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 18: اتمهساعت خ                                                                           16  ساعت شروع:

وریسدا واسدیار،  ،دکتر حمیدد  ععردری واسرسدی ،دکتر رحمان معرفت،  دکتر سعید رضایی شریف آبادی، دکتر مریم اسدی، مديره:هيات حاضران 

 ، دکتر رضا شهرابی فراهانیمریم انصاری، دکتر سعید  اکبری داریان ،دکتر محبوبه قربانی

 ساناز باغستانیخانم  ن:بازرسا

 با اطالع قبلی( )دکتر امیررضا اصنافی،با اطالع قبلی(  )العابدینیدکتر محسن حاعی زین بازرسان غايب:

اخه ، رئدی  شدس آقای دکتر مدرادی دکتر خسرسی، خانم دکتر میترا صمیعی آقایبخانه ملی(، )معاسن کتا سرکار خانم دکتر عصمت مومنی :مهمانان 

 )مجازی( کرمانشا

 دستورجلسهمباحث 

 تقدیر از آقای دکتر خسرسی .1

 گدلیتقدیر از کادر اعرایی مراسم گرامیداشت مرحوم دکتر زاهد بی  .2

 ارائه گزارش رئی  شاخه کرمانشا ، دکتر مرادی .3

 گزارش دربار  نحو  قدردانی از بانیان نخل ها در صرحه حامیان انجمن  .4

 گزارش سرر به بوشهر س مذاکرات انجام شد  با سازمان بنادر .5

 تصمیم گیری دربار  کنگر  هرتم متخصصان علوم اطاعات .6

 طباطبایی س دانشگا  بابل های دانشگا  عالمه حمایت انجمن از همایش .7

 مطالب طرح شده 

 شرح زیر است:موارد مطرح شد  به  آغاز شد. کتابخانه ملی با ذکر صلوات در تاالر سخن 16علسه راس ساعت دسازدهمین 

آمادگی انجمن  از مومنی برای مسئولیت عدیدشان در کتابخانه ملی، عصمت ضمن تبریک به دکتر ریاست انجمن ،در ابتدای علسه .1

گی برای همکاری اعالم آماد ی خوداا  هطرح دیدگبا  نیز اعضای هیات مدیر  خن گرتند سس همکاری با معاسنت کتابخانه ملی برای

بال برای همکاری با انجمن سخن از استق ورداختند سنیز به ایراد سخن  . سپ  دکتر مومنینموندرا مطرح  مناسب با کتابخانه ملی

 . گرتند

از کادر س سپ   از رئی  ویشین انجمن کتابداری تقدیر س به واس قدردانی از زحمات ایشان، لوح تقدیر خدمتشان تقدیم شد امهدر اد .2

رئی  انجمن کتابداری در قدردانی از اعضای کادر اعرایی بیان کردند، تر زاهد بیگدلی تقدیر شد. اعرایی مراسم گرامیداشت مرحوم دک

س خانواد  آن مرحوم شد  برگزارباشکو  های تسلیت بسیاری از سوی دانشجویان س افراد دریافت س مجل  یادبود آن مرحوم بسیار ویام

ای برای حرفه ببریم ن کردند اگر بشود ما از سوگ بهر ن کتابداری در ادامه  بیارئی  ویشین انجمبسیار از این اقدام تشکر کردند. 

 س ویشنهاد دادند که یادنامه )مجموعه مقاالت در حوز  کاری ایشان( تنظیم شود. شود میبسیار مناسب 

ها یه شد س مجموع مبلغ نخلنخل به کمک بانیان ته 78ها بیان کردند دار انجمن در مورد نحو  قدردانی از بانیان نخلخزانه .3

بیان کردند خود انجمن باید قدردان این اقدام شایسته باشد س مرسج این عمل شود. ایشان مطرح کردند در  است س ریال 195000000

ر داخزانهس بهتر است این صرحه به رسز شود.  شودهای مالی در آنجا ثبت میکمکسعود دارد س  سبسایت انجمن بخش همیاری مالی

اختیار تهیه س در  را ها بخواهیم لیست اعضای خودکمیتهاز مسئولین  الزم استانجمن در مورد عضویت بیان کردند که در قدم اسل 

 21رئی  انجمن کتابداری بیان کردند حدسد گیرد. دبیرخانه دهند، در این صورت اقدامات الزم عهت تهیه حکم س عضویت صورت می

درخواست شود چنانچه قرار ها  تنظیم شود س در آن نامه برای شاخه اینامه، باقیماند  س بهتر است برای تعدادنخل باقی ماند  است 



 

  شان شود اقدام به تهیه نخل کنند. اشد تقدیری از افراد مجموعهب

انجمن شاخه کرمانشا   اشار  کردندایشان به ارایه گزارش شاخه کرمانشا  ورداختند.  نشا ، رئی  شاخه کرماآقای دکتر مرادی .4

در زمینه  های آموزشیکارگا  همچنین ها شد  است.  است س استقبال بسیاری از همایشهای  بسیاری برگزار کردها س نشستهمایش

انگیزگی دانشجویان س رشد نامطلوب اقتصادی همچنین ایشان بیان کردند بی  است. کردنویسی س ... برگزار نویسی، گزارشمقاله

در  شرکت  عهتایشان بیان کردند دانشجویان توان مالی برای ورداخت حق عضویت  انجمن را مختل کرد  است س در ادامه  عملکرد

رئی  انجمن کتابداری وذیر باشد مدت یک سال دیگر هئیت مدیر  شاخه کرمانشا  تمدید شود. س چنانچه امکان انتخابات را ندارند

