
 

 کتابداری و اطالع رساني ايران علمي انجمن هيات مديره صورتجلسه

کتابخانهه مرکهزی و مرکهز اسه اد     محل برگزاری:    21/04/1401تاريخ برگزاری:     کل 301-(هشتم)دوره   14( 1401)شششماره جلسه: 

 دانشگاه شهيد بهشتي

وریسدا واسدیار،    ،دکتر حمیدد  ععردری واسرسدی    ،دکتر رحمان معرفت،  دکتر سعید رضایی شریف آبادی، دکتر مریم اسدی، مديره:هيات حاضران  20: ساعت خاتمه                                                                           18  ساعت شروع:

 مریم انصاری،  دکتر محبوبه قربانی

 )با اطالع قبلی( بری داریاندکتر سعید  اک، دکتر رضا شهرابی فراهانی غائبان هئيت مديره:

 دکتر امیررضا اصنافی العابدینی،دکتر محسن حاعی زین ن:بازرسا

 )با اطالع قبلی(   ساناز باغستانیخانم  بازرسان غائب:

 خانم دکتر ضرغامی   :مهمانان

 دستورجلسهمباحث 

 ادامه مباحث مرتبط با هرتمین کنگر  متخصصان علوم اطالعات  .1

 استانداردیته نامه کمبررسی نظام .2

 موضوع استعرای عناب آقای اکبری .3

 تغییر سب سایت شاخه عنوب .4

 گزارش ورسند  مالیاتی انجمن  .5

 گزارش متقاضیان کمیته مطالعات صنری  .6

 سایر مسایل انجمن  .7

 مطالب طرح شده 

همچنین ایشان انتخاب دانشجوی بریک گرتند. اعیاد قربان س غدیر خم را ت ،مدیر  انجمن هیاتدر ابتدای علسه رئیس علسه با نام خدا آغاز شد س 

تقدیر از خانواد  مرحوم دکتر آزاد در را تبریک گرتند س  نمونه )خانم مرضیه مرستی اردکانی( س برگزید  شدن رساله دکتری خانم دکتر الهه حسینی

  کردند. را امری ارزشمند قلمداد کردند س از دست اندرکاران این کار ارزشمند تشکرعشنوار  فارابی 

ادسار انجمن کتابداری برای انتخاب دبیر علمی س  اعضای اندیشی اعضای هیات مدیر  س بررسی ویشنهادهای مطرح شد  از سویهم وس از بحث س. 1

، استاد دانشگا  تربیت مدرس به عنوان دبیر علمی؛ دکتر زاد دکتر محمد حسندر نهایت عناب  اطالعات اعرایی هرتمین کنگر  متخصصان علوم

مریم اسدی، مسئول کمیته آموزش س نایب رییس هشتمین دسر  هیات مدیر  به عنوان معاسن دبیر علمی س دکتر حمید  ععرری واسرسی، مسئول 

بر اساس نظامنامه کنگر  متخصصان همچنین  .دنداطالعات انتخاب شان علومکمیته بازاریابی به عنوان دبیر اعرایی هرتمین کنگر  متخصص

دبیر علمی(، دکتر مریم )زاد  ، دکتر سعید رضایی شریف آبادی )رئیس انجمن(، دکتر محمد حسنرای گیری صورت گرفتهاطالعات س همچنین علوم

کتر سعید  اکبری داریان )مسئول کمیته وژسهش(, دکتر محبوبه قربانی اعرایی(، د دبیر)واسرسیاسدی )معاسن دبیر علمی(، دکتر حمید  ععرری 

اعضای ، دکتر رحمت اهلل فتاحی س دکتر علیرضا اسرندیاری مقدم به عنوان ()مسئول کمیته انتشارات(، مریم انصاری )مسئول کمیته رسابط عمومی

 .تعیین شدند کميته راهبری

ورداختند.  اعضای کمیته ی کمیته س معرفیهافعالیت به تشریح برنامه ها س بیان اهداف، مسائل، نیازها ادر ادامه علسه ب مسئول کمیته استاندارد .2

 معرفی کردند. کمیتهه عنوان مشاسران خود در را بها صدیقی س دکتر نشاط همچنین ایشان آقایان دکتر خسرسی، دکتر رضایی شریف آبادی س خانم

س ویشنهاد  است شد  هاییمسئول سایت صحبتدر حال حاضر با بیان کردند که  انجمن، ستعرای مسئول سب سایتا نامه ه بادر رابطدبیر انجمن . 3

