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 فضای ادوبي کانکت محل برگزاری:    11/05/1401تاريخ برگزاری:     کل 303-(هشتم)دوره   16( 1401) شتهشماره جلسه: 

 18: اعت خاتمهس                                                                         16  ساعت شروع:

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

 ، دکتر محبویه قربانیدکتر سعید  اکبری داریان ،مریم انصاری

  دکتر رضا شهرابی فراهانی غائبان هئيت مديره:

 ساناز باغستانیخانم  ،رضا اصنافیدکتر امیر ن:بازرسا

 العابدینیدکتر محسن حاعی زین بازرسان غائب:

 شاخه کرمانشا () اعظمی محمد آقای دکتر، صان()دبیر کنگر  هرتم متخص آقای دکتر حسن زاد  :مهمانان

 دستورجلسهمباحث 
 ویگیری رسند کنگر  هرتم متخصصان علوم اطالعات کشور )بیست دقیقه(                                        .1

 )د  دقیقه(در خصوص برگزاری انتخابات مجمع عمومی س مسایل س مشکالت ویش رس  )دکتر اعظمی( رمانگزارش رئیس شاخه ک .2

 ششم )وانزد  دقیقه( کنگر  سخنرانی هایفایل سازیویاد  برای بودعه مورد نیاز بررسی .3

 )سی دقیقه( انتشارات کمیته نامهبررسی نظام .4

 نزد  دقیقه(( )واانزلی بندرسازمان بنادر )بازدید از  گزارش .5

 )د  دقیقه( انجمن مالیاتی ورسند  به مربوط هایفعالیت دربار  گزارش س تابستانه مدرسه درآمد گزارش .6

 )ونج دقیقه(عمومی رسابط کمیته گزارش .7

 )ونج دقیقه( دبیر اعرایی کنگر  هرتم کمیته گزارش .8

 ها )وانزد  دقیقه(کتابخانه تخصصی غیر بررسی درخواست رسید  به دفتر انجمن در خصوص مدیریت .9

 مطالب طرح شده 

بداهلل در ابتدای علسه رئیس هئیت مدیر  انجمن ضمن عرض تسلیت به آقای دکتر زین العابدینی س خانم انصاری، فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت اباع .1

 حسین)ع( را تسلیت گرتند. 

کمیته اعرایی طبق رسال مرسوم اقدام به انتشار فراخوان کرد  که خوشبختانه با افزسدند ایشان  .به بیان گزارش ورداختندکنگر  هرتم . دبیر کمیته اعرایی 2

ت همکاری داشتند س قرار است با این افراد مصاحبه صورت گیرد. ایشان افزسدند انتظار داسطلب درخواس 33رسز  3استقبال بسیار زیادی مواعه شد در مدت کمتر از 

 مباحث به صورت بین المللی اطالع رسانی شود. سعود دارد س قرار است   ISCثبت کنگر  در سیویلیکا س 

درگذشت استاد عادل آذر را خدمت اعضای هئیت مدیر  تسلیت . دبیر علمی کنگر  هرتم ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری امام حسین علیه السالم، 3

محورهای کلی کنگر ، بار  دردر ادامه  ودند نمو "هزار  سوم از آن ما استبه هزار سوم خوش آمدید " با عنوان کنگر  هرتم ویشنهادی شعاراشار  به گرتند. ایشان 

ویش نشستها، استارووزال، چهار بخش عمد  مانند  شاملم . ایشان بیان کردند ساختار محتوایی کنگر  هرتتوضیح دادندرشته همکاران س ای  اعضای فرارشته

است س در ادامه بیان کردند کمیته های مورد نیاز در کنگر  همان کمیته های موعود در انجمن می باشد. ایستگاههای کارآفرینی، ارایه سخنرانی س عوایز س یادمانها 

 ن کردند در حال رایزنی هستیم س از کمیته راهبری س هئیت مدیر  انجمن درخواست مساعدت داریم. در رابطه با نهادهای مشارکت کنند  در کنگر  هرتم ایشان بیا

مناسب  "خوش آمدید"در رابطه با شعار کنگر  هرتم بیان کردند با توعه به گذشت سالهای زیاد از هزار سوم آسردن کلمه . رییس هئیت مدیر  انجمن کتابداری 4

د منظور از یادمان های حرفه ای چیست؟ دبیر علمی کنگر  هرتم بیان کردند منظور تقدیر از ویشکسوتان است س بیان کردند نیست. همچنین ایشان بیان کردن

 آمادگی دریافت هرگونه ویشنهاد در عهت ارتقای کنگر  هستیم. 

