
 

 کتابداری و اطالع رساني ايران علمي انجمن هيات مديره صورتجلسه

ن جمتنرم افزار ادوب کانکت  انمحل برگزاری:    03/12/1400تاريخ برگزاری:     کل 293-(هشتم)دوره  7-(1400) سيزدهمشماره جلسه: 

 )بصورت مجازی(

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

 .مریم انصاری، دکتر سعیده اکبری داریان محبوبه قربانی

 .فراهانیرضا شهرابی دکتر  :غائبين هيئ  مديره

 .، دکتر غالمرضا عزیزی، خانم حمید معماریاندکتر ملیحه درخوش ها:مسئولين کميته

 ساناز باغستانی، خانم دکتر امیررضا اصنافی،العابدینیمحسن حاجی زین دکتر ن:بازرسا

مه ابراهیمی، ریحانه باان ساربی) )از اعیاای محمد عباس پور )دبیر ادکا(، پریناز جعفری، نجرضا رجبعلی بگلو، دکتر مهدی محمدی، دکتر  :مهمانان 

 .شورای مرکزی ادکا(

 دستورجلسهمباحث 
 گزارش کمیته سازماندهی اطالعات )سرکار خانم دکتر درخوش( .1

 آبادی( ایی شریفطرح موضوع پیشنهادی سازمان بنادر و دریانوردی وزارت راه و شهرسازی در خصوص پروژه کتابخانه سازمان در تهران و بنادر تابعه )دکتر رض .2

 )دکتر رجبعلی بگلو(  های علمیانجمن ونیسیکم ارائه گزارش نماینده انجمن در .3

 شناسی، درباره طرح مساله اشتغال )جناب آقای عباس پور(های علمی دانشجویی علم اطالعات و دانشدرخواست دبیر محترم ادکا، اتحادیه انجمن .4

 شاخه )دکتر محمدی( گزارش ریاست شاخه قم در خصوص فعالیت های  .5

 ها(مانده در انجمن )کمیته استانداردها، کمیته مطالعات صنفی، کمیته شاخههای باقیبررسی مسئولیت کمیته .6

 سایر مسائل جاری انجمن .7

 مطالب طرح شده 

برگزار گردید. موارد زیر در این  مجازیه صورت ب 1400در سال  رسانی ایرانانجمن علمی کتابداری و اطالع هشتممدیره دوره هیات جلسه  هفتمین

 نشست مجازی مطرح و مورد بصوی) قرار گرفت:

را به جامعه کتابداری و اطالع رسانی ایران  ، از اسابید پیشکسوت علم اطالعاتدر ابتدای جلسه دکتر رضایی درگذشت بانو فرنگیس امید .1

 . و میهمانان حاضر در جلسه بسلیت گفتند

بمرکز کمیته در کنگره ششم به موضوع ، مسئول محترم کمیته مطرح شد. سرکار خانم دکتر درخوشتوسط  عاتگزارش کمیته سازماندهی اطال .2

)اقشار مختلف  مبنا و دانش الزم در حوزه سازماندهی آموزش کمیته فعال شده است از جمله در چند بخشو پس از کنگره، ساختارهای معنایی بود 

آموزش سطح دو برای محققان و دانشجویان و آموزش ، (این حوزهلتحصیالن و غیره برای پاسخگویی به نیاز در همچون کتابداران، دانشجویان، فارغ ا

طح مباحث پیشرفته حوزه سازماندهی اطالعات که نیاز به برنامه ریزی خاصی دارد. کارگاه ها و دوره های آموزشی با سطح بندی خاص در آموزش س

استفاده از بانک اطالعابی فزایش سطح مهارت مخاطبان و نیازمندان اطالعابی حوزه سازماندهی خواهد شد. سوم برگزار خواهد شد و منجر به ا

نیاز به متون راهنما و کاربردی در حوزه سازماندهی برای صصان حوزه سازماندهی و بخصص آنها در برگزاری این کارگاهها صورت خواهد گرفت. تخم

بسیار ضروری است و بولید محتوای غنی برای کاربران عالقمند این حوزه از طریق بهیه فهرستی از  یادگیری حرفه ای سازماندهیکاربران نیازمند 

و  های کتابداریسیاستگذاری در حوزه آموزش سازماندهی اطالعات در گروهموضوعات مورد نیاز عالقمندان بوسط کمیته صورت خواهد گرفت. 

