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 زادگانآقاي محمدرضا بديع آقاي دكتر روح اهلل منوچهري آقاي دكتر منصور كوهي رستمي آقاي دكتر محسن نوكاريزي

 

 

    

  

 حاضران

 دكتر آقاي دبیر انجمن(؛) زارعي عاطفه دكتر خانم (؛نائب رئیسشعباني ) احمد آقاي دكتر ؛(رئیس انجمن) زادهحسن محمد دكترآقاي  
 اهلل روح دكتر آقاي(؛ دبیر كارگروه همايش و گردهماييرستمي ) كوهي منصور آقاي دكتر؛ (دبیر كارگروه پژوهش) نوكاريزي محسن

محمدرضا آقاي بازرس(؛ ) شكاري محمدرضا آقاي ؛(هاي روستايي و عشايريتضمین كیفیت و كتابخانهدبیر كارگروه ) منوچهري
 و فضاي مجازي(.رگروه تولید محتوا ي )دبیر كاآقاي میالد روشن دبیر كارگروه نشر و روابط عمومي(؛زادگان )بديع

 اهغايب
 (.دارخزانهآقاي دكتر نادر نقشینه )

 میهمان

 خبرنامه ارتقاء(. سردبیردكتر مهدي محمدي )عضو هیئت علمي دانشگاه قم(؛ سركار خانم مريم مقدمي )

 دستور جلسه

 (.اعضا همه) هفدهم جلسه مصوبات مرور -1

 (.زارعي دكتر) عمومي هايخانهن كتابآنالي آموزش طرح از گزارشي ارائه -2

 )دكتر محمدي(. هاي عموميكتابخانه طرح پايگاه تحقیقاتارائه گزارشي از  -3

 (.منوچهري دكتر) حقیقي و حقوقي اعضاي براي انجمن تسهیالت اولیه پیشنويس بررسي و ارائه -4

 (.رستمي كوهي دكتر) اهواز همايش درباره گزارشي ارائه -5

 (. محمدي دكتر و اعضا همه) عمومي هايكتابخانه اطالعات پايگاه قرارداد سازوكار تصويب -6

 (.زادگانبديع آقاي) عمومي روابط و نشر كارگروه برنامه ارائه -7

 (.مقدمي خانم) انجمن خبرنامه امور از گزارشي ارائه -8

 (.اعضا همه) انجمن نوزدهم جلسه درباره گیري تصمیم و بررسي -9

  

 شرح مختصر جلسه
 تخصصي هايكارگروه دبیران و مديره هیئت اعضاي حضور با 1399 ماه ارديبهشت 9 تاريخ در مديره هیئت اعضاي جلسه هجدهمین

 د.ش برگزار اسكايپ افزار نرم طريق از مجازي صورت به  میهمان عضو چند همچنین و
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 )دبير( خانم دكتر عاطفه زارعي دار(آقاي دكتر نادرنقشينه )خزانه آقاي دكتر احمد شعباني )نائب رئيس( زاده )رئيس(آقاي دكتر محمد حسن
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 سپس و پرداخته قبل جلسه مصوبات بررسي به آمدگويي، خوش از پس انجمن دبیر زارعي، دكتر خانم سركار جلسه اين ابتداي در
 هايفعالیت به گزارش اين در. دادند ارائه را 98 سال در عمومي هايكتابخانه ارتقاي علمي انجمن ساالنه عملكرد از مصوري گزارش
 اشاره انجمن جلسات در اعضا حضور نحوه همچنین و...  تشكر و و تقدير هايمراسم ها،سخنراني بازديدها، ها،نشست از اعم انجمن

 . بود ارائه اين از ديگري بخش مصوبات اين تحقق میزان و گذشته سال در مصوبات از كاملي گزارش همچنین. شد
 تعداد به توجه با و داده ئهارا اعضا به انجمن تسهیالت  اولیه نويس پیش درمورد را توضیحاتي منوچهري، دكتر آقاي جناب ادامه در

 در و گیرد قرار ضااع بررسي مورد و ارسال مديره هیئت اعضاي براي نويس پیش اين كه شد مقرر نويس، پیش اين بندهاي زياد
 آن بودن انتشار آماده و منانج خبرنامه تكمیل از مقدمي دكتر خانم ادامه در. گیرد قرار اعضا بنديجمع و بحث مورد بعدي هايجلسه

 . گیرد قرار انجمن اعضاي اختیار در هفته انتهاي تا نهايي نسخه شد مقرر و دادند خبر
 به و نموده مطرح را كاتين ،مزايا و حقوق به كتابداران اعتراض درباره زاده حسن دكتر آقاي و شعباني دكتر آقاي جلسه ادامه در

