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 (به ترتيب الفباي نام خانوادگي)حاضران 

زادگان )عضو اصلي هيئت مديره(؛ آقاي دكتر محمدرضا بديعول كارگروه اطالعات سالمت(؛ خانم دكتر مريم اخوتي )مسئ

 دكتر؛ آقاي (مديره هيئت البدلعلي عضو) زارعي عاطفه دكتر خانم ؛مديره()عضو اصلي هيئت  زادهحسن محمد دكترآقاي 

آقاي ي )دبير كارگروه توليد محتوا و فضاي مجازي(؛ آقاي ميالد روشنرستمي )عضو اصلي هيئت مديره(؛  كوهي منصور

 دكتر آقاي؛(مديره هيئت البدلعلي عضو) منوچهري اهلل روح دكتر آقاي )عضو اصلي هيئت مديره(؛ شعباني احمد دكتر

 .(مديره هيئت اصلي عضو) نوكاريزي محسن

 هاغايب

آقاي دكتر نادر نقشينه  (؛بازرس) شكاري محمدرضا آقاي ؛سركارخانم سكينه قاسمپور )مسئول كارگروه آموزش و نوآوري(

 )عضو اصلي هيئت مديره(.
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 شرح مختصر جلسه

 1398ماه  زدهم اسفندسيدر تاريخ  ايران هاي عموميمديره انجمن علمي ارتقاي كتابخانههيئت جلسه اعضاي  هفدهمين

  شد. برگزار هاي تخصصي بصورت مجازي از طريق نرم افزار اسكايپباحضو اعضاي هيئت مديره و دبيران كارگروه

د تمامي ضمن خوش آمدگويي خدمت اعضايي كه در جلسه حضور داشتن ،دكتر عاطفه زارعي دبير انجمندر ابتداي جلسه 

برنامه انجمن مقرر شده بود خ جلسه قبل، مصوبات جلسه شانزدهم را مرور كردند و اعالم كردند كه بر اساس مصوبه اول

 مصوبهريق سايت انجمن منتشر شود. جام بدهند از طهاي نهايي را انمنتشر شود قرار شد بعد از اينكه خانم مقدمي ويرايش

هاي هكاركردهاي اجتماعي كتابخان»مربوط به ارسال نامه درخواست همكاري و حمايت منطقه آزاد كيش از همايش 

 . هاي الزم انجام شدارسال شده است و پيگيري «عمومي

هاي دكتر گيرياين كتاب با پي اطالع دادندسواد زندگي شار كتاب زن، كتاب، انتدبير انجمن در مورد مصوبه مربوط به 

 ري نمايند.در دست چاپ است و مقرر شد خانم دكتر زارعي و دكتر منوچهري كارهاي چاپ كتاب مذكور را پيگي منوچهري

ارگروه مشاورين انجمن و دبير كدبير انجمن، عضو هيئت مديره جديد، در مورد مصوبات مربوط به صدور احكام دكتر زارعي 

در نهايت مصوبات مربوط به تهيه  .دصادر شزاده مذكور با تاييد دكتر حسناحكام الع دادند اطتوليد محتوا و فضاي مجازي 

سپرده شد  پيش نويس تسهيالت انجمن براي اعضا و همچنين پيگيري جلسه با آقاي دكتر نيكنام به آقاي دكتر منوچهري

 هاي الزم را انجام دهند.تا پيگيري

انتخاب شهر شيراز به عنوان پايتخت كتاب خدمت دكتر روح اهلل در ادامه دكتر حسن زاده رئيس انجمن ضمن تبريك 

)اطالعات و  منوچهري، جناب آقاي دكتر كمالي و آقاي محسني مشاورين امور رسانه و آموزش انجمن را معرفي كردند

همچنين از تشكيل كارگروه توليد محتوا و فضاي مجازي  مشخصات مشاورين انجمن در سايت انجمن قابل مشاهده است(.

اند و جلساتي با معاون امور رسانه و ديجيتال هاي اين كارگروه را شروع كردهخبر دادند و اطالع دادند آقاي روشني فعاليت

تاكنون،  16شماره ايشان در ادامه گزارشي از فعاليت هاي انجام شده در فاصله بين جلسه  اند.وزارت ارشاد برگزار كرده

 ارائه كردند. 
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دكتر زارعي و دكتر رستمي اطالع دادند كه از طرف انجمن با دكتر متوليان معاون برنامه ريزي، پژوهش و فناوري نهاد 

جلسه حضوري در خصوص حمايت نهاد از همايش انجمن برگزار كردند و در اين جلسه مقرر شد كه نهاد از انجمن حمايت 

از انجمن  هاي خوزستان انعقاد خواهد كرد. همچنين اطالع دادند كه نهادو قرارداد همايش را با اداره كل كتابخانه كند

 رسانياطالع و مديريت نشريه تحقيقات انكتابداراي دو فعاليت عمده مربوط به كارهاي تعيين صالحيت حرفهد انتظار دار

 .يكردها و طرح ارتقاي مناسب به عهده بگيردهاي عمومي نهاد را با اتخاذ روكتابخانهو 

نويس مراه با پيشهبراي عقد تفاهم نامه با نهاد، نامه درخواست در ادامه دبير انجمن خانم دكتر زارعي اطالع دادند كه 

الزم انجام هاي ها و كتابخواني نهاد ارسال شده و پيگيريي معاون توسعه كتابخانهننامه براي آقاي مهدي رمضامفاد تفاهم

 خواهد شد.

