
 

 کتابداری و اطالع رساني ايران علمي انجمن هيات مديره صورتجلسه

ن جمرنرر  ازرزار ادوک کان رن انمحل برگزاری:    09/12/1400تاريخ برگزاری:     کل 294-(هشتم)دوره  8(1400) چهاردهشماره 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: ساعن خاتمه                                                                           16  ساعن شروع:

 .مریم انصاری، دکتر سعیده اکبری داریان محبوبه قربانی

 .اهانیرضا شهرابی فردکتر  :غائبين هيئن مديره

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

 جناب آقای دکتر حاصلی، سرکار خانم سیفی، جناب آقای دکتر شیخ شجاعی، جناب آقای دکتر منصور کوهی رستمی :مهمانان 

 دستورجلسهمباحث 
 جلسه با انجمن ارتقای کتابخانه های عمومی کشور .1

جهت رفع مشکالت و  انجمن ارتقا کتابخانه های عمومی  انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران دو بررسی مشکالت مطرح در کتابخانه های عمومی و هم اندیشی  .2
 مطرح شده 

 مطالب طرح شده 

ه ب 1400در سال کتابخانه های عمومی کشور با انجمن ارتقای  رسانی ایرانانجمن علمی کتابداری و اطالع هشتممدیره دوره هیات جلسه  نهمین

 برگزار گردید. موارد زیر در این نشست مجازی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت: مجازیصورت 

ت یادکتر رستمی کوهی رییس انجمن ارتقای کتابخانه های عمومی ضمن تبریک عید مبعث، از هبا تبریک عید مبعث آغاز شد.  19جلسه راس ساعت  .1

مدیره جدید تشکیل  هیاتبرگزاری جلسه تشکر و قدردانی کردند. ایشان ابتدا به بیان تاریخچه ای از انجمن پرداختند و فرمودند که از اواسط تابستان  مدیره برای
ز سوی دانشجویان پرداختند. ح شده اشده و بزرگترین دستاورد این انجمن وبینارهای علمی آن است. ایشان در ادامه به بیان مشکالت از جمله نبود بازار کار مطر

 بین دو انجمن سخن گفتند.جلسات  در خصوص تداومسپس آقای دکتر معرفت 

مدیره هشتم درخواست کردند که همایش بین المللی طراحی و توسعه را اطالع رسانی کنند و همچنین تقاضای حمایت  هیاتخانم دکتر سیفی از همکاران در  .2
که قرار شد درخواست کتبی دهند. همچنین ایشان درخواست کردند با توجه به کنگره ساالنه انجمن کتابداری و اطالع رسانی معنوی و علمی از انجمن را دارند 

ای مشترکی داشته پنل کتابخانه های عمومی با همفکری انجمن ارتقای کتابخانه های عمومی برگزار گردد. ایشان افزودند که در بخش آموزش می توانیم رویداده
 . باشیم

ر خدشه شده از جمله دکتر زین العابدینی بیان کردند که تفاهم نامه ای امضا گردد که موارد در آن امضا شود و همچنین افزودند که فعالیتهای حرفه ای ما دچا .3
تواند محور مشترک هر دو انجمن باشد و مدیریتهای کالن کتابخانه های ایران به دست افراد کتابدار سپرده نمی شود. ایشان بیان کردند که ترویج کتابخوانی می 

 ترکی داشته باشیم. چنانچه برنامه مشترکی برای آن برگزار شود بسیار می تواند مناسب باشد. ایشان پیشنهاد دادند که حداقل در سال دو بار بتوانیم جلسه مش

ان کردند که سرفصلهای درسی رشته علم اطالعات و دانش شناسی در بیدکتر حاصلی ضمن قدردانی از آقای دکتر رضایی شریف آبادی جهت برگزاری این نشست  .4
یزهای به مقطع ارشد محتوی مختلفی دارد به ویژه در مقطع دکتری دانشجویان رشته های مختلف هم وجود دارد که بیان می کنند که در دروس مختلف چه چ

ک نظر وجود ندارد و این باعث می شود که دانشجویان بیان کنند که مفاهیم پایه و آنان تدریس شده است در آنجا است که مشخص می شود بین محتواها اشترا
 اساسی در این رشته وجود ندارد. 

 خانم دکتر اسدی در این نشست آمادگی خود را برای برگزاری دوره های مشترک آموزشی اعالم نمودند.  .5

ت انجمن پزشکی را دارند و اعالم کردند در بخش سالمت وبینارهای مختلفی در حال برگزاری انتخابا 1401آقای دکتر شیخ شجاعی بیان کردند در ابتدای سال  .6
 است. 

