
 
 «ايران عمومي هايانجمن علمي ارتقاي كتابخانه»

 21 شماره جلسه:

 IPLA-SER-021-13990701:01كد سند: 

 12الي  10ساعت  |1399  ماه يكم مهر |سه شنبهزمان: 

 بصورت مجازي از طريق نرم افزار اسكايپمكان: 
 2 از 1 صفحه

 

 )دبير( خانم دكتر عاطفه زارعي دار(آقاي دكتر نادرنقشينه )خزانه آقاي دكتر احمد شعباني )نائب رئيس( زاده )رئيس(حسنآقاي دكتر محمد 

 

 

   

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

 

 

    

  

 حاضران

 آقاي دكتر دبیر انجمن(؛) زارعي عاطفه دكتر خانم (؛نائب رئیسشعباني ) احمد آقاي دكتر ؛(رئیس انجمن) زادهحسن محمد دكترآقاي  
كارگروه مین كیفیت و تضدبیر كارگروه ) منوچهري اهلل روح دكتر آقاي(؛ دبیر كارگروه همایش و گردهمایيرستمي ) كوهي منصور

 بازرس(.) شكاري محمدرضا آقاي ؛(هاي روستایي و عشایريكتابخانه

 اهغايب
آقاي دكتر نادر  شر و روابط عمومي(؛ندبیر كارگروه زادگان )محمدرضا بدیعآقاي  ؛(دبیر كارگروه پژوهش) نوكاریزي محسن دكترآقاي 

 (.دارخزانهنقشینه )

 دستور جلسه

 مرور مصوبات جلسه بیستم. -1

 .یگانه خانم و خدا امید دكتر خانم با قرارداد عقد فرآیند گزارش -2

 .عمومي هايكتابخانه آنالین آموزش طرح فرآیند از گزارشي ارائه -3

 .انجمن ليم همایش از حمایت مورد در كشور عمومي هايكتابخانه نهاد با مذاكره نتیجه از گزارشي ارائه -4

 .انجمن اساسنامه ویرایش مورد در گیريتصمیم و بررسي -5

 

 شرح مختصر جلسه
 تخصصي هايكارگروه دبیران و مدیره هیئت اعضاي حضور با 1399 ماهیك مهر  تاریخ در مدیره هیئت اعضاي جلسه بیست و یكمین

 د.ش برگزار اسكایپ افزار نرم طریق از مجازي صورت به

 مصوبات

 ؛گردید مقرربعد از بحث و بررسي پیرامون دستوركارهاي تعیین شده، 

 (.پیشنهاد: همه اعضا) هاي الزم صورت گیردريیرا انجام دهد تا پیگحقوقي با انجمن مكاتبات نهاد در خصوص طرح،  شد مصوب .1

 همه اعضا(. :ريگیپی) گیرددر جلسه بعدي مورد بحث قرار اساسنامه توسط تمامي اعضاي هیئت مدیره ویرایش و  شد مصوب .2

و شركت در كالس  براي ثبت نام و عضویت در انجمن  شود و اعضا دانجمن براي جلسه بعدي برآور عضوهايتعداد  شد مصوب .3
 (.دبیرخانه :گیريپی) هدایت شوندهاي آموزشي 
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 )دبير( خانم دكتر عاطفه زارعي دار(آقاي دكتر نادرنقشينه )خزانه آقاي دكتر احمد شعباني )نائب رئيس( زاده )رئيس(حسنآقاي دكتر محمد 

 

 

   

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

 

 

    

  

 محسن نوكاریزي(.دكتر دكتر كوهي رستمي و هاي برگزار شده تبدیل به سند شوند )پیگیري: مصوب شد پاتوق .4

دبیرخانه : گیري)پیمهرماه  22شنهادي تاریخ پی ؛جداگانه برگزار شود گیري در مورد همایشبحث و تصمیمجلسات  شد مصوب .5
 .انجمن و دبیر اجرایي همایش(

بداران ارائه شود. پیشنهادهاي اجرایي براي كتا اي تدوین شود وهاي همایش انجمن، بیانیهمصوب شد بر اساس محورها و پاتوق .6
دبیر علمي همایش  پیگیري:د )این بیانیه باید قبل از برگزاري همایش، در انجمن مورد بررسي، اصالح، بازنگري و خوانش قرار گیر

 .و دبیر اجرایي همایش(

وزهاي الزم جهت اخذ مجنویسندگان و پژوهشگران خارجي كه قرار است در همایش حضور داشته باشند مصوب شد مشخصات  .7
 (.انجمن همایش و ي آن پیگیري شود )پیگیري: دبیرخانهزاده دریافت و كارهاز دكتر حسنا

شروع آموزش  ومصوب شد طرح آموزش آنالین خانم مقصودي نسب و آقاي درم نثاري از دانشجویان دكتري براي برگزاري  .8
سهیالت عضویت در )با دریافت هزینه و ت دم به صورت مجازي برگزار خواهد شها در فضاي اسكاي روپذیرفته شد و این دوره

 ا شكاري(. ري: جناب آقاي محمدرضی)پیگ( پرداخت هزینه ها

 


