
 

 کتابداری و اطالع رساني ايران علمي انجمن هيات مديره صورتجلسه

ن )بصوورت  جمنرم افزار ادوب کانکت انمحل برگزاری:    22/02/1401تاريخ برگزاری:     کل 297-(هشتم)دوره  10(1401) 2شماره جلسه: 

 مجازی(

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

 .مریم انصاری، دکتر سعیده اکبری داریان ،محبوبه قربانی

   .اهانیرضا شهرابی فردکتر  :غائبين هيئت مديره

 )با هماهنگی قبلی( ساناز باغستانیخانم ، العابدینیدکتر محسن حاجی زین :غائبينی؛ دکتر امیررضا اصناف ن:بازرسا

 پور، خانم دکتر پروین مقدمی نجفقضاویخادمی زاده، آقای دکتر فرج پهلو، آقای دکتر محمد حسن عظیمی، خانم دکتر خانم دکتر  :مهمانان 

 دستورجلسهمباحث 

و گروه علم اطالعات اعضای هیات علمی و اساتید پیشکسوت )بازنشسته( با انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران  و هم اندیشی همفکری .1

  دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز 

 مطالب طرح شده 

شنبه برگزار پنجروز  10اهواز  راس ساعت با گروه آموزشی دانشگاه شهید چمران  جلسه انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران دهمین .1

 شد. 

بیان داشتند ایده جلسه آقای دکتر رضایی ضمن خیر مقدم به اساتید علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،  ابتدای .2

انجمن در وضعیت  شتمهای آموزشی در دوره هده است و تعامل بین انجمن و گروههای آموزشی در گذشته مطرح بوهمفکری با گروه

توسط ارزیابی داوطلبانه گروه های آموزشی   مناسبی است و تداوم این جلسات موجب نزدیک تر شدن دیدگاه ها خواهد شد. تالش برای

به عنوان عضو پیشکسوت گروه علم اطالعات و دانش شناسی و  را هم حضور آقای دکتر فرج پهلوانجمن می تواند رهگشا باشد. ایشان 

 حضور ایشان می تواند افزودند که غنیمت خواندند و  ، تحقیقات و فناوریه عنوان رییس کمیته برنامه ریزی رشته در وزارت علومهم ب

های نابجا در را در خصوص شغل و روزآمدکردن سرفصلهای دروس، بکاهد. همچنین ایشان انتصاب ان رشتهدغدغه های مخاطب

یکی دیگر از دغدغه ها خواند و بیان کردند که با همفکری می توانیم  را نهاد کتابخانه های عمومی سازمانهای مهم مانند کتابخانه ملی و

 بخشی از این دغدغه ها را بکاهیم. 

 آقای دکتر فرج پهلو ضمن قدردانی از اعضای هئیت مدیره انجمن به اهمیت برگزاری جلسات با گروه های آموزشی اشاره کردند.  .3

فعالیت دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی در همایش های علمی پرداختند.  حضور کافی و می کوهی به عدمآقای دکتر منصور رست .4

ایشان به پایین بودن سطح ایشان بیان داشتند شرکت در همایش های علمی می تواند راهگشا برای رشد و توسعه دانشجویان باشد. 

امل برای رشته ما بسیار خطرناک است و اعضای انجمن را برای همفکری در کیفیت علمی دانشجویان پرداختند و بیان داشتند این ع

ایشان در این زمینه دعوت کردند. همچنین ایشان به مسئله عدم استخدام فارغ التحصیالن در سازمانها و نهادهای مرتبط پرداختند. 

کشور دارای بعد سیاسی است که خارج از توان افراد مورد انتصابهای نا به جا در سازمانهای مهم بیان کردند اکثر پست های مهم در 

 است. 

آقای رستمی کوهی به پایان دوره انتخابات هئیت مدیره شاخه خوزستان اشاره کردند و اعالم داشتند در مهر و آبان امسال انتخابات را  .5

 داری و اطالع رسانی دانستند.کتاب برگزار خواهیم کرد. ایشان فعالیت شاخه های انجمن را بازوی توانمند اجرایی انجمن

و همچنین  مبتالبه اکثر رشته های دانشگاهی کشور دانستندآقای دکتر رحمان معرفت پایین آمدن سطح کیفیت علمی دانشجویان را  .6

  با اهمیت قلمداد کردند.در رشد و توسعه رشته بسیار  یی راایشان استفاده از پتانسیل های دانشجو

ن و عدم حضور دانشجویان در تولیدات علمی مشکالت دانشجویابیان به  دیر گروه دانشگاه شهید چمران اهواز،، مخانم دکتر خادمی زاده .7