الزم است تفاهم نامه  خانم دکتر اکبری داریان بیان کردند در جهت ارتقای کتابخانه های عمومی، کتابخانه ملی امکان همکاری در این زمینه را دارد بدین منظور .7
 ارتقای کتابخانه های عمومی برنامه های خود را بیان کنند و مورد بررسی قرار گیرد. ای تنظیم شود تا انجمن 

 خانم پریسا پاسیار بحث رویداد طراحی خدمت را بیان کردند و اذعان داشتند که می شود روی این طرح کار کرد و آن را بسط داد.  .8

نشست بیان کردند که در رشته ما به سالمت مخاطب توجهی نشده است. همچنین بیان در این آقای رستمی کوهی رئیس انجمن ارتقای کتابخانه های عمومی  .9
ودند که در بخش کردند که دانشجویان و فارغ التحصیالن این رشته بیشتر توجه شود چنانچه بسترهای الزم فراهم شود، این قشر یاری رسان هستند. ایشان فرم

ام شده و بیان کردند از فعالیتهای دکتر زین العابدینی در جهت ترویج کتابخوانی استفاده می کنند. ایشان بیان ترویج کتابخوانی کارهای جسته و گریخته ای انج
 کردند موافق تنظیم تفاهم نامه هستند و همچنین خواهان ارتباط بیشتر مسئولین هر کارگروه با یکدیگر هستند. 

که در هتل انقالب برگزار شد را شرکت کردم و در شکل گیری انجمن ارتقا کتابخانه های عمومی  بنده جلساتیآقای دکتر رضایی در پایان جلسه بیان کردند  .10



 

تم و به نوعی به آن معترض شدم. اکنون خوشحالم که این انجمن فعالیتهای خوبی را در حال انجام است و قطعا می مشارکتی نداشتم و آن را سیاسی می دانس
و  ی و اطالع رسانی هر دو انجمن هستنداثربخش باشد. ایشان بیان داشتند انجمن ارتقا کتابخانه های عمومی و انجمن کتابدار تواند در بدنه کتابخانه های عمومی

در  و خیلی خوشحالم کهشود، خود را وابسته به حمایتهای مدیریتی کتابخانه ملی نمی دانیم و استقالل کافی داریم. فارغ از آنچه که ممکن است حمایتهایی انجمن 
 خدمت شما بزرگواران هسنم. 

 به اتمام رسید. 19.30جلسه با ذکر صلوات در ساعت 

 مجری مصوبات رديف

 دبیرخانه های انجمن  برگزاری جلسات مشترک به فواصل مناسب با همکاری دبیرخانه دو انجمن 1

 دبیرخانه های انجمن  تدوین پیش نویس تفاهم نامه همکاری دو انجمن 2

عمومی در برگزاری پنل کتابخانه های عمومی از پتانسیل انجمن ارتقای کتابخانه های  استفاده 3

 در کنگره متخصصان 
 دبیرخانه علمی کنگره متخصصان 

 دبیرخانه های انجمن تدوین پیس نویس تفاهم نامه همکاری دو انجمن با کتابخانه های انجمن با کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران  4

 هماهنگی توسط دبیرخانه دو انجمن  دست کم یک نماینده از هر انجمن در کمیته های انجمن دیگر عضویت 5

برنامه ریزی یک جلسه برای همفکری در خصوص چالش های دانشجویان و بازار کار و حوزه آموزش با کمیته  6
 برنامه ریزی وزارت علوم با مشارکت دو انجمن در یک جلسه مشترک

 کتابداری و اطالع رسانی  دبیرخانه انجمن

 کمیته روابط عمومی هر دو انجمن  اطالع رسانی وبینار مشترک یا اختصاصی هر انجمن توسط ابزارهای اطالع رسانی 7

 مديره:هيات نا  و امضای اعضای 

 دکتر سعید رضایی شریف آبادی

 دکتر مریم اسدی 

 دکتر رحمان معرفت

  پریسا پاسیار خانم 

 ی پاورسیدکتر حمیده جعفر
 دکتر محبوبه قربانی

 )غائب( رضا شهرابی فراهانیدکتر 

 دکتر سعیده اکبری داریان

  مریم انصاریخانم 
 

 

 نا  و امضای بازرسان انجمن:

  العابدینیدکتر محسن حاجی زین

 دکتر امیررضا اصنافی

 ساناز باغستانیسرکار خانم 

 