، ی اطالعات در حوزه سازماندهی اطالعات نوینبایهایی همچون ذخیره و بازهای درسی، بویژه برای درسجه خاص به سرفصلاطالع رسانی و نیز بو

انجام پژوهش های  های مذکور،بعامل با کتابخانه ملی و ارسال انتظارات جامعه کتابداری در خصوص استانداردهای سازماندهی اطالعات به سازمان

های مطرح شده از درخواست ، بولید محتوای دیجیتال کوباه در قال) فیلم یا کلیپ کوباهکمیته انتشارات و کمیته استاندارد اربباط با ای،حرفه

 بوسط اعیا در جلسه از کمیته سازماندهی بود.

دکتر رضایی توسط و بنادر تابعه سازمان بنادر و دریانوردی وزارت راه و شهرسازی در خصوص پروژه کتابخانه سازمان در تهران همکاری با  موضوع پیشنهادی   .3

اندازی پنج خسروی، آقای دکتر ضیایی نشستی با بنده داشتند که نیاز به مقدمات راهبا راهنمایی دکتر کردند که  بیانایشان  مطرح شد.  آبادیشریف

در و دریانوردی از مقدمات مدیره از سازمان بناهیات نمایندگان و آماده شدن برای بازدید  RFPبهیه  کتابخانه مورد نیاز این سازمان را مطرح کردند.

ای کتابداران های حرفهساز توسعه فعالیتتواند زمینههای ملی اینچنینی میبرای نظارت بر پروژهانجمن مدیره  هیاتاستفاده از پتانسیل اعضای  .این کار است

 پیگیری شود.و تخصصی  ایفههای حرراهبری انجمن و در قالب تیم دی بایانورو در زمان بنادرسا اب همکاریریاست محترم انجمن درخواست کردند که . شود



 

تر بین ا تعامل بیشای از ایشان دعوت شود تارائه شد و مقرر شد به صورت دوره های علمیانجمن ونیسیکم در رجبعلی بگلو ی از حضور جناب آقای دکترگزارش .4
رخانه وجود دارد به دبیایران با انجمن کتابداری و اطالع رسانی ها و مرتبط یسیونکم ازر شود. همچنین اگر مستنداتی رقراانجمن های علمی بانجمن و کمیسیون 

 ارسال نمایند. 

مدیره و طرح هیات با بیان اینکه نیاز به همفکری با  وی به ارائه دیدگاه های خود پرداخت. وان میهمانبه عن عباس پور دبیر ادکاادامه جلسه، در  .5

اهداف منسجم رشته علم عدم بعریف ساز اربباط بیشتر با انجمن شده است اعالم کرد: سراسر کشور زمینههای دانشجویان علم اطالعات دیدگاه

نیاز دانشجویان نسبت به رشته در هنگام انتخاب آن،  اولیه عدم شناخت، آینده مبهم رشته از نگاه دانشجویان جدیدالورود، شناسیاطالعات و دانش

التحصیالن رشته جایگاه شغلی فارغبازبعریف  های جدید در دانشجویان،علت بغییر نام و کس) مهارت های رشته بهسرفصلمجدد بررسی به 

های محتلف رشته همچون گرایشبنیان و مراکز بولید محتوای دیجیتال مارکتینگ، بازار کار های دانششرکت شناسی دراطالعات و دانشعلم

اطالعات و های دانشجویان رشته علمبه عنوان دغدغهو غیره  کتابخانه آموزشگاهی، کتابخانه دیجیتالمدیریت اطالعات، کتابخانه دانشگاهی، 

کمیته ری لزوم همکا ندیشی ازاضمن استقبال از این همریاست انجمن ن در همچنی همواره به نمایندگان ادکا انتقال داده شده است.شناسی دانش

 هیاتای با حضور نمایندگانی از ادکا، مقرر شد در جلسهدند. سخن به میان آور های دانشجویانبا ادکا در پیگیری نیازها و درخواست وختگاندانشجویان و دانش آم
 شود. پیگیری های دانشجویان ریزی وزارت علوم دغدغهمدیره انجمن و کمیته برنامه

های پیش روی انجمن در شاخه قم را به اطالع ارائه دادند و چالشهای شاخه گزارشی از وضعیت فعالیت شاخه قممحترم ریاست  محمدی مهدی دکتر .6

و  19حیور کووید  الشهایچایشان .شدند قم به صورت الکترونیکی شاخهانتخابات اعیای هیات مدیره انجمن رساندند و در ادامه خواستار برگزاری 

های فناوری استفاده از زیرساخت را بشریح کردند و خواستار بخفیف در ثبت نام اعیا شدند. کت در انتخاباتخصوص مشاردر  مشکالت مرببط با آن

