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  (دبیر) خانم دکتر عاطفه زارعی  دار) آقاي دکتر نادرنقشینه (خزانه  احمد شعبانی (نائب رئیس)آقاي دکتر   زاده (رئیس) آقاي دکتر محمد حسن

  

  

      

  زادگان آقاي محمدرضا بدیع  آقاي دکتر روح اهللا منوچهري  آقاي دکتر منصور کوهی رستمی  آقاي دکتر محسن نوکاریزي

  

  

        

   

 حاضران

آقاي  دبیر انجمن)؛( زارعی عاطفه دکتر خانم )؛نائب رئیسشعبانی ( احمد آقاي دکتر ؛)رئیس انجمن( زاده حسن محمد دکترآقاي  

تضمین کیفیت و دبیر کارگروه ( منوچهري اهللا روح دکتر آقاي)؛ دبیر کارگروه همایش و گردهماییرستمی ( کوهی منصور دکتر

دبیر کارگروه نشر و روابط زادگان ( محمدرضا بدیعآقاي بازرس)؛ ( شکاري محمدرضا آقاي ؛)هاي روستایی و عشایري کتابخانهکارگروه 

  ).دار خزانهآقاي دکتر نادر نقشینه ( عمومی)؛

  

  اه غایب

  )کارگروه پژوهشدبیر ( نوکاریزي محسن دکترآقاي 

  میهمان

  آقاي عبداهللا جعفري

 دستور جلسه

 (دبیر جلسه).  مرور مصوبات جلسه هجدهم -1

 (بازرس انجمن). مختلف هاي حوزه در انجمن بازرس ارائه گزارش -2

 (همه اعضا). بررسی چگونگی پرداخت حقوق سرکار خانم محمدي -3

 (دبیر کارگروه آموزش و کارگروه پژوهش). پیگیري برنامه آموزشی و پژوهشی -4

 (دبیر کارگروه تضمین کیفیت و دبیرخانه). وزارتخانه به ارزیابی گزارش سازي نهایی و تکمیل -5

  (همه اعضا). یري در مورد همایش سالیانه انجمنگ تصمیم -6

  شرح مختصر جلسه

 به تخصصی هاي کارگروه دبیران و مدیره هیئت اعضاي حضور با 1399 ماه تیر 10 تاریخ در مدیره هیئت اعضاي جلسه میننوزده

  د.ش برگزار اسکایپ افزار نرم طریق از مجازي صورت

هت شرکت در جلسه انجمن قدردانی کردند. ریاست انجمن ضمن خوش آمدگویی، از اعضاي هیئت مدیره ج جلسه این ابتداي در

دبیر انجمن در مورد مصوبه  پرداختند. قبل جلسه مصوبات بررسی به آمدگویی، خوش از پس انجمن دبیر زارعی، دکتر خانم سرکار

اند و از  بررسی شده فرم هاي دریافتیرستمی دکتر  و حمديبا هماهنگی دکتر مگفتند هاي عمومی  مربوط به آموزش آنالین کتابخانه
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انتخاب شد. براي سه نفر منتخب، فرم تکمیل ساعت و تعیین سرفصل ارسال شد که از این سه نفر، دو نفر  فرمها سه  بین آن

در ادامه دکتر زارعی اعالم  هاي آنالین در حال پیگیري است. هاي بعدي جهت برگزاري دوره هماهنگی .اند هایشان را ارسال کرده فرم

مورد مصوبه مربوط به عقد تفاهم نامه با مجله علوم و فنون دانشگاه قم گزارشی کردند که دکتر محمدي دبیر کارگروه آموزش در 

در صورتی میتوانند با انجمن تفاهم نامه داشته باشند که انجمن صاحب  اند، اظهار کرده دکتر کریمی مسئول نشریه مبنی بر اینکه

ر حال پیگیري این مصوبه هستند. دکتر زارعی در مورد و همچنان د دهد امتیاز مجله شود ولی دانشگاه همچین اجازهاي بهشون نمی

اطالع دادند که این مستندات مصوبه مربوط به آماده سازي و ارسال مدارك و مستندات ارزیابی عملکرد ساالنه انجمن به وزارت علوم 

تیرماه ارسال خواهد شد.  20ا توسط دبیرخانه و با هماهنگی دکتر منوچهري دبیر کارگروه تضمین کیفیت و ریاست انجمن آماده و ت

هاي مجازي همایش ساالنه اعالم کردند که دبیر کارگروه  ها و پیش نشست دبیر انجمن در مورد مصوبه مربوط به برگزاري نشست