مشکالت معیشتی کند. ایجاد  ی مناسبیرقابت مبنای برای دانشجویان این همایشها می تواند بیان کردند وپرداختند و همایشها 

انشجویان با مهارنهای کارآفرینی می تواند یکی از عامل های مهم در عدم استقبال دانشجویان، عدم استخدام دانشجویان، عدم آشنایی د

 دانشجویان از فعالیتهای علمی و همایشها باشد. ایشان بیان داشتند که باید سعی کنیم مهارتهای کارآفرینی را به دانشجویان بیاموزیم با



 

دهیم. ایشان بیان کردند مهارتهای ارتباطی دانشجویان با اساتید بسیار همکاری انجمن های علمی بتوانیم سرفصلهای آموزشی را تغییر 

انتصابهای نابه جا افراد  ایشان در مورد این مهارت را در دانشجویان ارتقا دهیم. با برگزاری جلسات، کارگاهها کم است و باید سعی کنیم

ادامه بیان  سوتان در این زمینه ها ورود پیدا کنند و ایشان دردر پست های مدیریتی در سازمانها بیان کردند بهتر است اساتید و پیشک

د نداشتند بسیاری از افرادی که پستهای مدیریتی دارند به موضوع اثرگذاری رشته می پردازند و بیان می کنند که اکر کتابخانه ها نباش

را در جامعه ببینیم، چنانچه این تاثیرگذاری در جامعه چه اتفاقی می افتد و اگر کتابخانه ها تاثیر گذار است ما باید این تاثیرگذاری 

 دیده شود ما هم می توانیم در پستهای مدیریتی مهم ورود پیدا کنیم. 

فعالیتهای دانشجویان در امور . ایشان اشاره کردند که کاهش فعالیتهای دانشجویان پرداختند و دالیل عواملآقای دکتر اصنافی به بیان  .8

یک عامل در این زمینه می تواند موضوع  ند.به آنها در مشارکت دانشجویان انگیزه ده ندیافته و اساتید می توان همایشها بسیار کاهش

کرونا باشد که تاحدی میزان مشارکت دانشجویان را کاست. فقدان دانشجو کارشناسی در دانشگاه شهید بهشتی باعث شده میزان این 

شاخه خوزستان دکترا فرصت کافی برای انجام این امور را ندارند. همچنین ایشان بیان کردند مشارکتها کاسته شود و دانشجویان ارشد و 

ایشان تعامل یکی از مهمترین و فعالترین شاخه بوده و امیدواریم این شاخه همچنان بتواند مانند گذشته به انجام فعالیتهایشان بپردازد. 

بیان کردند که یک روند غیرقابل قبول در این  نامناسبرد انتصابات . ایشان در موانجمن با گروه های آموزشی را بسیار مغتنم شمردند

 زمینه شروع شده است که بهتر است در این زمینه ها همفکری کنیم که چه راهکاری ارایه شود، تا این امور اصالح شود. 

ی کتابخانه ملی از سوی تند. ایشان بیان کردند روساخانم دکتر قربانی به بیان انتصاباتی که در کتابخانه ملی انجام می شود، پرداخ .9

ریاست جمهوری انتخاب می شود، بعضی از روسای کتابخانه ملی با متخصصان سازمان تعامالت بسیار سازنده دارند. اعتماد مدیران 

و ای با دفتر انجمن دارد ایشان بیان داشتند که کتابخانه ملی همکاری بسیار سازنده . بسیار اثرگذار استکتابخانه با متخصصان 

 امیدواریم این تعامل همچنان ادامه یابد.

خانم انصاری مسئول کمیته روابط عمومی به بیان دغدغه های دانشجویان پرداختند ایشان اعالم کردند دانشجویان در مسئله انتخاب  .10

آموزش داده انتخاب رشته الزم است به دانشجویان رشته در دوره کارشناسی به اساتید مراجعه نمی کنند. بنده پیشنهاد می کنم قبل از 

شود. ایشان به بلندپروازیهای دانشجویان پرداختند و بیان کردند این عامل می تواند باعث کمرنگ شدن فعالیتهای آنها در عرصه 

یان کردند در این واحد همایش ها و فعالیتهای علمی شود. ایشان به درس کارورزی به عنوان یک واحد درسی دانشگاهی پرداختند و ب

 درسی مهارتهای الزم به دانشجویان آموزش داده نمی شود. 

خانم دکتر اسدی به بیان مباحث کارآفرینی پرداختند و اعالم داشتند این موضوع بسیار در رشته ما مغفول مانده است و بهتر است یک  .11

ایشان بیان کردند در کمیته آموزش سعی خواهیم کرد  در رابطه با موضوع کارآفرینی کارگاههایی واحد درسی در این رشته ایجاد شود. 

