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 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  آقاي دکتر محسن نوکاریزي

  

  

      

   

 )به ترتیب الفباي نام خانوادگی(حاضران 

؛ آقاي )مدیره هیئت البدل علی عضو( زارعی عاطفه دکتر خانم ؛(عضو اصلی هیئت مدیره) زاده حسن محمد دکترآقاي 

 دکترآقاي  (عضو اصلی هیئت مدیره)؛ شعبانی احمد دکترآقاي رستمی (عضو اصلی هیئت مدیره)؛  کوهی منصور دکتر

  .)مدیره هیئت اصلی عضو( نوکاریزي محسن دکتر آقايالبدل هیئت مدیره)؛  (عضو علی منوچهري اهللا روح

  ها غایب

 محمدرضا آقايآقاي دکتر سیامک محبوب (عضو اصلی هیئت مدیره)؛ ؛)مدیره هیئت اصلی عضو( جعفري عبداهللا آقاي  

  ؛)مدیره هیئت اصلی عضو( نقشینه نادر  دکتر آقاي شکاري (بازرس)؛

  

 دستور جلسه

 مرور مصوبات جلسه سیزدهم (همه اعضا). -1

 ها (دکتر محسن نوکاریزي). بررسی و تصویب برنامه کارگروه -2
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روز، « ررسی و تصمیم گیري درباره جلسه پانزدهم انجمن و نشست دوم همایش ساالنه انجمن در تبریز ب -8

 همه اعضا)....»(ها و  ساعت، برنامه

 

 

  شرح مختصر جلسه

 1398ماه  نهم مرداددر تاریخ  ایران هاي عمومی ت مدیره انجمن علمی ارتقاي کتابخانهدهمین جلسه اعضاي هیاچهار

زاده ضمن تشکر از حضور اعضاي  در ابتداي جلسه آقاي دکتر حسن شد. برگزار از طریق نرم افزار اسکایپبصورت مجازي 

 ها موزه ها، کتابخانه سازماناعالم کردند که نامه درخواست حمایت مالی و معنوي از همایش براي هیات مدیره در جلسه، 

 ،تهران شهرداري هنري - فرهنگی سازمان  ،فناوري و علوم رسانی اطالع اي منطقه مرکز ،رضوي قدس آستان اسناد مرکز و
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ارسال سازمان اسناد و کتابخانه ملی، و معاونت فرهنگی قوه قضاییه  ،)ایرانداك( ایران اطالعات فناوري و علوم پژوهشگاه

اند،  انجام داده هایی که از فعالیتاست. در ادامه دکتر حسن زاده از اعضاي هیات مدیره درخواست کردند که گزارشی  شده

  بدهند.

اي با چند اعضاي هیات مدیره  دند که طی جلسهبه عنوان دبیر علمی همایش ساالنه انجمن گزارش دا ،دکتر شعبانی

ها توسط  اسامی اعضاي پیشنهاد شده براي سخنران کلیدي و دبیران پنل. ها انتخاب شدند سخنران کلیدي و دبیران پنل

ها  سایر اعضاي هیات مدیره خوانده شد و قرار شد از سخنرانان کلیدي و دبیران کارگروه براي اطالعدبیر علمی همایش 

  به زودي دعوت به عمل آید.

طرح ارتقاء نشریه جهت انتقال نشریه تحقیقات اطالع رسانی اعالم کردند  ،دکتر نوکاریزي پژوهشدبیر کارگروه در ادامه 

هاي عمومی کشور ارسال  هاي عمومی به انجمن، تدوین شد و براي نهاد کتابخانه هاي عمومی از نهاد کتابخانه و کتابخانه

شش ماهه کارگروه برنامه به عنوان  اییه که لیستی از کارگاهاست. دبیرکارگروه همایش خبر دادند که در نظر دارند  شده

  کنند.  می ارسال  براي دبیرخانه آماده و پژوهش

نظام نامه کارگروه تازه تاسیس شده را براي اعضاي هیات مدیره  ،هاي روستایی دکتر منوچهري دبیر کارگروه کتابخانه

کارگروه در نظر دارد همچنین اعالم کردند که این نظرانتشان را اعالم کنند. درخواست کردند که  از همهارائه کردند و 

  هاي موردنظرشان را براي اعضاي هیات مدیره ارسال خواهند کرد. هایی برگزار کند و به زودي لیست کارگاه کارگاه

در هاي تخصصی همایش خبر داد،  روهجلسه کارگاز تشکیل  دکتر کوهی رستمی، ها دبیرکارگروه همایش و گردهمایی

و هر کدام از  است اي که براي هر کارگروه الزم است مورد بحث قرار گرفته هزینهاین جلسه فرآیند اجرایی و میزان 

دبیران تخصصی  است هقرار شد که اطالع دادند اند. دکتر کوهی رستمی ه ارائه دادکارگروه ها پیش نویس طرح خود را 

   .نهایی را براي دبیرخانه ارسال کنندطرح 

اي براي همایش در نظر دارند  نامههیات مدیره درخواست کردند که اگر بردکتر شعبانی و دکتر حسن زاده از اعضاي 

  هاي الزم صورت گیرد.  طرحشان را براي دبیرخانه ارسال کنند تا با دکتر کوهی رستمی و دکتر شعبانی هماهنگی

 مصوبات

 شعبانی ارسال شودد باید براي دکتر کوهی رستمی و دکتر پیشنهاد شاي براي همایش  اگر برنامهمصوب شد   .1

 (پیشنهاد: همه اعضا).

هاي روستایی بعد از انجام اصالحات مد نظر اعضاي هیات مدیره بر روي وب سایت و  نظام نامه کتابخانهمصوب شد  .2

 ). گذاري شود (پیگیري: دکتر منوچهريرهاي روستایی با در صفحه کارگروه کتابخانه
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انه و هایی که در نظر دارد برگزار کند براي دبیرخ لیست کارگاههاي روستایی  دبیر کارگروه کتابخانهمصوب شد   .3

 ).منوچهري(پیگیري: دکتر  داعضاي هیات مدیره ارسال کن

خانه و اعضاي هیات مدیره هایی که در نظر دارد برگزار کند براي دبیر مصوب شد دبیر کارگروه پژوهش لیست کارگاه .4

 ند (پیگیري: دکتر نوکاریزي).ارسال ک

 برگزار شود.  1398آبان  هشتمتبریز به مورخ شهر نزدهم انجمن در مصوب شد جلسه پا .5
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