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حاضران (به ترتيب الفباي نام خانوادگي)
آقاي دكتر محمد حسنزاده (عضو اصلي هيئت مديره)؛ آقاي دكتر احمد شعباني (عضو اصلي هيئت مديره) ؛ آقاي
محمدرضا شكاري (بازرس)؛ آقاي دكتر منصور كوهي رستمي (عضو اصلي هيئت مديره)؛ آقاي دكتر محسن
نوكاريزي (عضو اصلي هيئت مديره)
غايبها
آقاي عبداهلل جعفري (عضو اصلي هيئت مديره) ،خانم دكتر عاطفه زارعي (عضو علل البدل هيئت مديره) ،آقاي جواد
قنبري (بازرس علل البدل) ،سيامك محبوب (عضو اصلي هيئت مديره) ،آقاي دكتر روح اله منوچهري (عضو علل
البدل هيئت مديره) ،آقاي دكتر نادر نقشينه (عضو اصلي هيئت مديره)
مهمانها
دكتر علي حسين قاسمي (عضو هيأت علمي گروه كتابداري پزشكي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز)
دستور جلسه
 .1انتخاب حداقل يكي از اولويتهاي پژوهشي نهاد براي نگارش پروپوزال (آقاي دكتر نوكاريزي)
 .2بررسي و نهايي كردن دستورالعمل پژوهش انجمن (ارائه آقاي دكتر نوكاريزي)
 .3تصميمگيري درباره نحوه ارائه اطالعات و آمار از طرف انجمن در بيانيهها و اسناد مختلف
 .4تصميمگيري درباره اقدامهاي هفته پژوهش
 .5گزارش فرايندهاي ثبت انجمن (ارائه آقاي عبداهلل جعفري)
 .6سياستگذاري درسنامههاي آموزشي انجمن (ارائه آقاي عبداهلل جعفري)
 .7تصميمگيري درباره همكاري در سياستگذاري كتابخانههاي روستايي با مشاركت بنياد توسعه فردا (ارائه
آقاي محبوب)
 .8تصميمگيري و گفتگو درباره آزمون صالحيت حرفهاي كتابداران كتابخانههاي عمومي (ارائه آقاي محبوب)
آقاي دكتر محمد حسنزاده (رئيس)

آقاي دكتر احمد شعباني (نائب رئيس)

آقاي دكتر نادرنقشينه (خزانهدار)

آقاي دكتر محسن نوكاريزي

آقاي دكتر منصور رستمي كوهي

آقاي عبداهلل جعفري

آقاي سيامك محبوب (دبير)
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 -9تصميمگيري درباره تفاهمنامه با انجمن كتابداري شاخه خوزستان
مصوبات
 .1مصوب شد دبيرخانه انجمن ،آمار و اطالعات مورد نياز از كتابخانه هاي عمومي كشور را به تفكيك استانها و
متوليان آنها ،از نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور اخذ نموده تا در مواقع نياز و به خصوص بيانيه ها از داده هاي
صحيح استفاده نمايد.
 .2مصوب شد كه در هفته ي پژوهش و فناوري ،كارگاه آموزشي «اخالق پژوهش» توسط دكتر مظفر چشمه سهرابي
در دانشگاه اصفهان برگزار شود.
 .3مصوب شد كه در هفته ي پژوهش و فناوري ،كارگاه آموزشي «بسته بندي و ارائه خدمات كتابخانه هاي عمومي
براي كودكان و نوجوانان» توسط دكتر محسن نوكاريزي در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شود.
 .4مصوب شد كه در هفته ي پژوهش و فناوري ،كارگاه آموزشي «ساخت و كاربست كتابخانه هاي ديجيتال در
كتابخانه هاي عمومي» توسط دكتر علي منصوري در دانشگاه اصفهان برگزار شود.
 .5مصوب شد كه در هفته ي پژوهش و فناوري ،سخنراني با عنوان «سيري در درست نويسي ،ساده نويسي و زيبا
نويسي در زبان پارسي» توسط محمدرضا شكاري در دانشگاه شهيد چمران اهواز برگزار شود.
 .6مصوب شد كه انجمن فراخوان جايزه ي «پژوهش برتر در كتابخانه هاي عمومي» را از طريق سايت اعالم ،و پس
از دريافت آثار و مشخص شدن مالک هاي گزينش ،در يكي از ماههاي بهمن يا اسفند جايزه به اثر برتر اهدا
شود.
 .7مصوب شد تا در كنار مصوبه شماره  ،6طرح جامع جايزه هاي كتابخانه هاي عمومي به فراخوان گذاشته شود ،و
پس از دريافت طرح هاي پيشنهادي و جرح و تعديل در آنها ،جايزه هاي برتر اعالم شوند.
 .8مصوب شد كه بروشور معرفي انجمن به زبان انگليسي طراحي شده و در وب سايت قرار بگيرد.
 .9مصوب شد كه در هفته پژوهش و فناوري ،تفاهم نامه همكاري با نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور منعقد شود.
اين تفاهم نامه شامل مفاد زير باشد:
آقاي دكتر محمد حسنزاده (رئيس)