افراد اعطا می کند در ساقع بیان کنند  همان یادمانها است. بند  به شخصه موافق دس نوع یادمان نیستم. عوایزی که انجمن به . خزانه دار انجمن بیان کردند 5

 همچنین ایشان ویشنهاد دادند بهتر است در بخش کودکان س نوعوانان عایز  ای به نام خانم قزل ایاغ در نظر گرفته شود. 

ساعت فایل  40وعا مدند از ابتدا تا انتهای کنگر  ششم مجمسئول کمیته انتشارات به بیان هزینه مربوط به چاپ کتاب کنگر  ششم ورداختند س ایشان بیان کر .6

هزار  عت هزینه صدسخنرانی داریم. طبق مشورت با افرادی که قبال در این زمینه فعالیت داشتند برآسرد مالی برای ویاد  سازی فایل های صوتی به ازای هر سا

خانم واسیار به بیان مبلغ ساریز شد  از اسپانسرهای کنگر  ششم ورداختند س  .ه نیاز استمیلیون تومان هزین 5الی  4.5تومان اختصاص یافته س در مجوع مبلغ 

 ایشان افزسدند با توعه به اهمیت کتاب کنگر  ششم س موعودی محدسد انجمن الزم است هئیت مدیر  در این زمینه تصمیم گیری نمایند. 

ه اندک انجمن بهتر است در این زمینه از نیرسهای دانشجویی استراد  دبیر انجمن کتابداری در خصوص ویاد  سازی فایل های کنگر  افزسدند با توعه به بودع . 7



 

  کنند.سئول کمیته معرفی ایشان ویشنهاد دادند که هر کدام از گرس  ها س اساتید یک یا دس دانشجوی فعال خود را برای همکاری با کمیته انتشارات به مشود. 

ت چنانچه کمیته رئیس هئیت مدیر  انجمن در خصوص استراد  از دانشجویان در ویاد  سازی فایل ها بیان کردند استراد  از نیرسی دانشجویی ویشنهاد خوبی اس

 ناسب خواهد بود. بازاریابی بتواند اسپانسر استراد  کند بسیار م

شیوع سیرسس کرسنا، به بیان مسایل س مشکالت در برگزاری انتخابات مجمع ورداختند. ایشان بیان کردند آقای دکتر اعظمی رئیس هئیت مدیر  شاخه کرمان  .8

مدیر  انجمن در خصوص مشکالت مطرح شد  از رئیس هئیت عدم سعود اسپانسر، نیود نیرسی فعال س مشکالت مالی اعضا از عمد  مشکالت شاخه کرمان هست. 

در وایان، هیات مدیر  انجمن شاخه کرمان بیان کردند انجمن شاخه کرمان در گذشته بسیار فعال بود  س اکنون که در این سضعیت قرار گرفته عای تاسف دارد. 

رئیس هئیت مدیر  همچنین دد. درصدی لحاظ شود س مجددا این شاخه فعال گر 20خصوص برگزاری انتخابات مجمع شاخه کرمان تخریف  کردند که در موافقت

س گزارشی را انجمن کتابداری در خصوص مشکالت مطرح شد  در شاخه کرمان بیان کردند بهتر است خزانه دار انجمن در این خصوص بررسی هایی انجام دهند 

 کنند.  ارائه

گرنت به افراد شرکت کنند   20ت دریافت شد  از متقاضیان  حدسد درخواس 24خزانه دار انجمن به ارایه گزارش مدرسه تابستانی ورداختند س بیان کردند از . 9

نرر ثبت  25نرر عضو عدید به انجمن ملحق شدند. به طور کلی  11نرر از افراد دارای گرنت، عضو انجمن نبودند س با این اقدام  13اختصاص داد  شد س از این تعداد 

نشست را شرکت کردند. در مجموع  3نرر ثبت نام آزاد داشتیم س یک نرر به طور اختصاصی  12من بودند. نرر عضو کمیته های انج 13نامی داشتیم از این تعداد 

ایشان بیان کردند بهتر است برای تشکر س قدردانی از مدرسین مدرسه تابستانی مبلغی را در اختیار تومان درآمد حاصل از مدرسه تابستانی بود.  1.765.000مبلغ 

تحقیقات بسیاری در این زمینه انجام شد  س نظرات  مطرح کردند.نکاتی  خزانه دار انجمن راعع به ورسند  مالیاتی ه،همچنین در ادامرد. کمیته آموزش قرار گی

قرار شد  . ایشان ویشنهاد کردند چنانچه بدانیم کد حوز  مالیاتی انجمن کتابداری چه باشد بهتر می توانیم کار را انجام دهیم. شد  استمختلری در این زمینه ارایه 

