
 

سه: شتم( 21( 1401)سیزده  شماره جل ضاي ادوبی كانکتمحل برگزاري:    09/08/1401كل    تاريخ برگزاري:  308-)دوره ه علمی  -ف

 21.30ساعت خاتمه:            20دانشجويی دانشگاه سمنان        ساعت شروع: 

ضران هیات مديره:  20ساعت خاتمه:                                                                          18ساعت شروع:   سدی،حا شریف آبادی، دکتر مریم ا ضایی  سعید ر سی دکتر رحمان معرفت، ، دکتر  صاری ،دکتر حمیده جعفری پاور  ،مریم ان

 مریم انصاریریسا پاسیار، دکتر رضا شهرابی فراهانی، ، دکتر محبویه قربانی، پدکتر سعیده اکبری داریان

 دکتر رضا شهرابی فراهانی غايبین هئیت مديره:

 العابدینی، دکتر محسن حاجی زینساناز باغستانیخانم  ،دکتر امیررضا اصنافی بازرسان:

 

 مباحث دستورجلسه
 دقیقه( 20. گزارش مسایل مربوط به کنگره )دبیران محترم علمی و اجرایی کنگره 1

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

 .  تصمیم گیری در مورد زمان برگزاری کنگره 3

 . تصمیم گیری در مورد روز جلسه هئیت مدیره 4

 مطالب طرح شده 

دانشگاه سمنان  علم اطالعات دانشجوییدر فضای ادوبی کانکت علمی  20جلسه راس ساعت با توجه به مشکالت مرتبط با ادوبی کانکت انجمن، 

 مباحث زیر مطرح و مصوب شد:برگزارشد. 

 

 معاون دبیر علمی کنگره بیان کردند بهتر است زمان برگزاری کنگره مشخص شود تا زمان پیش نشستها را تعیین کنیم. .1

در مورد سازمان بنادر بیان کردند نامه و پروپوزال تعیین شده ارسال شد و پاسخی از سوی سازمان بنادر دریافت مسئول پروژه سازمان بنادر  .2

نشده است. در زمینه آموزش، نحوه برگزاری کالس های آموزشی پیشنهاداتی ارایه شد و هنوز پاسخی دریافت نشده است. مساله مهم در 

با نرم افزار آذرسا است. شرکت پارس آذرخش در ازای پشتیبانی از اطالعات، درخواست هزینه دارد و سازمان بنادر مساله قرارداد پشتیبانی 

مقررشد تعاملی بین سازمان بنادر و شرکت پارس آذرخش صورت گیرد و این مساله هم مورد بررسی واقع شود. خزانه دار انجمن در راستای 

فاهم نامه با سازمان بنادر را مشخص سازیم و بازرس انجمن این عمل را به سرانجام برسانند. امور سازمان بنادر بیان کردند بهتر است مساله ت

 مقرر شد تفاهم نامه اولیه در گروه بحث ایمیلی قرار گیرد و افراد نقطه نظرات خود را در آن اعمال سازند. 

دبیر علمی کنگره بیان کردند بهتر است زمان برگزاری کنگره   دبیر انجمن بیان کردند بهتر است زمان برگزاری کنگره به تعویق بیفتد. معاون .3

در اردیبهشت ماه و زمان برگزاری پیش نشستها در آذر ماه مصادف با هفته پژوهش واقع شود. رئیس انجمن بیان کردند هفته سوم اردیبهشت 

ازرس انجمن بیان کردند ممکن است زمان برگزاری در راستای به تعویق افتادن زمان کنگره ب.ماه زمان مناسب برای برگزاری گنگره است

کنگره در اردیبهشت ماه با زمان  برگزاری نمایشگاه کتاب تداخل داشته باشد. دبیر اجرایی بیان کردند برای تاخیر صورت گرفته بهتر است 

جمن بیان کردند زمان برگزاری کنگره اطالعیه ای از سوی انجمن صادر شود و بیان شود که این موضوع در حال تصمیم گیری است. دبیر ان

اردیبهشت مناسب است و بهتر است در اطالعیه ای زمان دقیق مشخص نشود و فقط بیان کنیم که کنگره در اردیبهشت  20و  19در روزهای 

که می توان کنگره را  اردیبهشت در تقویم روز ملی کارآفرینی نام گذاری شده است 3ماه برگزار می شود. بازرس انجمن بیان کردند تاریخ 

در این هفته برگزار کرد. خزانه دار انجمن بیان کردند روز کارآفرینی در ایران مشخص نیست دقیقا چه روزی است. برخی والدت شیخ بهایی 

عالیتهای اجرایی اردیبهشت، ممکن است ف 4و  3را روز کارآفرینی دانسته اند. معاون دبیرعلمی انجمن بیان کردند با توجه به تعطیلی ها در 

اردیبهشت برگزار کنیم.رئیس انجمن بیان کردند بهترین زمان برگزاری  20و  19کنگره به مشکل برخورد و الزم است کنگره را در روزهای 

اعضای هئیت مدیره ، در رابطه با زمان برگزاری جلسات هئیت مدیره انجمندر نهایت مقرر شد تا اردیبهشت ماه است.  20و  19کنگره 

 روزهای پیشنهادی خود را به دفتر انجمن اعالم دارند. 



