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.1

برگزاري  42نشست هيئت مديره

.4

امضاي هشت تفاهمنامۀ همکاري

.3

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

.2

همکاري با نهادهاي دولتی و خصوصی (مانند :پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران ،کميسيون انجمنهاي علمی کشور،
شهرداري تهران ،وزارت علوم ،دانشگاه تهران ،شرکت نوآوران علوم مکانی ،موسسه علوم تحقيقات دامی ،موسسه سامان
گستر هوشمند پارس ،مرکز آموزش عالی امام خمينی (ره) ،پژوهشکده ثامن ،و)...

.5

انتشار سه نشريۀ علمی (ماهنامۀ علمی الکترونيکی ارتباط علمی ،ماهنامۀ گفتمان علم و فناوري و فصلنامۀ علمی پژوهشی
مديريت اطالعات)

.6

انتشار  45شماره از ماهنامۀ علمی الکترونيکی «ارتباط علمی»

.7

انتشار  11شماره از نشريۀ علمی پژوهشی مديريت اطالعات

.8

اشاعۀ مقاالت نشريۀ مديريت اطالعات در مگ ايران

.9

برگزاري  34کارگاه آموزشی ملی و يک کارگاه آموزشی بينالمللی

 .11برگزاري  21سخنرانی علمی
 .11برگزاري  17نشست و همايش تخصصی
 .14همکاري در برگزاري  13همايش ملی و  11همايش جهانی
 .13راهاندازي باشگاه جامعۀ اطالعاتی و سينما و برگزاري شش نشست تخصصی همراه با نمايش فيلم
 .12انتشار خبرنامۀ الکترونيکی انجمن با نام «عبارت»
 .15انتشار منظم گاهشمار الکترونيکی انجمن
 .16بازطراحی و روزآوري محتواي پايگاه وب انجمن به نشانی isaim.ir
 .17پذيرش  52عضو حقيقی و صدور کارت عضويت
 .18صدور بيش از  81گواهینامه از سوي انجمن
 .19تشکيل  2گروه تخصصی تازه (کتابخانههاي ديجيتالی ،مديريت دانش ،علم سنجی و ذخيره و بازيابی اطالعات)
 .41راهاندازي شاخۀ استان اصفهان
 .41برگزاري سه بازديد از مراکز علمی و فرهنگی
 .44برگزاري نشستهاي داخلی گروههاي تخصصی و مديران گروهها
 .43جذب  288/331/111ريال کمک نقدي (بر پايۀ گزارشهاي مالی)
 .42تصويب صورتهاي مالی سالهاي  ،1395 ،1392و  1396در ادارۀ کل مالياتی مرکز تهران و ارائۀ دفاتر قانونی
 .45برگزاري سه مجمع عمومی عادي در سالهاي  ،1395 ،1392و 1396
 .46دريافت دو تقديرنامه از مراکز علمی و قدردانی انجمن از مديران و مدرسان فعال
 .47انتشار بيش از  15عنوان مقاله و کتاب از سوي اعضاي هيئت مديره
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هشتمین مجمع عمومي عادي انجمن؛ تاريخ 7931/6/02
گزارش سه سالۀ رئیس هیئتمديره

