
1397گزارش اجرایی مصوبات جلسات انجمن در سال   

 تاریخ نتیجه اقدام مسئول پیگیري جلسه مصوبه  ردیف

 09/05/1397 در حال پیگیري آقاي جعفري اول امور مربوط به ثبت شرکت و ارتباط با وزارت علوم 1

 09/05/1397 انجام شد آقاي محبوب اول شود منصوب انجمن دبیرخانه امور انجام براي کارشناس یک 2

 09/05/1397 انجام نشد همه اعضا اول دریافت حق عضویت از اعضا 3

 دوم برگزاري جلسه سوم در سازمان آستان قدس رضوي 4
دکتر نوکاریزي و آقاي 

 محبوب
 04/06/1397 انجام شد

 دوم طراحی اتودهاي اولیه لوگو 5
دکتر منوچهري و آقاي 

 جعفري
 04/06/1397 انجام شد

 04/06/1397 انجام شد همه اعضا دوم گیري در مورد سایت تصمیم 6

 04/06/1397 انجام شد همه اعضا دوم پیشنهاد افراد و عناوین براي نوشتن یادداشت در مورد انجمن 7

 04/06/1397  انجام شد  آقاي محبوب  دوم  تدوین بیانیه یا منشور انجمن 8

  دوم  نامه شهرداري براي نوشتن تفاهمهنري  -برگزاري جلسه با سازمان فرهنگی 9
 آقاي و رستمی دکتر

  قنبري
 04/06/1397  انجام شد

 04/06/1397  انجام نشد  همه اعضا  دوم  مالی گردش دستورالعمل 10

 04/06/1397  انجام شد  دکتر منوچهري  دوم  ها هاي کارگروه طراحی مکانیسم ارزیابی فعالیت 11

 04/06/1397  انجام شد  دکتر منوچهري  دوم  ها برنامه کنترل و آوري جمع 12

 04/06/1397  انجام شد  دکتر رستمی  دوم  برگزاري یک همایش ملی در استان خوزستان 13

 04/06/1397  انجام شد  دکتر نوکاریزي  دوم  تعامل با دفتر پژوهش نهاد و سایر نهادها و پروپوزالی طراحی شود 14

 04/06/1397  انجام شد  آقاي جعفري  دوم  هاي کتابخانه عمومی پشتیانی از آموزشاي از منابع درسی با هدف  انتشار مجموعه 15

 04/06/1397  انجام شد  آقاي جعفري  دوم  تدوین طرح اولیه مجله خبري انجمن 16

 04/06/1397  در حال پیگیري  آقاي محبوب  دوم  اي کتابداران کتابخانه عمومی طراحی و اجراي آزمون صالحیت حرفه 17

 04/06/1397  در حال پیگیري  آقاي محبوب  دوم  »هاي عمومی جایزه ملی نوآوري کتابخانه«برگزاري  18

19 
ها و مرکز اسناد آستان قدس  ها، موزه تدوین متن تفاهم نامه انجمن با سازمان کتابخانه

  رضوي
 03/07/1397  انجام شد  دکتر زارعی  سوم

 03/07/1397  انجام شد  دکتر زارعی  سوم  هنري شهرداري تهران -فرهنگی  سازمان با انجمن نامه تفاهم متن تدوین 20

 03/07/1397  انجام شد  دکتر کوهی رستمی  سوم  نویس همایش ملی در استان خوزستان تدوین پیش 21

  01/08/1397  انجام شد  دکتر زارعی  چهارم  با انجمن کتابداران کودك و نوجوان (کانون پرورشی فکري کودك و نوجوان) جلسه 22

  01/08/1397  دانجام ش  دکتر منوچهري  چهارم  برگزاري جلسه انجمن در اسفندماه در استان فارس 23

  06/09/1397  دانجام نش  دکتر نوکاریزي  پنجم  در اصفهان با تدریس دکتر چشمه سهرابی» اخالق پژوهش«برگزاري کارگاه آموزشی  24