 

 

 كتابداري و اطالع رسانی ايران علمی انجمن هیات مديره صورتجلسه

 

 

 مديره:هیات نام و امضاي اعضاي 

 ، رئیس انجمن کتابداری و اطالع سانی ایراندکتر سعید رضایی شریف آبادی

 ، دبیر انجمن دکتر رحمان معرفت

 ، عضو هیات مدیره و نایب رئیس انجمندکتر مریم اسدی

 ، خزانه دار انجمنپریسا پاسیارخانم 

 عضو هیات مدیره و مسئول کمیته بازاریابی انجمنی، دکتر حمیده جعفری پاورس
 عضو هیات مدیره و مسئول کمیته انتشارات انجمن، دکتر محبوبه قربانی

 )غائب( عضو هیات مدیره و مسئول کمیته فناوری های نوظهور انجمن، رضا شهرابی فراهانیدکتر 

 عضو هیات مدیره و مسئول کمیته پژوهش انجمن، سعیده اکبری داریاندکتر 

 عضو هیات مدیره و مسئول کمیته روابط عمومی انجمن، مریم انصاریخانم 

 

احیای پست کتابدار  پیگیری درخواستکه بازنشسته آموزش و پرورش ان دبیردر خصوص درخواست مطرح شده از سوی یکی از دبیر انجمن   .4

ن در گذشته مساله خود را مطرح کردند در این خصوص مسئول کمیته انتشارات بیان کردند ایشا ، اطالع رسانی کردند.آموزشگاهی را داشتند

در دفتر  فعالیت های نامبرده کهرئیس انجمن بیان کردند بهتر است پیشینه همچنین ولی پیگیری های الزم از سوی ایشان انجام نشد. 

 استخراج شود و مشخص گردد طرح ایشان به کجا ختم شد و چه کاری میتوان روی آن انجام داد.  وجود دارد انجمن

صورت گرفته در  گروه بحث ایمیلی از جانب افراد در خصوص اتفاقات اخیر و انتصاباتخصوص ایمیل های ارسال شده در  یر انجمن در دب .5

رئیس انجمن در خصوص انجمن سخن گفتند و اطالع رسانی ایمیلهای مذکور را انجام دادند. جایگاه کتابخانه های ملی و مشخص شدن نظر و 

در خصوص جلسه با  که ردندایشان همچنین اشاره کبیان کردند برخی از پستهای مدیریتی جنبه سیاسی دارد. و  سخن کفتندانتصابات 

نمایندگان مجلس بهتر است درخواست خود را به کمیسیون انجمن های علمی دهیم و از انجمنهای مرتبط هم بخواهیم در این جلسه حضور 

 داشته باشند. 

بازرس انجمن در خصوص همچنین ر است نسبت به حضور و غیاب افراد در انجمن حساسیت به خرج داد. بازرس انجمن بیان کردند بهت .6

و قرار شد  نفر هئیت مدیره اصلی را داشته که با اساسنامه مغایرت دارد 7انتخابات شاخه کرمان بیان کردند شاخه کرمان در انتخابات خود 

 راهنمایی الزم از سوی دبیرخانه صورت گیرد.

 سئول کمیته بازاریابی بیان کردند بهتر است مشکل ادوبی کانکت برطرف شود. م  .7

 رئیس انجمن درخواست داشتند افراد هر چه زودتر گواهی امضای خود را به دفتر انجمن برسانند.  .8
 

 مجري مصوبات رديف

 کنگره هفتممسئول دبیر اجرایی  تنظیم اطالعیه جهت به تعویق افتادن کنگره  1

 دبیرخانه انجمن  برگزاری جلسه با کمیسیون انجمن های علمی  2

 دبیرخانه انجمن  مسئول کمیته کتابخانه آموزشگاهی با کمک  بررسی سوابق احیای کتابخانه آموزشگاهی   3

 دبیرخانه انجمن تنظیم روزهای جلسه برای برگزاری جلسات  4

 مدیره اعضای هیات ارسال گواهی امضا اعضای هیات مدیره 5



 

 انجمن:نام و امضاي بازرسان 

  العابدینیدکتر محسن حاجی زین

 دکتر امیررضا اصنافی

 ساناز باغستانیسرکار خانم 

 


