
 

 کتابداری و اطالع رساني ايران علمي انجمن هيات مديره صورتجلسه

فضای ادوبیي محل برگزاری:    29/04/1401تاريخ برگزاری:     لعاده(ق ا)جلسه فو کل 302-(هشتم)دوره   15( 1401)هفت شماره جلسه: 

 کانکت 

وریسدا واسدیار،  ،دکتر حمیدد  ععردری واسرسدی ،دکتر رحمان معرفت،  دکتر سعید رضایی شریف آبادی، دکتر مریم اسدی، مديره:هيات حاضران  17: ساعت خاتمه                                                                           15  ساعت شروع:

 ، دکتر محبویه قربانیدکتر سعید  اکبری داریان ،مریم انصاری

  دکتر رضا شهرابی فراهانی غائبان هئيت مديره:

 ساناز باغستانیخانم  ،یررضا اصنافیدکتر ام ن:بازرسا

 )با هماهنگی( العابدینیدکتر محسن حاعی زین بازرسان غائب:

 آقای دکتر غالمرضا عزیزی ، آقای دکتر اسرندیاری مقدم،آقای دکتر حسن زاد ، خانم دکتر عاطره شریف ،آقای دکتر فتاحی :مهمانان

 دستورجلسهمباحث 

ای کارآفرینی، اشتغال س کسب س کارهای حرفه"صصان علم اطالعات کشور با عنوان علسه هماهنگی س بررسی مسایل هرتمین کنگر  متخ .1

  "بنیاندانش

 مطالب طرح شده 

 نام خدا آغاز شد. مطالب زیر در علسه مطرح شد:اس ساعت با علسه ر

ی بنا به قرار بود علسه امرسز به صورت حضوری برگزار شود سل ،بیان کردند میهماناندر ابتدای علسه رئیس هئیت مدیر  انجمن ضمن خوشامدگویی به  .1

وم اطالعات متخصصان عل دبیر علمی کنگر  هرتمدر ادامه، مشکالتی که ویش آمد علسه به صورت حضوری کنسل س در فضای مجازی ادسبی کانکت برگزار شد. 

را در فضای ادسبی کانکت به اشتراک گذاشتند س ایشان بیان داشتند که انتخاب موضوع کارآفرینی در کنگر  ایل برنامه های کمیته علمی هرتمین کنگر  کشور، ف

 هرتم بسیار هوشمندانه است. 

 محورهای کلی کنکر  هرتم به شرح ذیل است: 

 های کارآفرینیها، قوانین س مقررات برنامهستنقد س ویشنهاد سیا •

 ها س سظایف در عرصه کارآفرینیتنقیح س تبیین نقش •

 توانمندسازی در سمت عرصه  •

 زمینه سازی در سمت تقاضا •

 ای برای کارآفرینیای س فرارشتههای بین رشتهچارچوب همکاری •

 نیها س س ظایف دسلت، صنعت س عامعه برای کارآفرینیزم همکاریمکا •

 شناسیرینی در عرصه علم اطالعات س دانشهای کارآفبهرسش •

 شناسیرینی در عرصه علم اطالعات س دانشکارآفبهرسش های بین المللی  •

 ها مراکز اطالعات س دانش برای کارآفرینیهای کتابخانهترسیم س تحلیل توانمندی •

 شناسینشغرول متخصصان علم اطالعات س داهای اشتغال متحلیل س ساکاسی فرصت •

 کارآفرینی  سهای علم س فناسری، مراکز رشد فناسری تبیین عایگا  س تسهیالت وارک •

 شناسیانش آموختگان علم اطالعات س دانشهای خوداشتغالی دها س فرصتعرصه •

 شناسیانش آموختگان علم اطالعات س دانشها س تهدیدهای خوداشتغالی درسندها فرصت •

 شناسیعات س دانشکارآفرینی در علم اطالآموزش  •

 های اطالعات آفرینیها س فرصترسندها س عرصه •

 رآفرینی مجازیکامتاسرس س فضاهای معنایی س  •

 بنیانهای کارآفرینی دانشابعاد س فرصت •

ساختار س بیان کردند اعضای کمیته علمی به دس دسته فرارشته س رشته تقسیم کردند.  ورداختنداعضای کمیته علمی را  به معرفی ایشان در ادامه



