نظامنامه کنگره متخصصان علوم اطالعات ایران
كد سندM 91 -01 :
ویرایش :یک
هرگونه دخل و تصرف در اين مدرك و تكثير آن ممنوع است .چنانچه به تغيير يا انجام اصالحي در اين سند و يا
نسخهاي از آن نياز باشد ،طبق روش اجرائي مديريت مدارك و مستندات انجام ميشود
سند ممهور به مهرسبز رنگ معتبراست
اين سند از طريق سايت انجمن در اختيار همه کميتهها ،کارگروهها و اعضای انجمن قرار دارد و نسخه
كاغذي اصل در بايگاني مستندات انجمن نگهداري ميشود

سمت

نام و نام خانوادگي

تهيهكننده

رئيس کميته همايشها

ابراهيم عمرانی

تائيدکننده

رئيس کميته برنامهريزی و بهبود مستمر

فرامرز مسعودی

تاريخ

امضا،

اميررضا اصنافی
فريبرز خسروی
مهرناز خراسانچی

تصويبكننده

هيات مديره انجمن

رضا رجبعلی بگلو
سعيد رضايی
محمد زرهساز
فرامرز مسعودی
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اين سند از تاريخ تصويب اعتبار اجرايي دارد.
هددد  :هدف از تدوين اين نظامنامه تشريح ارکان ،فرايندها و فعاليتهای کنگره متخصصان علوم اطالعااات ايااران اساات
که هر ساله توسط انجمن با مشارکت کتابخانهها ،آرشيوها و موزهها برگزار میشود.

.2

دامنه كاربرد :اين نظامنامه همه فعاليتهااای ضااروری باارای برگاازاری کنگرههااای سااامنه متخصصااان علااوم اطالعااات
ايران توسط انجمن علمی کتابداری و اطالعرسانی ايران را در بر میگيرد.

.3

مسئولیتها :مسئوليت تهيه و ويرايش اين روش اجرايی به عهده کميته همايشهای انجمن ،مسئوليت اجااراي آن باه عهااده
اشخاص و واحدهايی است که در متن نظامنامه مشخص شدهاند و حسن اجرای آن به عهده رئيس انجمن است.
محل مهرسیستم
تاریخ:
مدیریت كیفیت

شماره:

نظامنامه کنگره متخصصان علوم اطالعات
ایران

.4
−
−
−
−
−

تعاری
انجمن :انجمن علمی کتابداری و اطالعرسانی ايران
نظامنامه :نظامنامه کنگره متخصصان علوم اطالعات ايران
کنگره :کنگره متخصصان علوم اطالعات ايران
سال کنگره :سالی که در آبان ماه آن کنگره برگزار میشود
دبيران :دبيران کميتهها ،کارگروهها و نشستهای کنگره
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مراجع و مدارک
جدول اعضای کميته راهبری با کد سندD 91 -001 :
جدول اعضای شورای سياستگذاری با کد سندD 91 -002 :
جدول برنامههای کنگره با کد سندD 91 -003 :
جدول اعضای کميته علمی با کد سندD 91 -004 :
جدول نشستها و دبيران کنگره با کد سندD 91 -005 :
جدول سياهه وارسی امور اجرايی با کد سندD 91 -006 :
جدول اعضای کميته اجرايی با کد سندD 91 -007 :
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بازنگري:

رديف
.1

شماره ويرايش

تاريخ بازنگري

كد سندM 91 -01 -01 :
صفحة  2از 6

خالصه و ماهيت تغييرات

.2

شماره:

محل مهرسیستم

تاریخ:
مدیریت كیفیت
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ارکان ،وظای

كد سندM 91 -01 -01 :
صفحة  3از 6

و مراحل اجرایی:

