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 دستورجلسهمباحث 

 ارائه گزارش رئیس شاخه خراسان انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران )سرکار خانم دکتر ارسطوپور( )ده دقیقه( .1

 ازمان بنادر موضوع تفاهم نامه س .2

 موضوع همکاری انجمن با خانه کتاب درباره کارگاه ها و سخنرانی های نمایشگاه بین المللی کتاب تهران .3

 استخدام کتابداران در آزمونهابحث و بررسی در خصوص وضعیت  .4

 مطرح شده در گروه بحث ایمیل موضوعدر کتابخانه های مختلف کشور بویژه نهاد کتابخانه های و کتابداران  گاهیحقوق و جابررسی موضوع  .5

 انجمنساالنه  کنگرهبحث و بررسی درباره مسائل مرتبط با  .6

 رد استاندا تهیمسئول کم فیتکل نییتع .7

 مطالب طرح شده 

 روز سه شنبه برگزار شد.  17نهمین جلسه انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران راس ساعت  .1

ن( گزارشی از فعالیتهای خود ارایه دادند. ایشان بیان کردند که با همت اعضای شاخه ابتدا خانم دکتر ارسطوپور )رئیس شاخه خراسا .2

صفحه ای تدوین کنیم. ویرایشهای این کتاب توسط آقای دکتر  70ساله از فعالیتهایمان را در قالب کتاب  20خراسان توانستیم گزارش 

گزارشی از فعالیتها در طول این سالها در قالب پاورپوینت ارایه  فتاحی انجام شده است که امیدواریم آن را چاپ کنیم. در عین حال

ایشان افزودند که شاخه خراسان یکی از شاخه های فعال انجمن کتابداری و اطالع رسانی است و فعالیت دوره ششم خودرا از  دادند.

می و امور تخصصی و وبسایتها است. آغاز کرده است. شاخه خراسان دارای کمیته های آموزش، پژوهش، روابط عمو 1397زمستان 

بعضی از کمیته ها مانند آموزش بسیار فعال بوده است و چندین کارگاه مختلف برگزار کرده است. در کمیته پژوهش سعی شد کمی 

از  سرمایه گذاری شود، ژورنال کالب و نشستهای علمی و تخصصی حاصل فعالیت این کمیته است. در کمیته روابط عمومی با مشکالتی

جلساتی را با سازمان ها و ادارات در جهت پربار کردن انجمن قبیل ارتباط با سازمانها و موسسات مواجه بودیم به هر حال تالش شد 

شاخه خراسان داشته باشیم. یکی از مهمترین فعالیتهای شاخه خراسان، برگزاری جلسات کتابخوانی در مناطق کم برخوردار رو.ستاها 

یوع ویروس کرونا این فعالیت متوقف شد. ایشان مسئله انتخابات و اعمال تخفیف در پرداخت هزینه عضویت را مطرح بود که به دلیل ش

 کردند و اعالم داشتند در نگاه داری از نیروهای داوطلب مشکالت دارند و از هئیت مدیره ارایه راهکار خواستند. 

لترین و با سابقه ترین شاخه های انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران هست آقای دکتر رضایی بیان داشتند شاخه خراسان یکی از فعا .3

که به نقش محوری آقای دکتر فتاحی اشاره داشتند و ایشان را به عنوان یک فرد دغدغه مند و  حرفه ای در رشته علم اطالعات می 

 دانند. 

در خدمت شاخه خراسان هستیم و انتشار کتابچه پیرامون آقای دکتر زین العابدینی بیان داشتند بسیار مایه خوشحالی است که  .4

 بسیار ارزشمند و خاطره انگیز خواندند.  را فعالیتهای انجمن شاخه خراسان



 

آقای دکتر معرفت درخصوص تفاهم نامه با سازمان بنادر بیان داشتند که سازمان مذکور تمایل به امضا عقد قرارداد داشتند، پیش نویس  .5

آقای دکتر رضایی آن را در دایره حقوقی دانشگاه الزهرا مطرح برای مشورت از جنبه حقوقی، ر دفتر انجمن تهیه شد و متن تفاهم نامه د

 .کردند

خانم پاسیار در این زمینه مباحث مالی ناشی از عقد تفاهم نامه را مطرح کردند و آقای دکتر زین العابدینی بیان کردند در جلسه اولیه  .6

در و دریانوردی برگزار شد مباحث مالی مطرح نشد لذا پس از عقد تفاهم نامه، قراردادهایی تنظیم می شود که بار ای که با سازمان بنا

 مالی دارد. 

خانم دکتر اسدی بیان داشتند که طرح های پیشنهادی به خانه کتاب  و اعالم برنامه های نمایشگاه کتاب در رابطه با موضوع خانه کتاب .7

خود را اعالم کنیم، درخواست آنها انجام شد و از طریق فاکس به دفتر آنها ز ما خواستند سرفصلها و زمان پیشنهادی ارایه دادیم و آنها ا

 ارسال شد. 

در رابطه وضعیت استخدامی فارغ التحصیالن رشته علم اطالعات و دانش شناسی آقای دکتر معرفت بیان کردند در گروههای بحث  .8

، مسئول و به حق هم هست. در این زمینه خانم دکتر پورصالحی بی تردید بخشی از آنها درستد که الکترونیکی مطالبی بیان می شو

داشته باشند درباره اهمیت پست کتابدار ارتباط  آموزش و پرورش ارتبا وزبه مرور قرار است  کمیته کتابخانه های آموزشگاهی

مرتبط با شغل و  مباحث آموزشی جلساتی برقرار کنیم و در آن به کنند. همچنین قرار است با مدیران گروه های آموزشگاهی گفتگو

یکی از چالش هایی که انجمن کتابداری و اطالع رسانی دارد  محتوای دروس بپردازیم و از گروه های آموزشی کشور همفکری بگیریم.

