5

مجازی  صورتبهحضوری و هم  صورتبههم  تواندیمجلسات کمیته آموزش   .5.1

 ی فناورانه( برگزار شود. هاتیقابل)از طریق یک گروه بحث یا سایر 

ی با اعضا سازوکار برگزاری جلسات را تعیین خواهد زنیرارئیس کمیته پس از   .5.2

 شد. 

متناوب در  غیبت غیرموجه سه جلسه به صورت متوالی و پنج جلسه به صورت  .5.3

طول سال، به منزله استعفا تلقی می شود. تشخیص موجه بودن غیبت با رئیس کمیته 

 آموزش است.

 خیر بیش از نیم ساعت پس ا ز شروع هر جلسه، در حکم غیبت است.أت  .5.4



 

 

جلسات فوق العاده کمیته آموزش با تصویب اکثریت اعضای آن امکان پذیر   .5.5

 است.

ای اکثریت نسبی اعضای حاضر در جلسه مصوبات جلسات کمیته آموزش با ر .5.6

 خواهد بود.

مسئولیت اجرای مصوبات کمیته آموزش بر عهده عضو یا اعضای همان کمیته  .5.7

خواهد بود. بدیهی است فرد یا افراد خاص برای اجرای هر مصوبه، ضمن آن ذکر خواهد 

 شد.

 شیوه اجرا 6

های آموزشی مصوب کارگاهنامه های آموزشی طبق شیوهکمیته آموزش در اجرای کارگاه 6.1

 کند.کمیته اقدام می

های انجمن دریافت نیازهای آموزشی کمیتههای تخصصی انجمن از طریق همکاری با کمیته 6.2

 هاهای موردنیاز کمیتهها و دورهریزی و اقدام برای اجرای کارگاهدر زمان مشخص و برنامه

 صورت می گیرد.

طریق تعامل با کمیته آموزش هر شاخه به منظور همکاری با شاخه های استانی انجمن از  6.3

 گیرد.یهماهنگی و نظارت بر کیفیت فعالیت های صورت م

های نامههمکاری با رویدادهای انجمن )کنگره ها، همایش ها، نمایشگاه ها( براساس نظام 6.4

 گیرد.مدون هر رویداد صورت می

به صورت موردی یا در قالب  ها بسته به نیازها، موسسات و دانشگاههمکاری با سازمان 6.5

 گیرد.رسانی ایران صورت میهای همکاری با انجمن کتابداری و اطالعنامهتفاهم

 



 

 

 یانجمن کتابدار ریمد ئتیتبصره در جلسه ه 3ماده و   6در  5/11/1400 خیتار در نامهنظام نیا

 . دیرس بیبه تصو رانیا یسانرو اطالع

 

 


