نظامنامه کمیته آموزش انجمن کتابداری و اطالعرسانی ایران
 .1مقدمه
آموزش به استناد بند 2و بند 4ماده  5اساسنامه و برنامه راهبردی انجمن کتابداری و اطالعرسانی
ایران ،یکی از حوزههای هدف فعالیتهای این انجمن است .بر همین اساس کمیته آموزش از
نخستین کمیتههایی است که در انجمن کتابداری و اطالعرسانی ایران تشکیل شده است .کمیته
آموزش انجمن کتابداری و اطالعرسانی ایران (از این پس در این آییننامه کمیته آموزش نامیده
میشود) ،مسئولیت ساماندهی ،نظارت و ارائه خدمات و فعالیتهای آموزشی انجمن را بر عهده
دارد.
 .2اهداف کمیته
 رصد ،چالشیابی و ارائه راهکار برای ارتقاء وضعیت آموزش رسمی و غیر رسمی کتابداری و
اطالعرسانی در دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی برای کمک به این آموزش.
 تعیین وضعیت ،ارزیابی و پایش گروههای آموزشی علم اطالعات و دانششناسی کشور.
 ارتقاء سطح علمی و افزایش توانمندیهای سواد اطالعاتی حرفهمندان عضو و غیرعضو در
عرصههای کتابداری و اطالعرسانی از طریق آموزشهای رسمی و غیررسمی؛
 ایجاد زمینه مناسب برای فعالیتهای آموزشی در حوزه کتابداری و اطالعرسانی؛
 همکاری آموزشی با کمیته های تخصصی انجمن کتابداری و اطالعرسانی؛
 همکاری و نظارت بر فعالیتهای آموزشی شاخههای استانی انجمن کتابداری و اطالعرسانی؛
 همکاری و نظارت بر فعالیتهای آموزشی در رویدادهای انجمن (کنگرهها ،همایشها،
نمایشگاهها و غیره)؛

 همکاری آموزشی با سایر انجمنها ،موسسات ،سازمانها و گروههای آموزشی دانشگاهها در
حوزههای کتابداری و اطالعرسانی؛
 ارتقاء آگاهی و دانش عالقهمندان و عموم مردم در حوزههای مرتبط با کتابداری و
اطالعرسانی.
 .3ساختار
.3.1

کمیته آموزش زیر نظر هیئتمدیره انجمن کتابداری و اطالعرسانی ایران فعالیت

میکند و مسئولیت نظارت بر تمام فعالیتهای آموزشی انجمن (از جمله فعالیتهای
آموزشی کمیتههای تخصصی و شاخههای استانی) برعهده کمیته آموزش است .کمیته
آموزش در ساختار نظامنامه کنگره انجمن نیز یکی از ارکان اصلی است.
.3.2

رئیس کمیته آموزش با رأی اکثریت اعضای هیئت مدیره و با حکم رئیس انجمن

برای مدت سه سال تعیین میشود.
تبصره )1در صورت استعفا یا فوت رئیس کمیته آموزش ،هیئت مدیره انجمن میتواند شخص
دیگری را به ریاست این کمیته انتخاب کند.
.3.3

فعاالن این کمیته شامل اعضای اصلی کمیته و اعضای همکار است:

 اعضای اصلی کمیته آموزش :اعضای اصلی کمیته پنج نفر از پژوهشگران و اعضای
هیئتعلمی حوزه علم اطالعات و دانششناسی هستند و از سوی رئیس کمیته پیشنهاد
و با تصویب هیئت مدیره انجمن به عضویت کمیته آموزش پذیرفته می شوند .جلسات
با حضور سه عضو رسمیت مییابد.

تبصره  )2هیئت مدیره تا دو هفته پس از معرفی اعضا توسط رئیس کمیته فرصت بررسی و
اعالمنظر خواهد داشت .در صورتی که هیئتمدیره طی این مدت اعالمنظر ننماید ،به منزله
تأیید افراد معرفی شده خواهد بود.
تبصره )3در صورت استعفا یا فوت یکی از اعضای کمیته ،عضو جدید مانند مرحلة اول تعیین
خواهد شد.
 اعضای همکار کمیته آموزش :اعضای همکار کمیته از سوی رئیس کمیته از میان
دانشجویان کارشناسی و تحصیالت تکمیلی داوطلب حوزه علم اطالعات و دانششناسی
انتخاب میشوند.
 .4وظایف کمیته آموزش
 1سیاستگذاری و برنامهریزی آموزشی؛
 2نیازسنجی و تعیین اولویتهای برنامههای آموزشی؛
 3نظارت بر اجرای برنامههای آموزشی و ایجاد هماهنگی و استانداردسازی در روشها و
محتوای دورههای آموزشی؛
 4تعامل با کمیتههای تخصصی و شاخههای استانی انجمن در زمینه فعالیت های آموزشی؛
 5تعامل با سازمانها و موسسات و گروههای آموزشی دانشگاهها در زمینه امورآموزشی انجمن؛
 6برگزاری دورههای آموزشی بلندمدت و میان مدت در زمینه کتابداری و اطالعرسانی برای
اعضای انجمن و عموم عالقهمندان بویژه در حوزه آموزش های سواد اطالعاتی و نیازهای
نوظهور آموزشی ؛
 7ارتقاء توانایی و مهارت آموزشی اعضای انجمن از طریق برگزاری دورهها و کارگاههای
آموزشی؛