اولین پاتوق «را تحت عنوان  خوانی همایش انجمن هاي باشگاه مقاله پنجمین نشست از سلسله نشستهمایش دکتر کوهی رستمی 

  .به صورت مجازي برگزار شد 1399خرداد ماه  22در تاریخ  »هاي عمومی در دوران کرونا خوانی مجازي: کتابخانهمقاله 

در ادامه جلسه بازرس انجمن دکتر محمدرضا شکاري گزارشی در مورد عملکرد انجمن از زمان تشکیل تا کنون ارائه کردند، این 

  و پرداخته شد؛بند زیر ارائه  6گزارش در 

 مصوبات؛ اجرایی گزارش .1

 انجمن؛ مکاتبات .2

 ؛)اساسنامه 7-12 مادهی با مطابق( جلسات در مدیره هیأت اعضاي حضور .3

 ؛)1-11 مادهی با مطابق( انجمن مالی بیالن و حسابرسی .4

 تخلفات؛ .5

  ها فعالیت بررسی .6

  پیشنهاداتی براي اعضاي هیئت مدیره انجمن ارائه کردند؛بعد ارائه گزارش، بازرس انجمن 

 د.هاي استانی نمو هاي انجمن میتوان اقدام به تشکیل شاخه سنامه، جهت گسترش خدمات و فعالیتاسا 9ماده پیرو  -

تشکیل کارگروه ها بر حسب نیاز، میتوان با  ها و کارگروه اسناسنامه مبنی بر تشکیل گروه 5-56همچنین پیرو ماده   -

ز کشاند تا ضمن استفاده از هاي دانشجویی نی ها و گروه گاههاي انجمن را در دانش ي اقدامات و فعالیت دانشجویی، دامنه

 .هاي بلندي برداشت تحقق اهداف آن گامدانشجویان، در راستاي تعالی انجمن و  اليهاي با ظرفیت
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هاي انجمن  مبین داشتهعات مندرج در آن، الن هویت انجمن تلقی می شود، و اطاز آنجایی که وب سایت انجمن به عنوا  -

ي ها د. همچنین برخی از عناوین و رتبهیکدست درآی عات به صورتالشود تا کل اط اعتبار آن است، پیشنهاد میرزش و و ا

 .ت مؤسس نیز اصالح و یکدست شوندئمدیره، و اعضاي هیت ئهاي سازمانی اعضاي هی علمی و پست

هاي  ي ابتدایی تمامی اساسنامه سادهي انجمن در حال حاضر بسیار مختصر و خام است. در واقع همان پیشنویس  اساسنامه -

 55ر اولویت قرار دهید و از شود این امر را د ح، بسط و گسترش دارد. پیشنهاد میالهاست که شدیداً نیاز به اص انجمن

دهید تا در راستاي انجام  جلسه را به صورت گسترده به بررسی اساسنامه اختصاص 9مانده، حداقل  ي باقی جلسه

 .ت کمتري مواجه شده و قوام بیشتري در کارهایمان داشته باشیمالبا ابهامات و سؤاهاي خود  فعالیت

بعد از اتمام گزارش بازرس انجمن تمامی اعضاي هیئت مدیره نظرات خود را در مورد بندهاي مختلف این گزارش ارائه کردند و 

  .به بحث و گفتگو پرداختند

 مصوبات

 ؛گردید مقرربعد از بحث و بررسی پیرامون دستورکارهاي تعیین شده، 

 ).دکتر زارعیپیگیري: (هاي عمومی کشور هماهنگ شود  کتابخانه نهاد محترم کل دبیر بااي  جلسهمصوب شد  .1

 اعضا).مصوب شد گزارشات و پیشنهادهاي بازرس انجمن توسط اعضاي هیئت مدیره بررسی و پیگیري شوند (پیگیري همه  .2

 زاده). مصوب شد در مورد حقوق کارشناس انجمن و تنظیم قرارداد با ایشان پیگیري شود (پیگیري: دکتر حسن .3

 زاده). مصوب شد براي بازگشت آقاي جعفري جهت حضور در انجمن کارهاي الزم پیگیري و مشخص شود (پیگیري: دکتر حسن .4

 آذر برگزار شود (پیگیري : دکتر کوهی رستمی). 26الی  25اي ه مصوب شد همایش اهواز به صورت الکترونیکی در تاریخ .5

 ).پیگیري: همه اعضا( شود تشکیل آذر 25 تاریخ درمصوب شد مجمع عمومی ساالنه انجمن،  .6

  (پیگیري: همه اعضا). شود مطرح آتی جلسه در بازرس گزارش بررسی از بعد ساالنه عمومی مجمع در مطرح مواردمصوب شد  .7