 

ه چهار بخش تقسیم می شود که شامل: ویش نشستها، استارووزالها، ایستگاههای کارآفرینی س ارایه ر حسن زاد  به ویشنهاد دکتمحتوایی کنگر  ب

در اعرای ویشنهادی کمیته های در ادامه ایشان بیان کردند الزم است دبیران کمیته ها عنوان س تاریخ ویش نشستها را بیان کنند. سخنرانی است. 

میته برنامه ریزی س هماهنگی س اطالع رساتی، کمیته مستندسازی س انتشار، کمیته بازاریابی س تامین مالی، کمیته استارووزال، کمیته کنگر  هرتم ک

ایشان چارعوب زمانی در برگزاری علسات س رخدادهای محتوایی س ایستگا  کارآفرینی، توانمندسازی س آموزش، کمیته میهمانان، تقدیر س گواهی است. 

دبیر علمی کنگر  هرتم همچنین  ایشان نهاد س انجمن های علمی حامی را معرفی کردند.مکانات مورد نیاز در برگزاری کنگر  را مشخص کردند.  ا

 ویشنهاد دادند عالس  بر عوایزی که انجمن در کنگر  ها ارایه می دهد می توان عایز  کارآفرینی به نام آقای دکتر مهراد اختصاص دهیم. 

مطرح شد  است بهتر ویشنهاد کردند از آنجایی که کنگر  امسال با عنوان کارآفرینی  عضو کمیته راهبری کنگر  هرتم آقای دکتر فتاحی  .2

است در ابتدای عنوان از عمله ذسقی مانند به سوی دانشجویان س دانش آموختگان.... استراد  شود. در کنگر  از دانشجویان س دانش 

س در نهایت  شود. گرس  ساتساوی تشکیل شود از دانشجویان س دانش آموختگان بخواهیم نسبت به مسایل بازخورد دهندموختگان استراد  آ

بازخورد آنها تحلیل شود. بهتر است در کنگر  امسال میزگرد هم اضافه شود، شاید برخی از ویش نشستها را به صورت میزگرد برگزار کنیم. 

موع ویش نشستها، میزگردها س نشستها را به صورت دیداری س شنیداری تهیه شود. از شرکتهای نرم افزاری در کنگر  بهتر است نمایی از مج

 هم به عنوان حامی مالی س معنوی س هم به عنوان بیان اید  های کارآفرین استراد  شود. 

کنگر  س یافتن یش شان س رسمیت در راستای افزا آقای دکتر اسرندیاری مقدم ویشنهاد دادند ، عنابعضو کمیته راهبری کنگر  هرتمیگر د .3

ایجاد اشتغال بهتر در دستگاههای حاکمیتی س اعرایی بهتر است از مقامات مرتبط در سزارتخانه به عنوان سخنران دعوت به عمل آید. 

ست بهتر است همچنین ایشان در بخش عوایز ویشنهاد دادند همان طور که در عشنوار  فارابی هم افزایی س دیپلماسی علمی بسیار مطرح ا

مهمانان بین المللی به صورت از دیپلماسی علمی آقای دکتر رضایی شریف آبادی س آقای دکتر فتاحی که عز ویشگامان حرفه هستند با 

 المللی. ن هم در  قالب خبر در  رسانه ملی مطرح شود س هم به صورت سیژ  نامه در مجالت بی ،ر گخرسعی کن همچنینمجازی دعوت شود. 

