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 20ساعت خاتمه:            19فضاي ادوبی كانکت                              ساعت شروع: 

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

سی صاری ،جعفری پاور سعیده اکبری داریان ،مریم ان شهرابی ، دکتر محبویه قربانی، پدکتر  ضا  سیار، دکتر ر سا پا ری

 مریم انصاریفراهانی، 

 دکتر رضا شهرابی فراهانی غايبین هئیت مديره:

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

 مباحث دستورجلسه

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

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

 گزارش مسایل مالی و مباحث مربوط به امور مالیات. 3

 سایر مسایل انجمن )نامه های دریافتی، تعیین تکلیف روزهای جلسه هئیت مدیره(. 4

 مطالب طرح شده 

 مطرح شده و مصوبات به شرح زیر است:. مطالب در فضای ادوبی کانکت برگزارشد 19جلسه راس ساعت  
خزانه دار انجمن در خصوص با توجه به اهمیت مسائل مالی انجمن ابتدا خزانه دار محترم مطالب خود را مطرح کردند.  .1

تشکیل پرونده مالیاتی بیان کردند در مورد بحث پرونده مالیاتی نامه ای از سوی دکتر رضایی جهت استقرار دفتر انجمن در 

اسناد برای سازمان امور مالیاتی نوشته شد که سازمان امور مالیاتی آن را نپذیرفت. بنابراین از طریق کمیسیون  سازمان

انجمن های علمی وارد مذاکره شدیم و قرار است نامه ای از سوی کمیسیون انجمن های علمی خطاب به سازمان امور 

تی تنظیم شود. خزانه دار انجمن بیان کردند گزارش مشخصی از مالیاتی جهت استقرار دفتر انجمن در سازمان امور مالیا

وضعیت شاخه های نداریم. شاخه کرمان تا کنون لیستی از اعضای ثبت نامی و مبالغ پرداختی اعالم نکرده است. شاخه 

هم درخواست  خراسان علی رغم استعالم از دفتر انجمن، قیمت نامصوب برای عضویت اعضا اعالم کرده است. شاخه آذربایجان

. برگزاری انتخابات را دارند و اعالم کرده اند که مانند شاخه خراسان عمل کنند که با درخواست آنها مخالفت شده است

شود. خزانه دار انجمن راجع  تالش بیشتریوضعیت مالی و درآمد انجمن باید  برای بهبود خزانه دار انجمن بیان کردند که

ر انجمن، بیان کردند این وسایل فرسوده و قابل استفاده نیست و بهتر است آنها را به فروش به در وسایل رده خارج در دفت

خزانه دار انجمن در مورد ادوبی کانکت بیان کردند ماهانه مبلغی را به شرکت جهت بهره مندی از خدمات می برسانیم. 

است در این زمینه با شرکت گفتگو کنیم. خزانه دار  پردازیم و در حدود یک ماه اخیر از این بستر استفاده نکرده ایم و بهتر

نهال کاشته شده است و با توجه به این که روز درختکاری نزدیک است بهتر است در  90انجمن بیان کردند تا کنون حدود 

 این زمینه اقدامی انجام دهیم. 

ایل اسقاطی هستند و باید از دفتر بیان کردند این وسخروج وسایل رده خارج از دفتر انجمن بازرس انجمن در خصوص  .2

 انجمن حارج شود بهتر است قبل از خروج از نظر حسابداری به این اموال توجه شود. 

انجمن  سرور یان کردند مشکل و نارسایی از سوینکاتی را بدبیر انجمن در مورد اختالل فضای ادوبی کانکت  .3

کتابداری بوده و بخشی از آنها مربوط به نوسانات اینترنت و به روز نبودن فضای ادوبی بود. بازرس انجمن بیان 

خزانه دار انجمن بیان کردند  کردند آیا می توان به جای ادوبی کانکت از سایر فضاها مانند اسکایپ استفاده کرد؟

ادوبی کانکت به دلیل ذخیره سازی آرشیوی آن استفاده می در گذشته از اسکایپ استفاده می شد، اکنون از 

 کنیم. 



