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 مطالب طرح شده 

 شد.  آغاز با نام خدا در فضای ادوبی کانکت 20جلسه راس ساعت 

مهر ماه پیش نشستها مشخص  16معاون علمی کنگره بیان کردند تمام برنامه های کنکره هفتم جمع بندی شد و قرار شد تا . 1

جامعه وقفه ای در این کار صورت گرفت. پیش آماده در با توجه به مشکالت اما  شود و در هر هفته سه پیش نشست داشته باشیم

ایی کارگاههای مناسب برگزار شد و الزم است با توجه به شرایط دبیر کمیته اجرایی بیان کردند برای اعضای کمیته اجرهمچنین 

رئیس هئیت مدیره انجمن بیان کردند بهتر است با توجه به شرایط  در ادامه، جامعه هیئت مدیره در این زمینه راهنمایی کنند.

ن اعالم کردند بهتر است عقب افتادگی های جلسات از پیام رسانهای دیگر استفاده شود همچنین ایشا اینترنت چالش های جامعه و

دبیر اجرایی کنگره هفتم بیان کردند استقبال مخاطبان مهمترین عامل همچنین جبران شود. نیز در فرصت مناسب هیات مدیره 

دبیر انجمن  رد توجه شود. الزم است به این موا ،است و با توجه به اتفاقات اخیر جامعه و بازخوردهایی که از افراد دریافت می شود

دبیر کمیته اجرایی  شود تا از حجم کار مقداری کاسته شود. برگزاربه صورت مجازی  می تواندی پیش نشستها بیان کردند برگزار

ن بازرس انجمبیان داشتند چنانچه برخی از پیش نشستها به صورت مجازی تشکیل شود، ممکن است از کیفیت کار کاسته شود. 

. رئیس انجمن . داشته باشیمکمی تامل  زمینهزم است در این و البیان کردند برای برگزاری برنامه ها نیاز به حال خوب است 

همچنین الزم است آقای صبر کنیم. دو هفته  حداقل در خصوص برگزاری یا عدم برگزاری پیش نشست ها، پیشنهاد دادند که

 ارایه دهند. دکتر حسن زاده در جلسات هئیت مدیره شرکت کنند و گزارشی از فعالیتها 

رانی پرداختند. ایشان اعالم داشتند پروپوزال اولیه در سازمان بنادر تنطیم گزارش از سازمان بنادر و کشتی . بازرس انجمن به ارایه2

با توحه به بودجه ای که به آن اختصاص می یابد، برحسب منطقه قرارداد  شد و مقرر شد هر منطقه نیاز خود را عالم بدارد و

دوره آموزشی فهرست نویسی در دانشگاه همچنین  حاضر انجمن منتظر دریافت اطالعات از سازمان بنادر است.تنظیم شود در حال 

شهید بهشتی برگزار شد. الزم است با توجه به نیاز سازمان بنادر دوره های آموزشی دیگری هم برگزار شود در این صورت الزم 

انجمن منتظر پاسخ از سوی سازمان بنادر است  اینکهیان کردند رئیس انجمن ب  است مسئول کمیته آموزش برنامه زیری کند.

 باشد.  ترجلو گام بسیار عالی است و الزم است همواره انجمن یک



 

، برای ساله 10مذکور با سابقه  ه. بازرس انجمن در رابطه با حمایت از نشریه مدیریت اطالعات و دانش شناسی بیان کردند، نشری3

 مسئول کمیته پژوهش بیان کردند سابقاست انجمن در این زمینه حمایت خود را اعالم بدارد.  و الزم گرفتن رنبه اقدام کرده است

خانم دکتر درخوش برای نشریه دانشگاهی دانشگاه تهران اقدام نمودند، در آن زمان مقرر شد شیوه نامه تنظیم شود و  بر این

مطابق با آن عمل نمود. شیوه نامه تنظیم شد و با توجه به پیگیریهای خانم دکتر درخوش پاسخ منفی از سوی انجمن دریافت 

رئیس انجمن بیان نمودند الزم است بر طبق شیوه نامه عمل ند در این صورت الزم است با همه نشریات یکسان عمل نمود. کرد

نشریه مذکور در مرحله تعیین  در حال که حمایت نمایدشود، ابتدا الزم است نشریه جایگاه مناسبی داشته باشد و سپس انجمن 

