
 

 صورتجلسه هيات مديره انجمن علمي کتابداری و اطالع رساني ايران

 فضای ادوبي کانکت            محل برگزاری:              22/09/1401کل    تاريخ برگزاری:  310-)دوره هشتم( 23( 1401) پانزده شماره جلسه:

 21.40ساعت خاتمه:           19ساعت شروع: 

ضران هيات مديره:   20ساعت خاتمه:                                                                          18ساعت شروع:     دکتر  دکتر سددعی،ه اکیر  داریان  مریم انصددار  ،دکتر حمی،ه جعفر  پاورسدد  دکتر رحمان معرفت    دکتر مریم اسدد،  حا

 مریم انصار محیویه قربان   پریسا پاسیار  

 دکتر رضا شهراب  فراهان   )با اطالع قیل ( دکتر سعی، رضای  شریف آباد   غايبين هئيت مديره:

 ساناز باغستان خانم دکتر زین العاب،ین     دکتر امیررضا اصناف  بازرسان:

 --  غايبين هئيت مديره:

 خانم حمی،ه معمار   خانم زهرا ضرغام   خانم دکتر پورصالح مهمانان: 

 دستورجلسهمباحث 
 دقیقه( 20گزارش مسایل مربوط به کنگره )دبیران محترم علم  و اجرای  کنگره  .1

 دقیقه(  10گزارش مسایل مربوط به سازمان بنادر ) .2

 گزارش خزانه دار انجمن در رابطه با اتمام پرون،ه مالیات  و درگاه انجمن  .3

 دقیقه(  30گزارش مسئول کمیته آموزشگاه ) خانم دکتر پورصالح   .4

 تصمیم گیر  در مورد فضا  ادوب  کانکت  .5

 مسایل و موارد مرتیط با نشریه آ  بولتن  .6

 مطالب طرح شده 

 در فضا  ادوب  کانکت انجمن برگزار ش،.  19جلسه روز سه شنیه ساعت 

در خصوص مسائل کنگره معاون دبیر علم  بیان کردن، در د  ماه قرار است پیش نشستها برگزار شود و بر طیق بازه زمان  آن با دبیران از  .1

رقرار ش، ول  متاسفانه بازخورد  از آنان دریافت نش،. بنابراین به ناچار از روش ها  دیگر از طریق پیام رسان واتساپ بطریق ایمیل ارتیاط 

و پیامک تلفن  استفاده ش، که همچنان بازخورد  از سو  دبیران دریافت نش، و الزم است برا  این امر با دبیران چاره ا  ان،یشه شود. 

د  ماه برگزار خواه، ش،. ایشان موضوع اسپانسر  را از مهمترین دغ،غه ها شمردن، بیان  3پیش نشست در تاریخ ایشان بیان کردن، اولین 

 استفاده شود.  سازمان ها  مطرح همچون ایران،اککردن، بهتر است از ظرفیتها  

است. در خصوص پلتفرم برا  اجرا  پیش  کمیته اجرای  کنگره هفتم بیان کردن، از مهمترین چالش ها نیود پلتفرم در بخش اجرای  دبیر .2

نشستها ممکن است با اختالالت و قطع  مواجه شویم که شرایط را بسیار سخت م  کن،. همچنین ایشان بیان کردن، جلسه کمیته راهیر  

 و الزم است جلسات منظم  داشته باشیم.  بای، تشکیل شودبه طور کامل 

در جلسات حضور داشته باشن، تا دغ،غه ها و مسائل مرتیط مطرح نیز م است دبیر علم  کنگره مسئول کمیته روابط عموم  بیان کردن، الز .3

شود و راهکار مناسب ارایه شود. در این خصوص معاون دبیر علم  انجمن بیان داشتن، بهتر است جلسه ا  تنظیم شود و از دبیرعلم  

 پیشنهاد ش، جلسه بع، برنامه ها  خود را اعالم نماین، و اجرا کنن،.  ، و از دبیران خواسته شود کهندرخواست شود در جلسه حضور یاب

خزانه دار انجمن در این خصوص همچنین نجمن در ایران داک برگزار نماین، و صحیتها  ایشان را در این خصوص بشنویم. اهئیت م،یره 

همچنین بهتر است تنخواه جهت انجام امورات کنگره  بیان کردن، بهتر است حضور دبیران در جلسات هئیت م،یره به رسمیت شناخته شود.

