
 

 کتابداری و اطالع رساني ايران علمي انجمن هيات مديره صورتجلسه

ن جمتنرم افزار ادوب کانکت  انمحل برگزاری:    19/11/1400تاريخ برگزاری:     کل 292-(هشتم)دوره  6-(1400) دوازدهمشماره جلسه: 

 )بصورت مجازی(

دکتار مییادج فعیاری  ،رضا شهرابی فراهااییدکتر دکتر رحمان معرفت،  دکتر سعید رضایی شریف آبادی، دکتر مریم اسدی،   مديره:حاضران هيئ 18: ساع  خاتمه                                                                           16  ساع  شروع:

 .مریم ایصاری، دکتر سعیدج اکبری داریان دکتر محبوبه قرباییپریسا پاسیار،  ،پاورسی

  --:مديرهغائبين هيئ  

 .، دکتر ملیحه درخوشآقای فرامرز مسعودی ها:مسئولين کميته

 سایاز باغستایی، خایم دکتر امیررضا اصنافی،العابدینیمحسن حاجی زین دکتر ن:بازرسا

 .دکتر میترا صمیعی، دکتر پورصالحی :مهمانان 

 دستورجلسهمباحث 

های تخصصی، کمیته ها، کمیته کتابخانههای آموزشگاهی، کمیته شاخهاستانداردها، کمیته کتابخانه مانده در انجمن )کمیتههای باقیبررسی مسئولیت کمیته .1
 مطالعات صنفی(

بر مبنای شاخص های ارزیابی کمیسیون انجمن های علمی )جناب آقای  1400بازنگری و روزآمدسازی استراتژی انجمن و برنامه های انجمن در سال  .2
  مسعودی( 

 ابط عمومی )سرکار خانم انصاری(گزارش کمیته رو .3

 گزارش کمیته سازماندهی اطالعات )سرکار خانم دکتر درخوش( .4

 گزارش کمیته آموزش در خصوص فعالیت های کمیته )دکتر اسدی( .5

 گزارش وضعیت عضویت )سرکار خانم حیدری( .6

 سایر مسائل جاری انجمن .7

 

 مطالب طرح شده 

برگزار گردید. موارد زیر در این  مجازیه صورت ب 1400در سال  رسانی ایرانمی کتابداری و اطالعانجمن عل هشتمجلسه هیئت مدیره دوره  ششمین

 نشست مجازی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت:

مطرح شد وسط خانم پاسیار ت های ملی و بین المللی با انجمنکنفرانسبا  ها و همکاریهمایش با ارتباط شیوهو تدوین  مند کردننظام .1

رصد کردن سایت سایر از طریق  گونه موارددر این گ و استفاده از برند انجمننموضوع اسپانسری ریاست انجمن خواستار بررسی و

 شدند.توسط کمیته بازاریابی  های علمیانجمن

اشاره کوتاهی به موضوع کنگره ششم و انتشار کتاب کنگره و نیز در ابتدا دکتر صمیعی به عنوان میهمان نشست هیئت مدیره خانم  .2

پس از بحث و  پرداختند. هابه ارائه توضیح درباره کمیته استاندارددر ادامه . نمودندها و احکام حاضران در کنگره پیگیری صدور گواهی

الف(  ارائه کردند، و بر اساس توضیحات مطرح شده دو پیشنهاد پرداختندبندی نظرات نسبت به جمعریاست محترم انجمن  بررسی،

 استاندارد و در نهایت استقالل کمیته شداز اعضاء نظرخواهی  . در ادامهبودنهای دیگر زیرنظر کمیته ، ب(استقالل کمیته استاندارد

ه ل کمیتغام یا استقالبه اد نسبت هاپس از برگزاری مجمع عمومی و بررسی گزارش عملکرد کمیته مقرر شدهمچنین ب شد. مصو

  الزم صورت گیرد. بررسی نیزمسئولیت این کمیته  مجددا بحث شود. همچنین مقرر شد درباره

های بر مبنای شاخص 1400های انجمن در سال و برنامهها بازنگری و روزآمدسازی استراتژیلزوم جناب آقای مسعودی درباره در ادامه جلسه،  .3