 8تدوین متون مناسب آموزشی برای دورهها و کارگاههای آموزشی مرتبط با کتابداری و
اطالعرسانی؛
 9تعیین حقالزحمه مدرسان و اساتید دورههای آموزشی؛
 10پیگیری و انجام صدور گواهی برای شرکت کنندگان در دوره ها و کارگاه ها و مدرسان
دورهها،
 11انجام امور محوله از سوی هیئت مدیره انجمن ؛
 12همکاری با سایر کمیتهها و بخشهای انجمن؛
 13همکاری با سازمانها و مؤسسات ،دانشگاهها و شاخه های استانی انجمن برای برگزاری دوره
های آموزش سواد اطالعاتی در کشور و بویژه مناطق محروم؛
 14همکاری در برنامهریزی و اجرای برنامههای آموزشی با نهادهای مرتبط با آموزش همگانی
در سطح کشور؛
 15همکاری برای برگزاری جلسات مشاورهای یا تصمیمات مهم با اعضای هیئت مدیره و سایر
کمیتهها؛
 16دریافت نیازهای آموزشی کمیتههای انجمن در زمان مشخص و برنامهریزی و اقدام برای
اجرای کارگاهها و دورههای موردنیاز کمیتهها؛
 17بازنگری در آییننامه کمیته آموزش و ارسال آن به هیئت مدیره برای تایید و تصویب.
 .4.1وظایف رئیس کمیته آموزش
 .4.1.1اداره جلسات کمیته.
 .4.1.2ارائه دستور جلسات.
 .4.1.3تدوین صورت جلسات.
 .4.1.4پیگیری مصوبات جلسات.

 .4.1.5امضای قراردادهای آموزشی با مدرسین و اعضای انجمن.
 .4.1.6برآورد بودجة الزم بر مبنای طرحهای کاری.
 .4.1.7پی گیری و انجام وظایف محوله از سوی رئیس هیئت مدیره.
.4.1.8

ارائه گزارش کاری هر شش ماه یکبار به هیئت

مدیره.

 .4.2وظایف اعضای اصلی و همکار کمیته آموزش
 .4.2.1شرکت فعال در مباحث ارائهشده در جلسات حضوری و مجازی کمیته آموزش
 .4.2.2ارائه دیدگاهها و نظرات در رابطه با برنامههای مصوب
 .4.2.3ارائه پیشنهاد برای برنامهریزی و انجام فعالیتهای جدید
 .4.2.4بر عهده گرفتن و اجرای مسئولیتهای مختلف از سوی رئیس کمیته در جهت
اجرای مناسب فعالیتهای مصوب
 .4.2.5انجام سایر امور محوله مرتبط از سوی رئیس کمیته
 .5برگزاری جلسات
.5.1

جلسات کمیته آموزش میتواند هم بهصورت حضوری و هم بهصورت مجازی

(از طریق یک گروه بحث یا سایر قابلیتهای فناورانه) برگزار شود.
.5.2

رئیس کمیته پس از رایزنی با اعضا سازوکار برگزاری جلسات را تعیین خواهد

شد.
.5.3

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

طول سال ،به منزله استعفا تلقی می شود .تشخیص موجه بودن غیبت با رئیس کمیته
آموزش است.
.5.4

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

.5.5

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

است.
.5.6

مصوبات جلسات کمیته آموزش با رای اکثریت نسبی اعضای حاضر در جلسه

خواهد بود.
.5.7

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

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

 6شیوه اجرا
 6.1کمیته آموزش در اجرای کارگاههای آموزشی طبق شیوهنامه کارگاههای آموزشی مصوب
کمیته اقدام میکند.
 6.2همکاری با کمیتههای تخصصی انجمن از طریق دریافت نیازهای آموزشی کمیتههای انجمن
در زمان مشخص و برنامهریزی و اقدام برای اجرای کارگاهها و دورههای موردنیاز کمیتهها
صورت می گیرد.
 6.3همکاری با شاخه های استانی انجمن از طریق تعامل با کمیته آموزش هر شاخه به منظور
هماهنگی و نظارت بر کیفیت فعالیت های صورت میگیرد.
 6.4همکاری با رویدادهای انجمن (کنگره ها ،همایش ها ،نمایشگاه ها) براساس نظامنامههای
مدون هر رویداد صورت میگیرد.
 6.5همکاری با سازمانها ،موسسات و دانشگاهها بسته به نیاز به صورت موردی یا در قالب
تفاهمنامههای همکاری با انجمن کتابداری و اطالعرسانی ایران صورت میگیرد.

این نظامنامه در تاریخ  1400/11/5در  6ماده و  3تبصره در جلسه هیئت مدیر انجمن کتابداری
و اطالعرسانی ایران به تصویب رسید.