25 
هاي عمومی براي  ارائه خدمات کتابخانهبندي و  بسته«برگزاري کارگاه آموزشی 

  توسط دکتر نوکاریزي» کودکان و نوجوانان
  06/09/1397  دنشانجام   دکتر نوکاریزي  پنجم

26 
هاي  هاي دیجیتال در کتابخانه ساخت و کاربست کتابخانه«برگزاري کارگاه آموزشی 

  توسط دکتر منصوري در دانشگاه اصفهان» عمومی
  06/09/1397  دانجام نش  دکتر نوکاریزي  پنجم

27 
نویسی و زیبا نویسی در زبان  نویسی، ساده سیري در درست«برگزراي سخنرانی 

  توسط دکتر شکاري در دانشگاه شهید چمران اهواز» پارسی
  06/09/1397  انجام شد  دکتر شکاري  پنجم

  06/09/1397  انجام نشد  همه اعضا  پنجم  سایت از طریق وب» هاي عمومی پژوهش برتر در کتابخانه«اعالم فراخوان جایزه  28

  06/09/1397  انجام نشد  همه اعضا  پنجم  طراحی بروشور معرفی انجمن به زبان انگلیسی 29

30 
هاي عمومی کشور در هفته پژوهش و  نامه همکاري انجمن با نهاد کتابخانه انعقاد تفاهم

  فناوري
  06/09/1397  در حال پیگیري  همه اعضا  پنجم

  پنجم  رسانی شاخه خوزستان نامه همکاري با انجمن کتابداري و اطالع انعقاد تفاهمپیگیري  31
دکتر کوهی رستمی و 

  زارعی
  06/09/1397  در حال پیگیري

32 
با همکاري و مدیریت دکتر مریم » اطالعات سالمت«سازي کارگروهی با عنوان  فعال

  اخوتی و دکتر علی حسین قاسمی
  06/09/1397  انجام شد  دکتر قاسمی  پنجم

همه (شدنانجام   همه اعضا  پنجم  ها ها جهت انتشار در سایت توسط همه کارگروه انداز کارگروه ارسال یک صفحه وظایف و چشم 33

  نکردند) ارسالها کارگروه
06/09/1397  

34 
انداز کارگروه پیشنهادي اطالعات سالمت توسط دکتر قاسمی به  ارسال وظایف و چشم

  دبیرخانه
  06/09/1397  انجام شد  قاسمی دکتر  پنجم
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35 
 مدیریت دکتر و همکاري با »روستایی هاي کتابخانه« عنوان با سازي کارگروهی فعال

  منوچهري
  04/10/1397  در حال پیگیري  منوچهري دکتر  ششم

36 
به عنوان » هاي عمومی کشور انجمن علمی ارتقاي کتابخانه«اعضاي هیئت موسس

  داشته باشندعضو افتخاري در انجمن عضویت 
  04/10/1397  انجام شد  همه اعضا  ششم

37 

هاي عمومی جایزه در نظر  نامه برتر در حوزه کتابخانه در بخش جوایز براي پایان

هاي برتر فقط در  زاده مبنی بر اهدا جوایز به پژوهش و با پیشنهاد دکتر صادق  شود گرفته

  نامه برتر توافق شد. حوزه پایان

  04/10/1397  شدانجام   همه اعضا  ششم

38 

هاي شهرهاي کوچک و روستایی بر  هاي آموزشی در کتابخانه براي برگزاري کارگاه

اي جهت پیگیري  زاده با سازمان ملل مکاتبه یا جلسه اساس پیشنهاد دکتر صادق

  صورت گیرد

  04/10/1397  انجام نشد  همه اعضا  ششم

  04/10/1397  انجام شد  آقاي محبوب  ششم  کارگروه آموزش و نوآوري منصوب شوندپور به  عنوان مسئول  سرکارخانم سکینه قاسم 39

40 
با همکاري و مدیریت سرکارخانم امید » ترویج خواندن«سازي کارگروهی با عنوان  فعال

  خدا
  04/10/1397  شدنانجام   همه اعضا  ششم

41 
و تدوین و طراحی نامه برتر توسط دکتر شعبانی  اي که به پایان هاي جایزه تدوین ویژگی