 . كند نقش ايفاي زمینه اين در تواندمي انجمن كه شد پرداخته راهكارهايي
 پايگاه مورد در داشتند حضور جلسه اين در میهمان عنوان به كه ،قم دانشگاه عملي هیئت عضو محمدي، دكتر آقاي جلسه ادامه در

دكتر محمدي در  سخناني ايراد كردند. است زمینه اين در پژوهش 1185 اطالعات آوري جمع حاصلكه  عمومي كتابخانه اطالعات
ايشان . باشدمي همايش مقاله 213 و نامه پايان 538 كشور، نشريات در شده منتشر مقاله 437 شاملادامه اشاره كردند كه اين پايگاه 

 نامه تفاهم نويس پیش كه شد مقرر نهايت در و دادند پژوهش اين هاييافته براي اطالعاتي پايگاه طراحي براي پیشنهاداتيهمچنین 
 مابین نامهتفاهمفرايند انعقاد  در ادامه جلسه قرار شد دكتر محمدي .گیرد قرار مديره هیئت اختیار در و تنظیم محمدي دكتر آقاي توسط
 مسئول عنوان به محمدي دكتر آقاي كه شد مقرر جلسه اين در همچنین مجله علوم و فنون مديريت را پیگیري كنند و  و انجمن

 .شوند منصوب آموزش كارگروه

 مصوبات

  گرديد مقرربعد از بحث و بررسي پیرامون دستوركارهاي تعیین شده، 

هاي عمومي ارائه مصوب شد اعضاي هیئت مديره، پیشنهادهاي اجرايي خود را در مورد دفاع از حقوق و مزاياي كتابداران كتابخانه .1
 (.همه اعضاپیگیري: ) دهند

 (.مهدي محمدي)پیگیري: دكتر انعقاد شود  فنون مديريتمجله علوم و   و انجمن مابین اينامهمقرر شد كه تفاهم .2
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 )دبير( خانم دكتر عاطفه زارعي دار(آقاي دكتر نادرنقشينه )خزانه آقاي دكتر احمد شعباني )نائب رئيس( زاده )رئيس(آقاي دكتر محمد حسن

 

 

   

 زادگانآقاي محمدرضا بديع آقاي دكتر روح اهلل منوچهري آقاي دكتر منصور كوهي رستمي آقاي دكتر محسن نوكاريزي

 

 

    

  

به انجمن سپرده شود هاي عمومي موافقت شد و قرار شد اين پايگاه با انعقاد قراردادي مابین انجمن و پايگاه اطالعاتي كتابخانه .3
 .(مهدي محمدي)پیگیري: دكتر  تا در دسترس عموم قرار بگیرد

ر سازماندهي و دكتر كوهي رستمي دبی كارگروه آموزش با انجمن همكاري كنند مصوب شد دكتر محمدي به عنوان مسئول .4
 (.)پیشنهاد: تمامي حاضرين ر راستاي محورهاي همايش منصوب شدندرخدادهاي آموزشي د

پیگیري: ) ودهاي آن گزارشي آماده شهاي صوتي و چالشمصوب شد در جلسه آينده در خصوص اقدامات انجام شده در مورد كتاب .5
 (.انم مريم مقدمي و آقاي میالد روشنيخ

یگیري: آقاي محمدرضا پ) به دبیرخانه ارسال كنند 13990209مقرر شد كارگروه نشر و روابط عمومي برنامه خود را تا تاريخ  .6
 .(زادگانبديع

 (.گیري: خانم مريم مقدمي)پی دمقرر شد تیم خبرنامه قبل از انتشار خبرنامه، آن را براي دبیر انجمن جهت تايید نهايي ارسال كنن .7

برگزار شود  ايزني شود تا آموزش مجازي به صورت آنالينت در قم مهارفرامجازي با شركت وزش خصوص آممقرر شد در  .8
 )پیگیري: دكتر مهدي محمدي(.

و تبلیغ باره منتشر دو 13990215در تاريخ  "هاي عموميآموزش آنالين كتابخانه"مقرر شد فراخوان دعوت به همكاري با طرح  .9
 زادگان(.شود )پیگیري: آقاي محمدرضا بديع

 را هماهنگ و اجرا كنند )پیگیري: دكتر محسن نوكاريزي(. مربوط به كارگروه پژوهش ها آموزشيمقرر شد كارگروه پژوهش كارگاه  .10

ي: دكتر روح اهلل را تنظیم و ارسال كنند )پیگیر 1398مقرر شد كه كارگروه تضمین كیفیت مستندات و گزارش ارزيابي سال   .11
 منوچهري(.

هاي همايش ساالنه انجمن را به صورت مجازي پیگیري كنند )پیگیري: دكتر مقرر شد كارگروه همايش و گردهمايي نشست .12
 ي(.منصور كوهي رستم