در بخش و سایت وزارت علوم موجود در بی اهای ارزیشاخص و درخواست بررسی توضیح دادندهای علمی ابی کمیسیون انجمنارزی

و بازنگری موضوع ها باید مورد بررسی قرار گیرد. تک تک شاخص ها بصورت تفکیک شده از کمیتهنمودند. پیشنهاد شد که ها نویکمیس

 ر شدردری، مقادامه همکاری خانم حی با توجه به لزوم همچنین ر گرفت.راتاکید قتوسط آقای مسعودی های انجمن استراتژیتوجه به 

 د.شونابقا  تا اطالع ثانوی کمیته کتابخانه تخصصی خانم حیدری در که ایشان

ریاست انجمن نیز ضمن تشکر از  دادند. گزارشخانم انصاری، مسئول محترم کمیته روابط عمومی گزارشی درباره کمیته روابط عمومی  .4



 

مختلف بویژه کمیته روابط  یهاگیری کمیتهعضوها با کمیته روابط عمومی شدند. کمیته روابط عمومی، خواستار همکاری سایر کمیته

تواند می نهادهاسازمان ها و  و سایر ملیانه نهادها مختلف مثل نهاد کتابخانه عمومی کشور یا کتابخ مختلف جامعه و ازعمومی از افراد 

 .دها باشبا سازمان موثر ساز ارتباطزمینه

 با برخی جلسات ایشان اشاره کردند که  .به ارائه توضیح پرداختند های آموزشگاهیکمیته کتابخانهسرکار خانم پورصالحی در خصوص در ادامه جلسه،  .5
ه بهره برد ورت سخنران یا شرکت کنندهیا به صدر کنگره نیز از همکاری آنان برگزار شده است و مسئولین قبلی آموزش و پرورش  و شیرمعاونت پرو

آموزش و با توجه به اینکه در . نیز داشته ایمو پاسخگویی به نیازهای کتابداران کتابخانه آموزشی وزشگاهی ی آمهابازدید از کتابخانه مچنین. هیما
 ددمجگیری کلبرای توسعه و ش جلساتی در سطح وزیر برگزار کنیم و گفتگو باید تالش کرد تا، نیست مطرحاران کتابدجایگاهی برای پرورش 

به مرور توانیم و می هایی وجود داردهمراهیآموزش و پرورش  بدنه و نیز نت پرورشیو. در سطح معاداشته باشیم کتابخانه های آموزشگاهی ارانکتابد
اگر  انی وجود دارد.با وجود نداشتن پست سازم گاهیهای آموزشپیش ببریم. درخواست نیرو برای کتابخانه را اراناین درخواست و مطالبه بزرگ کتابد

عالی است. اگر امکان  در حال حاضر با شرایط موجود افرادی که در کتابخانه فعال هستند را آموزش دهیم بسیارکه بتوانیم دوره هایی داشته باشیم 
بسیار تواند می را توسط انجمن ارائه دهیم این امر های آموزشگاهینشان کتابخانه را توسط انجمن فراهم کنیم وآموزشگاهی  هایارزیابی کتابخانه

های میته کتابخانهگر با کاستانی اهای می کنند. برخی از شاخه بالع حتما استقاز این موضوغیرانتقاعی س مدارو بویژه  بدران مدارسکتا. موثر باشد

حضور اعضای به آموزش و پرورش در شناساندن تخصص کتابدار آموزشگاهی اهد بود. ذاری بیشتر خوهمکاری کنند اثرگآموزشگاهی 

مکان ادامه این و مقرر شد که ا طرح شدمنامه موجود با آموزش و پرورش تفاهمهمچنین  مفید باشد.بسیار تواند پیشکسوت می

ورصالحی به اتفاق آراء ایشان را به عضای هیئت مدیره پس از شنیدن توضیحات خانم دکتر پا .باشد داشتهوجود همچنان نامه تفاهم

