
  »ایران عمومی هاي انجمن علمی ارتقاي کتابخانه«

  هنري شهرداري تهران-با سازمان فرهنگی جلسه

  IPLA-SER-004-13970710:01کد سند: 

  12:30الی  11:00ساعت  |1397 مهر 10 |شنبه زمان: سه

  هنري شهرداري تهران -سازمان فرهنگی -تهرانمکان: 

 2 از 1 صفحه

 

   

  )به ترتیب الفباي نام خانوادگی(حاضران 

(عضو اصلی هیئت  محبوب  سیامک ؛ آقاي(عضو اصلی هیئت مدیره) زاده حسن محمد دکترآقاي از طرف انجمن:  

  خانم هاجر محمدي (کارشناس دبیرخانه)، نقشینه (عضو اصلی هیئت مدیره) نادر  آقاي دکتر :مدیره)

 
هنري  - آقاي مجتبی امینی (مشاور رئیس و معاون فرهنگی سامان فرهنگیاز طرف سازمان فرهنگی و هنري شهرداري تهران: 

رهنگ ها و ترویج ف شهرداري تهران): آقاي مهدي کاظمی قمی (مشاور اجرایی معاون فرهنگی): آقاي ایمان کرد (مدیر امور کتابخانه

  ها) هاي مجازي مدیریت امور کتابخانه کتابخوانی): علیرضا ناصري (رئیس واحد پورتال و شبکه

  دستور جلسه

 »هنري شهرداري تهران -سازمان فرهنگی«عقد تفاهم نامه انجمن علمی با  دربارهگفتگو  - 1

هاي  ارتقاي کتابخانهدر حوزه » هنري شهرداري تهران -سازمان فرهنگی«همکاري بین انجمن و ایجاد شبکه  - 2

  عمومی و سازمانی

  

  چکیده مذاکرات

د متن تفاهم نامه با مقرر شموافقت شد و  » هنري شهرداري تهران -فرهنگی سازمان«نامه انجمن با  با عقد تفاهم .1

(پیگیري: آقاي   تنظیم و به امضاي طرفین برسد طی جلسه بعدي انجمن هنري شهرداري تهران -سازمان فرهنگی

   ناصري)

 .دداعالم آمادگی کررا پیشنهاد و  ها هوشمند سازي کتابخانه ها و استاندارد سازي کتابخانه آقاي کرد .2

هنري  - سازمان فرهنگی پیشنهاد همکاري انجمن با ها ها و کارگاه برگزاري دوره آقاي دکتر حسن زاده در خصوص .3

 . ها را مطرح کردند  ها براي اجراي همایش نو در اختیار قرار دادن سال  شهرداري تهران

 : هاي پیشنهادي زیر را مطرح کردند آقاي ناصري طرح .4

  .ها با همکاري انجمن و سازمان ها و کارگاه برگزاري دوره .4,1

  .ها ها براي اجراي همایش در اختیار قرار دادن سالن .4,2

  .در انجمن ارتقاي کیفیتعضویت  .4,3

هاي ترجمه شده و محملی جهت وارد  براي نشر مقالهمجله ترجمان علم اطالعات سازمان جایگاهی با همکاري . 4/4

 هاي بین المللی به کشور. کردن ایده

  مطرح شد:موارد زیر به صورت  زاده ح پیشنهادي آقاي دکتر حسنطر .5

 نجمن شوند بخصوص اعضاي شهرداري.خواهند عضو ا حمایت از افرادي که می .5,1

ها، معرفی  ها و کتابخانه بار کردن نشریهحمایت فکري از اعضا و مشروعیت همکاري با انجمن مثل پر  .5,2

 ي نمونه شهرداري به عموم. تابخانهک
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  هنري شهرداري تهران -سازمان فرهنگی -تهرانمکان: 

 2 از 2 صفحه

 

   

 .هااي در راستاي رسیدن به اهداف کارگروه مشارکت هاي کتابخانه جذب سازمان .5,3

مناطق داراي درصد  با تمرکز بردر مناطق مختلف  در خصوص احیاي سراي محالتپیشنهادي آقاي دکتر نقشینه  .6

اردهی و احیاي مجدد در زمینه ساخت که انجمن میتواند و اعالم کردند مطرح کردند باالي افراد کهنسال و سالمند

   . هاي الزم را بعمل آورد سراي محالت همکاري

  