ضمن قدردانی از عملکرد شاخه کرمانشا  در واسخ به درخواست رئی  شاخه کرمانشا  بیان کردند، درخواست ایشان بررسی س چنانچه 

در رابطه با رئی  ویشین انجمن کتابداری ر هئیت مدیر  شاخه کرمانشا  تمدید شود. توان یک سال دیگمنع قانونی نداشته باشد، می

س بیان کردند شاخه ها تابع مقررات هئیت مدیر  مرکزی هستند  ئیت مدیر  شاخه کرمانشا درخواست شاخه کرمانشا  مبنی بر ابقا ه

 شرایط چگونه است چنانچه شرایط مساعد بود می توان یکسال تمدید هئیت مدیر  را داشته باشیم. باید بررسی شود 

شرایط کتابخانه بوشهر، موارد مختلری مانند وشهر خود ورداختند. در این گزارش مسئول کمیته بازاریابی به ارایه گزارش از سرر ب .5

سنجی نیرسهای ، نیازا، زیرساخت کتابخانه دیجیتال، عذب نیرسی انسانیافزار کتابخانه )وارس آذرخش(، منابع، تجهیزات، فضنرم

مالت سایبری، نبود فایل وشتیبان هستند. دسترسی به اینترنت، تداسم ح ویشرس  فقدانهایی چالشمهمترین مطرح شد.  سازمان

بیان کردند بهتر است های عمومی انهموفق انجمن در رابطه با کتابخضمن اشار  به تجربه ویشین س رئی  وشین انجمن کتابداری 

کار وژسهشی در این زمینه انجام بندی کنیم س فازخواهد در این صورت الزم است ورسژ  را ص کنیم سازمان بنادر از ما چه میمشخ

بیات آقای شود س برای این منظور به تجربیات انجمن در این زمینه توعه شود. ایشان بیان کردند در این زمینه الزم است از تجر

سازمان بنادر به دس نکته اشار  کردند، نکته اسل این که الزم است در این کار عمعی  مساله  رئی  انجمن کتابداریمسعودی بهر  برد. 

الزم است ورسژ  تا انتها به طور کامل انجام شود. ایشان بیان کردند بهتر است آنچه که نکته دسم این است مجری خوبی باشد س انجمن 

زمان صرفه در دارند، عملیاتی شود س بهتر است  بنادر کشتیرانی س دریایی اطالعاتمسئولین سازمان  در ذهنشان به عنوان مرعع  که

مسئول های سازمان بنادر مرتبط با انجمن نیست که باید مشخص شود. . ایشان در ادامه بیان کردند برخی از درخواستشودعویی 

کنون توانسته اکثر مدارک را سازماندهی کند س ه سازماندهی مدارک خود کرد  س تامان بنادر اقدام بکمیته آرشیو بیان کردند ساز

 آمادگی خود را در انجام این ورسژ  اعالم داشتند. 

رح کردند س مقرر را مطهمایش کتابخانه دیجیتال  برای حمایت ازدانشگا  عالمه طباطبایی ، درخواست مطرح شد  از سوی انجمن دبیر .6

از این همایش   ISC همایش در وایگا س نیز ثبت  گان انجمن در کمیته داسری س علمی همایشر نمایندبا شرط حضو شد انجمن

 .دحمایت نمای

های خانواد  در دسران گرسنا س وساکرسنا هئیت ه حمایت انجمن از همایش ملی چالشدرخصوص درخواست دانشگا  بابل نسبت ب  .7

در دسران اویدمی کرسنا س وساکرسنا با دس  های فناسری اطالعات س ارتباطات در خانواد محور چالشمدیر  انجمن تصمیم گرفت نسبت به 

 از همایش مذکور حمایت شود.   ISCدر همایش س ثبت همایش در وایگا   شرط حضور نمایند  انجمن

 مجری مصوبات رديف

  دارخزانه  های انجمن بررسی عضویت اعضا کمیته 1

  کمیته رسابط عمومی در سبسایت انجمن  همیاری مالیبرسز رسانی بخش  2

  بط عمومیس کمیته رسا دبیرخانه انجمن های باقی ماند  نخل متولی برای اهدای ویگیری 3

 هئیت مدیر   برنامه ریزی اعرای ورسژ  سازمان بنادر  4

 دبیرخانه انجمن مطرح کردن تم س موضوع کنگر  ششم در گرس  ساتساوی  5

 دبیرخانه انجمن  واسخ به درخواست حمایت انجمن از دس همایش در دانشگا  عالمه طباطبایی س دانشگا  بابل  6

 دبیرخانه انجمن  ئیت مدیر  شاخه کرمانشا  به مدت یکسالواسخ به درخواست تمدید ه 7

 دبیرخانهس  انتشارات ،وژسهش کمیته (مرحوم دکتر بیگدلییادنامه )مجموعه مقاالت در حوز  کاری  8

 



 

 

 

 

 مديره:هيات نام و امضای اعضای 

 دکتر سعید رضایی شریف آبادی

 دکتر مریم اسدی 

 دکتر رحمان معرفت

 وریسا واسیار  خانم 

 دکتر حمید  ععرری واسرسی
 دکتر محبوبه قربانی

 رضا شهرابی فراهانیدکتر 

 یاندکتر سعید  اکبری دار

  مریم انصاریخانم 

 

 نام و امضای بازرسان انجمن:

  العابدینیدکتر محسن حاعی زین

 دکتر امیررضا اصنافی

 ساناز باغستانیسرکار خانم 

 


