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 مطالب طرح شده 

رئیس هئیت مدیره انجمن ضمن خوشامدگویی به در ابتدای جلسه  در کتابخانه جندی شاپور ایران مال با نام خدا برگزارشد.  15جلسه راس ساعت  

از  طالعاتی در خصوص کتابخانه جندی شاپور ارائه دادندند و در ادامه، جناب آقای عمرانی احاضران، از ریاست کتابخانه بابت دعوتشان قدردانی کرد

ست که برنامه های مختلفی در کتابخانه برگزار شود که موجبات آنجایی که کتابخانه ایران مال در یک مجموعه تجاری اداره می شود، سعی بر آن ا

 بازدید از کتابخانه را فراهم آورد.

دبیر انجمن ضمن قدردانی از ریاست محترم کتابخانه جندی شاپور به بیان دستور چلسات پرداخت و بیان کردند بهتر است با توجه به اهمیت  .1

 .ت قرار گیردموضوع کنگره، دستور جلسه کنگره در اولوی

برای همکاری با  نفر 50و حدود  رفتهصورت گمیته اجرایی بیان کردند استقبال بسیار خوبی کدبیر اجرایی کنگره در خصوص فراخوان همکاری با . 2

اگر قرار باشد کنگره به صورت حضوری برگزار گردد یکی از چالشهای د و در حال حاضر مشغول مصاحبه آنها هسیتم. ه اناعالم آمادگی کرد کمیته

ین در حالی است هنوز برخی از الزم است تعداد و نوع کمیته ها در کنگره مشخص شود امهم استقرار افرادی است که خارج از تهران سکونت دارند. 

کمیته ها مسئول ندارد. در بخش مستند سازی مکاتبات ایشان مطرح کردند بهتر است مکاتبات کنگره از طریق ایمیل مشخص و به صورت نیمه 

مشغلهای مدیریت وب سایت مستقل از دبیرخانه انجام شود. نیازمندیهای پشتیبان یکی دیگر از موضوعاتی است که الزم است مطرح شود. بانوجه به 

وجه ثبت نام و مدت زمان ثبت نام و زمان ارسال  .انجمن الزم است افرادی به جمع ما بپیوندد و بتوانیم با همفکری هم کنگره را به پیش ببریم

و باید به این موضوع توجه ویژه شود. در خصوص مکان است. حامیان مالی و معنوی امری مهم در اجرای کنگره است  مهم دستاوردها و مقاالت

ی برگزاری الزم است در جلسه شورای راهبری ریاست محترم کتابخانه ملی یا معاونین ایشان حضور داشته باشند تا بتوانیم از حداکثر ظرفیتها

موضوع دیگر مبحث پذیرایی افراد است که الزم است مبلغ آن در وجه ثبت نام اعمال گردد. در خصوص توزیع اطالعات به کتابخانه استفاده کنیم. 

ران پیشنهاد آقای دکتر حسن زاده با خانم سیروس کبیری گفتگو شد و ایشان پیشنهاد دارند کلیه مباحث کنگره از طریق شبکه اینترنتی رادیو ته

 زم است کنگره به صورت حضوری برگزار شود الزم است نسبت به پخش زنده و مباحث مرتبط با آن تمهیداتی اندیشه شود. انجام شود و چنانچه ال

بیان کردند بهتر موارد مطرح شده را طبقه بندی کنید و در جلسه رییس هئیت مدیره انجمن در خصوص پاسخ به موارد دبیر کمیته اجرایی  در ادامه،

 . مرتبط با آن تصمیم گیری شود

جهت برگزاری بهتر کنگره نکاتی را مطرح کردند. ایشان بیان کردند با توجه به تم کنگره کمیته مورد نیاز باید مشخص  جناب آقای عمرانی نیز. 3

ی برگزار شود و در شود. ایشان ضمن پیشنهاد برای انتخاب دبیر علمی برای کنگره هفتم بیان کردند الزم است کنگره امسال بصورت کامال حرفه ا



 

 کنگره امسال کمیته مطالعات صنفی نقش پررنگ تری نسبت به سایر کمیته ها خواهد داشت. 

رئیس هیئت همچنین دادند و مورد تصویب هئیت مدیره قرار گرفت. اسفندماه پیشنهاد  9و  8. رئیس هیئت مدیره انجمن  زمان برگزاری کنگره را 4

زمان حضوری مدیره انجمن جهت استفاده از افراد کمیته اجرایی بیان کردند بهتر است از افراد خارج از شهر تهران برای قبل کنگره استفاده کرد و در 

ثبت با حق باره جهت استقرار افراد استفاده کرد و در از خوابگاههای دانشجوییاز افراد شهر تهران استفاده کرد. همچنین ایشان بیان کردند می توان 

 اند از مبلغ کسر شود.  هزار تومان پیشنهاد داده شد و بیان کردند مانند سالهای قبل افرادی که هزینه عضویت را داده 200مبلغ  نام، 

به صورت مجازی برگزار شود. افتتاحیه و اختتامیه به صورت حضوری و در رابطه با نحوه برگزاری کنگره بنا شد هم به صورت حضوری و هم . 5

 مجازی باشد و پنلها به صورت حضوری و اگر پنلیست خارجی باشد به صورت حضوری و مجازی برگزار شود. 

حث کنگره کم و با کیفیت تر برگزار و اشاره داشتند بهتر است تعداد مبا . بازرس هئیت مدیره انجمن به به روز رسانی مطالب در سایت توجه کردند6

 شود. 

رئیس در ادامه  . دبیر انجمن در پاسخ به سواالت مطرح شده از سوی دبیر اجرایی، نظامنامه را بهترین منبع برای پاسخ به سواالت ایشان دانستند.7

 . رددگگزار بر ای هیئت مدیره انجمن  برای انجام مکاتبات کنگره و دبیرخانه بیان کردند الزم است جلسه جداگانه

خانه های سازمان بنادر پرداختند ایشان به مسایل و چالش ها و مشکالت در کتابارایه گزارش در این زمینه پرداخت. مسئول پروژه سازمان بنادر به . 8

 همچنین ایشان در مورد نحوه قرارداد با سازمان بنادر گفت و گو کردند.

اشاره کردند و بیان کردند الزم است به طور جدی وارد کار شد. الزم مکاری با سازمان بنادر هروند  رئیس هیئت مدیره انجمن  به طوالنی بودن. 9

 شامل پیشرفت پروژه باشد.بعدی گزارش سازمان بنادر  لساتجهر کدام از در مقرر شد  است در مورد هزینه وضعیت کامل مشخص شود. 

موختگان به خانم فیاضی واگذار جویان و دانش آکمیته صنفی به خانم پورحقانی واگذار شود همچنین مسئول کمیته دانش یتمسئول شدمقرر . 10

 شد. 
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