 در اختیار دبیر اجرای  باش،. بهتر است از فضاها  رایگان برا  برگزار  جلسات استفاده کرد. بحث اسپانسرها از میاحث مهم در کنگره است

مشکل است بهتر است بای، این نقش را تعریف کنیم  و با توجه به وجود کمیته بازاریاب  این مسئولیت برعه،ه آنان خواه، بود و اگر برا  آنان

ایشان بیان کردن، بهتر است از دبیر علم  دعوت شود تا در جلسات حضور یابن، و ادامه بیان کردن، بهتر است با توجه به تمام و همچنین 

ه دار انجمن فکر کنیم و سع  کنیم آنچه در امکانات  که داریم کارها  کنگره را پیش بیریم. دبیر انجمن بیان کردن، بهتر است مانن، خزان

که  توان داریم را انجام دهیم و ایشان بیان کردن، جلسه بع،  خود را در ایران داک برگزار خواهیم کرد. ایشان از معاون دبیر علم  خواستن،



 

 

 مديره:هيات نام و امضای اعضای 

   رئیس انجمن کتاب،ار  و اطالع سان  ایراندکتر سعی، رضای  شریف آباد 

   دبیر انجمن دکتر رحمان معرفت

اه سمنان م  توان دو پیش نشست با در لیرنا از رون، کنگره و شروع پیش نشستها خیر درج شود و همچنین ایشان بیان کردن، در دانشگ

دبیر اجرای  کنگره هفتم بیان کردن، در جلسه پیش رو الزم است تمام اعضا  کمیته در ادامه  برگزار کرد.  م،یر محترم گروهمساع،ت 

 راهیر  دعوت شود. همچنین ایشان بیان کردن، الزم است مصاحیه با آقا  دکتر رضای  شریف آباد  و خانم دکتر اس،  داشته باشیم. 

در نشریه آ  بولتن صاحب امتیاز آن شخص ظاهرا ازوک  مشخص ش، طیق گفتگو با خانم دکتر پ مسئول کمیته روابط بین الملل بیان کردن، .4

گفتگو ش، و بیان کردن، که اگر انجمن بخواه، در این زمینه فعالیت کن، بای، مطابق با حقیق  است. ایشان بیان کردن، با آقا  دکتر زمان  

شخص ش، صاحب امتیاز آن شخص حقیق  است یط شخص حقیق  عمل کن،. ایشان بیان کردن، طیق گفتگو با آقا  دکتر خسرو  مشرا

. مسئول کمیته روابط بین الملل بیان کردن، در سامانه نشریات وزارت ارشاد برا  نشریه شناسه هم ول  مجوز  برا  آن صادر نش،ه است

میته آموزش بیان کردن، مجوز  وجود ن،ارد به نظرم اگر قرار باش، اق،ام  صورت گیرد بای، تکلیف نشریه شناسه هم مشخص شود. مسئول ک

استفاده کرد. خزانه دار کمیته انتشارات  تجارب بهتر است از تجارب آقا  دکتر زره ساز در این زمینه استفاده شود و همچنین م  توان از

انجمن اظهار کردن، بهتر است مستن،ات انجمن برس  شود و بیان کردن، هزینه سایت را انجمن پرداخته است و الزم است سوابق به دقت 

اسه و بررس  شود. همچنین ایشان بیان کردن، در شاخه جنوب همانن، نشریه شناسه نشریه دیگر  داریم که اگر قرار است بابت موضوع شن