 -1-7مقدمه:
کنگره متخصصان علوم اطالعات ايران ،کنگرهای است حرفهای که با هدف نزديک ساختن حرفه و دانشگاه ،از سال 1394
آغاز به کار کرده است .اين کنگره مکمل همايشهای دانشگاهی و علمی -پژوهشی است که در دانشگاهها ،مراکز پژوهشی و ساير
انجمنهای علمی در کشور برگزار میشود .تالش کنگره اين است تا فضايی مناسب و علمی برای گفتگو ميان خبرگان ،حرفهمندان،
دانشگاهيان و پژوهشگران در حوزه فعاليت انجمن ايجاد کند .اعضای هيات علمی و دانشجويان رشته ،پژوهشگران ،کتابداران،
آرشيويستها ،موزهداران ،ناشران و متخصصان مرتبط با حوزه فناوری اطالعات و شرکتها و سازمانهای پشتيبانیکننده
سختافزاری و نرمافزاری مربوط ،ذينفعان و مخاطبان کنگره محسوب میشوند.
کنگره متخصصان علوم اطالعات ايران در آبان ماه هر سال برگزار میشود .شهر محل برگزاری کنگره و تاريخ دقيق آن،
همه ساله توسط هيات مديره انجمن تعيين و اعالم میشود.
 -2-7ارکان کنگره:
ارکان کنگره شامل هيات مديره انجمن ،کميته راهبری ،شورای سياستگذاری ،کميته علمی ،کميته اجرايی و دبيرخانه کنگره
هستند .ساير کميتههای انجمن نيز به تناسب نوع فعاليتهای کنگره ،در برگزاری کنگره مشارکت دارند .از جمله کميتههای همکار،
کميته پژوهش (برای مديريت امور مربوط به اعطای جوايز ملی) ،کميته روابطعمومی (برای اطالعرسانی ،تهيه بنرها و انجام امور
اجرايی نمايشگاهها و غرفههای جنبی کنگره) ،کميته بازاريابی و خزانهداری (برای جذب منابع مالی) ،کميته آموزش (برای برگزاری
کارگاههای جنبی کنگره) ،کميته انتشارات (برای تهيه و انتشار پوسترهای مورد نياز کنگره ،چکيدهنامهها ،مجموعه مقامت و
نشستهای کنگره) و کميته برنامهريزی و بهبود مستمر (برای ارزيابی کيفيت برگزاری کنگره ،تحليل و ارائه نتايج ارزيابی) هستند
که زير نظر کميته راهبری کنگره فعاليت میکنند.
 -1 -7-2هیات مدیره انجمن:
هيات مديره انجمن در نخستين جلسه بهمن ماه هر سال ،پيام کنگره ،محل و زمان برگزاری ،دبير علمی و دبير اجرايی کنگره
را تعيين و با درج در صورتجلسه ،به رئيس کميته همايشهای انجمن اعالم میکند .شاخههای استانی انجمن میتوانند نامزدی خود را
برای برگزاری کنگره ،حداکثر تا پايان آذر سال قبل از برگزاری ،با قيد نام شهر مورد نظر به هيات مديره انجمن به صورت مکتوب
اعالم نمايند .هيات مديره انجمن درخواست شاخهها برای برگزاری کنگره در استانهای غير تهران را بررسی و نتيجه را حداکثر تا
پايان دی ماه همان سال به شاخه متقاضی به صورت مکتوب اعالم میکند.
رئيس کميته همايشها موظف است در همان نخستين جلسه بهمن ماه يا حداکثر جلسه بعد ،اسامی اعضای کميته راهبری،
متشکل از افراد به شرح مندرج در بند  2 -1 -7نظامنامه را در قالب جدول  D 91 -001و اعضای شورای سياستگذاری ،به شرح
مندرج در بند  3 -1 -7نظامنامه را در قالب جدول  D 91 -002تهيه و برای تصويب به هيات مديره انجمن ارائه کند.
 -2 -2 -7کمیته راهبری:
کميته راهبری کنگره متشکل از  8نفر شامل رئيس انجمن ،دبيرعلمی ،دبير اجرايی ،سه نفر از اعضای هيات مديره و دو نفر
از اعضای هيات علمی دانشگاهها ،پژوهشگران و صاحبنظران حرفه است که توسط هيات مديره انجمن برای يک دوره يک ساله و
به شرحی که در بند  1 -1 -7نظامنامه آمده است ،انتخاب می شوند .مسئوليت کميته راهبری با رئيس انجمن است و رئيس کميته
همايشهای انجمن ،دبير و سخنگوی کميته راهبری است .در سالهايی که محل برگزاری کنگره در مراکز استانهای غير تهران
تعيين میشود ،رئيس شاخه انجمن در استان عضو کميته راهبری خواهد بود.
کميته راهبری کنگره ،وظيفه برنامهريزی و نظارت بر انجام همه امور کنگره ،از ابتدا تا انتها ،در چارچوب اهداف و
رويکردهای کالن تعيين شده از سوی شورای سياستگذاری را بر عهده دارد .اين کميته طی جلسات منظم دو هفته يکبار و در
صورت لزوم با فواصل زمانی کمتر ،وظايف خود را انجام داده و در جلسات هيات مديره روند پيشرفت امور کنگره را گزارش
میکند .تنظيم برنامههای زمانی کنگره ،جذب مشارکت نخبگان ،تعيين موضوعها در قالب نشستها ،تصويب اعضای کميته علمی
(شامل دبيران) با پيشنهاد دبير علمی ،تصويب سخنرانهای کليدی با پيشنهاد دبير کميته علمی ،تصويب برنامههای ويژه هر کنگره،
تعيين خطوط کلی علمی و اجرايی کنگره ،تدوين سياستهای اطالعرسانی ،جلب حمايتهای مالی و غيرمالی ،برنامهريزی و پيگيری
انتشار مجموعه مقامت و نشستهای کنگره و ارزيابی کيفی کنگره از جمله وظايف کميته راهبری است.
شماره:

