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 اطالعات ايران ) ايران داک( 

 16ساعت خاتمه:         14ساعت شروع: 

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

 قربانی

 (به دلیل اختالل اینترنتی) ، پریسا پاسیاردکتر سعیده اکبری داریان ،مریم انصاری ،دکتر رضا شهرابی فراهانی غايبين هئيت مديره:

  العابدینیدکتر محسن حاجی زین  بازرسان:

 ساناز باغستانیخانم  ،دکتر امیررضا اصنافی غايبين هئيت مديره:

سن زاده، آقای عمرانیمهمانان:  ضا رجبعلی بیگلو و مدیران آقای دکتر ح سایر مدیران و آقای دکتر ر شی، روابط بین الملل و  شگاه  محترم پژوه پژوه

 علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداک(

 مباحث دستورجلسه
 هفتم متخصصان علوم اطالعات کشور کنگره بررسی پیشرفت .1

 مطالب طرح شده 

 برگزار شد.  ایران داکدر  14یکشنبه ساعت جلسه روز 

جلسه به معرفی و تشریح ، ضمن خیرمقدم به میهمانان حاضر در آقای دکتر حسن زادهدر ابتدای جلسه، ریاست محترم ایرانداک، جناب  .1

معاونین محترم پژوهشگاه نیز اشاره ای مختصر به زمینه های همکاری و پرداختند.  علوم و فناوری اطالعات اقدامات در حال انجام پژوهشگاه

 فعالیت مشترک بین ایرانداک و انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران کردند.

به پیشینه درخشان ایران داک اشاره و بیان کردند با مدیریت  بابت میزبانی جلسه، رئیس انجمن ضمن تشکر از ریاست پژوهشگاهدر ادامه،  .2

 آقای دکتر حسن زاده آینده ای درخشان برای ایران داک انتظار می رود. 

نفر در کمیته اجرایی در حال فعالیت هستند و روز گذشته اولین پیش نشست کنگره برگزار  30حدود دبیر اجرایی کنگره بیان کردند سپس  .3

توجه به و ن مسایل در اجرای پیش نشستها توجه به بحث دسترسی )اختالالت اینترنت(، استفاده از پلتفرم ادوبی کانکت شد. از مهمتری

 ایشان فهرست فعالیت هایی که باید انجام شود را نام بردند و چالشهای مرتبط با آن را برشمردند.اسپانسرهای مالی است. 

از سوی دبیر اجرایی کنگره بیان کردند کنگره هفتم در ابتدا بسیار خوب شروع شد و اکنون  در خصوص مسایل مطرح شدهدبیر علمی کنگره  .4

با مشکل دسترسی به اطالعات مواجه هستیم و الزم است خودمان را با شرایط جدید وفق دهیم و الزمه این امر این است از پلتفرمهای داخلی 

ایشان بیان کردند بنده تمایل دارم  کنگره داشتند.جلسه ای با دبیران  برگزاریرخواست استفاده کنیم و اقدام به تشکیل گروه کنیم. ایشان د

 برای انجام کار با دبیران تماس گرفته شود و از آنها درخواست شود که ادامه دهنده کار باشند. در خصوص اسپانسری هم کمیته راهبری باید

شرایط حاضر تمایل دارند به صورت حضوری در کنگره شرکت کنند و کنگره امسال تصمیم گیری کند. ایشان بیان کردند افراد با توجه به 

 بسیار پرشور تر از قبل خواهد بود. 

ولی مسائلی هست که باید مطرح شود. بعضی از  هستم برگزاری کنگره به صورت حضوری بنده موافق دبیر اجرایی بیان کردند در ادامه،  .5

اعضای تیم اجرایی کنگره در شهرستانها هستند و محل برگزاری پیش نشستها باید تعیین شود. دبیر علمی در این خصوص بیان کردند کنگره 

اعضای  نیز اشاره کردند که رانی به صورت حضوری و پیش نشستها به صورت مجازی خواهد بود و نگرانی در این زمینه وجود ندارد. آقای عم

هر کمیته می توانند جلسه ای حضوری یا مجازی تشکیل دهند. معاون دبیر علمی بیان کردند می توانیم در اپلیکشن بله گروه تشکیل دهیم. 