آقاي دكتر احمد شعباني (نائب رئيس)

آقاي دكتر نادرنقشينه (خزانهدار)

آقاي دكتر محسن نوكاريزي

آقاي دكتر منصور رستمي كوهي

آقاي عبداهلل جعفري

آقاي سيامك محبوب (دبير)
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 .1-9همكاري در نشريه علمي پژوهشي تحقيقات اطالع رساني و كتابخانه هاي عمومي در زمينه ي داوري ،هيأت
تحريريه و سياست گذاري؛
 .2-9همكاري هاي آموزشي در برگزاري كارگاهها و دوره هاي آموزشي؛
 .3-9مشاركت در انتشار نشريه الكترونيكي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور؛
 .4-9مشاركت در طراحي و پياده سازي نظام صالحيت هاي حرفه اي كتابداران كتابخانه هاي عمومي ايران؛
 .5-9مشاركت در طراحي و استقرار نظام ارزيابي و رتبه بندي كتابخانه هاي عمومي ايران.
 .10مصوب شد كه تفاهم نامه ي همكاري با انجمن كتابداري و اطالع رساني شاخه خوزستان (در حوزه هاي برگزاري
كارگاه ،تبادل لينك در سايتها ،تبادل نظر و مشاوره در حوزه هاي پژوهشي و انتشارات مشترک) منعقد شود.
 .11مصوب شد كه عباس حسين زاده بندقيري (نايب رئيس انجمن شاخه خوزستان و معاونت امور كتابخانه ها اداره
كل كتابخانه هاي عمومي استان خوزستان) تجربه هاي زيست خود را در حوزه بازديد از كتابخانه هاي عمومي
ارائه نمايد.
 .12مصوب شد كه كارگروهي با عنوان «خدمات اطالعات سالمت» با همكاري و مديريت دكتر علي حسين قاسمي
و دكتر مريم اخوتي فعال سازي شود.
 .13مصوب شد هر يك از كارگروه ها در حداقل يك صفحه وظايف و چشم انداز كارگروه خود را جهت انتشار
در سايت انجمن ارائه نمايند.
 .14مصوب شد وظايف و چشم انداز كارگروه پيشنهادي خدمات اطالعات سالمت توسط دكتر علي حسين قاسمي
به انجمن ارائه شود.

آقاي دكتر محمد حسنزاده (رئيس)

آقاي دكتر احمد شعباني (نائب رئيس)

آقاي دكتر نادرنقشينه (خزانهدار)

آقاي دكتر محسن نوكاريزي

آقاي دكتر منصور رستمي كوهي

آقاي عبداهلل جعفري

آقاي سيامك محبوب (دبير)
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آقاي دكتر محمد حسنزاده (رئيس)

آقاي دكتر احمد شعباني (نائب رئيس)

آقاي دكتر نادرنقشينه (خزانهدار)

آقاي دكتر محسن نوكاريزي

آقاي دكتر منصور رستمي كوهي

آقاي عبداهلل جعفري

آقاي سيامك محبوب (دبير)