الزمه این امر دادن فعالیتهای تیم نظارت داشته باشند.  عناب آقای اکبری برس  شودتیم تشکیل باید یک سایت  امور مرتبط باکردند برای انجام 

 مند است. س شناسایی افراد مشتاق س عالقهفراخوان 

https://www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/hasanzadeh


 

انجمن  اصلی به سب سایت شاخه ها در حال انتقال سب سایت اطالع رسانی کردند س اطالع دادند که های استانی انجمنشاخهدر مورد دبیر انجمن  . 4

 ها را به این سمت سوق دهیم. سایر شاخهس در این خصوص تالش شد  است  هستیم

در این رئیس انجمن بیان کردند تشکیل شود.  بررسی س ن شد ورسند  مالیاتیآانجمن به بیان ورسند  مالیاتی انجمن ورداختند س تصمیم بر دار . خزانه5

بازرس انجمن با توعه به اهمیت ورسند  مالیاتی بیان کردند الزم است در این خصوص به بررسی س خصوص الزم است یک حسابدار همرا  انجمن شود. 

 ها در این زمینه مساعدت شود.نگاری شود س از آنم نامهسیون سزارت علویتوان با کمدر این خصوص ایشان ویشنهاد کردند مییق بپردازیم. تحق

ها در علسه مطرح شد س تصمیم بر آن های به دبیرخانه انجمن ویشنهاد شد  است س این درخواستدرخواستدر خصوص کمیته مطالعات صنری . 6

های مختلف بررسی مسئول کمیته مطالعات صنری گزینه دا مسئول کمیته مطالعات صنری تعیین گردد س بنابراین الزم شد در خصوص انتخابشد ابت

 شود س در یک علسه به آن این موضوع ورداخته شود. 

های آموزشی کارگا  ، برگزاریدرآمدزایی انجمن  هایی از را دار انجمن در رابطه با منبع درآمد انجمن صحبت کردند س بیان کردند که یک. خزانه7

با نشست است س  9ی صحبت کردند س بیان کردند مدرسه تابستانی انجمن کتابداری دارای گذاری مدرسه تابستاندر رابطه با نحو  قیمتاست. ایشان 

گرفته شود. گرنت کنند  در نظر ای افراد شرکتگرنت بر 20 ویشنهاد شدهدف مسئول کمیته آموزش عذب مخاطب است بنابراین توعه به این که 

ا انتخاب شود که این نرر ر 20تعداد  ،می کنندنامه را ارسال از بین افرادی که انگیز  یعنی به افراد اختصاص یابد.نامه انگیز  مذکور از طریق ارسال

 60اعضای انجمن تخریف  برای درصدی س 90تخریف  ،هامیتهتانی س کهای اسبرای شاخههمچنین ویشنهاد شد که ای را نپردازند. افراد هزینه

 20هزینه را به طور کامل ورداخت کنند س چنانچه کسی تمایل به شرکت در یک نشست خاص را دارد  نیز باید سایر افرادی در نظر گرفته شود. درصد

اشت نخل در نظر گرفت. بنابراین هزینه ورداخت مدرسه تابستانی هزار تومان برای ک 250توان مبلغ را باید بپردازد. برای مدرسین میدرصد هزینه 

  خواهد بود.هزار تومان  100ضو انجمن مبلغ هزار تومان س برای اعضای ع 250برای افراد آزاد 

تبلیغات بیشتری انجام  ی بیان کردند بهتر است کمیته بازاریابی بتوانندناتمسئول کمیته آموزش در رابطه با برگزاری کارگا  آموزشی مدرسه تابس .9

 دهند تا مخاطبان بیشتری داشته باشیم. 

 

 مجری مصوبات رديف

 دبیرخانه انجمن  برگزاری علسه با دبیر علمی کنگر  هرتم ساعضای هئیت مدیر  انجمن  1

 دبیرخانه س خزانه دار انجمن  انجام ورسند  مالیاتی انجمن   2

 انجمن یرخانهدب بررسی کمیته مطالعات صنری انجمن  3

کمیته آموزش، کمیته رسابط عمومی س  برگزاری کارگا  مدرسه تابستانی س رفع مشکل درگا  اینترنتی  4

 مسئول سایت انجمن 

 

 مديره:هيات نام و امضای اعضای 

 دکتر سعید رضایی شریف آبادی

 دکتر مریم اسدی 

 دکتر رحمان معرفت

 وریسا واسیار  خانم 

 سرسیدکتر حمید  ععرری وا
 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 

 


