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.1

کسب  572/52امتياز براي ارزشيابی فعاليتهاي انجمن در سال  1932و دریافت رتبۀ  Aدرکميسيون انجمنهاي علمی

.5

برگزاري نه نشست هيئت مدیره با  52مصوبۀ محقق شده

.9

امضاي دو تفاهمنامهي همكاري (بانک اطالعات نشریات کشور و کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد)

.4

انجام قرارداد «راهاندازي درگاه ارتباطات وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري» ميان انجمن و مرکز تحقيقات سياست علمی
کشور

.2

برگزاري هفت کارگاه علمی داخلی

.6

برگزاري یک کارگاه آموزشی چهار روزه بين المللی از سوي شاخه استان البرز انجمن

.7

برگزاري شانزده سخنرانی علمی داخلی و دو سخنرانی علمی اعضاي انجمن در کشورهاي دیگر

.5

برگزاري شش نشست و گردهمایی علمی

.3

همكاري در برگزاري پنج کنفرانس ملی

 .12همكاري در برگزاري چهار کنفرانس بينالمللی
 .11برگزاري سه بازدید علمی از مراکز علمی و فرهنگی
 .15همكاري با دانشگاه تهران ،پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران ،شرکت نوآوران علوم مكانی ،شهرداري تهران ،مرکز
آموزش عالی امام خمينی(ره) و موسسه علوم تحقيقات دامی در برگزاري برنامههاي علمی و آموزشی
 .19آغاز برگزاري نخستين دوره از سلسله نشستهاي ذخيره و بازیابی اطالعات در انجمن
 .14اکران مستند «نسيان»
 .12بازطراحی و به روز رسانی پایگاه وب وکانال تلگرامی انجمن
 .16انتشار خبرنامهي الكترونيكی انجمن با نام «عبارت»
 .17انتشار نشریههاي الكترونيكی « ارتباط علمی» و «گفتمان علم و فناوري»
 .15تعيين دکتر علی اصغر محكی به عنوان سردبير نشریه گفتمان علم و فناوري
 .13پذیرش  12عضو حقيقی و صدور  7کارت عضویت تازه براي اعضا
 .52تشكيل دو گروه تخصصی «علمسنجی» و « ذخيره و بازیابی اطالعات و دانش»
 .51تغيير مدیران گروههاي تخصصی «اطالعات اجتماعی و فرهنگی» و «مدیریت اطالعات پزشكی»
 .55برگزاري نشستهاي داخلی گروههاي تخصصی و مدیران گروهها
 .59خرید و راهاندازي سامانۀ سينا وب براي دریافت ،داوري ،و انتشار مقاالت نشریۀ مدیریت اطالعات با پشتيبانی مالی دکتر
فرهاد شيرانی
 .54انتشار دو شماره از نشریۀ علمی پژوهشی «مدیریت اطالعات»
 .52انتشار مقاالت نشریه مدیریت اطالعات در مگ ایران
 .56جذب 125/222/222ریال کمک نقدي (بر پایۀ گزارش مالی سال )1932
 .57ارائه اظهارنامه مالياتی سال  1932به اداره ماليات
 .55صدور بيش از  92گواهینامه عضویت حقوقی و حقيقی از سوي انجمن
 .53تقدیر از مدیران و مدرسان انجمن
 .92تصویب اساسنامه کيان
 .91تعيين مهندس حميدرضا مختاري به عنوان مسئول کميته همایشها