  نامه برتر توسط آقاي محبوب فرایند و مکانیسم اجرایی انتخاب پایان
  ششم

دکتر شعبانی و آقاي 

  محبوب
  04/10/1397  در حال پیگیري

42 
درخواست مشارکت و حمایت از نهاد براي برگزاري همایش یا کنفرانس ساالنه انجمن 

  »عمومیهاي  کارکردهاي اجتماعی کتابخانه«با عنوان 
  هفتم

 و رستمی کوهی دکتر

  محبوب آقاي
  02/11/1397  در حال پیگیري

43  
نسخه ویرایش شده دستورالعمل پژوهش جهت ویرایش و تایید در اختیار اعضاي هیأت 

  هاي خود را در اختیار کارگروه پژوهش قرار دهند مدیره قرار بگیرد و اعضا ویرایش
  02/11/1397  انجام نشد  دکتر نوکاریزي  هفتم

44  
ها جهت طراحی صفحه  ارسال طرح پیشنهادي و موارد موردنیاز در مورد کارگروه

  ها در وب سایت به  ایمیل انجمن کارگروه
  02/11/1397  انجام نشد  همه اعضا  هفتم

45  

اسالمی در  ارشاد و فرهنگ وزارت فرهنگی مطالعات اي به مدیرکل دفتر ارسال نامه

هدف ترویج و توسعه کتاب و  با روستایی هاي کتابخانهخصوص تشکیل کارگروه 

  صالحدید به مشارکت و همکاري بناکتابخوانی در روستاها و 

  هفتم
دکتر منوچهري و آقاي 

  محبوب
  02/11/1397  انجام شد

46  
هاي عمومی کشور درباره حمایت از برگزاري سمینار  دبیرکل نهاد کتابخانه نگاري با نامه

  زشیرا شهر در "زندگی سواد کتاب، زن،" عنوان با روزه دو
  هفتم

دکتر منوچهري و آقاي 

  محبوب
  02/11/1397  انجام شد

  02/11/1397  انجام شد  دکتر کوهی رستمی  هفتم  نویس فراخوان همایش ساالنه انجمن به دبیرخانه پیش ارسال  47

  02/11/1397  در حال انجام  آقاي محبوب  هفتم  فرم قرارداد پژوهشی انجمن طراحی  48

  02/11/1397  در حال انجام  دکتر نوکاریزي  هفتم  هاي پیوست دستورالعمل پژوهش کاربرگه تدوین و طراحی  49

  02/11/1397  در حال پیگیري  دکتر زارعی  هفتم  ژاد ن اي با آقاي مصلی هماهنگی برگزاري جلسه  50

  08/12/1397  حال پیگیري در  دکتر زارعی  هشتم  اي با آقاي قلم چی هماهنگی برگزاري جلسه  51

  08/12/1397  انجام شد  زاده دکتر حسن  هشتم  برگزاري نشست علمی قدرت خواندن  52

  08/12/1397  در حال پیگیري  دکتر نوکاریزي  هشتم  نهایی شدن آیین نامه پژوهش براي جلسه نهم  53

  08/12/1397  انجام شد  آقاي جعفري  هشتم  برگزاري نشست قدرت و خواندن با حمایت نهاد  54

  08/12/1397  در حال پیگیري  آقاي جعفري  هشتم  چاپ کتاب دکتر حسین علی قاسمی با آرم انجمن  55

  08/12/1397  در حال پیگیري  دکتر زارعی  هشتم  برگزاري سمینار بعدي انجمن در استان همدان  56

  هشتم  ارسال ویرایش نهایی نظام نامه آموزش براي اعضا و هیات مدیره  57
محبوب و خانم آقاي 

  قاسمپور
  08/12/1397  انجام شد

  08/12/1397  در حال پیگیري  آقاي جعفري  هشتم  تدوین فرمت استاندارد درسنامه آموزشی انجمن  58

  08/12/1397  انجام شد  دکتر منوچهري  هشتم  ژاد ن مصلی آقاي براي جهرم شهر در مرکزي کتابخانه تأسیس درخواست بر مبنی اي نامه  59
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