ه با حمایت انجمن مقرر شد این زیرساخت ها برای برگزاری انتخابات اطالعات انجمن برای برگزاری انتخابات شاخه قم یکی از مطالبات ایشان بود ک

شاخه قم پیشنهاد  اعیا در ایام انتخابات موافقت کردند. درصدی برای ثبت نام 20بخفیف  ات مدیره باهی. همچنین اعیای فراهم شود یبصورت مجاز

 1400اسفند  21در روز کانپذیر باشد و مایغات اسفند نیز تبل 20تا  10تا ده اسفند کار ثبت نام اعضا صورت گیرد و  3 این صورت بود: برای برگزاری انتخابات به 

 نیز انتخابات برگزار شود.
داری و بکتانشریه  انتشار مشترک در انجمن Aرتبه  استفاده از امتیاز تهران در خصوصعلمی دانشگاه سناد و تامین منابع ، مرکز اریاست کتابخانه مرکزی درخواست .7

 به انجمنسردبیر نشریه از سوی مدیر مسئول و  مذکور مجددادرخواست  است تااعالم کردند که نیاز مدیره هیات اعضای . دگاهی مطرح ششدان اطالع رسانی
را آماده  اینویس اولیهپیشهمکاری با نشریات آیین نامه  به صورت مشترک در خصوص کمیته پژوهشکمیته انتشارات و شد که چنین مصوب هم ارسال شود.

 کنند و در یکی از جلسات آتی انجمن مصوب نمایند. 

نجمن ا آبی ها در یکی از جلساتاخهارائه گزارش شو ات مدیره خواستار پیگری دبیرخانه برای حیور هی ریاست محترم انجمن ضمن بشکر از اعیا .8

 ابمام رسید. به  18:30ات در ساعت جلسه با ذکر صلوشدند. 

 مجری مصوبات رديف

موضوعات  برای درج در سایت، بهیه مقدمات فهرستنامه در اختیار روابط عمومی نظام اطالعات کمیته و ارائه  1

  سازی متون کاربردی و بولید محتوای مورد نیاز حوزه سازماندهی آماده ونیازمند بهیه 

کمیته  ، کمیته بازاریابی،کمیته سازماندهی اطالعات

، کمیته روابط عمومی، کمیته آموزش پژوهش،

 ، کمیته استانداردهاکمیته انتشارات

 کمیته سازماندهی اطالعات ا کتابخانه ملی و ارسال انتظارات جامعه کتابداری در خصوص استانداردهای سازماندهی اطالعات بعامل ب 2

 دبیرخانه انجمن علمیهای انجمن ونیسیکم برای ارتباط بیشتر با رجبعلی بگلو آقای دکتر از ایهدعوت دوربرنامه ریزی برای  3

در  کاری مشترکدر خصوص هم تهرانعلمی دانشگاه سناد و تامین منابع ، مرکز اکتابخانه مرکزیپاسخ به نامه  4
 نشریه انتشار

 دبیرخانه انجمن

 شکمیته پژوهکمیته انتشارات و  مدیره هیات و طرح در جلسه همکاری با نشریات نامه آیین نویس اولیهپیش تدوین 5

 با کمک آموختگان دانشجویان و دانشکمیته  یزبانی انجمننمایندگان ادکا به مو  ریزی وزارت علومت مدیره انجمن و کمیته برنامههیایشی مشترک اندهمبرنامه  6
 دبیرخانه

 جمنمسئول سایت ان های فناوری اطالعات انجمن برای برگزاری انتخابات شاخه قم زیرساخت آماده کردن 7

 دبیرخانه انجمن مصوبات انجمندر خصوص ه با شاخه قم مکابب 8

 دبیرخانه انجمن نجمن ا آبی جلسات هر جلسه از ها در اخهشیکی از ارائه گزارش و حیور  9

 

 



 

 مديره:هيات نام و امضای اعضای 

 دکتر سعید رضایی شریف آبادی

 دکتر مریم اسدی 

 دکتر رحمان معرفت

  اسیار پریسا پخانم 

 دکتر حمیده جعفری پاورسی
 دکتر محبوبه قربانی

 غائب() رضا شهرابی فراهانیدکتر 

 دکتر سعیده اکبری داریان

  مریم انصاریخانم 
 

 

 نام و امضای بازرسان انجمن:

  العابدینیدکتر محسن حاجی زین

 دکتر امیررضا اصنافی

 ساناز باغستانیسرکار خانم 

 