 

 مديره:هیات نام و امضاي اعضاي 

 ایران، رئیس انجمن کتابداری و اطالع سانی دکتر سعید رضایی شریف آبادی

 ، دبیر انجمن دکتر رحمان معرفت

 ، عضو هیات مدیره و نایب رئیس انجمندکتر مریم اسدی

 ، خزانه دار انجمنخانم پریسا پاسیار

 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 فراهانیتر دک

مسئول کمیته روابط عمومی بیان کردند در روز درختکاری سعی خواهیم کرد به کاشت نهال ها توجه شود و  .4

 برای این اقدام برنامه ریزی می شود. 

ه باید شتند که در این زمینبازرس انجمن در خصوص انتشارات انجمن مانند شناسه و آی بولتن درخواست دا .5

سرعت بیشتری به خرج داد. مسئول کمیته انتشارات بیان کردند آی بولتن را باید کمیته روابط بین الملل پیگیری 

کند و اما در خصوص نشریه شناسه با خانم دکتر الهه حسینی قرار است صحبت شود و این خصوص مطالبی را 

 منتشر شود. 

اعضای هئیت مدیره انجمن در جلسات مورد بررسی قرار دادند و دبیر انجمن بیان  بازرس انجمن حضور و غیاب .6

 کردند در این خصوص دفتر انجمن گزارش جامعی را آماده خواهد کرد.

اگر چه فروش اموال می تواند به صورت مقطعی  .بیان کردند انجمن نکاتی را رئیس انجمن در زمینه کمبود بودجه .7

ر است به فکر حامیان و قرارداد با سازمان بنادر و کشتیرانی بود. ایشان در مورد هزینه بهتمشکل را برطرف کند، 

استفاده شود. همچنین در مورد نهال ها  و سایر ابزارها بر بودن ادوبی کانکت بیان کردند بهتر است از گوگل میت

ی در لیزنا و سایت انجمن اسفند در روز درختکار 15بیان کردند مسئول کمیته روابط عمومی گزارشی را در 

 منتشر کنند. ایشان در مورد پرداخت هزینه تمدید عضویت اعضای انجمن نکاتی را بیان کردند.

دبیر اجرایی کنگره هفتم بیان کردند با توجه به اختالالت اینترنت در کار اجرایی بسیار عقب هستیم و پیش   .8

ان بیان کردند که در حال برگزاری کارگاه بازاریابی نشستهای کنگره در دی ماه برگزار می شود. همچنین ایش

 تولید محتوا هستیم. 

نظرسنجی صورت گرفت و مقرر شد جلسات در روزهای در بین اعضا جهت تعیین روزهای جلسه هئیت مدیره  .9

 سه شنبه برگزار شود. 

استاد خانم نوش آفرین رئیس انجمن بیان کردند مجموعه نفیس از اسناد انجمن در دوره قبل از انقالب توسط  .10

واهد شد و بهتر است از نامه تقدیر از ایشان در انصاری به دست بنده رسیده است که در دفتر انجمن بایگانی خ

  لیزنا منتشر شود. 

 

 مجري مصوبات رديف

 مسئول کمیته روابط عمومی گزارش روز درختکاری آماده کردن  1

 دبیرخانه و خزانه دار انجمن وسایل رده خارج در دفتر انجمن بررسی 2

 دبیرخانه انجمن  قدردانی از استاد نوش آفرین انصاری  3

 مسئول کمیته انتشارات و روابط بین الملل انتشار شماره های نشریه شناسه و آی بولتن  4



 

 عضو هیات مدیره و مسئول کمیته پژوهش انجمن، دکتر سعیده اکبری داریان

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

 

 نام و امضاي بازرسان انجمن:

  العابدینیدکتر محسن حاجی زین

 دکتر امیررضا اصنافی

 ساناز باغستانیسرکار خانم 

 


