
  »ایران عمومی هاي انجمن علمی ارتقاي کتابخانه«

  3شماره جلسه: 

  IPLA-SER-003-13970703:01کد سند: 

  12:30الی  10:00ساعت  |1397 مهر 3 |شنبه زمان: سه

  هاي اسالمی آستان قدس رضوي مرکز پژوهش -مشهدمکان: 

 3 از 1 صفحه

 

  (دبیر)آقاي سیامک محبوب   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 

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

 دکترالبدل)؛ آقاي  (بازرس علی قنبري جواد (بازرس)؛ آقاي شکاري محمدرضا (عضو اصلی هیئت مدیره) ؛ آقاي شعبانی

  اهللا روح دکتر(عضو اصلی هیئت مدیره)؛ آقاي  محبوب  سیامک (عضو اصلی هیئت مدیره)؛ آقاي رستمی کوهی منصور

  (عضو اصلی هیئت مدیره) نوکاریزي محسن  دکترالبدل هیئت مدیره)؛ آقاي  (عضو علی منوچهري

  ها غایب

  نقشینه (عضو اصلی هیئت مدیره) نادر  آقاي دکتر 

  ها مهمان

؛ دکتر حسین خسروي (معاون )ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي ها، موزه دکتر مجتبی بذرافشان مقدم (رئیس سازمان کتابخانه

ن افتخاري را(مسئول امور خادمیا؛ سید عباس مرجانی )ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي ، موزهها هاي سازمان کتابخانه کتابخانه

  سازمان)

  

  دستور جلسه

 دیانی دکتر از تقدیر و بعدازظهر برنامه درباره گیري تصمیم - 1

 )رستمی کوهی دکتر آقاي توسط ارائه( ایران عمومی هاي کتابخانه ملی همایش برنامه کردن نهایی - 2

 )جعفري آقاي توسط ارائه( انجمن) لوگو( واره نشان کردن نهایی - 3

 )نوکاریزي دکتر آقاي ارائه( پژوهشی هاي پروژه مالی گردش دستورالعمل کردن نهایی و بررسی - 4

 )زارعی دکتر خانم سرکار ارائه( ها مشارکت کارگروه برنامه - 5

  )منوچهري دکتر آقاي ارائه( انجمن داشبورد و انجمن اولیه ارزیابی - 6

  

  مصوبات

مقرر شد موافقت شد و  »  ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي موزهها،  سازمان کتابخانه«نامه انجمن با  با عقد تفاهم .1

  متن تفاهم نامه با کتابخانه آستان قدس رضوي توسط خانم دکتر زارعی تنظیم و به امضاي طرفین برسد. 



  »ایران عمومی هاي انجمن علمی ارتقاي کتابخانه«

  3شماره جلسه: 

  IPLA-SER-003-13970703:01کد سند: 
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  هاي اسالمی آستان قدس رضوي مرکز پژوهش -مشهدمکان: 

 3 از 2 صفحه

 

  (دبیر)آقاي سیامک محبوب   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

  

  

      

   

پیشنهاد خانم دکتر زارعی در خصوص اعطاي جوایز در هفته کتاب و پژوهش به صورت اصولی مورد تایید قرار  .2

دهندگان آماده و جهت اعالم نظر به اعضا ارسال  شرایط اعطاي جوایز توسط پیشنهاد قرر شد که ساختار وگرفت و م

 خانم دکتر زارعی) :(پیگیري شود و در جلسه بعدي تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.

 

  طرح پیشنهادي آقاي دکتر کوهی رستمی درباره برگزاري همایش بررسی و موارد زیر مصوب شد .3

نخستین «ها یک عنوان کلی و داراي شماره به صورت ثابت در نظر گرفته شود  براي همه همایش مصوب شد .3,1

  »هاي عمومی ایران همایش ملی انجمن علمی ارتقاي کتابخانه

  تصویب شد. » هاي عمومی کارکردهايِ اجتماعی کتابخانه«عنوان همایش  .3,2

  محورهاي همایش به شرح زیر مصوب شد: .3,3

 مبانی نظري - 1

 سازي هاي عمومی و اجتماعکتابخانه 

 هاي عمومیکارکردهاي اجتماعی کتابخانه 

 هاي عمومی و عدالت اجتماعیکتابخانه 

 هاي عمومیهاي اجتماعی در کتابخانه تاریخ خدمات و برنامه  

 هاي عمومی: مشارکت اجتماعی، عدالت اجتماعی و....مفاهیم اجتماعی مرتبط با کتابخانه 

 به یک تکنولوژي اجتماعی (هاي عمومی به مثاکتابخانهSocial technology(  

 هاي عمومی و سپهر عمومی (کتابخانهpublic sphere(  

 هاي عمومی به مثابه یک مکان و مرکز  اجتماعیبررسی کتابخانه  

 مبانی عملی -2

 هاي عمومی  هاي اجتماعی کتابخانه هاي متناسب با نقش خدمات و برنامه 

 وکارهاي کوچک  هاي عمومی و تولید ،  اشتغال ، کارآفرینی و کسب عمومی: کتابخانههاي  هاي اقتصادي کتابخانه جنبه 

 کتابخانه عمومی  و مشارکت اجتماعی  

  نقش کتابخانه عمومی در بهبود کیفیت زندگی مردم  

 حمایت کتابخانه عمومی از سوادآموزي در جامعه 

 نقش کتابخانه هاي عمومی در آموزش سواد اطالعاتی در جامعه 

 ابخانه هاي عمومی و ارتقاي مهارتهاي خودبهسازي در افرادکت 

 هاي اجتماعیکتابخانه عمومی و  آسیب  
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  هاي اسالمی آستان قدس رضوي مرکز پژوهش -مشهدمکان: 

 3 از 3 صفحه

 

  (دبیر)آقاي سیامک محبوب   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

  

  

      

   

 ارزش خدمات کتابخانه عمومی در فراهم آوري فرصت سرگرمی از دید کاربر  

 هاي عمومی و آموزش  کاربرانکتابخانه  

 هاي دولتی و مردم ها و سازمانفرهنگی گروههاي آموزشی، اجتماعی و هاي عمومی در حمایت از فعالیتنقش کتابخانه

  نهاد

 هاي عمومی و محیط زیستکتابخانه  

 هاي عمومی و بهبود سالمت در جامعهکتابخانه 

  بندي همایش به شرح زیر تصویب شد زمان .3,4

 تاریخ عنوان ردیف

97آذر ماه  تاریخ اعالم فراخوان 1  

98اردیبهشت  31 دریافت اصل مقاالت 2  

داوري مقاالت اعالم نتایج 3 98شهریور  20   

98مهر  30 مهلت زمان ثبت نام در همایش 4  

98آذر  برگزاري همایش 5  

مقرر شد تا آخر هفته جاري اگر اصالحات دیگري در طرح همایش مد نظر است به دبیرخانه منعکس شود و  .3,5

  ها اطالع دهد.  بندي نظرات، به کارگروه گردهمایی دبیرخانه پس از جمع

  سازي شود.  متن نهایی  طرح همایش پس از اصالحات به دبیرخانه ارسال شود تا براي انتشار آماده مقرر شد .3,6

  

 انتخاب و تایید شد.   3بر اساس راي گیري بین حاضران در جلسه لوگوي شماره  .4

  