لمی بیان کردند هدف از دبیر عایشان بیان کردند در ایستگاه کارآفرینی دانشگاه تربیت مدرس لوگو انجمن و عبارت کنگره درج نشده بود. 

بازخورد  ایجاد ایستگاه کارآفرینی تداوم است و بعد  از کنگره هم این روند را ادامه خواهیم داد و هر چه دانشگاهها در این زمینه آزادتر باشند

 بهتری به دست می آید.



 

 

 مديره:هيات نام و امضای اعضای 

 اطالع سانی ایران، رئیس انجمن کتابداری و 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
 انتشارات انجمنعضو هیات مدیره و مسئول کمیته ، دکتر محبوبه قربانی

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

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

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

 

  العابدینیدکتر محسن حاجی زین نام و امضای بازرسان انجمن:

نفر مجازی است و اکنون فرصت چندانی  200و  نفر به صورت حضوری 1000رئیس انجمن بیان کردند انتظار بنده از برگزاری کنگره حدود   .6

و سایر پلتفرمها که این  استفاده کرد مانند ایتا و سروش پالس و آیا می توان از پلتفرمهای دیگر نداریم. مهمترین نکته بحث تعامالت است

استفاده کرد و بهتر است از دیگر پلتفرومها فراد از یک پلتفروم ایشان بیان کرد نمی توان این انتظار را داشت که ا موضوع باید بررسی شود.

کالن  استفاده کرد. ایشان بیان کرد از طریق پلتفرومها می توان تعداد افراد کمیته اجرایی را بیشتر کرد. ایشان در ادامه بیان کردند مدیریت

 ن افراد ایجاد کنیم و بسیار پرشور برگزار کنیم. کنگره با دبیر کنگره است و این مسئله از این جهت بیان شد که بتوانیم هماهنگی الزم را بی

همچنین نکاتی درخصوص نظام را داشته باشیم. ایشان  برگزاری کنگرهباید آمادگی الزم برای  در هر شرایطی ماآقای عمرانی بیان کردند  .7

 گزار شود. کردند و قرار شد در آینده ای نزدیک جلسه ای با همین موضوع در ایرانداک بربیان مهندسی داده 

چنانچه مبحث مهندسی نظام داده در کنگره مطرح شود ممکن است  این اقدام بسیار مفید است رئیس انجمن در این خصوص بیان کردند  .8

کنیم و سپس  از طریق پژوهشگاه ایران  فراهمزمینه های آن را باشند  تمایل به همکاری داشتهوزه تخصص دارند حافراد دیگری که در این 

 مجلس برسانیم.  داک به

دانشگاه ها به عنوان بازوان توانمند انجمن کتابداری  در برگزاری کنگره می توان از انجمن های علمی و دانشجویی اشاره کردند کهدبیر انجمن   .9

بعدی ایستگاه کارآفرینی ند انشگاه سمنان می تواپیشنهاد دادند که گروه علم اطالعات داستفاده کرد و ایشان  و اطالع رسانی ایران می توان

 . را برگزار کند

 جلسه راس ساعت به پایان رسید.
 

 مجری مصوبات رديف

 انجمن دبیرخانه دبیر محترم کمیته اجرایی با همکاری  جلسه با دبیران کنگره تنظیم  1

 دبیرخانه انجمن دبیر محترم کمیته اجرایی با همکاری  بررسی حامیان مالی و معنوی در کنگره  2

 جناب آقای ابراهیم عمرانی پیگیری جلسه مرتبط با نظام مهندسی داده 3

استفاده از پتانسیل پیام رسان های مناسب داخلی برای ایجاد گروه های  4

 الزم مرتبط با کنگره هفتم
 دبیر محترم کمیته اجرایی

 با همکاری دبیرخانه انجمن دبیر محترم کمیته اجرایی برگزاری نشست مرتبط با کمیته راهبری کنگره هفتم 5

انجمن های علمی و  برگزاری نشستی با دبیران و اساتید مشاور  6

 دانشگاه های کشور دانشجویی

دبیران محترم کمیته های علمی و اجرایی با همکاری دبیرخانه 

 انجمن



 

 دکتر امیررضا اصنافی

 ساناز باغستانیسرکار خانم 

 


