
  »ایران عمومی هاي انجمن علمی ارتقاي کتابخانه«

  7شماره جلسه: 

  IPLA-SER-007-13971102:01کد سند: 

  13:30الی 9:30ساعت  |1397 بهمن 2 |شنبه زمان: سه

  تهران، کتابخانه دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانمکان: 

 3 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  نوکاریزيآقاي دکتر محسن 

  

  

      

   

 )به ترتیب الفباي نام خانوادگی(حاضران 

آقاي  ؛)مدیره هیئت اصلی عضو( رستمی کوهی منصور دکتر آقاي ؛(عضو اصلی هیئت مدیره) زاده حسن محمد دکترآقاي 

(عضو  منوچهري  اهللا روح دکترآقاي  شکاري (بازرس)؛ محمدرضا آقاي (عضو اصلی هیئت مدیره)؛ شعبانی احمد دکتر

یامک محبوب (عضو اصلی هیئت مدیره؛ آقاي دکتر محسن نوکاریزي (عضو اصلی هیئت آقاي سالبدل هیئت مدیره)؛  علی

   مدیره)

  ها غایب

قنبري  جواد آقايخانم دکتر عاطفه زارعی (عضو اصلی هیئت مدیره)؛  آقاي عبداهللا جعفري (عضو اصلی هیئت مدیره)؛

  )مدیره هیئت اصلی عضو( نقشینه نادر  دکتر آقايالبدل)؛  (بازرس علی

  

  دستور جلسه

 خانم: ها مشارکت کارگروه نوکاریزي، دکتر آقاي جناب: پژوهش کارگروه( انجمن هاي فعالیت از گزارشی ارائه   -1

 ).رستمی کوهی دکتر آقاي جناب جعفري، آقاي جناب: انتشارات کارگروه زارعی، دکتر

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

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

 ).زارعی دکتر خانم( کشور عمومی هاي کتابخانه نهاد و علمی انجمن نامه تفاهم نویس پیش ارائه -4

 ).رستمی کوهی دکتر آقاي جناب( اهواز ساالنه همایش فراخوان  -5

 

 

 مصوبات

 تمامی: پیگیري( شود انجام info@ipla.ir ایمیل طریق از انجمن به مربوط اسناد و مکاتبات تمامی شد مقرر  .1

 ). اعضا

کارکردهاي اجتماعی «نگاري شود و درخواست شود در همایش ساالنه انجمن با عنوان  با نهاد نامه شد مصوب .2

 ).محبوب آقاي و رستمی کوهی دکتر: پیگیري(به عنوان حامی اصلی مشارکت کند » هاي عمومی کتابخانه
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  تهران، کتابخانه دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانمکان: 

 3 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  نوکاریزيآقاي دکتر محسن 

  

  

      

   

 اهواز در انجمن نهساال همایش یا کنفرانس براي سایتی وبدر صورتی که سایت انجمن پاسخگو نباشد،  شد مقرر .3

 رستمی کوهی دکتر: پیگیري( گیرد سایت انجمن صورت می اما ورود به سایت و ... همگی از طریق وب شود طراحی

 ). دبیرخانه و

 کنفرانس اجرایی دبیر عنوان به رستمی کوهیمنصور  دکتر و علمی دبیر عنوان به شعبانیاحمد  دکتر مقرر شد .4

 ). حاضرین همه: پیشنهاد( شوند منصوب 98 سال در انجمن ساالنه

و  مقرر شد نسخه ویرایش شده دستورالعمل پژوهش جهت ویرایش و تایید در اختیار اعضاي هیأت مدیره قرار بگیرد .5

  . هاي خود را در اختیار کارگروه پژوهش قرار دهند (پیگیري: دکتر نوکاریزي) اعضا ویرایش

را جهت طراحی  طرح پیشنهادي و موارد موردنیازها  ها با توجه به کارکردهاي کارگروه مصوب شد دبیران کارگروه .6

 ها).  ها در وب سایت به  ایمیل انجمن ارسال کنند (پیگیري: دبیران کارگروه صفحه کارگروه

در خصوص تشکیل کارگروه  اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت فرهنگی مطالعات دفتر مدیرکلاي به  مصوب شد نامه .7

و  هدف ترویج و توسعه کتاب و کتابخوانی در روستاها و مناطق عشایري ذیل انجمن علمی با روستایی هاي کتابخانه

ارسال شود (پیشنهاد: دکتر منوچهري؛ پیگیري:  صالحدید به بنا...) و داوري در مشارکت(کمک براياعالم آمادگی 

 ب). دکتر منوچهري و آقاي محبو

 عنوان با روزه دوبرگزاري سمینار  ازحمایت  می کشور دربارههاي عمو اي به دبیرکل نهاد کتابخانه مصوب شد نامه .8

 .(پیگیري: دکتر منوچهري و جناب آقاي محبوب)ارسال شود  زشیرا شهر در "زندگی سواد کتاب، زن،"

 به این ترتیب مشخص شد: هاي سمینار دو روزه شیراز ي شرکت اعضاي هیات مدیره در پنل نحوه .9

 زاده پنل عمومی زن، کتاب، ارتقاي سواد زندگی : دکتر حسن )1-1

 پنل تربیت فرزندان و سبک زندگی: دکتر نوکاریزي )1-2

 پنل اشتغال، اقتصاد و کارآفرینی دکتر کوهی رستمی )1-3

 پنل محیط زیست، سواد محیط زیست: دکترشکاري )1-4

 پنل بهداشت روان، سالمت خانواده : دکتر زارعی )1-5

 ل انتقال پژوهش از طریق تحلیل کتاب: دکتر شعبانیپن )1-6

نویس فراخوان همایش ساالنه انجمن آماده شود و به دبیرخانه ارسال شود (پیگیري: دکتر کوهی  مقرر شد پیش .10

 رستمی).

 آماده شود (پیگیري: آقاي محبوب).  مقرر شد فرم قرارداد پژوهشی انجمن .11
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  تهران، کتابخانه دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانمکان: 

 3 از 3 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  نوکاریزيآقاي دکتر محسن 

  

  

      

   

 آماده شود (پیگیري: دکتر نوکاریزي).پیوست دستورالعمل پژوهش هاي  مقرر شد کاربرگه .12

 شود (پیگیري: دکتر زارعی). گنژاد هماهن اي با آقاي مصلی مقرر شد جلسه .13

  