 . قرار داردنام 

قیمت  ،بیان کردند بهتر است راجع به خدمات کتابداری قیمت گذاری شود. بنابر پیشنهاد اعضای کمیته . مسئول کمیته بازاریابی4

گذاری مناسب نیست. ایشان دالیل زیر را مطرح کردند: بحث قیمت گذاری مربوط به کمیته صنفی است و برخی از کمیته های 

ه و اعتبار انجمن وارد شود ولی به آن عمل ننماید ممکن است وجهصنفی در این زمینه وارد نمی شوند و اکر انجمن در این زمینه 

بازرس انجمن بیان داشتند الزم است انجمن در  خدشه دار شود. در این صورت صالح بر این است انجمن وارد این حوزه نشود. 

 مرجع و منبع اصلی عمل کند. جمن می تواند به عموان یکناین زمینه وارد شود و قیمت گذاری را انجام دهد در این صورت ا

دبیر همچنین دبیر کمیته آموزش بیان کردند بنده با نظر بازرس انجمن موافق هستم و بهتر حداقل قیمت ها مشخص شود. 

انجمن بیان کردند با دیدگاه دوستان هئیت مدیره موافق هستم و الزم است کارگروهی در کمیته بازاریابی تشکیل شود و افراد 

بیان کردند الزم است مطابق با نظرات جمع عمل نمود و  در نهایت رئیس انجمنه کردن قیمت ها را متقبل شوند. زحمت آماد

بیان کردند نکته مهم مشخص کردن قیمتهای پایه و ابتدایی است و در هر شرایطی می تواند متناسب با خدمت مورد نظر قیمتها 

 توسط کمیته بازاریابی بررسی شودمقرر شد مجددا این موضوع تغییر داده شود. 

اخت هزینه افزایش ظرفیت انجمن بیان کردند هزینه مورد نیاز به حساب مدیریت سایت واریز . خزانه دار انجمن راجع به پرد5

ی با نام انجمن دارند، اکنون که در حال تشکیل کشد. ایشان در مورد پرونده مالیاتی بیان کردند برخی از شاخه ها حساب بان

در مورد بستن یا نگه داشتن س انجمن بیان کردند الزم است ازرب پرونده مالیاتی هستیم الزم است این اطالعات تایید شود.

 دبیر انجمن بیان داشتند در مورد پرونده مالیاتی الزم است یک حساب مرکزی داشته باشیم. حسابهای انجمن مشورت شود. 

دند شاخه خراسان اطالعیه برگزاری پرداختند و بیان کر دبیرخانه رسیده بهنامه های  اطالع رسانی در باره. دبیر انجمن به 6

شاخه کرمان درخواست برگزاری انتخابات را دارند و از رئیس انجمن و بازرس برای شرکت در همچنین انتخابات را داده است. 

  Aکمیسیون انجمن های علمی از انجمن های دارای رتبه یشان اطالع دادند که همچنین اانتخابات دعوت به عمل آمده است. 

مقرر  ات مدیرههیدرخواست دارد یک کارشناس با درجه علمی دانشیارجهت برنامه ریزی درسی معرفی نمایند. با پیشنهاد اعضای 

امه دریافتی از سازمان اسناد محتوای نچنین ایشان همشد آقای دکتر رضایی شریف آبادی به عنوان نماینده انجمن معرفی شوند. 

در ادامه، اشاره کردند . کردند ترا قرائورای سیاستگذاری خانم دکتر مومنی در جلسات ش مبنی بر حضوی سرکار و کتابخانه ملی

مهر  20نفر معرفی شود و الزم است افراد تا   5 ترویج انجمن ترویج علم ایران در یک نامه بیان کرده است برای دریافت جایزهکه 

 ین خصوص در گروه مجازی هیات مدیره اعالم نظر کنند.مقرر شد همکاران در اسرع وقت در ااسامی را اعالم نمایند. 

. در انتهای جلسه رئیس هئیت مدیره انجمن ضمت عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام حسن عسگری علیه السالم بیان 7

در رابطه به جلسه شورای سیاستگذاری پیشنهاد دادند بهتر کردند الزم است اعضای هئیت مدیره پیام رسان داخلی را نصب کنند. 

 مومنی جلسه ای برگزار شود.  است در آبان ماه با حضور سرکار خانم دکتر
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