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 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

  بازرس).( شکاري محمدرضا آقاي ؛)هاي روستایی و عشایري کتابخانهکارگروه 

  اه غایب

آقاي دکتر نادر  دبیر کارگروه نشر و روابط عمومی)؛زادگان ( محمدرضا بدیعآقاي  ؛)دبیر کارگروه پژوهش( نوکاریزي محسن دکترآقاي 

  ).دار خزانهنقشینه (

 دستور جلسه

 هاي عمومی کشور همفکري در مورد همکاري با نهاد کتابخانه -1

  شرح مختصر جلسه

 به تخصصی هاي کارگروه دبیران و مدیره هیئت اعضاي حضور با 1399 ماه مرداد 14 تاریخ در مدیره هیئت اعضاي جلسه نبیستمی

  د.ش برگزار اسکایپ افزار نرم طریق از مجازي صورت

کت در جلسه انجمن هت شرضمن خوش آمدگویی، از اعضاي هیئت مدیره ج عیدبیر جلسه خانم دکتر عاطفه زار جلسه ابتداي در

دکتر  انجمنبعد از مرور مصوبات جلسه قبل، رئیس  پرداختند. نوزدهم جلسه مصوبات بررسی به ،دبیر انجمن در ادامه قدردانی کردند.

هاي مجازي و دکتر  از دکتر کوهی رستمی به دلیل برگزاري پاتوقحسن زاده، ضمن خوش آمدگویی از دکتر زارعی تشکر کردند و 

دبیر کارگروه ادامه در به دلیل برنامه ریزي برنامه رونمایی از کتاب همایش زن، کتاب و سواد زندگی قدردادنی کردند. منوچهري 

همکاري در برگزاري دومین پاتوق مجازي مقاله خوانی در در ابتدا از خانم دکتر خادمی زاده به دلیل همایش دکتر کوهی رستمی 

مرضیه خانم اند که  و اعالم کرده اند اس گرفتهتم ایشاندکتر جوهرچی با اهواز، تشکر و قدردانی کردند. دبیر همایش اعالم کردند که 

طرف قرارداد  و درخواست کردند که اند تدوین کردهعنوان نیازسنجی اطالعاتی بانوان  حی را باامیدخدا طرخانم دکتر مریم یگانه و 

هاي الزم را  گیرينهاد از طریق ناظر پیشود تا  براي اجراي طرح یکی از اعضاي هیئت مدیره به عنوان ناظر معرفیانجمن باشد. 

د و مبلغی که تعیین شده ناعضا شناسایی شوباید  اعضاحق عضویت در ادامه دکتر جوهرچی اطالع دادن براي دریافت انجام دهد. 

هاي عمومی  ابقی را نهاد کتابخانهاعضا دریافت شود و ماین مبلغ از خود مشخص شود و با خود افراد ارتباط برقرار شود و بخشی از 

گزار شود و نهاد در حوزه به صورت مجازي بر هاي مقاله خوانی پاتوقکشور پرداخت خواهد کرد. دکتر جوهرچی اظهار کردند که 
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ن حمایت از طرح کرد. دکتر جوهرچی اطالع دادند که نهاد فراخوامشارکت خواهد  خوانی با انجمن همکاري و ي مقالهها قپاتو

استخدامی و قراردادي نهاد طرح افراد توانند به جز  اعضاي هیئت مدیره هرکدام که میاند تا  پژوهشی را داده است و درخواست کرده

در اعالم کردند که دکتر کوهی رستیم بعد از ارائه گزارشی از تماس تلفنی که با دکتر جوهرچی داشتند کنند.  پژوهشی خود را ارسال

  کنند.اي با دکتر جوهرچی برگزار  جلسه خصوص همایش مجددا باید

ضوعات خوبی این چهار موضوع مو، براي مشارکت سازندهدکتر حسن زاده ضمن تشکر و قدردانی از دکتر کوهی رستمی و زارعی، 

فرایند عقد قرارداد با خانم دکتر امیدخدا و خانم اشت و از دبیرخانه درخواست کردند که هاي الزم را خواهیم د هستند و قطعا همکاري

  شود.هاي الزم انجام  ریزي برآورد کنند و برنامه دبیرخانهرا  ها حق عضویتیگانه پیگیري شود. بند مربوط به دریافت 

 مصوبات

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

 ).و دبیرخانه دکتر زارعیپیگیري: ( شود پیگیري یگانه خانم و خدا امید دکتر خانم با قرارداد عقد فرآیند شد مصوب .1

 همه اعضا). پیشنهاد:(شود  معرفی بانوان اطالعاتی نیازسنجی طرح ناظر عنوان به زارعی دکتر خانم شد مصوب .2

 (پیشنهاد: همه اعضا).شود  پیگیري شکاري محمدرضا دکتر توسط انجمن آموزشی هاي برنامه شد مصوب .3

  (پیشنهاد: همه اعضا). شد واگذار شعبانی دکتر به شود تهیه اولیه پیشنویس انجمن اساسنامه ویرایش براي شد مصوب .4