و بی تردید نیازمند به بازوان اجرایی  اشته باشدورود مستقیم دکاری در برخی حوزه های این است که در مقام اجرا انجمن نمی تواند 

 که اگر بتوانیم در شاخه ها این کار را انجام دهیم، بی نظیر است. است 

دکتر زین العابدینی در این زمینه بیان داشتند خوب است انجمن در این زمینه اقدام کنند و الزم است افراد فارغ التحصیل این رشته  .9

یش دهند برقراری ارتباط با سازمان امور استخدامی می تواند نشان دهنده انجام کار از سوی انجمن کتابداری و توانمدیهای خود را افزا

اطالع رسانی باشد. ایشان همچنین بیان داشتند اکنون وضعیت اقتصادی کشور ضعیف است. در رابطه با وضعیت حقوق کارکنان نهاد 

 ی با مسئوالن نهاد گفتگو کند و اعتراضات کارکنان را به گوش آنها برساند. کتابخانه های عمومی بهتر است انجمن کتابدار

ولی متاسفانه مسئول  شده استاقدامات اولیه انجام . شود مجددا پیگیریدکتر معرفت بیان کردند الزم است کمیته دانش آموختگان  .10

 ده سعی خواهد شد مسئول آن مشخص شود. کمیته از ادامه همکاری با انجمن کتابداری صرف نظر کردند که در جلسات آین

اید توانمندیهای خود را افزایش دهند کتابداری و علم اطالعات بخانم دکتر اسدی در زمینه استخدام افراد بیان داشتند دانش آموختگان  .11

 روی آورند و در این زمینه مهارتهای خود را افزایش دهند. متنوع مرتبط با حرفه و به سمت کسب و کارهای 

خانم پاسیار در رابطه با مطالبه گری کارکنان نهاد کتابخانه های عمومی بیان کردند الزم است کمیته مطالعات صنفی تشکیل شود ما  .12

باید در این زمینه خود را قوی کنبم و اطالعات بیشتری از وضعیت حقوقی کارکنان نهاد داشته باشیم و به نوعی به مطالبه گری 

 کارکنان را مطرح کنیم. 

رایزنی  مسئول کمیته و برایآقای دکتر معرفت بیان داشتند دبیرخانه انجمن در مورد کمیته مطالعات صنفی تالشهایی انجام داده است  .13

هایی صورت گرفته است ولی تاکنون افراد موافق همکاری نیافته ایم در عین حال این روند ادامه خواهد یافت تا فرد مناسب انتخاب 

 . شود

ضایی بیان کردند می توان در کمیته دانش اموختگان یک نفر از اعضای باسابقه ادکا را انتخاب کنیم. هم چنین ایشان در آقای دکتر ر .14

رابطه با اشتغال فارغ التحصیالن بیان کردند با آقای دکتر زین العابدینی موافق هستند و در کل کشور یک فرهنگ غلط وجود دارد و آن 

دهای دولتی باید مشغول به کار شوند در صورتی که بنده افرادی را میشناسم که در کسب و کارهای این است افراد شاغل در نها

 .اینترنتی بسیار موفق هستند

آقای دکتر زین العابدینی است همچنین از پرداخت مالیات معاف انجمن آقای دکتر رضایی در خصوص مشکل درگاه بیان کردند که  .15

 داری داشته باشیم و تا حل شدن مشکل از شماره کارت مجازی انجمن استفاده کنیم.بیان کردند ما باید دفاتر حساب

باید در این عمل سرعت به خرج داد.  مهم است و دکتر رضایی در مورد کنگره ششم بیان کردند که تعیین شورای سیاستگذاری .16

 برنامه ریزی کنیم.  همچنین باید مشخص شود که مسئول کمیته همایش و گردهمایی چه کسی است و برای آن

خانم پاسیار بیان کردند کمیته همایش و گردهمایی حذف شد و خود شیوه نامه کنگره نشان می دهد که اعضا چه نقشی دارند و ایشان  .17



 

 برگزار کنیم.  1401بیان کردند بهتر است کنگره را در زمستان 

کمیته راهبری و دبیر اجرایی باید مشخص شود و کنگره را در  دکتر رضایی بیان کردند دبیر علمی در شوراها، شورای سیاست گزاری، .18

 برگزار کنیم.  1401زمستان 

در پایان جلسه مسئول کمیته استاندارد مشخص شد. خانم دکتر پازوکی، آقای دکتر عزیزی، خانم دکتر ضرغامی و خانم دکتر صمیعی  .19

ه بودند که امکان همکاری ندارند. آقای دکتر عزیزی مسئولیت کمیته خانم دکتر پازوکی قبال اعالم کردهای این کمیته بودند. اکاندید

. روزمه همکاران عالقمند ) خانم دکتر صمیعی و خانم دکتر ضرغامی( صورت گرفتا آرشیو را داشتند. بنابراین رای گیری بین دو کاندید

در نهایت خانم دکتر ضرغامی مسئول کمیته  یبه همکاری در کمیته آرشیو مطرح شد و پس از بحث و بررسی از طریق رای گیری مخف

 استاندارد شدند. 

آقای دکتر زین العابدینی در پایان جلسه بیان کردند آقای دکتر خسروی در حال بازنشستگی هستند و بهتر است انجمن در این زمینه  .20

 اقدامی انجام دهد. 
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