 نابجاتشکیل شود و این مهارت به افراد آموزش داده شود. در مورد انتصابات نابجا بیان کردند که انجمن می تواند نسبت به انتصابات 

 نجمن به آن نهاد باشد. واکنش نشان دهد و این می تواند نشان دهنده توجه ا

بیان کردند انجمن کتابداری و اطالع رسانی الزم است یک چشم انداز داشته باشد و در معرض دید قرار بگیرد. آقای دکتر عظیمی  .12

نکته دیگری که انجمن باید آن را در نظر را مشخص کند همچنین الزم است در راستای توسعه متخصصان برنامه ها و اهداف مورد نظر 

ایشان بیان کردند هر ساله تعداد زیادی پایان نامه در سال تولید می شود که پایان نامه ها است، گیرید، هدایت و تعیین مسیر علمی ب

دانشگاه به صورت جزیره عمل می کند و بهتر است از پایان نامه ها در جهت رفع مشکل استفاده کنیم. نکیه دیگر این است که بهتر هر 

رد نشریات معیارها و شاخصه هایی را تعیین کند. در این صورت چنانچه این عمل صورت گیرد می تواند برای انجمن است انجمن در مو

بیان داشتند الزم است بستر مناسب برای ارایه اطالعات متخصصان صورت اقتدار آفرین باشد. مسئله دیگری که آقای دکتر عظیمی 

راهگشا باشد. ایجاد نشستهای مستمر و پیوسته دانشجویان با مراکز دانشگاهی مسئه دیگری گیرد، در این زمینه انجمن بسیار می تواند 

است که ایشان بیان کردند و این مسئله می تواند موجب ارتقای دانشجویان و کارکنان باشد. استفاده از فضای مجازی در جهت رشد و 

را مطرح کند و هر موضوع را به کارشناس مربوطه بسپارد و موجب  افراد، در این زمینه بهتر است انجمن مسایل و موضوعاتیتوسعه 

و  و ایجاد کارگروه بین مدرس و مدیران آموزشیرونق انجمن کتابداری و اطالع رسانی شود. نظارت بر سرفصلها و دروس مطالب درسی 

رشته به نوشتن مقاله در روزنامه ها به  توجه به این مسئله که در این زمینه به نظرات مدرسین آن حوزه توجه کرد. تشویق اساتید

منظور معرفی رشته و فرهنگ سازی در این زمینه موضوع دیگری بود که ایشان به آن توجه داشتند. ایشان به این نکته توجه داشتند 

و همچنین  استاکنون اکثر اعضای هئیت مدیره از تهران که در انجمن سعی شود اعضای هئیت مدیره از مناطق مختلف تشکیل شود و 



 

 الزم است انتخابات انجمن در سطح ملی برگزار شود. 

به بیان این نکته پرداختند با توجه به این بسیاری از کارگاهها و جلسات آموزشی بسیار مفیدی از سوی انجمن  قضاویخانم دکتر  .13

ن خانم دکتر اسدی کارگاه مدرسه تابستانی اطالع رسانی مفیدی صورت نمی گیرد و چنانچه قرار باشد در تابستاتشکیل می شود لزوما 

داشته باشند بهتر است از طریق مدیران گروه های آموزشی اطالع رسانی صورت گیرد تا افراد بیشتری در این گروهها شرکت کنند. هم 

شود و افراد دیدگاه چنین ایشان بیان کردند چنانچه قرار باشد نشست های غیر رسمی برگزار شود، بهتر است به صورت مجازی برگزار 

 های خود را در آن بیان کنند. 

دکتر مهرداد آغاز آقای استاد ارجمند جناب توسط  1386کارگروه برنامه ریزی در سال دوره جدید آقای دکتر فرج پهلو بیان داشتند  .14

ه فقط به تغییر دروس می پرداخته و این کارگروه در ابتدا کمیته بود  شد و بعد از بازنشستگی ایشان این مسئولیت به بنده واگذار شد.

