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  سوم، سالن جلسات طبقه، اقتصاددانشکده مدیریت و تهران، دانشگاه تربیت مدرس، مکان: 

 2 از 1 صفحه

 

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

  

  

      

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

  

  

      

   

 )به ترتیب الفباي نام خانوادگی(حاضران 

 احمد دکترآقاي  ؛(عضو اصلی هیئت مدیره) زاده حسن محمد دکترآقاي  ؛)مدیره هیئت اصلی عضو( جعفري عبداهللا آقاي

یامک محبوب آقاي سالبدل هیئت مدیره)؛  (عضو علی منوچهري اهللا روح دکترآقاي  (عضو اصلی هیئت مدیره)؛ شعبانی

 اصلی عضو( نوکاریزي محسن دکتر آقاي ؛)مدیره هیئت اصلی عضو( نقشینه نادر  دکتر آقاي؛ )(عضو اصلی هیئت مدیره

  .)مدیره هیئت

  ها غایب

قنبري (بازرس  جواد آقايشکاري (بازرس)؛  محمدرضا آقاي  ؛)مدیره هیئت البدل علی عضو( زارعی عاطفه دکتر خانم

  .رستمی (عضو اصلی هیئت مدیره) کوهی منصور آقاي دکتر البدل)؛ علی

  

  دستور جلسه

 (همه اعضا).   انجمن هاي فعالیت از گزارشی -1

 بررسی و نهایی کردن دستورالعمل پژوهش (جناب آقاي دکتر نوکاریزي).  -2

 .)جعفري عبداهللا آقاي جناب( انجمن انتشارات نامه نظام بررسی و نهایی کردن -3

 .نویس همایش ساالنه انجمن (جناب آقاي دکتر منصور کوهی رستمی) ارائه پیش -4

  بررسی و نهایی کردن محورهاي همایش و کمیته داوران همایش ساالنه انجمن (همه اعضا).  -5

 هاي عمومی ایران (جناب آقاي سیامک محبوب).  ارائه پیش نویس جایزه ملی نوآوري کتابخانه -6

  گیري درباره زمان و نحوه برگزاري مجمع عمومی انجمن (همه اعضا). بررسی و تصمیم -7

 انجمن (همه اعضا). 1398بحث و گفتگو در مورد ویرایش اساسنامه سال  -8

 انجمن (همه اعضا). بررسی و  نهایی کردن نمودار سازمانی -9

 

 

  شرح مختصر جلسه

در  1398ماه  تیر چهارمدر تاریخ هاي عمومی  ت مدیره انجمن علمی ارتقاي کتابخانهدهمین جلسه اعضاي هیایاز

زاده ضمن تشکر از حضور اعضاي هیات مدیره در  در ابتداي جلسه آقاي دکتر حسن شد. دانشگاه تربیت مدرس برگزار

  اند گزارشی خدمت سایر ین اعالم کنند.  هایی که انجام داده جلسه، از اعضاي درخواست کردند که در مورد فعالیت
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 2 از 2 صفحه

 

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

  

  

      

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

  

  

      

   

نسخه در دست ویرایش به  در ابتداي جلسه آقاي دکتر نوکاریزي نظر اعضاي هیات مدیره درباره دستورالعمل پژوهش را

  شود.  منتشر هاي اجتماعی  ایر شبکهاعمال کردند و قرار شد بر روي وب سایت و س

اطالع دادند که ایشان کشور گزارشی دادند.  در ادامه آقاي عبداهللا جعفري از فرایند ثبت انجمن در سازمان ثبت اسناد 

است. آقاي جعفري با  مورد ایراداتی که مدارك داشتند، ثبت انجمن رد شده 5به دلیل   بعد از ارسال مدارك مربوطه،

  د. کنن آماده و قرار شد دوباره ارسال همکاري اعضاي هیات مدیره مدارك مورد نیاز را

براي ارزیابی  ایران علمی هاي انجمن کمیسیوند انجمن به لکردکتر روح اهللا منوچهري اطالع دادند که گزارش عمآقاي 

  است.  ارسال شده ساالنه انجمن

نمودار سازمانی انجمن مورد بررسی و بعد از تبادل نظر، به تصویب رسید و مقرر شد به عنوان بخشی از مدارك و 

  . مستندات به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ارسال شود

  دستور جلسات مربوط به همایش ساالنه انجمن به دلیل غیبت آقاي دکتر کوهی رستمی به جلسه بعدي موکول شد. 

 مصوبات

و مقرر شد که بعد از اخذ نظرات مصوب شد نظامنامه پژوهش انجمن که از سوي کارگروه پژوهش ارائه شده بود،   .1

را در  نسخه نهایی ه انجمن ارسال شود و دبیرخانه نیزبه دبیرخان 11/4/1398اعضاي هیات مدیره، نسخه نهایی تا 

 ).نوکاریزي(پیگیري: دکتر  ها و وب سایت انجمن منتشر کند هاي اجتماعی، گروه شبکه

و مقرر شد که بعد از اخذ نظرات  مصوب شدنظامنامه انتشارات انجمن که از سوي کارگره انتشارات ارائه شده بود،   .2

به دبیرخانه انجمن ارسال شود و دبیرخانه نیز نسخه نهایی را در  11/4/1398نهایی تا اعضاي هیات مدیره، نسخه 

 (پیگیري، آقاي جعفري).ها و وب سایت انجمن منتشر کند.  هاي اجتماعی، گروه شبکه

 و وب سایت روه نشر و روابط عمومی تغییر کرد و مقرر شد که این تغییرات در نظامنامهکارگروه انتشارات به کارگ .3

 (پیگیري، آقاي جعفري).نیز اعمال شود.  انجمن

، از سوي کارگروه تضمین کیفیت و هاي علمی ایران براي ارزیابی انجمن موارد درخواستی اتحادیه انجمن مصوب شد .4

 پیگیري: دکتر منوچهري؛ دبیرخانه).(ارسال گردد  دبیرخانه اعمال و پس از بررسی به وزارتخانه

یم مقدمی وایقان تهیه و ارائه کرده بود، از سوي اعضاي هیات مدیره مورد بررسی و که خانم مر خبرنامه انجمن .5

د تا با هماهنگی کارگروه نشر و اطالع رسانی ش رسانی ارجاع داده نشر و اطالع کارگروهبه  ضمن تایید انتشار خبرنامه

 (پیگیري: آقاي جعفري). منتشر شود» ارتقاء«و با عنوان 

  


