
  »ایران عمومی هاي انجمن علمی ارتقاي کتابخانه«

 9 شماره جلسه:

  IPLA-SER-009-13980203:01کد سند: 

  13الی  10ساعت  |1398اردیبشهت  3 |شنبه چهارزمان: 

  هاي عمومی کشور نهاد کتابخانه 1تهران، سالن جلسات ساختمان شماره مکان: 

 2 از 1 صفحه

 

  آقاي سیامک محبوب (دبیر)  دار) (خزانه آقاي دکتر نادرنقشینه  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 

 دکترآقاي  (عضو اصلی هیئت مدیره)؛ شعبانی احمد دکترآقاي  ؛(عضو اصلی هیئت مدیره) زاده حسن محمد دکترآقاي 

   )یامک محبوب (عضو اصلی هیئت مدیرهآقاي سالبدل هیئت مدیره)؛  (عضو علی منوچهري  اهللا روح

  ها غایب

 محمدرضا آقاي ،)مدیره هیئت البدل علی عضو( زارعی عاطفه دکتر خانم  ؛)مدیره هیئت اصلی عضو( جعفري عبداهللا آقاي

 رستمی (عضو اصلی هیئت مدیره)؛ کوهی منصور آقاي دکتر البدل)؛ قنبري (بازرس علی جواد شکاري (بازرس)؛ آقاي

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

  ها مهمان

هاي عمومی کشور)؛ آقاي دکتر امین متولیان  آقاي دکتر محمد جوهرچی (مدیرکل دفتر پژوهش و آموزش نهاد کتابخانه

  )اطالعات فناوري و پژوهش ریزي، برنامه (معاون

  

  دستور جلسه

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

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

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

 .انجمن (دکتر کوهی رستمی)نویس کنفرانس یا همایش ساالنه  ارائه پیش -4

 گیري درباره برگزاري مجمع عمومی انجمن در تیرماه (همه اعضا). بررسی و تصمیم -5

 نامه آموزش کارگروه آموزش و نوآوري (جناب آقاي محبوب و سرکار خانم قاسمپور). نویس نظام ارائه پیش -6

 بررسی و  نهایی کردن درخواست استعفاء دبیر انجمن.  -7

 سایت (همه اعضا).  ها در وب اطالعات کارگروهتعیین شیوه نشر  -8

  

 

 مصوبات

 تکمیل شود (پیشنهاد: دکتر جوهرچی).  1398هاي انجمن تا مرداد ماه  ها و درسنامه مقرر شد طرح .1



  »ایران عمومی هاي انجمن علمی ارتقاي کتابخانه«

 9 شماره جلسه:

  IPLA-SER-009-13980203:01کد سند: 

  13الی  10ساعت  |1398اردیبشهت  3 |شنبه چهارزمان: 

  هاي عمومی کشور نهاد کتابخانه 1تهران، سالن جلسات ساختمان شماره مکان: 

 2 از 2 صفحه

 

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

  

  

      

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

  

  

      

   

، بر روي وب سایت انجمن بارگذاري زیر ویرایش اصالحات پیشنهادي از نامه آموزش انجمن بعد مصوب شد نظام  .2

 آقاي محبوب و خانم قاسمپور)؛ شود (پیگیري: 

هاي عمومی کشور استفاده شود (پیشنهاد: آقاي دکتر  برگزاري جلسات آموزشی از فضاي کتابخانهبراي  - 1-1

 زاده). حسن

 نامه فلوچارت اجرایی ترسیم شود (پیشنهاد: آقاي دکتر حسن زاده) براي نظام - 1-2

عنوان نمره  هاي عمومی به رمندان کتابخانههاي انجمن در ارتقاي شغلی کا گنجاندن بند تأثیرگذاري آموزش - 1-3

 زاده). بازآموزي یا آموزش ضمن خدمت (پیشنهاد: آقاي دکتر حسن

 شود (پیگیري: همه اعضا).  انجمن تغییراتی اعمال 1398مه سال در اساسنا شدمقرر   .3

 


