گزارش
فعّالیتهای یک سالۀ انجمن انفورماتیک ایران
(مهرماه  5931تا مهرماه )5931
آنچه در زیر به نظر اعضای گرامی انجمن میرسد ،خالصهای از فعّالیتهای انجام گرفته توسط کمیتههای مختلف انجمن در سال
گذشته است:
کمیتۀ انتشارات
این کمیته همچون گذشته از فعّالترین کمیتههای انجمن بود .مهمترین فعّالیتهای کمیتۀ انتشارات در یک سال گذشته به قرار
زیر بوده است:
 -1انتشار  6شماره از نشریۀ گزارش کامپیوتر (شمارههای پیاپی  222تا .)232
 -2انتشار  2شماره از مجلّۀ علمی-ترویجی علوم رایانشی (شمارههای پیاپی  2تا .)5
 -3چاپ ویژهنامۀ قرارداد انس در تیرماه .1326
 -2چاپ کتاب بازنگری در کار در مهرماه .1325
 -5چاپ دوم کتاب بازنگری در کار در دی ماه .1325
 -6ارامۀ همکاری با کارگاه هنر برای انجام امور مربوط به تهیۀ آگهی و چاپ گزارش کامپیوتر.
 -7ایجاد ارتباط با نویسندگان و مترجمان مقالههای علمی در حوزۀ علوم و مهندسی کامپیوتر برای جذب مقاله.
 -8قراردادن مقالههای برگزیدۀ گزارش کامپیوتر و اخبار انجمن در وبگاه انجمن.
 -2ارتقاء وبگاه مجلّۀ علوم رایانشی.
 -11تالش برای ارتقاء کیفیت نشریه.
کمیتۀ گردهماییهای علمی
اهم فعّالیتهای این کمیته در سال گذشته به قرار زیر بوده است:
 -1تشکیل گروه تخصّصی معماری ،راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطالعات.
 -2ترتیب دادن سخنرانیهای علمی .در سال گذشته  2سخنرانی علمی با عنوانهای افسانههای سئو (آقای مهندس رضا
شیرازی مفرد در تاریخ  ،)25/12/22باید و نبایدهای شرکتهای دانشبنیان (آقای میثم شیخلر در تاریخ ،)25/12/22
آزمون و اشکالزدایی نرمافزار (آقای مهندس علیرضا خلیلیان در تاریخ  ،)26/11/28افسانههای سئو (آقای مهندس رضا
شیرازی در تاریخ  )26/12/12برگزار گردید.
 -3برگزاری وبینار معماری کسب و کار (آقای مهندس رضا کرمی در تاریخ .)26/15/28
 -2داوری مقاالت ارسال شده برای مجلّۀ علوم رایانشی.
 -5کمک به تأمین مقاالت علمی برای نشریۀ انجمن.
 -6پاسخگویی به پرسشهای علمی و فنی اعضای انجمن.
 -7قراردادن اسالیدهای کلیۀ سخنرانیهای علمی در وبگاه انجمن.
کمیتۀ آموزش
فعالیتهای کمیتۀ آموزش در سال گذشته به قرار زیر بوده است:
 -1همکاری با کمیتۀ انتشارات انجمن برای تأمین مقاالت علمی.
 -2پاسخگویی به پرسشهای علمی و فنّی اعضای انجمن.
 -3برنامهریزی برای برگزاری  17کارگاه آموزشی برای سازمانهای مختلف در محل آنها.

 -2داوری مقاالت ارسال شده برای مجلّۀ علوم رایانشی.
 -5انعکاس اخبار مربوط به برگزاری همایشهای علمی مرتبط در نشریۀ گزارش کامپیوتر.
کمیتۀ روابط عمومی
مهمترین فعالیتهای این کمیته در سال گذشته به قرار زیر بود:
 -1تأمین محل برگزاری سخنرانیهای علمی انجمن.
