
 

 کتابداری و اطالع رساني ايران علمي انجمن هيات مديره صورتجلسه

م  نرم افزار ادوب کانکت انمحل برگزاری:         07/10/1400تاريخ برگزاری:         کل 289-(هشتم)دوره  3-(1400) نهمشماره جلسه:  ن ج

 )بصورت مجازی(

سیاار ،دکتر حمیده جعفری پاورسی، دکتر رحمان معرفت دکتر سعید رضایی شریف آبادی، دکتر مریم اسدی، ت مديره:حاضران هيئ 18: ساعت خاتمه                                                                           16  ساعت شروع: ترر ، پریسا پا دک

 .مریم انصاری، دکتر سعیده اکبری داریان، رضا شهرابی فراهانی، محبوبه قربانی

 -- :مديره غائبين هيئت

  ها:مسئولين کميته

 ساناز باغستانی، خانم دکتر امیررضا اصنافی، العابدینیحاجی زینمحسن دکتر  ن:بازرسا

 ---:مهمانان 

 دستورجلسهمباحث 

کمیته روابط اطالعات، کمیته سازماندهی دانش آموختگان و دانشجویان، کمیته آرشیو، کمیته مسئولیت کمیته های باقی مانده در انجمن ) بررسی واگذاری .1

ی های بین الملل، کمیته شاخه ها، کمیته کتابخانه های تخصصی، کمیته برنامه ریزی و بهبود مستمر، کمیته مطالعات صنفی، کمیته نوآوری و فناور

 نوظهور(

 تصمیم گیری در خصوص سردبیری و هیئت تحریریه نشریه شناسه  .2

 نجمنپیگیری مجوز انتشارات مستقل برای ادرخواست  .3

 برررسی فرمت پیشنهادی ارائه گزارش مسئولین کمیته ها  .4

 تدو.ین استاندارد کتابخانه های تخصصی  .5

 نمودار سازمانی انجمن  .6

 

 مطالب طرح شده 

ییر د مجازیه صورت ب 1400در سال  رسانی ایرانانجمن علمی کتابداری و اطالع هشتمجلسه هائت مدیره دوره  سومان میوارد ز یین برگزار گردید.  ر ا

 نشست مجازی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت:

 به جناب دکتر عزیزی واگذار شد. آرشیو پس از بحث و بررسی، مسئولیت کمیته .1

 مسئولیت کمیته برنامه ریزی و بهبود مستمر به جناب آقای مسعودی واگذار شد.  .2

 درخوش واگذار شد.دکتر خانم  به سرکار کمیته سازماندهی اطالعات با توجه به پیشنهاد مطرح شده، مسئولیت .3

 واگذار شد.  مهندس شهرابی به آقای کمیته نوآوری و فناوری های نوظهورمسئولیت  .4

شریه تقویت توجه به انتشار مجله شناسه و آی بولتن مورد تاکید هیئت مدیره قرار گرفت. مقرر شدکمیته انتشارات پیگیر افزایش کیفیت این دو ن .5

 باشند.

تشریح شد و مقرر شد در گروه مجازی، همکاران ارجمند نسبت به  کتر اکبریتوسط سرکار خانم دفرمت پیشنهادی ارائه گزارش مسئولین کمیته ها  .6

 بررسی بیشتر فرمت و ارائه پیشنهادها به دکتر اکبری اقدام نمایند. 

ه جهت رعایت پروتکل های بهداشتی، اعضای هیئت مدیره موافق و ب 19در خصوص تشکیل جلسات انجمن، به توجه به شیوع سویه جدید کووید  .7



 

 به صورت مجازی و یک هفته در میان بودند. 1400برگزاری جلسات انجمن تا پایان سال 

 مقرر شد استاندارد کتابخانه های تخصصی توسط آقای مسعودی و همکارانشان تدوین شود.  .8

 و مورد تایید هئیت مدیره قرار گرفت.  خزانه دار انجمن نمودار سازمانی انجمن را تصویب .9

 

 

 مجری مصوبات رديف

 دکتر زین العابدینی ی کماته ترویج کتابخوان ایجادبررسی  1

طرح موضوع توجه به ارزیابی عملکرد انجمن )کنگره، شاخه ها، گروه های آموزشی و...( با  2

 برنامه ریزی و بهبود مستمر همکاری کماته 
 معرفتپاگاری اولاه دکتر 

 خانم دکتر اکبری فرمت پیشنهادی ارائه گزارش مسئولین کمیته ها بررسی بیشتر  3

 دکتر معرفت پاگاری ارتباط با شاخه های استانی و ارائه گزارش وضعات شاخه ها 4

 

 

 نام و امضای اعضای هيئت مديره:

    دکتر سعاد رضایی شریف آبادی

 
 دکتر مریم اسدی

 

 

 

 

 ارپریسا پاساخانم 

   
 دکتر حمیده جعفری پاورسی

 



 

 دکتر محبوبه قربانی

 

 
 رضا شهرابی فراهانیدکتر 

 

 دکتر سعیده اکبری داریان

 

 
  مریم انصاریخانم 

 

 نام و امضای بازرسان انجمن:

  العابدینیدکتر محسن حاجی زین

 

 دکتر اماررضا اصنافی

 

 ساناز باغستانیسرکار خانم 

 

 