محل مهرسیستم

تاریخ:
مدیریت كیفیت
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کميته راهبری موظف است ظرف  15روز پس از تصويب اعضای کميته در هيات مديره ،نسبت به تشکيل جلسه اقدام و
برنامههای کنگره را در قالب جدول  D 91 -003تنظيم و تصويب نمايد .در صورت نياز به بازنگری برنامههای کنگره ،موارد بايد
در قالب همان جدول و با قيد شماره ويرايش جديد اقدام شود.
دبير کميته راهبری موظف است تصميمهای کميته راهبری را مکتوب و به تصويب اعضای کميته راهبری برساند .دبير کميته
راهبری موظف است همواره يک نسخه از مصوبات کميته راهبری را برای نگهداری در بايگانی مستندات انجمن به دفتر انجمن
ارسال کند.
 -3 -2 -7شورای سیاستگذاری:
شورای سياستگذاری کنگره متشکل از تعداد معينی اشخاص حقيقی و حقوقی مهم و اثرگذار در سطح ملی و در حوزه
موضوعی کنگره است که وظيفه تعيين و ترسيم اهداف ،رويکردها و خطمشیهای کالن کنگره را بر اساس نيازهای جامعه مخاطبان
و ذينفعان آن بر عهده دارد .روسا و نمايندگان کتابخانهها ،آرشيوها ،موزهها ،مراکز دادهای و اطالعرسانی بزرگ کشور و
متخصصان برجسته رشته و حرفه اشخاص حقيقی و حقوقی مورد نظر برای عضويت در شورای سياستگذاری کنگره هستند.
اعضای شورای سياستگذاری همه ساله توسط هيات مديره انجمن مطابق جدول  D 91 -002تعيين و برای رايزنی دعوت میشوند.
شورای سياستگذاری کنگره حداقل سه بار در سال تشکيل جلسه میدهد که جلسه اول آن در ابتدای سال برای هدف گذاری و تعيين
حاميان مالی ،جلسه دوم در شهريور ماه برای بررسی روند پيشرفت کار کنگره و يک جلسه نيز پس از برگزاری کنگره ،برای
بررسی نتايج در دی ماه و پيش از آغاز فرايند کنگره بعدی است.
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تاریخ:
مدیریت كیفیت
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 -4 -2 -7دبیرخانه کنگره:
دبير خانه دائمی کنگره در محل انجمن قرار دارد و مسئوليت امور ارتباطی /مراسالتی کميتهها و شورای سياستگذاری را بر
عهده دارد .دبيرخانه کنگره زير نظر رئيس کميته همايشهای انجمن فعاليت میکند .برنامهريزی جلسات ،تنظيم و ثبت صورتجلسات،
دريافت و ارسال نامهها ،تهيه و ارسال دعوتنامهها ،صدور احکام ،معرفینامه و گواهیها و امور ستادی کنگره از جمله وظايف
دبيرخانه است.
 -5 -2 -7کمیته علمی:
کميته علمی متشکل از افراد حقيقی است که از ميان خبرگان ،حرفهمندان و اعضای فعال هيات علمی مرتبط با حوزه
موضوعی کنگره ،شامل کتابداری و اطالعرسانی ،علم اطالعات و دانششناسی ،آرشيو ،موزه ،نشر و فناوری اطالعات ،با پيشنهاد
دبير علمی و تصويب کميته راهبری انتخاب و تعيين میشوند .دبيران پنلها عضو کميته علمی هستند.
تشکيل کارگروهها و پنلهای کنگره و هدايت آنها تا مرحله برگزاری کنگره ،تشکيل کميته داوران ،فراخوان مقاله ،تجربه و
