
 

 کتابداری و اطالع رساني ايران علمي انجمن هيات مديره صورتجلسه

ن جمتنرم افزار ادوب کانکت  انمحل برگزاری:    17/12/1400تاريخ برگزاری:     کل 295-(هشتم)دوره  8-(1400) مپانزدهشماره 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:

 .دکتر سعیده اکبری داریان محبوبه قربانی

 )با هماهنگی قبلی(. انصاری مریم، رضا شهرابی فراهانیدکتر  :غائبين هيئ  مديره

 ------ ها:مسئولين کميته

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

 محمد قانع )رئیس شاخه منطقه جنوب(دکتر  :مهمانان 

 دستورجلسهمباحث 

 نی ایران )جناب آقای دکتر قانع(ارائه گزارش دبیر شاخه منطقه جنوب انجمن کتابداری و اطالع رسا .1

و...( ارائه گزارش توسط خانم تنخواه دفتر انجمن،  1401، حق الزحمه و پاداش به انجمن هیآموزش و هد تهیکم)دریافتی انجمن  وضعیت مالیگزارش  .2
 پاسیار

طراحی و توسعه خدمات کتابخانه های عمومی؛ "لی های عمومی برای مشارکت انجمن کتابداری ایران در همایش بین الملنامه انجمن ارتقاء کتابخانه .3
 )دبیر انجمن( "الگوها، تجربه ها و ایده ها

 اسدی( ی آموزشی علم اطالعات )دکتر مریمهاگروه یابیارزپیشنهادی برنامه  کمیته آموزش و بررسی 1401برنامه  ارائه گزارش و طرح .4

 سایر مسائل جاری. .5

 مطالب طرح شده 

برگزار گردید. موارد زیر در این  مجازیه صورت ب 1400در سال  رسانی ایرانانجمن علمی کتابداری و اطالع هشتمدیره دوره مهیات جلسه  هشتمین

 نشست مجازی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت:

، خیرمقدم گفتند و اعیاد کتر قانعجناب آقای د، دبیر شاخه منطقه جنوب انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران در ابتدای جلسه ریاست محترم انجمن به .1
ارتباط با نهادها و های شاخه جنوب ارائه دادند. شعبانیه را به همکاران تبریک عرض کردند و سپس جناب آقای دکتر قانع گزارش مفصلی از فعالیت

معلمان و اولیا  ،ها، دانش آموزانتباط موثر با آموزشگاهها و غیره(، ارهای مطرح استان )همچون سازمان برنامه و بودجه، نهاد کتابخانه ها، شهرداریسازمان
برای فرهنگ سازی، برنامه ریزی مستمر برای برگزاری کارگاه های حرفه ای و هم اندیشی با کتابداران در هرمزگان، بوشهر و شاخت افراد  در مدارس

انع بود. پس از سخنان ایشان، ریاست محترم انجمن ضمن تشکر از کتابداران، تاثیرگذار و ارتباط حرفه ای با آنها، از جمله مباحث مطرح شده توسط دکتر ق
ها برای حرکت به سمت قطب شدن در یک حوزه موضوعی مشخص را اعضای انجمن منطقه جنوب و ریاست توانمند این شاخه، استفاده از ظرفیت شاخه

از جمله پیشنهادهای ایشان بود که منجر به فعال ها پردن مسئولیت کنگره به شاخههای انجمن و سدر برگزاری کنگرهها فعال شاخهمطرح کردند. مشارکت 
ضمن تشکر از گزارش مکتوب ارسال شده از سوی شاخه جنوب و ارائه ارزشمند ریاست این  همچنین اعضای هیئت مدیره ها می شود.نگه داشتن شاخه

موافقت کردند و مقرر شد برای امکان حضور نیروهای جوان و جدید در هیات مدیره شاخه با برگزاری انتخاب جدید انجمن در شاخه منطقه جنوب  شاخه،
 منطقه جنوب، حداکثر سه نفر از اعضای فعلی بتوانند با تصویب مجمع عمومی در هیات مدیره بعدی حضور داشته باشند.

هزار تومان به عنوان حق الزحمه  500ه به موجودی انجمن مقرر شد مبلغ ، خزانه دار انجمن ارائه شد. با توجانم پاسیارتوسط خانجمن  وضعیت مالیگزارش  .2
های دفتر به میزان ماهیانه چهار میلیون تومان تعیین و تشویق دفتر انجمن پرداخت شود. همچنین با توجه به تورم جاری موجود و تورم سال آتی، هزینه

همچنین مقرر شد معرفی نامه ای برای دفتر انجمن آماده  ن در اختیار دبیرخانه قرار گیرد.، مصوب شد که به میزان یک میلیون توماتنخواهدر مورد  شد.
 ها به صورت جزئی تر برای خزانه دار فراهم شود. مانده حساب و گردش مالی حسابگزارش شود تا امکان اخذ 

طراحی و توسعه خدمات "نجمن کتابداری ایران در همایش بین المللی های عمومی برای مشارکت انامه انجمن ارتقاء کتابخانه جلسه، دبیر انجمن در ادامه .3
های مختلف همایش )داوری مقاالت و برای همکاری در بخش ،را مطرح کردند و اعضا ضمن استقبال "کتابخانه های عمومی؛ الگوها، تجربه ها و ایده ها

 نمودند. اعالم آمادگی غیره( 

پرداختند.  ی آموزشی علم اطالعاتهاگروه یابیارزپیشنهادی برنامه  کمیته و بررسی 1401برنامه  ارائه گزارش و طرحمسئول محترم کمیته آموزش به  .4
های ها، ارتباط با انجمنسازی دانشجویان، تعامل با نهادها و سازمانهای کمیته آموزش )همچون آمادهاز ده گام طراحی شده برای توسعه فعالیت اسدی دکتر مریم



