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 مطالب طرح شده 

رئیس و دبیر انجمن انتصاب جناب آقای  جلسه در ابتدایفضای مجازی ادوبی کانکت آغاز شد و با نام خدا در در روز سه شنبه  18جلسه راس ساعت 

 بریک گفتند. را تدکتر حسن زاده به ریاست ایرانداک 

خود  بیان کردند با تمام تالش شکر از اعتماد انجمن به ایشانضمن تدبیر کمیته دانش آموختگان ضمن معرفی خود، . پیش از شروع دستور جلسه، 1

 . شکل خواهند دادکمیته فعالی  ،در آینده و امیدوارانه

و به دبیران پنلها فرصت داده  تعیین، موضوعات شخص شدهم . معاون دبیر علمی کنگره ششم بیان کردند نمایندگان ایستگاههای کارآفرینی و پنلها2

مه خود را اعالم کنند. قبل از کنگره برای هر پنل دو پیش نشست در نظر گرفته شده و سعی خواهد شد از افراد جوان و چهره شده تا هفته آینده برنا

باره فعالیت های دبیر اجرایی کنگره ششم به بیان گزارشی درهمچنین پنلها مشخص شده است. وب چهای جدید استفاده شود. دستورالعمل و چار

نفر انتخاب شدند. در هفته گذشته با  36نفر اعالم آمادگی کردند که حدود  60در بحث فراخوان کمیته اجرایی د . ایشان بیان کردنندپرداختکمیته 

کردند و بهتر است در این  همکاریآقای شریفی در دانشگاه تهران در رابطه با پخش زنده رویدادهای کنگره جلسه ای تشکیل شد و ایشان اعالم 

شیم. در خصوص پنل پزشکی ایمیلی دریافت شده و یک پزشک در این زمینه اعالم آمادگی کرده و بسیار مایه زمینه تفاهم نامه ای داشته با

بیان کردند مسائل مربوط به کنگره با مدیریت خانم دکتر اسدی، آقای دکتر حسن زاده و خانم  جناب آقای دکتر رضاییدر ادامه، خرسندی است. 

و دانشگاه الزاهرا  شد دانشگاه الزهرا جلسه ای با خانم دکتر آبام نماینده گروه تشکیل در که کردند اشارهدکتر جعفری به خوبی پیش می رود. ایشان 

 ر کنگره را دارد.دنیز آمادگی همکاری 

 . داردقرار موزش آپروژه سازمان بنادر در مرحله  ارائه دادند و اشاره کردند کهژه مسئول پروژه سازمان بنادر گزارشی در خصوص این پرو .3

ن کردند مواردی مانند اهداف و نمودار سازمانی و مسئول دفتر انجمن به بیان مسائل و چالش ها در خصوص ارزیابی عملکرد پرداختند. ایشان بیا. 4

استانداردهای کتابخانه های تخصصی نیاز به صورتجلسه مصوب دارد. همچنین الزم است فرم نظرسنجی در سایت قرار گیرد و درصد رضایت از 

 عملکرد انجمن محاسبه شود. 

وص مستندسازی کمی ناقص عمل شده و الزم است به ازای هر ادعای بیان کردند در خص 1400. رئیس انجمن در خصوص ارزیابی عملکرد سال 5



 

  .صورت گرفته شده مستند عمل شود

ری کردند و این نامه با دبیر انجمن نامه ای را که برای رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی تنظیم شده بود را در فضای ادوبی کانکت بارگذا .6

مضمون رزور سالن برای برگزاری روز کنگره و دعوت از ایشان جهت عضویت در شورای سیاستگذاری و همچنین در خواست حمایت مادی و معنوی 

 سازمان اسناد و کتابخانه ملی از کنگره ششم تهیه شده بود. 

رئیس انجمن بیان کردند بهتر است افرادی که قبال با . استسردبیر برای نشریه شناسه  مسئول کمیته انتشارات بیان کردند مهمترین نکته انتخاب. 7

گیری این قرار شد پیگزینه معرفی شود که از بین آنها سردبیر انتخاب شود.  4یا  3فته شود و در نهایت نشربه شناسه همکاری داشتند در نظر گر

 موضوع با مسئول محترم کمیته انتشارات باشد.

ق این حمایت هستند و این اقدام می فدر رابطه با با پیشنهاد آقای دکتر فتاحی راجع به حمایت از نشریه دبیر انجمن بیان کردند همه دوستان موا .8

 تواند برای انجمن بسیار مناسب باشد. 

ن ه دار انجمن بیان کردند در رابطه با موضوع پرونده مالیاتی گزار مفصلی آماده شده است که در گروه ایمیلی هئیت مدیره مطرح شد و در ای. خزان9

مدت با سرممیزی اداره مالیات شمال صحبت شد و قرار شد ایشان در تخفیفات از انجمن حمایت کنند. همچنین در مورد تخفیف شاخه ها ایشان 

درصدی هم اعمال شود. ایشان از جانب مسئول کمیته روابط عمومی بیان  50درصدی، تخفیف گروهی  20کردند بهتر است در کنار تخفیف بیان 

کردند الزم است در مورد عضویت آقای جلیل وند تصمیم گیری شود و ایشان عضویت رایگان برخوردار شوند. همچنین ایشان، بحث قیمت گذاری و 

 رح کردند و بیان کردتد بهتر است در این زمینه یک روال مشخصی داشته باشیم. تخفیف ها را مط

 قت شود. . دبیر انجمن بیان کردند شاخه کرمان، کرمانشاه و مازندران مشکل پرداخت هزینه عضویت را دارند و بهتر است با پیشنهاد خزانه دار مواف10

ردند بهتر است در این امر سرعت به خرج دهد. با تخفیفات در مورد عضویت شاخه ها موافق . رئیس انجمن در رابطه با پرونده مالیاتی بیان ک11

شاخه خراسان کارنامه ای از فعالیتهای خود را داشته باشد و ایشان موافق بحث قیمت گذاری هستند. ایشان پیشنهاد دادند بهتر است انجمن مانند 

 است این عمل در انجمن اتفاق بیفتد و انجمن در این عمل پیشرو باشد. تعرفه های کتابداری هستند و بیان داشتند بهتر 

اعضا ورد تایید این نظام نامه م. مسئول کمیته انتشارات به بیان نظامنامه انتشارات پرداختند و کلیه بندها و موارد آن را توضیح و تبین نمودند. 12

بازرس انجمن در رابطه با نظامنامه بیان کردند بهتر است کمیته  داده شود. در عین حال،که در وب سایت انجمن قرار  قرار گرفت و مصوب شد

 . ندمنتشر شده ارتباط داشته باش موارداشران جهت نقد انتشارات انجمن با ن

، که . دبیر انجمن بیان کردند از فرهنگستان زبان و ادب فارسی نامه ای دریافت شده است مبنی بر اعالم سه نفر از خبرگان و کارشناسان انجمن13

معرفی به فرهنگستان برای دکتر اصنافی آقایان دکتر خسروی، دکتر افشار و  با نظرسنجی صورت گرفته، جنابدر این امر همکاری داشته باشند. 

 انتخاب شدند.
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 دکتر امیررضا اصنافی

 ساناز باغستانیسرکار خانم 

 