 های آموزشگاهی انتخاب کردند.عنوان مسئول کمیته کتابخانه

ضعف، ها نه تنها نقطه تعدد کمیتهحفظ شود. مصوبات قبلی انجمن باید تالش شود ه اشاره کرند ک جلسه در پایانریاست محترم انجمن  .6

ماموریت محول شده  در ای بتوانداگر هر کمیته و نه برای کتابداران استبالیک فعالیت داوطانجمن جمن نیز هست چون قوت انبلکه 

از نظر های آموزشگاهی د. کمیته کتابخانههای انجمن کمک کنتواند به توسعه فعالیتیها متعدادی عالقمند را جذب کند این فعالیت

 پیگیر های مهم،ود در کنار تمام فعالیتانتظار می ر هتکمی از اینها با کمیته کتابداری کودک و نوجوان متفاوت است و نوع فعالیت

 معلم نقش یکمثل  کتابدار آموزشگاهیکه نقش  شودسازان تفهیم به تصمیم ی کهابه گونه باشد پست کتابدار آموزشگاهیاحیای 

 .است دارای اهمیت گستردهبسیار مهم و 

 مجری مصوبات رديف

های ملی و کنفرانسبا  ها و همکاریهمایش با ارتباط شیوهو تدوین  مند کردننظامگیری پی 1

  گ و استفاده از برند انجمنناسپانسری ،بین المللی
 دبیرخانه انجمن  با همکاری میته بازاریابیک

 بیرخانه انجمندکمیته آموزش و  ششم کنگرهها و احکام صدور گواهی 2

 بیرخانه انجمند استقالل کمیته استاندارها 3

ابی های ارزیبر مبنای شاخص 1400های انجمن در سال و برنامهها بازنگری و روزآمدسازی استراتژی 4

 های انجمنتوسط کمیتههای علمی کمیسیون انجمن
با همکاری کمیته های انجمن مسئولین کمیته

 و دبیرخانه مر و بهبود کیفیتارزیابی مست

به صورت  هانویدر بخش کمیسو سایت وزارت علوم موجود در بی اهای ارزیشاخص بررسی 5

 ی انجمن هاکمیته مورد به مورد توسط

با همکاری کمیته های انجمن مسئولین کمیته

 و دبیرخانه مر و بهبود کیفیتارزیابی مست

ابط رو بهکتابداری کودک و نوجوان و  اطالعات سازماندهی یهامیتهک ارسال اطالعات مرتبط با 6

 جهت بارگذاری در وب سایت انجمنعمومی 

، کمیته سازماندهی اطالعات هایکمیتهمسئولین 
  نکتابداری کودك و نوجوا

  انجمن هایکمیتهمسئولین  ها به روابط عمومی های کمیتهقویم برنامهسال تار 7

 انجمن هایکمیتهمسئولین  مختلف جامعه  و نهادهای از افرادهای مختلف گیری کمیتهعضوتالش برای  8

 دبیرخانه  به مسئولیت خانم دکتر پورصالحی  های آموزشگاهیکمیته کتابخانه فعالیتادامه صویب ت 9

برای  مشورتیتشکیل کمیته  از طریق با نمایندگان مجلسارتباط با وزیر آموزش و پرورش و ارتباط  10
 احیای پست کتابدار آموزشگاهی

 مسئول کمیته کتابخانه آموزشگاهی

 



 

 نام و امضای اعضای هيئ  مديره:

 دکتر سعید رضایی شریف آبادی

 دکتر مریم اسدی 

 دکتر رحمان معرفت

  پریسا پاسیار خانم 

 دکتر مییدج فعیری پاورسی
 دکتر محبوبه قربایی

 رضا شهرابی فراهاییدکتر 

 تر سعیدج اکبری داریاندک

  مریم ایصاریخانم 
 

 

 نام و امضای بازرسان انجمن:

  العابدینیدکتر محسن حاجی زین

 دکتر امیررضا اصنافی

 سایاز باغستاییسرکار خایم 

 