و در بخش برنامه ریزی با ما فاقد امکانات کافی بودیم  ،نام داد و در بحث گسترش بعدها به نام کارگروه برنامه ریزی و گسترش تغییر

ن کردتد کارگروه برنامه . ایشان در مورد بحث استخدام و اشتغال بیابناچار امکان جلسه حضوری نداشتیمکرونا و تغییر دولت ما  توجه به

یا  1000خانم دکتر حریری و  خانم دکتر عصاره متجاوز از  ی محترم همچون سرکاربا کمک دو نفر از اعضاو است ریزی سکوت نکرده 

اشتغال دست ما  اینست که شغل شناسایی شد که فارغ التحصیالن کتابداری و اطالع رسانی می توانند جذب شوند. اما نکته مهم 1200

با آنها در تماس بودیم و جلساتی را برگزار  مادست وزارت خانه است و آنها هم برنامه خاصی برای جذب و استخدام دارد و  و نیست

کردیم و تعداد مشاغل در این حوزه را افزایش دادیم. در ادامه آقای دکتر فرج پهلو بیان کردند مسئله دیگری که خانم دکتر اسدی و 

درس دو واحدی در این زمینه البته ما یک ن اشاره کردند این است که ما باید در رشته خود کارآفرین باشیم آه خانم دکتر قربانی ب

یم و  در فرهنگ تولید و فرهنگ مهارت آموزی را با رشته خود عجین کن ،کافی نیست ما باید در این زمینه فرهنگ کارآفرینیداریم اما 

ایشان در است مهارت آموزی را در رشته خود آموزش دهیم نیاز به فضا، آزمایشگاه و کارگاه داریم. اگر قرار  این زمینه ما نقص داریم و

های ارتباطی بیان داشتند این مهارت دو سویه است بین استاد و دانشجو است و بارها به من گزارش داده شده که رابطه با مهارت

 دانشجو می ترسد به پیش استاد خود برود. 

ا ضایی شریف آبادی بیان داشتند مهمترین مسئله در گروه های آموزشی که می توانند به انجمن کمک کنند همفکری بآقای دکتر ر .15

طرح پژوهشی است. همچنین زاری کارگاهها و گروه های آموزشی است و ارتباط برقرار کردن با مقامات محلی و اعالم آمادگی برای برگ

هران نیست آنچه که در مجمع اتفاق افتاد فراخوان عام بود و همه افراد می توانند در آن ت شان بیان داشتند که انجمن خاص شهرای

شاخه فعال در کشور داشته باشد  15یا  10و انجمن زمانی فعال است که بتواند  نچه که در گذشته هم اتفاق افتادآهمانند شرکت کنند 

ط اشتغال تغییر کرده است و الزاما معیار فقط شغل دولتی نیست و باید به و اهداف خود را پیش ببرد. همچنین ایشان بیان داشتند شرای

نوین حرکت کنیم در این زمینه ما باید افرادی در کسب و کار موفق بودند را شناسایی کنیم و همان طور که سمت کسب و کارهای 

ست که نیاز به اطالعات دارد و امروز هیچ شغلی عنوان شغل برای رشته ما تعریف شده ا 1000آقای دکتر فرج پهلو بیان کردند حدود 

اخیر و ما باید به این سمت حرکت کنیم. همچنین ایشان در مورد انتصابات  و موفق شود را پیش ببرد نیست که بدون اطالعات کارش

ین ایشان بیان کردند یکی . هم چنبیان داشتند بنده هم با خانم دکتر قربانی موافق هستم و باید سعی کنیم از راه تعامل وارد شویم

پایان نامه است در دیگر از کارهایی که انجمن با گروههای آموزشی می تواند انجام دهد همفکری در زمینه تقاضا محور بودن موضوعات 

و افراد بتوانند می توان اساتید علم اطالعات با سازمانها در ارتباط باشند و موضوعات را شناسایی و در سایت انجمن قرار دهیم این زمینه 

به آن رجوع کند و براساس آن پژوهش را انجام دهند. آقای دکتر رضایی شریف آبادی از گروههای آموزشی خواستند با مقامات محلی 

 نیز توجه کنند. انجمن به موضوع درآمدزایی ارتباط برقرار کنند و 

  
 

 مجری مصوبات رديف

  کمیته آموزش  نی برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع کارآفری 1

 دبیرخانه انجمن  ها دعوت از افراد موفق در کسب و کارهای نوین برای شرکت در جلسه 2

 



 

 مديره:هيات نام و امضای اعضای 

 دکتر سعید رضایی شریف آبادی

 دکتر مریم اسدی 

 دکتر رحمان معرفت

  پریسا پاسیار خانم 

 دکتر حمیده جعفری پاورسی
 دکتر محبوبه قربانی

 )غائب( رضا شهرابی فراهانیتر دک

 دکتر سعیده اکبری داریان

  مریم انصاریخانم 
 

 

 نام و امضای بازرسان انجمن:

 )غایب با هماهنگی قبلی( العابدینیدکتر محسن حاجی زین

 دکتر امیررضا اصنافی

 )غایب با هماهنگی قبلی(ساناز باغستانیسرکار خانم 

 