 باشند.کمیته علمی در کنگر   درهم آقای دکتر دیانی س آقای دکتر فرج وهلو  دند کهویشنهاد دا رئیس هئیت مدیر  انجمن .4

ر  هرتم شوند در این راستا گاعضای هئیت علمی دانشگاههای مختلف به طور عدی درگیر کنویشنهاد دادند   آقای دکتر فتاحیهمچنین  .5

رئیس هئیت مدیر  انجمن بیان کردند بعد از نهایی شدن کمیته ها می توان با اعضای علمی س مدیران گرس  های آموزشی دانشگاهها ارتباط 

 . برقرار کرد س از آنها تقاضای همکاری شود

درگیر کردن مدیران آموزشی در کنگر  هرتم امر بسیار مهمی خواندند س بیان کردند تعامل با دبیر اعرایی کنگر  هرتم ویشنهاد دادند  .6

 مدیران آموزشی در قالب وژسهش در حوز  کارآفرینی می تواند موثر ساقع شود. 

 ای آموزشی به شاخه های استانی هم توعه کرد. رئیس هئیت مدیر  ویشنهاد دادند بهتر است عالس  بر مدیران گرس  ه .7

ان دبیر انجمن تناسب برنامه های  کمیته راهبری با نظامنامه را بسیار مهم خواندند س افزسدند در کنکر  هرتم باید به سخنران کلیدی، نخبگ .8

دند س بیان کردند در کنگر  هرتم باید س حامیان س ... توعه عدی شود. همچنین ایشان ویاد  سازی فایل های کنگر  را بسیار مهم خوان

 شود.  ژ  ایسی توعه کنگر  ارزیابی کیری تالش کرد به

 رئیس هئیت مدیر  انجمن بیان کردند که کمیته های انجمن با کمیته های کنگر  تطابق دارد. 

 

 مجری مصوبات رديف

 کمیته راهبری س هئیت مدیر  انجمن  برگزاری علسات منظم 1

 کنگر  معاسن دبیرعلمی /علمی  دبیر  در وایان کنگر فایل اصلی کنگر  هرتم  لزسم برنامه ریزی برای تدارک 2

 معاسن دبیر علمی کنگر   /دبیر علمی  کمیته علمی در کنگر  درآقای دکتر دیانی س آقای دکتر فرج وهلو  ویشنهاد عضویت 

با معاسن دبیر علمی کنگر   /دبیر علمی  برای همکاری در فرایندهای کنگر  هرتمارتباط با شاخه های استانی از طریق دبیرخانه انجمن  

 دبیرخانه انجمن همکاری

 ملی عوایز انجمندبیر کمیته  عایز  کارآفرینی به نام آقای دکتر مهراد  اختصاصویشنهاد بررسی  



 

 آموختگان جویان س دانشکمیته دانشدبیر گر دبیر کن س همکاری با آموختگان جویان س دانشکمیته دانش استراد  از وتانسیل 

 

 مديره:هيات نام و امضای اعضای 

 کتابداری س اطالع سانی ایرانیس انجمن ، رئدکتر سعید رضایی شریف آبادی

 ، دبیر انجمن دکتر رحمان معرفت

 نس انجمب رئیعضو هیات مدیر  س نای ،دکتر مریم اسدی

 ، خزانه دار انجمنوریسا واسیارخانم 

 جمنابی انمسئول کمیته بازاریعضو هیات مدیر  س ی، دکتر حمید  ععرری واسرس
 جمنان انتشاراتمسئول کمیته عضو هیات مدیر  س  ،دکتر محبوبه قربانی

 جمنان فناسری های نوظهورمسئول کمیته عضو هیات مدیر  س ، رضا شهرابی فراهانیدکتر 

 جمنان وژسهشمسئول کمیته عضو هیات مدیر  س ، دکتر سعید  اکبری داریان

 جمنان رسابط عمومیمسئول کمیته عضو هیات مدیر  س ، مریم انصاریخانم 

 

 ای بازرسان انجمن:نام و امض

  العابدینیدکتر محسن حاعی زین

 دکتر امیررضا اصنافی

 ساناز باغستانیسرکار خانم 

 


