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 (به ترتيب الفباي نام خانوادگي)حاضران 

 دكتر خانم ؛)عضو اصلي هيئت مديره( زاده حسن محمد دكترآقاي  ؛(مديره هيئت اصلي عضو) جعفري عبداهلل آقاي

 دكترآقاي رستمي )عضو اصلي هيئت مديره(؛  كوهي منصور دكتر؛ آقاي (مديره هيئت البدل علي عضو) زارعي عاطفه

)عضو  منوچهري اهلل روح دكترآقاي  شكاري )بازرس(؛ محمدرضا آقاي   )عضو اصلي هيئت مديره(؛ شعباني احمد

 .(مديره هيئت اصلي عضو) نوكاريزي محسن دكتر آقايالبدل هيئت مديره(؛  علي

 اه غايب

 . آقاي سيامك محبوب )عضو اصلي هيئت مديره( ؛(مديره هيئت اصلي عضو) نقشينه نادر  دكتر آقاي

 ها مهمان

هاي عمومي(؛ زهرا معظمي )كارشناس واحد پژوهش و  ريزي نهاد كتابخانه واحد آمار و برنامه سكينه قاسمپور )كارشناس

 هاي عمومي(. نوآوري نهاد كتابخانه

 دستور جلسه

 اعضا(.مرور مصوبات جلسه دوازدهم )همه   -1

 ها(. ها )مسئوالن كارگروه بررسي و تصويب برنامه كارگروه -2

  بررسي و نهايي كردن محورهاي همايش و كميته داوران همايش ساالنه انجمن )همه اعضا(. -3

 ارائه گزارشي از امور ثبت و اداري )جناب آقاي عبداهلل جعفري(.  -4

 سواد زندگي )دكتر روح اهلل منوچهري(.ارائه گزارش انتشار مجموعه مقاالت سمينار زن، كتاب، و  -5

 

 

 شرح مختصر جلسه

 1398ماه  مورخ دوازدهم شهريور ايران هاي عمومي ت مديره انجمن علمي ارتقاي كتابخانههمين جلسه اعضاي هياسيزد

زاده ضمن تشكر از حضور  در ابتداي جلسه آقاي دكتر حسن شد. برگزار در سالن جلسات كتابخانه مركزي استان همدان

گزارشي از فعاليت هاي انجام شده در فاصله بين جلسه قبلي تا اين جلسه ارائه كرده و  اعضاي هيات مديره در جلسه

يي ها از اعضاي درخواست كردند كه در مورد فعاليت ضمن تشكر از زحمات اداره كل كتابخانه هاي عموم استان همدان

 مروري بر مصوبات جلسه دوازدهم داشته باشند.و همچنين كارشناس انجمن، و  گزارشي ارائه كنند اند نجام دادهكه ا

 مرور وضعيت اجراي برخي از مصوبات جلسه دوازدهم به شرح زير از سوي خانم محمدي )كارشناس انجمن( ارائه شد:
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گروهي تحت عنوان انجمن ارتقاء در پيام رسان واتساپ براي اعضاي انجمن تشكيل شده و  جلسه دوازدهم: 1مصوبه 

 آدرس گروه براي اعضا ايميل شده است. 

اي جهت  هاي عمومي كشور جلسه ر رستمي كوهي اطالع دادند كه با نهاد كتابخانهدكت جلسه دوازدهم: 2 همصوب

لسه محورها و كميته علمي همايش مورد بررسي قرار گرفته است و است. در اين ج پيگيري كارهاي همايش برگزار شده

 بعد جلسه سيزدهم فراخوان همايش براي دريافت مقاالت ارسال خواهد شد. 