ايده و دريافت و داوری آنها ،تهيه چکيدهها برای انتشار ،تصويب اعضای نشست با پيشنهاد دبيران ،برنامهريزی برگزاری نشستها
شامل تنظيم برنامه زمانی ،ترکيب اعضای پنل و برگزاری جلسات هماهنگی پنلها پيش از برگزاری کنگره ،تهيه و تنظيم بيانيه
پايانی کنگره ،پيادهسازی نشستها و ويراستاری و آمادهسازی مجموعه مقامت و نشستهای کنگره برای انتشار از وظايف کميته
علمی است.
يکی از اهداف کنگره کمک به تشکيل يا تقويت کميتههای تخصصی انجمن است .از همين رو نظامنامه تاکيد دارد که در
تشکيل کارگروههای کنگره به گونهای عمل شود که کميتههای انجمن در فرايند برگزاری نشستها نقش فعال داشته باشند .وضعيت
مطلوب اين است که پنلها از درون کارگروهها و کارگروهها از درون کميتههای انجمن شکل بگيرند .و برعکس ،پنلها در تداوم
فعاليت خود منجر به کارگروهها و کميتههای دائمی انجمن شوند .با توجه به اين مالحظات ،کميته علمی میتواند تنها پنلی را برای
کنگره پيش رو طرح ريزی نمايد يا کارگروهی متشکب از متخصصان موضوعی تشکيل دهد که يکی از خروجیهای آن پنل کنگره
باشد و حالت سوم اينکه کميتهای تخصصی را تشکيل دهد .در اين صورت ،طرحريزی پنل و کارگروه در چارچوب مصوبات کميته
علمی و کميته راهبری کنگره خواهد بود اما تشکيل کميته تخصصی ،مطابق اساسنامه انجمن ،با درخواست افراد و تصويب هيات
مديره انجمن عملی خواهد شد.
دبير کميته علمی موظف است در فاصله زمانی خرداد تا پايان شهريور سال کنگره ،برنامهريزی نشستها را انجام داده و
اعضای کميته علمی را در قالب جدول  ،D 91 -004نشستهای قطعی شده کنگره را در قالب جدول  D 91 -005و اعضای کميته
داوران مقامت و ايدهها و تجربهها را در قالب جدول  D 91 -006به کميته راهبری ارائه کند .تهيه پيشنويس حکم و پيگيری صدور
حکم با امضای رئيس انجمن برای اعضای کميته علمی و کميته داوران و تحويل آنها به عهده دبير علمی است که تا پايان شهريور
سال کنگره بايد انجام شود.
دبيران موظف هستند تا پايان مهر ماه سال کنگره اعضای پنل خود را با دعوت از متخصصان موضوعی ،مشخص و همراه
با موضوعهای اصلی و فرعی به تصويب کميته علمی برسانند .رويکرد اصلی کنگره در تشکيل کارگروهها و پنلها دعوت عام از
همه صاحبنظران و متخصصان در سطح کشور است و دبيران همه مساعی خويش را برای جلب مشارکت آنها به کار میگيرند.
ترکيب مطلوب اعضای نشست ،ترکيب مناسب از اعضای هيات علمی و حرفهمندان است .دبيران موظف هستند تا پايان ماه مهر سال
کنگره ،نسبت به تهيه پيشنويس حکم  ،پيگيری صدور احکام با امضای دبير علمی کنگره و تحويل آنها به اعضای نشست ،اقدام
نمايند.
دبيران همچنين موظف هستند حداقل دو نشست حضوری با اعضای پنل يا کارگروه خود برگزار نمايند .برای تشکيل جلسات
مقدماتی ،دبيران در صورت تمايل میتوانند با هماهنگی دبيرخانه کنگره از امکانات انجمن استفاده نمايند .در اين صورت مزم است
دبيران برنامه زمانی دقيق خود شامل نام و وابستگی افراد شرکتکننده در جلسه و نيازهای جلسه خود را  3روز پيش از برگزاری