دبير كارگروه همايش و گردهمايي و دبير اجرايي همايش ملي انجمن دكتر رستمي، گزارشي از فرايند داوري مقاالت 

هاي علمي با عنوان پاتوق مقاله ارائه كردند و در ادامه به برگزاري سلسله نشست هاي همايشو جذب حمايت دريافت شده

خواني در تهران اولين پاتوق مقالهدر راستاي محورهاي همايش انجمن اشاره كردند  ا معظميو با دبيري خانم زهر خواني

مقاله خواني به  وقويروس جلسات بعدي پاتكرونا برگزار شده است. به دليل پيشگيري از شيوع  وق در كرمانو دومين پات

 اهدان برگزار شود.همدان و زقرار است اين جلسات در تبريز، اهواز،  عيد موكول شد، بعد از

در اختيار عموم قرار خانم دكتر مريم اخوتي مسئول كارگروه اطالعات سالمت، گزارشي از كارهايي كه اين كارگروه براي 

، ارائه كردند. تصميم گرفته شد در كرمان و اهواز انددادن اطالعات سالمت با همكاري دكتر علي حسين قاسمي انجام داده

هاي عمومي انجام شود تا اين اطالعات در اختيار عموم قرار اي خدمات اطالعات سالمت در كتابخانههايي براي اجرفعاليت

 . براي انجام اين كار به عنوان نمونه كتابداري پزشكي در دو كتابخانه ارائه خواهد شد. گيرد

براي اطالع رساني اخبار موثق و معتبر در حوزه پيشگيري از شيوع ويروس كرونا، كانالي در نرم افزار تلگرام ايجاد شده 

 ار مردم قرار ميگيريد تا از انتشار اطالعات نادرست پيشگيري شود.هر روز اخبار از اين طريق در اختياست و 

ديجيتالي در حوزه كليه منابع پزشكي و معتبر ويروس كرونا ايجاد شود دكتر اخوتي در ادامه پيشنهاد كردند كه كتابخانه 

 و در اختيار عموم قرار گيرد.
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زاده، اي كه توسط دكتر حسنين نامهسيه دكتر مهراد اعالم كردند آئدبير كارگروه انجمن در مورد دستورجلسه مربوط به بور

جهت ويرايش و تاييد نهايي براي اعضاي ين شده است ر آموزش انجمن( تدودكتر مهراد و آقاي حميد محسني )مشاو

 هيئت مديره ارسال شود.

 مصوبات

  گرديد مقرربعد از بحث و بررسي پيرامون دستوركارهاي تعيين شده، 

 (.خانم مريم مقدميپيگيري: ) شود منتشر انجمن مديره تهيئ اعضاينهايي  تاييد از بعد انجمن خبرنامه .1

 شود ينتدو انجمن  مديره تهيئ اعضاي يهمفكر با حقوقي و حقيقي اعضاي براي انجمن تسهيالت اوليه نويس پيش .2

 (.روح اهلل منوچهري دكتر)پيگيري: 

 انجمن با افزاييهم و مشاركت جهت در( كتاب خانه موسسه) حسيني نيكنام آقاي با ياجلسه مديره تهيئ اعضاي .3

 .روح اهلل منوچهري( دكتر)پيگيري:  شود انجام

هاي خبري موثق كردونا ويروس را جهت دريافت اخبار و اطالعات در كارگروه اطالعات سالمت منابع و پايگاهدبير  .4

اختيار انجمن قرار دهند و همچنين گزارشي از اقدامات انجام شده توسط كارگروه مذكور را ارسال كنند تا در سايت 

 مريم اخوتي(. دكتر)پيگيري:  انجمن منتشر شود

آئين نامه بورسيه بُعد مالي و مقرر شد  )پيشنهاد: همه حاضرين( بورسيه با نام دكتر مهراد موافقت شدبا اختصاص  .5

اي اعضاي هيئت مديره جهت ويرايش و تاييد نهايي برزاده، درج شود و توسط رئيس انجمن دكتر حسندكتر مهراد 

 دبيرخانه(.پيگيري: ار خواهد گرفت )، مقدمات اجرايي آن در دستور كار قربعد از اعمال نظراتارسال شود. 

نشر و روابط عمومي انجمن منصوب شدند و قرار شد دبير زادگان به عنوان دبير كارگروه جناب آقاي محمدرضا بديع .6

؛ پيگيري: )پيشنهاد: همه حاضرين برنامه روابط عمومي را براي دبيرخانه ارسال كنند نشر و روابط عموميكارگروه 

 .(زادگانبديعآقاي محمدرضا 

برگزار شدن يا  ،جلسه هيئت مديره انجمن برگزار شود و با توجه به شرايط ، هجدهمينشبنه فروردين ماهآخرين سه .7

 گيري شود )پيشنهاد: همه حاضرين(.نشدن جلسه تصميم