 فروردين برگزار خواهد شد.  27و  26اعالم كردند كه همايش در تاريخ دبير كارگروه همايش در ادامه 

براي تشكيل كارگروه اطالع دادند  دبير كارگروه تضمين كيفيت منوچهريآقاي دكتر  جلسه دوازدهم: 3 همصوب

و در اين جلسه، گزارشي ارائه خواهند  است و در حال پيگيري هستند هاي روستايي كارهاي مورد نياز انجام شده كتابخانه

 . كرد

موارد زير را از اعضاي  وهاي انجمن ارائه دادند  گزارشي درباره فعاليت بازرس دكتر محمدرضا شكاري درادامه جلسه،

 :هيات مديره درخواست كردند

 هاي انجمن، جهت ارتقاي اثربخشي فعاليتارسال نظرسنجي براي اعضاي انجمن  -1

 ،ها هاي عمومي و ادارات كل استان كاركنان كتابخانه با اعضاي انجمن بخخصوص هيات مؤسس، بيشتر ارتباط -2

 يروهاي استاني.نجمن براي فعاليت نهاي استاني ا شاخهفعالسازي  -3

 زاده در جواب درخواست دكتر شكاري موارد زير را اعالم كردند: دكتر حسن

نظرسنجي فرمي  بهينه سازي براينظرسنجي از اعضاي انجمن از طريق ايميل در حال حاضر انجام مي شود، اما  -1

سايت قرار خواهد ، بصورت دائمي بر روي وب شود ر اينكه براي اعضا ايميل ميطراحي خواهد شد و عالوه ب

 شود.  انجمن براي اعضا ارسال مي هاي همچنين رئوس فعاليت گرفت.

جهت همكاري با  ،راي نياوردندبراي ورود به هيات مديره انجمن،  براي ارتباط با مؤسسين و داوطلباني كه -2

 د شد.ها شناسايي خواهند شد و امكان حضور آنها در جلسات انجمن فراهم خواه انجمن بر اساس استان

هاي استاني فرم ثبت نام طراحي خواهد شد و هر استان براي تشكيل انجمن بايد درخواست  براي تأسيس شاخه -3

 خود را ارسال كنند. 

به آقاي دكتر حسن زاده از ايشان درخواست كردند كه گزارش خود را بصورت يك يادداشت  ،در پايان گزارش بازرس

انجمن منتشر كنند و عالوه بر آن مقرر شد كه گزارش بازرسي انجمن به صورت در سايت دبيرخانه ارسال كنند تا 

 مدون و در قالب چارچوب مشخص جهت بهره برداري به دبيرخانه انجمن ارسال شود. 
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 مصوبات

ارسال  ا و مركز اسناد آستان قدس رضويه موزه  ها، درخواست حمايت از همايش براي سازمان كتابخانه شدمصوب   .1

 دبيرخانه(. پيگيري: شود )

هاي عمومي، يك هفته بعد از  اي با دبيران همايش كاركردهاي اجتماعي كتابخانه جلسههمايش كارگروه مصوب شد  .2

 (:؛ دبيرخانهكوهي رستمي)پيگيري: دكتر  تاسوعا برگزار كند

 پور(. قاسم سكينه خانم: )دبير« عمومي هاي كتابخانه در اجتماعي نوآوري» بهارانه مدرسه: آموزش .1-1

 پور(. سميع سوده خانم: )دبير عمومي هاي كتابخانه در نوآوري نوآوري ملي جايزه .1-2

 (.حسيني مهدي سيد آقاي: دبير) تجرب( اشتراک) موفقيت داستان .1-3

 (.معظميهرا ز خانم دبير) كالب ژورنال .1-4

مقرر شد در صورتي كه اين بخش، براي اجرا در كنفرانس  (.شقاقي مهدي دكتر دبير) پردازي نظريه كرسي .1-5

 نهايي شود، حتما از افراد مبرز و صاحب صالحيت دعوت به عمل آيد.

 (.عابدي يوسف آقاي دبير) جامعه و كتابخانه: خوب كتابخانه مجله برنامه ويژه و نامه ويژه .1-6

 (. پازوكي فاطمه خانم دبير) ايفال جهاني انداز چشم و ايران عمومي هاي كتابخانه انديشي هم جلسه .1-7

 بهار سيل و عمومي هاي كتابخانه عكس نمايشگاه)  اجتماعي هاي مسؤليت و عمومي هاي كتابخانه هاي نمايشگاه .1-8