 وذیرد.  انه دار محترم صورتیاتی تا حصول نتیجه توسط خزی ورسند مالویگیر

هئیت مدیر  انجمن ضمن تشکر از تمامی دست اندرکاران مدرسه تابستانی بیان کردند کادر آموزشی بسیار خوبی را کمیته آموزش رئیس  . در وایان علسه،10

می شد س گرنت اختصاص داد   انتخاب کرد  بودند س ساقعا شایسته تقدیر است. نکته قابل توعه این است انتظار می رسد با توعه به تعداد افراد ثبت نام کرد  به افراد

راعع به ورسند  مالیاتی بیان کردند بهتر است با مسئول صندسق رفا  همچنین بهتر است در این زمینه آسیب شناسی کنیم که چگونه موثرتر می توانیم عمل کنیم. 

همچنین ایشان بیان کردند الزم است با درخواست فرهنگستان زبان س ادب فارسی همکاری . اط برقرار شوداعضای هئیت علمی دانشگا  الزهرا)س( بیشتر ارتب

آقای دکتر در این خصوص با مقرر شد از کنند. در این زمینه فعالیت خود را آغبا کمک دبیرخانه انجمن  داشته باشیم س مقرر شد دس کمیته انتشارات س وژسهش 

ن س دبیر انجمن کتابداری س اطالع رسانی در خصوص همکاری با فرهنگستان زباهمچنین مقرر شد تا تجربیات ایشان هم استراد  شود.  مشورت شود س ازخسرسی 

 . دهندرا اطالع  انجمن برای همکاریس آمادگی  دهندواسخی به نامه فرهنگستان زبان س ادب فارسی ، ادب فارسی

 

 مجری مصوبات رديف

 خزانه دار انجمن بررسی مشکالت هزینه عضویت اعضای ویوسته شاخه های استانی انجمن  1

 دبیر اعرایی کنگر  هرتم نیاز س وایگا  های مورد   ISCدر سیویلیکا س  هرتم متخصصان علوم اطالعات ثبت کنگر  2

 کنگر  هرتماعرایی  دبیر کنگر  هرتم در  از ویشکسوتانبررسی امکان تقدیر  3

 دبیرخانه انجمن   درصدی  20 واسخ به شاخه کرمان در خصوص اعمال تخریف 4

عوایز کمیته  /هش انجمنسکمیته وژ بخش کودکان س نوعوانان در  عایز  ای به نام خانم قزل ایاغبررسی ویشنهاد  5

 ملی انجمن

 خزانه دار انجمن  ذیصالحاز مجاری ورسند  مالیاتی ویگیری  انجمن س ورسند  مالیاتی سضعیتبررسی  6

برای  شاخه کرما بار  مشکالتدراعضا در شاخه کرمان س ارائه گزارش بررسی سضعیت ثبت نام  7

 ثبت نام اعضا
 خزانه دار انجمن

با همکاری  کمیته وژسهش انجمن ختلف آموزشیهای محضور کمرنگ مخاطبان در برنامه  آسیب شناسی 8

 کمیته آموزش

ا برای همکاری با کمیته کدام از گرس  ها س ا ساتید توسط هریک یا دس دانشجوی فعال  معرفی 9

 ششمبرای ویاد  سازی کنگر  انتشارات 

مسئولین کمیته ها س اساتید عضو هیات 

 مدیر 

کمیته انتشارات س جمن، دبیرخانه ان گان تخصصی انجمندربار  تدسین ساژهمکاری با فرهنگستان زبان س ادب فارسی  10

 وژسهش 



 

 

 مديره:هيات نام و امضای اعضای 

 طالع سانی ایران، رئیس انجمن کتابداری س ادکتر سعید رضایی شریف آبادی

 ، دبیر انجمن دکتر رحمان معرفت

 ، عضو هیات مدیر  س نایب رئیس انجمندکتر مریم اسدی

 ، خزانه دار انجمنوریسا واسیارخانم 

 عضو هیات مدیر  س مسئول کمیته بازاریابی انجمنی، دکتر حمید  ععرری واسرس
 ت انجمنعضو هیات مدیر  س مسئول کمیته انتشارا، دکتر محبوبه قربانی

 عضو هیات مدیر  س مسئول کمیته فناسری های نوظهور انجمن، رضا شهرابی فراهانیدکتر 

 عضو هیات مدیر  س مسئول کمیته وژسهش انجمن، دکتر سعید  اکبری داریان

 عضو هیات مدیر  س مسئول کمیته رسابط عمومی انجمن، مریم انصاریخانم 

 

 نام و امضای بازرسان انجمن:

  العابدینیدکتر محسن حاعی زین

 دکتر امیررضا اصنافی

 ساناز باغستانیسرکار خانم 

 