آ  بولتن جلسه برگزار شود الزم است آن نشریه هم در نظر گرفته شود. بازرس انجمن بیان کردن، الزم است نشریات آ  بولتن و شناسه 

رده مانن، پرون،ه مالیات  به نام انجمن ثیت گردد. دبیر انجمن بیان کردن، در انجام مسایل آ  بولتن و شناسه همکاران بسیار هم،النه عمل ک

 ن، ول  نسیت به مسائل حقوق  غافل بوده ان،. الزم است خانم دکتر معمار  در این زمینه تالش کنن، و این قضیه را پیگیر  کنن، که ابت،اا

 فرد حقیق  را پی،ا و مذاکره کنیم و اگر قیول نکردن، هئیت م،یره در این مورد تصمیم گیر  کن،. 

. ایشان در جلسه  ش،ن،موفق به برگزار  جلسه با وزارت خانه آموزش و پرورش   یریها  بسیارمسئول کمیته آموزشگاه  بیان کردن، طیق پیگ .5

جلسه ا  با انجمن کتاب،ار  ش،ن،. در این جلسه ایشان بیان  برنامه ریز  برا  تشکیلطرحها و برنامه ها  خود را مطرح کردن، خواستار 

یا یک تفاهم نامه داشته باشیم یا این که یک کمیته مشورت  تشکیل دهیم و رون،  کردن، برا  ادامه همکار  با آموزش و پرورش الزم است

خزانه دار انجمن بیان کردن، با توجه به فعالیتها  انجام ش،ه از سو  کمیته آموزشگاه  انعکاس خیر  از اق،امات و فعالیتها   را ادامه دهیم.

 به ارایه فعالیتها  خود بپردازن،. ایشان بسیار ضعیف است و بهتر است ایشان در سایت انجمن

افزار   دبیر انجمن در مورد ادوب  کانکت بیان کردن، از نظر دبیرخانه هیچ منع  برا  استفاده از نرم افزارها وجود ن،ارد و م  توان از هر نرم .6

ا کمک ن از ادوب  کانکنت دانشگاه سمنان باستفاده کرد ول  هر نرم افزار مزایا و معایب خاص خود را دارد. ایشان پیشنهاد دادن، که م  توا

 استفاده کردعق، یک تفاهم نامه همکار  مشترک طیق ضوابط موجود 

 

 . به پایان رسی، 21:40جلسه راست ساعت 

 
 

 مجری مصوبات رديف

 دبیرخانه  جلسه با ایران داک تنظیم  1

  مسئول کمیته روابط بین الملل بررس  نشریه آ  بولتن و شناسه  2

 دبیر اجرای  با کمک دبیرخانه انجمن تشکیل کمیته راهیر  کنگره هفتم 3

 ها  آموزشگاه مسئول کمیته کتابخانه بررس  ارتیاط بیشتر با وزارت آموزش و پرورش با عق، تفاهم نامه یا تشکیل جلسه مشورت  4

 دبیرخانه انجمن   بررس  نرم افزار ادوب  کانکت و عق، تفاهم نامه با دانشگاه سمنان 5



 

   عضو هیات م،یره و نایب رئیس انجمندکتر مریم اس، 

   خزانه دار انجمنخانم پریسا پاسیار

 عضو هیات م،یره و مسئول کمیته بازاریاب  انجمن   دکتر حمی،ه جعفر  پاورس
 عضو هیات م،یره و مسئول کمیته انتشارات انجمن  دکتر محیوبه قربان 

 عضو هیات م،یره و مسئول کمیته فناور  ها  نوظهور انجمن  رضا شهراب  فراهان دکتر 

 عضو هیات م،یره و مسئول کمیته پژوهش انجمن  دکتر سعی،ه اکیر  داریان

 عضو هیات م،یره و مسئول کمیته روابط عموم  انجمن  مریم انصار م خان

 

 نام و امضای بازرسان انجمن:

  العاب،ین دکتر محسن حاج  زین

 دکتر امیررضا اصناف 

 ساناز باغستان سرکار خانم 

 


