
  »ایران عمومی هاي انجمن علمی ارتقاي کتابخانه«

  6شماره جلسه: 

  IPLA-SER-006-13971004:01کد سند: 

  13:30الی 9:30ساعت  |1397 دي 4 |شنبه زمان: سه

  تهران، کتابخانه عالمه دهخدامکان: 

 2 از 1 صفحه

 

  آقاي سیامک محبوب (دبیر)  دار) آقاي دکتر نادرنقشینه (خزانه  آقاي دکتر احمد شعبانی (نائب رئیس)  زاده (رئیس) آقاي دکتر محمد حسن

  

  

      

    آقاي عبداهللا جعفري  آقاي دکتر منصور رستمی کوهی  آقاي دکتر محسن نوکاریزي

  

  

      

   

 )به ترتیب الفباي نام خانوادگی(حاضران 

 دکترآقاي (عضو اصلی هیئت مدیره)؛  شعبانی احمد دکترآقاي  ؛(عضو اصلی هیئت مدیره) زاده حسن محمد دکترآقاي 

آقاي سیامک ؛ )مدیره هیئت اصلی عضو( نقشینه نادر  دکتر آقايالبدل هیئت مدیره)؛  (عضو علی منوچهري  اهللا روح

  هاجر محمدي (کارشناس دبیرخانه)محبوب (عضو اصلی هیئت مدیره)؛ 

  ها غایب

خانم دکتر عاطفه زارعی (عضو اصلی شکاري (بازرس)؛  محمدرضا آقاي آقاي عبداهللا جعفري (عضو اصلی هیئت مدیره)؛

ستمی (عضو اصلی هیئت مدیره)؛ آقاي ر کوهی منصور آقاي دکتر البدل)؛ قنبري (بازرس علی جواد آقايهیئت مدیره)؛ 

  دکتر محسن نوکاریزي (عضو اصلی هیئت مدیره)

  

  دستور جلسه

اریزي، کارگروه آموزش: جناب آقاي هاي انجمن (کارگروه پژوهش: جناب آقاي دکتر نوک ارائه گزارشی از فعالیت  -1

 ها: خانم دکتر زارعی، کارگروه انتشارات: جناب آقاي جعفري) محبوب، کارگروه مشارکت

 هاي آموزشی انجمن (جناب آقاي عبداهللا جعفري) گذاري درسنامه سیاست -2

 بررسی و نهایی کردن دستورالعمل پژوهش انجمن (دکتر نوکاریزي) -3

هاي ارتباطی براي کتابداران  مهارت«اداره کل پژوهش و آموزش نهاد با موضوع بررسی درسنامه پیشنهادي  -4

 (جناب آقاي جعفري)» هاي عمومی کتابخانه

 تصمیم گیري و بررسی پیشنهادات آموزش دریافت شده (جناب آقاي محبوب) -5

 ی)هاي عمومی کشور (خانم دکتر زارع نامه انجمن علمی و نهاد کتابخانه نویس تفاهم ارائه پیش -6

 )4، و 2،3، 1زاده وایقان (پیوست شماره  بررسی پیشنهادات جناب آقاي دکتر صادق -7

 گیري در مورد جوایز (همه اعضا) همفکري و تصمیم -8

 ارائه گزارش و بررسی محورهاي سمینار شیراز (دکتر منوچهري) -9

 

 

 مصوبات



  »ایران عمومی هاي انجمن علمی ارتقاي کتابخانه«

  6شماره جلسه: 

  IPLA-SER-006-13971004:01کد سند: 

  13:30الی 9:30ساعت  |1397 دي 4 |شنبه زمان: سه

  تهران، کتابخانه عالمه دهخدامکان: 

 2 از 2 صفحه

 

  آقاي سیامک محبوب (دبیر)  دار) آقاي دکتر نادرنقشینه (خزانه  آقاي دکتر احمد شعبانی (نائب رئیس)  زاده (رئیس) آقاي دکتر محمد حسن

  

  

      

    آقاي عبداهللا جعفري  آقاي دکتر منصور رستمی کوهی  آقاي دکتر محسن نوکاریزي

  

  

      

   

ناب آقاي دکتر روح اهللا منوچهري با همکاري و مدیریت ج» هاي روستایی کتابخانه«کارگروهی با عنوان مصوب شد  .1

 سازي شود. و سرکارخانم دکتر زهره میرحسینی فعال

هاي روستایی و عشایر کتابخوان، از طرف انجمن علمی داوري انتخاب و در جشنواره  مقرر شد براي جشنواره کتابخانه .2

 شرکت کند (پیشنهاد دکتر منوچهري). 

به کار  از خانم دکتر نیک »زن، کتاب و ارتقاي کتابخوانی« با محورهاي موضوعیشیراز  مقرر شد در سمینار .3

 دعوت شود. عنوان دبیر علمی 

 باشد.» مرورنویسی«هاي سمینار شیراز مربوط به موضوع   مقرر شد یکی از کارگاه .4

به عنوان عضو افتخاري در  »هاي عمومی کشور انجمن علمی ارتقاي کتابخانه«مصوب شد اعضاي هیئت موسس .5

 انجمن عضویت داشته باشند. 

المللی انجمن علمی  اي جهت گفتگو با خانم اریکسون رئیس ایفال براي افزایش روابط بین جلسهمصوب شد  .6

 ریزي شود. طرح

پیشنهاد و با   شود جایزه در نظر گرفتههاي عمومی  نامه برتر در حوزه کتابخانه براي پایان ش جوایزمصوب شد در بخ .7

 نامه برتر توافق شد. هاي برتر فقط در حوزه پایان زاده مبنی بر اهدا جوایز به پژوهش دکتر صادق

هاي شهرهاي کوچک و روستایی با سازمان ملل مکاتبه یا  هاي آموزشی در کتابخانه مصوب شد براي برگزاري کارگاه .8

 زاده).  اي جهت پیگیري صورت گیرد (پیشنهاد دکتر صادق جلسه

 پور به  عنوان مسئول کارگروه آموزش و نوآوري منصوب شوند.  صوب شد سرکارخانم سکینه قاسمم .9

 سازي شود. با همکاري و مدیریت سرکارخانم امید خدا فعال» ترویج خواندن«مصوب شد کارگروهی با عنوان  .10

آقاي محبوب فرایند و مکانیسم  نامه برتر اهدا خواهد شد ، و اي که به پایان هاي جایزه مقرر شد دکتر شعبانی ویژگی .11

 نامه برتر را تدوین کنند. اجرایی انتخاب پایان

  


