
  »ایران عمومی هاي انجمن علمی ارتقاي کتابخانه«

  4شماره جلسه: 

  IPLA-SER-004-13970801:01کد سند: 

  14الی  11ساعت  |1397 آبان 1 |شنبه زمان: سه

  کتابخانه شهید فهمیده - فرهنگسراي بهمن - میدان بهمنمکان: 

 2 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  محسن نوکاریزيآقاي دکتر 

  

  

      

   

  )به ترتیب الفباي نام خانوادگی(حاضران 

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

  اهللا روح دکترآقاي (عضو اصلی هیئت مدیره)؛  شعبانی احمد دکترآقاي ؛ البدل هیئت مدیره) (عضو علی زارعی عاطفه

نقشینه  نادر  آقاي دکتر؛ )مدیره هیئت اصلی عضو( نقشینه نادر  دکتر آقايالبدل هیئت مدیره)؛  (عضو علی منوچهري

  ؛ هاجر محمدي (کارشناس دبیرخانه)(عضو اصلی هیئت مدیره)

  ها غایب

رستمی (عضو اصلی  کوهی منصور آقاي دکتر البدل)؛ قنبري (بازرس علی جواد آقايشکاري (بازرس)؛  محمدرضا آقاي 

  (عضو اصلی هیئت مدیره) محبوب  سیامک هیئت مدیره)؛ آقاي

  ها مهمان

  )هاي عمومی کشور آقاي دکتر محمد جوهرچی (مدیرکل پژوهش و آموزش نهاد کتابخانه

  

  دستور جلسه

 ؛)انجمن رئیس( کنون تا شده انجام هاي اقدام گزارش -1

 هاي عمومی (ارائه توسط دکتر جوهرچی) هاي پژوهشی نهاد کتابخانه گفتگو در خصوص الویت -2

 هاي هفته کتاب  گفتگو و هم اندیشی درباره برنامه -3

 تصمیم گیري درباره جوایز انجمن علمی  -4

 گفتگو در مورد محورهاي کنفرانس اهواز و تدقیق محورها -5

 کیفیهاي جدول کنترل  توزیع مسئولیت -6

  جلسه مختصر شرح

مدیرکل  هاي عمومی با حضور آقاي دکتر محمد جوهرچی چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن علمی ارتقاي کتابخانه

زاده ضمن تشکر از  برگزار شد. در ابتداي جلسه آقاي دکتر حسندر کتابخانه شهید فهمیده  ،نهاد دفتر پژوهش و آموزش

هاي انجام شده انجمن ارائه دادند. در ادامه  در مورد اقدام یکتابخانه شهید فهمیده)، گزارشآقاي علیرضا محمودي (رئیس 

را ارائه   ) دسته بندي شدهRFP(عنوان  20که در  کشور عمومی هاي کتابخانههاي پژوهشی نهاد  اولویت دکتر جوهرچی

نهاد  هاي عناوین الویتشامل  فراخوانیاند بصورت  عنوان پژوهشی که در سه دسته ارائه شده 20. این دندنمو

مناسب جهت حل  راهکارهاي به دستیابی و مدیریتی حوزه پژوهشی نیازهاي برآوردن منظور به هاي عمومی تابخانهک
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 از است. در این فراخوان منتشر شده محور، مسئله و کاربردي هاي پژوهش از حمایت جهت در همچنین ،مسائل

 و پژوهشگران( حقیقی و...) و بنیان دانش هاي شرکت علمی، هاي  انجمن پژوهشی، مراکز ها، دانشگاه( حقوقی هاي شخصیت

  ارسال کنند. 1397پانزدهم آبان ماه  د را نهایتا تاحل مسائل راهکارهاي خو تا براي دعوت بعمل آمده )دانشوران

 باشد: ادامه گزارش جلسه بصورت مصوبات ذیل می

 مصوبات

با همکاري  »هاي عمومی ایران ارتقاي کتابخانه انجمن علمی« پایه ریزي استقالل و شناخت عموم ازي مصوب شد برا .1

ین مجله به هاي ا نظارت بر کارها و فعالیت ائه شود کهار هدفی که انجمن مد نظر دارد، اي با جامعه و مجله نهاد

. عالوه بر این یکی از محورهاي پژوهشی نهاد به اجرایی کردن آزمون صالحیت انجمن علمی واگذار خواهد شد

 (پیشنهاد آقاي دکتر جوهرچی). کتابداران اختصاص یافته 

پژوهش و آموزش نهاد) در کشور برگزار خواهد دفتر جلسه در سال توسط نهاد ( 20مقرر شد سلسله جلساتی حدود  .2

آقاي (پیشنهاد  ها تامین شود کرد تا نشاط فکري در حوزه انجمن برگزارین جلسات را با همکاري شد که میتوان ا

 دکتر جوهرچی)

مقرر شد اگر نهاد در صدد کمک به انجمن است بهتر است موارد مورد نیاز را هبه کنند. در این صورت الزم نیست  .3

 دکتر نقشینه). آقاي تر خواهد بود (پیشنهاد  کاري انجام شود و مدیریت آن راحت

اي با حضور طرفین  مقرر شد با  انجمن کتابداران کودك و نوجوان (کانون پرورشی فکري کودك و نوجوان) جلسه .4

 برگزار شود (پیگیري: خانم دکتر زارعی).

 برگزار شود با حضور مسئولین استان سفند ماه انجمن در شیراز بررسی شود در صورت امکان جلسه امقرر شد  .5

 ري).منوچهآقاي دکتر (پیگیري: 

 مطالب کلی مربوط به قسمت انگلیسی وب سایت منتشر شود (پیگیري: دکتر نقشینه).  مصوب شد .6

نفرات صورت خواهد گرفت  استعالمات ،مقرر شد تا آخر هفته جاري فرآیند ثبت شرکت به پایان برسد و براي تایید  .7

 (پیگیري: آقاي جعفري).

در گروه ، دستور جلسه مربوط به تدقیق محورهاي همایش اهواز، به دلیل عدم حضور دکتر کوهی رستمیمقرر شد  .8

 د (پیگیري: همه اعضا).در جلسه پنجم جمع بندي شو وقرار گیرد  گفتگومورد تلگرامی  بحث

  


