
 

 کتابداری و اطالع رساني ايران علمي انجمن هيات مديره صورتجلسه

 فضای ادوبي کانکتمحل برگزاری:    7/04/1401تاريخ برگزاری:     کل 300-(هشتم)دوره   13( 1401) پنجشماره جلسه: 

 20: اعت خاتمهس                                                                           18  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

 دکتر امیررضا اصنافی العابدینی،سن حاعی زیندکتر مح ،ساناز باغستانیخانم  ن:بازرسا

 خانم دکتر خراسانچی، آقای عمرانی. آقای دکتر فتاحی، آقای دکتر زر  ساز،س  آقای دکتر خسرسی، خانم دکتر میترا صمیعی :مهمانان

 دستورجلسهمباحث 

  همرکری عهت انتخاب موضوع س تم کنگر  هرتم  .1

 انتخاب زمان برگزاری کنگر  هرتم .2

 الب طرح شده مط

مدیر  انجمن بیان کردند تا کنون انجمن کتابداری شش کنگر  با موضوعات مختلف  هیاترئیس  ،در ابتدای علسهعلسه راس ساعت آغاز شد س 

می س برگزار کرد  است س برای کنگر  هرتم ویشنهادهای مختلری مطرح شد  است س الزم است ابتدا تم  س موضوع کنگر  مشخص شود سپس دبیر عل

مدیر  موضوعات مختلری  هیاتهای ساتساوی ادسار س دبیر انجمن بیان کردند در گرس  در ادامه،اعرایی س کمیته راهبری برای کنگر  مشخص شود. 

 ارایه شد س در این علسه قرار است با همرکری موضوع س تم اصلی کنگر  هرتم انتخاب شود. 

اکنون مشکل اصلی  . آنها معتقد بودند کهها س مشکالت حرفه اختصاص دهیمضوع اصلی کنگر  هرتم را به چالشمو میهمانان علسه تاکید کردند که

در نهایت وس از بحث س بررسی عناسین زیر حرفه ما اشتغال س کارآفرینی است س بهتر است در این کنگر  به موضوع اشتغال س کارآفرینی ورداخته شود. 

 : از سوی اعضا مطرح شد

 تحول دیجیتال، کارافرینی س اشتغال •

 حرفه کتابداری س نیازهای نوین س نوودید •

 نوآغاز کتابداری در وسا کرسنا •

 اخالق دیجیتال •

 رسانه های اعتماعی،کتابخانه ها س کتابداران،: فرصت یا تهدید •

 مدیریت محتوای دیجیتالی •

 آیند  حرفه، کارآفرینی س اشتغال •

 ار عزر س مدکتابداری سوار بر امواج یا گرفت •

• Making our future, Developing our profession 
 کارآفرینی، اشتغال س کسب س کارهای دانش بنیان در علوم اطالعات •

با عذب رای کامل اعضای هیات  "کارآفريني، اشتغال و کسب و کارهای دانش بنيان در علوم اطالعات"در نهایت موضوع از میان عناسین فوق، 

توان کنگر  را برگزار در رابطه با زمان برگزاری کنگر  هرتم ویشنهاد شد در هرته اسل اسرند ما  می موضوع کنگر  هرتم انتخاب شد.  به عنوان مدیر ،

رسز   شیخ بهایی بادار انجمن ویشنهاد داد با توعه به بزرگداشت . خزانهها را کم کردتوان برخی از ونلهاد شد با توعه به کمبود زمان میکرد س ویشن

 توان کنگر  را در این تاریخ برگزار کرد. اسرند است می 8شیخ بهایی در  کارآفرینی مطرح شد  است س زادرسز
 

 مجری مصوبات رديف

 اعضای هئیت مدیر  انجمن  انتخاب تم س موضوع کنگر  هرتم    1

 



 

 

 مديره:هيات نام و امضای اعضای 

 دکتر سعید رضایی شریف آبادی

 سدی دکتر مریم ا

 دکتر رحمان معرفت

 وریسا واسیار  خانم 

 دکتر حمید  ععرری واسرسی
 دکتر محبوبه قربانی

 رضا شهرابی فراهانیدکتر 

 دکتر سعید  اکبری داریان

  مریم انصاریخانم 

 

 نام و امضای بازرسان انجمن:

  العابدینیدکتر محسن حاعی زین

 دکتر امیررضا اصنافی

 ساناز باغستانیسرکار خانم 

 


