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

  

  

      

   

 )به ترتیب الفباي نام خانوادگی(حاضران 

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

 دکترآقاي رستمی (عضو اصلی هیئت مدیره)؛  کوهی منصور دکتر؛ آقاي )مدیره هیئت البدل علی عضو( زارعی عاطفه

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

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

  .)مدیره هیئت اصلی عضو(

  ها غایب

  البدل) قنبري (بازرس علی جواد آقايشکاري (بازرس)؛  محمدرضا آقاي  

  

  دستور جلسه

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

 ). اعضا همه( انجمن عمومی مجمع برگزاري نحوه و زمان درباره گیري تصمیم و بررسی -2

 ).جعفري عبداهللا آقاي جناب( انجمن خبرنامه امور گزارش ارائه -3

 ). محبوب سیامک آقاي جناب( ایران عمومی هاي کتابخانه نوآوري ملی جایزه نویس پیش ارائه -4

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

 ). زارعی عاطفه دکتر( ایران عمومی هاي کتابخانه نهاد با انجمن نامه تفاهم از گزارشی ارائه -6

 ).منوچهري اهللا روح دکتر( زندگی سواد و کتاب، زن، سمینار مقاالت مجموعه انتشار گزارش ارائه -7

 ). منوچهري اهللا روح دکتر( انجمن عملکرد ارزیابی نتایج گزارش ارائه -8

 ).اعضا همه( انجمن 1398 سال اساسنامه ویرایش مورد در گفتگو و بحث -9

 

 

  جلسهشرح مختصر 

 1398ماه  یکم مرداددر تاریخ  ایران هاي عمومی ت مدیره انجمن علمی ارتقاي کتابخانهدهمین جلسه اعضاي هیاازدو

زاده ضمن تشکر از حضور اعضاي  در ابتداي جلسه آقاي دکتر حسن شد. برگزار بصورت مجازي از طریق نرم افزار اسکایپ
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ن اند گزارشی خدمت سایری نجام دادههایی که ا که در مورد فعالیتهیات مدیره در جلسه، از اعضاي درخواست کردند 

  اعالم کنند. 

پیشنهاد دادند که براي اعضاي انجمن همه اعضا اعضاي انجمن بحث شد، در ابتداي جلسه در مورد تشکیل گروهی براي 

  .دیل شوبه همراه اعضاي هیات مدیره گروه بحثی در پیام رسان واتساپ تشک

اطالع دادند دکتر حسن زاده از فرآیند همایش ساالنه انجمن گزارشی دادند؛ آقاي دبیر کارگروه همایش همراه با در ادامه 

اند و لیستی از اعضاي شوراي راهبري  هاي عمومی موافقت خود را با حمایت از همایش ساالنه اعالم کرده نهاد کتابخانهکه 

به دلیل کمبود وقت  1398دکتر کوهی رستمی ادامه دادند: با برگزاري همایش در اسفندماه سال آقاي اند.  پیشنهاد داده

همایش موافق نیستند و پیشنهاد کردند که این همایش در هفته آخر براي آمادگی موارد مورد نیاز جهت برگزاري 

برگزار شود. همچنین قرار شد که کارهاي مربوط به دعوت از اعضاي  1399فروردین یا هفته اول اردیبهشت ماه سال 

   پیشنهادي نهاد براي شوراي راهبري مورد پیگیري قرار گیرد.

اعالم  کشور گزارشی دادند. از فرایند ثبت انجمن در سازمان ثبت اسناد ومیدبیر کارگروه نشر و روابط عم جعفريآقاي 

کردند که ثبت انجمن انجام شد و آگهی ثبت به صورت رسمی در روزنامه رسمی جمهوري اسالمی و همچنین 

دوین شده است اي ت آیین نامه» ارتقاء«است. در ادامه گزارش دادند که براي خبرنامه  کثیراالنتشار هفت صبح منتشر شده

  قرار شد این آیین نامه جهت ویرایش براي همه اعضاي هیات مدیره ارسال شود.

ها براي  جمنان لکرد انجمن به اتحادیهاطالع دادند که گزارش عم دبیر کارگروه تضمین کیفیت منوچهريآقاي دکتر 

ند انتشار مجموعه مقاالت سمینار زن، کتاب، باشد. در ادامه آقاي دکتر از رو ارزیابی ساالنه ارسال و در حال ارزیابی می

علوم و  اي سواد زندگی به اطالع اعضاي هیات مدیره رساندند که این مجموعه مقاالت براي تایید به مرکز منطقه

  است و به زودي ویرایش و منتشر خواهد شد.  شیراز ارسال شده تکنولوژي

  باشند.  آقاي دکتر نقشینه از فرآیند ایجاد حساب براي انجمن گزارشی دادند و اعالم کردند که در حال پیگیري می

هاي عمومی کشور خبر دادند که تفاهم نامه همراه با نامه  خانم دکتر زارعی از فرآیند عقد قرارداد با نهاد کتابخانه

  است.  هاي عمومی کشور ارسال شده درخواست عقد همکاري براي دبیرکل نهاد کتابخانه

  به جلسه بعدي موکول شد. 1398دستور جلسه مربوط به ویرایش اساسنامه سال 

  

  

 مصوبات
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مصوب شد براي اعضاي هیات مدیره و اعضاي انجمن گروه بحثی در پیام رسان واتساپ تشکیل شود (پیشنهاد: همه   .1

 اعضا).

اي برگزاري همایش ساالنه انجمن اعم از ارسال فراخوان، تشکیل همایش کارهاي مورد نیاز برکارگروه مصوب شد  .2

هاي مالی و  ها، و همچنین پیگیري کارهاي مربوط به جذب حمایت هاي اجرایی و برگزاري جلسات کمیته کمیته

 ). کوهی رستمی(پیگیري: دکتر  دعوت از اعضاي شوراي راهبري و کمیته علمی همایش را در دست اقدام قرار دهند

 ).همایش ساالنه انجمن در فروردین ماه برگزار شود (پیگیري: دکتر کوهی رستمیمصوب شد   .3

کارگروه نشر و روابط عمومی آیین نامه خبرنامه انجمن براي اخذ نظرات جهت ویرایش براي اعضاي  مصوب شد .4

 ).پیگیري: آقاي جعفري(هیات مدیره ارسال شود 

، سواد زندگی بعد از ویرایشات مورد نیاز منتشر کنند (پیگیري: دکتر مصوب شد مجموعه مقاالت سمینار زن، کتاب .5

 منوچهري).

مصوب شد جلسه بعدي انجمن به دلیل مصادف شدن با هفته دولت با یک هفته تأخیر برگزار شود یعنی در روز  .6

 ام شهریور (پیشنهاد: همه اعضا).12

 خانم دکتر زارعی). مصوب شد جلسه بعدي انجمن در همدان برگزار شود (پیشنهاد:  .7

  
  