 (. سعادتي مجتبي آقاي دبير) (كرمانشاه زلزله و عمومي هاي كتابخانه عكس نمايشگاه و

 (.)پيگيري: دكتر كوهي رستميبعد از جلسه سيزدهم منتشر شود همايش ساالنه انجمن فراخوان مصوب شد   .3

هاي عمومي كشور، طرح ارتقاء   ژوهش طبق درخواست مدير كل پژوهش و نوآوري نهاد كتابخانه كارگروه پ مصوب شد .4

 ،هاي عمومي به انجمن نهاد كتابخانه از هاي عمومي تحقيقات اطالع رساني و كتابخانه نشريه جهت انتقال نشريه

 (.دكتر نوكاريزيپيگيري: ) تدوين كنند

 . )پيگيري: دكتر نوكاريزي( شد انجمن در تداوم طرح مجله كتابخانه خوب مشاركت داشته باشندمصوب  .5

هاي  هاي عمومي كشور همكاري ها، با نهاد كتابخانه ها با همكاري استان شد انجمن در برگزاري ژورنال كالبمصوب  .6

 باشد.   الزم را داشته
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و عشايري، ارائه شده از سوي دكتر منوچهري با مسوليت ايشان مورد تصويب قرار  هاي روستايي كارگروه كتابخانه .7

 هاي روستايي را پيگيري كنند بخانهكارگروه كتا فعالسازيدكتر منوچهري كارهاي الزم براي  گرفت و مقرر شد آقاي

 و طبق ساختار ساير كارگروه ها، اطالعات الزم را به دبيرخانه ارسال كنند تا در وب سايت انجمن منتشر شود.

 )پيگيري: دكتر منوچهري(.

)كارگروه آموزش و نوآوري، كارگروه اطالعات سالمت، كارگروه  ها هاي شش ماهه كه توسط دبيران كارگروه برنامه .8

ارائه شده بود، مصوب شد و مقرر گرديد كه اجراي برنامه ها را براساس برنامه  لهمايش ها و گردهمايي( به شرح ذي

 ها(: ، آغاز و به دبيرخانه گزارش كنند )همه كارگروهمشخص

 كارگروه اطالعات سالمت -1

 سالمت ارتقاي در عمومي هاي كتابخانه نقش ترويج .1-1

 عمومي سالمت ارتقاي در آن كاربردهاي و سالمت سواد مفهوم ترويج  .1-2

 عمومي هاي كتابخانه كاربران به سالمت اطالعات خدمات ارائه مباني  .1-3

 سني گروه اساس بر روز مسائل بخصوص سالمت حوزه در پمفلت تهيه  .1-4

 مسابقه براي سالمت حوزه در سؤال توزيع و طراحي  .1-5

 سالمت حوزه در جامعه و بيماران يابي اطالع رفتار خصوص در ملي تحقيقاتي پروژه طراحي .1-6

 آموزش و نوآوريكارگروه  -2

 عمومي هاي كتابخانه در برآمدمحور ارزشيابي و ريزي برنامه گام پنج كارگاه .1-1

 معلوالن با ارتباطي هاي مهارت آموزش  .1-2

 فضاها از بهينه استفاده و محيط جذابيت افزايش براي كتابخانه فضاهاي از استفاده آموزش .1-3

 كاربران به خدمات ارائه براي ارتبازي هاي مهارت آموزش  .1-4

 خوانندگان مشاوره خدمات آموزش  .1-5

 كارگروه همايش و گردهمايي -3

 همدان شهر در همايش اول محور: تخصصي نشست .1-1

 همايش دوم محور: تخصصي نشست  .1-2

 سوم محور: تخصصي نشست .1-3

 چهارم محور: تخصصي نشست .1-4
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 پنجم محور: تخصصي نشست .1-5

 ششم محور: تخصصي نشست .1-6

 هفتم محور: تخصصي نشست .1-7

 عمومي هاي كتابخانه اجتماعي كاركردهاي ملي همايش .1-8

با توجه به عدم ارائه برنامه از سوي كارگروه پژوهش، مقرر شد كه اين كارگروه در اسرع وقت، برنامه خود را به  .9

 دبيرخانه انجمن ارسال كند )پيگيري: دكتر نوكاريزي(.

 