 -2برنامهریزی برای برگزاری سی و هشتمین مجمع عمومی ساالنۀ انجمن.
 -3برنامهریزی برای برگزاری انتخابات نوزدهمین هیئت مدیرۀ انجمن.
 -2راهاندازی کانال خبری انجمن در تلگرام.
 -5برپایی و ادارۀ غرفۀ انجمن در پنجمین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطالعات سازمان نظام صنفی رایانهای در تاریخ
.25/11/15
 -6فروش مجالت ،کتابها و سایر انتشارات انجمن.
 -7تالش برای جذب کمکهای مالی برای انجمن.
 -8تالش برای جذب حامی مالی برای چاپ کتابهای انجمن.
 -2بروز رسانی مرتّب وبگاه انجمن.
کمیتۀ عضویت
کمیتۀ عضویت یکی از فعالترین کمیتههای انجمن در سال گذشته بود .مهمترین فعالیتهای این کمیته به قرار زیر بوده است:
 -1انجام امور مربوط به اعضای جدید ،تمدید عضویتها ،تغییر نشانیها و صدور کارت عضویت.
 -2تالش برای جذب اعضای حقوقی.
 -3صدور گواهینامۀ عضویت برای اعضای حقوقی.
 -2ارسال نشریۀ گزارش کامپیوتر برای اعضای انجمن.
 -5حضور در گردهماییهای علمی انجمن برای ارائۀ فرم عضویت و انجام امور عضوگیری.
 -6تماس مستمر با اعضای حقوقی انجمن و انعکاس فعّالیتهای آنها در نشریۀ گزارش کامپیوتر.
 -7برگزاری انتخابات ساالنۀ شاخههای دانشجوئی انجمن در دانشگاه تهران ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشگاه شیراز و دانشگاه آزاد
اسالمی واحد نجفآباد.
 -8پاسخ به نامۀها و درخواستهای اعضای انجمن.
سایر فعالیتها
عالوه بر فعالیتهای فوق که از طریق کمیتههای مختلف انجمن صورت گرفتهاند ،فعالیتهای زیر نیز در سال گذشته از طریق دفتر
انجمن انجام شده است:
 -1همکاری و تعامل مستمر با کمیسیون انجمنهای علمی ایران.
 -2همکاری و تعامل مستمر با شورای انجمنهای علمی ایران.
 -3تکمیل و ارسال فرمهای ارزیابی و رتبهبندی به کمیسیون انجمنهای علمی ایران.
 -2شرکت در چهارمین همایش ملی پیشرفت و توسعۀ علمی کشور که از سوی شورای انجمنهای علمی ایران در تاریخ
 25/18/13برگزار گردید.
 -5تغییر محل دفتر انجمن در تاریخ .25/11/11
 -6انعقاد تفاهمنامۀ همکاری با انجمن مدیریت اجرایی ایران.
 -7اهداء جایزه به برندگان مسابقۀ برنامهنویسی اِیسیام در تاریخ .25/11/13

 -8حمایت از برگزاری چهارمین کنفرانس بینالمللی کامپیوتر ،برق و مخابرات که در تاریخ  25/12/15در شهر مشهد برگزار
گردید.
 -2حمایت از کنفرانس بینالمللی مهندسی و علوم کامپیوتر که در تاریخ  5و  6اسفند  25در دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد
برگزار گردید.
 -11شرکت در مجمع عمومی شورای انجمنهای علمی ایران در تاریخ .26/13/18
 -11حمایت از برگزاری نخستین کنفرانس تحقیقات بازیهای دیجیتال که در تاریخ  26/12/12برگزار خواهد شد.
 -12دریافت برگ قطعی عملکرد مالیاتی سال  1322انجمن.
 -13دریافت و بررسی پیشنهاد چندین شرکت برای بازطراحی و ارتقاء وبگاه انجمن.
 -12برگزاری مرتّب جلسات هیئت مدیره.