جلسه به دبيرخانه کنگره اعالم نمايند.
دبيران همچنين موظف هستند تا پايان مهر ماه سال کنگره حداقل دو گزارش مکتوب در خصوص روند پيشرفت برنامههای
خود از طريق دبير کميته علمی به کميته راهبری کنگره ارائه نمايند .همکاری در فرايند داوری مقامت و ايدهها و تجربهها ،مشخص
کردن نحوه برگزاری نشست شامل ارائه مقاله در نشست يا ايراد سخنرانی علمی از جمله وظايف ديگر دبيران است.
دبيران در تشکيل يا انحالل گروههای ايميلی و کانالهای تلگرامی برای اطالعرسانی ،دعوت از متخصصان و خبرگان و
بحثهای پيش از برگزاری کنگره مختار هستند .آنها همچنين میتوانند از صفحات مجازی خود مانند لينکداين و اينستاگرام برای
پيشبرد برنامههای خود بهره گيرند .مسئوليت مديريت چنين گروهها و کانالهايی به عهده دبيران است .اعضای کميته راهبری بايد در
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گروههای ايميلی و تلگرامی نشستها عضو شوند و دبيران بايد امکان عضويت آنها را فراهم کنند .هدف از عضويت اعضای کميته
راهبری در گروهها ،صرفا ً قرار گرفتن آنها در جريان امور و بحثهای گروه و در صورت نياز کمک به دبيران در خصوص
ضوابط و خطمشیهای کنگره است .اعضای کميته راهبری نمیتوانند از گروههايی که به آن دعوت شدهاند خارج شوند و به صورت
خصوصی يا عمومی در مديريت گروهها دخالت نمايند .نکات مطرحشده توسط اعضای کميته راهبری در گروهها صرفا ً در حد
توصيه است و دبيران تنها به دبير کميته علمی پاسخگو هستند.
 -6 -2 -7کمیته اجرایی:
کميته اجرايی متشکل از افراد داوطلب همکاری با کنگره است که توسط دبير اجرايی انتخاب و تعيين میشوند .اعضای کميته
اجرايی زير نظر دبير کميته اجرايی فعاليت میکنند و دبير کميته اجرايی موظف است تا پايان مرداد ماه سال کنگره ،اسامی اعضای
کميته اجرايی را در قالب جدول  D 91 -007به کميته راهبری ارائه دهد.
تشکيل کميته اجرايی ،برنامهريزی امور اجرايی کنگره ،تشکيل دبيرخانه کنگره ،تامين فضای کنگره و لوازم و تجهيزات
مربوط ،عقد قراردادهای مورد نياز برای پذيرايیهای کنگره و نظارت بر انجام پذيرايیها ،پيگيری و نظارت بر امور مرتبط با
کميتههای انجمن از قبيل تهيه پوسترها و بنرها (با همکاری کميته انتشارات) و اطالعرسانی ،تبليغات ،نمايشگاهها و غرفههای جنبی،
عکاسی ،صدابرداری ،فيلمبرداری ،تهيه تابلوهای راهنما( ،با همکاری کميته روابطعمومی) ،امور مربوط به ثبتنام و پذيرش
حضوری و آنالين شرکتکنندگان ،طراحی ،بارگزاری اطالعات ،به روز رسانی و نگهداری وبسايت کنگره ،تنظيم برنامه
برگزاری و جدول برنامهها و توزيع آنها و تسويهحسابهای مالی .کميته اجرايی برنامههای خود را در قالب جدول سياهه وارسی
امور اجرايی با کد  D 91 -006تهيه و تا پايان مرداد به کميته راهبری ارائه میدهد.
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