 

های صورت و درباره هم اندیشی و غیره( سخن گفتند ها و آموزشهای شرکت در کارگاه، سازماندهی صدور گواهیایهای آموزشی حرفهلی و خارجی، تدارک بستهداخ
های آموزشی حمایت کردند و مقرر گروههای مختلف با کمیته آموزش گزارش دادند. در ادامه، همکاران هیات مدیره از شروع داوطلبانه ارزیابی گرفته با مسئوالن کمیته

در ادامه، ریاست انجمن از تنوع گسترده فعالیت های  های آموزشی پیشنهاد دهند.ها را به گروهکردند که کمیته آموزش ضمن تشکیل تیم ارزیابی، نتایج ارزیابی شاخص
 ویژه به موضوع انتخاب جه ویژه این کمیته به موضوع درآمدزایی نیز شدند. توجه کمیته آموزش سخن گفتند و ضمن تشکر از همکاران عضو کمیته آموزش، خواستار تو

گیری از اساتید داخلی از موضوعات مورد درخواست ریاست و اعضای هیات مدیره ها، و نیز دعوت از مدرسین خارجی در کنار بهرهها و کارگاهسخنرانان و کیفیت سخنرانی
 انجمن بود. 

ها نگاهی ارزیابانه داشته و مصوب شد. مقرر شد در عین حال، شورای سیاستگذاری به موضوع تنوع پنل 1401متخصصین علوم اطالعات در سال برگزاری کنگره هفتم  .5
به صورت مشترک که  هاهای جدید( رویکردی سیاستگذارانه داشته باشد. همچنین موضوع امکان برگزاری کنگره با شاخهها )ادغام یا ایجاد پنلنسبت به بازنگری در پنل

اسرع وقت اقدام شود. در ابتدای جلسه نیز بحث شد، مقرر شد مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. مقرر شد نسبت به تعیین شورای سیاستگذاری، دبیر علمی و اجرایی در 
 دبیرخانه مقرر شد تا گزارشی از شش کنگره برگزار شده فراهم آورد. 

 جمن کتابداری و اطالع سرانی ایران با نشریات علمی برای همکاری با نشریات مصوب شد.نامه انشیوه نامه انعقاد تفاهم .6

در  دبیر انجمن نسبت به رعایت سقف غیبت و حضور به موقع همکاران هیات مدیره در جلسات انجمن طبق آیین نامه نکاتی را ذکر کردند و قرار شد .7

های مشهد و کرمانشاه برای ارائه گزارش در اولین صورت گیرد. همچنین از ریاست محترم شاخه جلسه آتی، نسبت به ارائه گزارشی در این خصوص اقدام

 .جلسه بعدی دعوت به عمل خواهد آمد

 به اتمام رسید.  18:30ذکر صلوات در ساعت  ها و بااز همکاران و مسئولن کمیته تشکر و قدردانی ریاست انجمن جلسه با  .8

 مجری مصوبات رديف

هفتم متخصصان  ها در برگزاری کنگرهها برای مشارکت فعال شاخهمکانات و توانمندیهای شاخهبررسی ا 1
 علم اطالعات

 دبیرخانه انجمن

معرفی نامه ارائه گزارش مالی حساب ها به دفتر انجمن آماده کردن انجمن، دفتر  درخواست صدور تنخواه 2
 توسط بانک

 دبیرخانه انجمن

های عمومی برای مشارکت انجمن کتابداری ایران در همایش بین رتقاء کتابخانهپاسخ به نامه انجمن ا 3
  "طراحی و توسعه خدمات کتابخانه های عمومی؛ الگوها، تجربه ها و ایده ها"المللی 

 دبیرخانه انجمن

ولیه مرتبط با ارزیابی های اهای آموزشی، تشکیل تیم ارزیابی و انجام فعالیتریزی برای ارزیابی داوطلبانه گروهبرنامه 4
 های آموزشی ها را به گروهو ارائه نتایج اولیه ارزیابی شاخص

 کمیته آموزش

 دبیرخانه انجمن های آموزشی کشورریزی الزم برگزاری جلسات مداوم هم اندیشی با گروهبرنامه 5

 دبیرخانه انجمن کنگره برگزار شده پیگیری تعیین شورای سیاستگذاری، دبیر علمی و اجرایی و ارائه گزارشی از شش  6

 دبیرخانه انجمن تهیه و ارائه گزارش حضور همکاران هیات مدیره 7

 دبیرخانه انجمن های مشهد و کرمانشاه برای ارائه گزارش در اولین جلسه بعدی دعوت از ریاست محترم شاخه 8

 

 

 مديره:هيات نام و امضای اعضای 

 ئیس انجمن، ردکتر سعید رضایی شریف آبادی

 ، نائیب رئیس انجمن )مسئول کمیته آموزش(دکتر مریم اسدی

 ، دبیر انجمندکتر رحمان معرفت

  ، خزانه دارپریسا پاسیارخانم 

 ، مسئول کمیته بازاریابیدکتر حمیده جعفری پاورسی
 ، مسئول کمیته انتشاراتدکتر محبوبه قربانی

 های نوظهورآوری و فناوری، مسئول کمیته نو)غائب( رضا شهرابی فراهانیدکتر 

 مسئول کمیته پژوهش دکتر سعیده اکبری داریان



 

 ، مسئول کمیته روابط عمومیمریم انصاریخانم 
 

 

 

 

 

 نام و امضای بازرسان انجمن:

  العابدینیدکتر محسن حاجی زین

 دکتر امیررضا اصنافی

 ساناز باغستانیسرکار خانم 

 


