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 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 تضمین كیفیت و دبیر كارگروه ) منوچهري اهلل روح دكتر آقاي(؛ دبیر كارگروه همایش و گردهمایيرستمي ) كوهي منصور

 دبیر كارگروه نشر و روابط عمومي(.زادگان )محمدرضا بدیعآقاي  ؛بازرس() شكاري محمدرضا آقاي ؛(هاي روستایي و عشایريكتابخانه

 اهغايب
 (.دارخزانهآقاي دكتر نادر نقشینه ) ؛(دبیر كارگروه پژوهش) نوكاریزي محسن دكترآقاي 

 دستور جلسه

 

 هاي عمومي ايران.بحث و تصميم گيري در مورد همايش كاركردهاي اجتماعي كتابخانهمرور  -1

 

 شرح مختصر جلسه
 تخصصي هايكارگروه دبیران و مدیره هیئت اعضاي حضور با 1399 ماهمهر  29 تاریخ در مدیره هیئت اعضاي جلسه دومینبیست و 

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

 مصوبات

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

 هاي الزم با سخنرانان خارجي همایش صورت گیرد )پیگیري؛ دكتر حسن زاده(.هماهنگي شد مصوب .1

هاي الزم براي صدور كارت عضویت پیگیريبراي تمدید عضویت اعضاي انجمن به تمامي اعضا پیامک ارسال شود و مصوب شد  .2
 انجام شود )پیگیري؛ آقاي بدیع زادگان(. عمومي توسط كارگروه روابط اعضا، الكترونیكي

 تسهیالت عضویت در انجمن براي اعضاي انجمن اطالع رساني شود )پیگیري؛ كارگروه روابط عمومي(.مصوب شد  .3

 پیشنهادي از هر استان تشكیل شود )پیگیري؛ آقاي بدیع زادگان(.رساني از افراد براي همایش ملي ستاد اطالعمصوب شد  .4

هایي كه اي از عملكرد انجمن كه توسط كارگروه تضمین كیفیت انجام شده است مولفههاي دورهمصوب شد بر اساس ارزیابي .5
هاي الزم جهت فعالیت صورت ریزيها عملكرد الزم را نداشته استخراج و به دبیرخانه ارسال شود تا برنامهانجمن در زمینه آن

 گیرد )پیگیري؛ دكتر منوچهري(.
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 )دبير( خانم دكتر عاطفه زارعي دار(آقاي دكتر نادرنقشينه )خزانه شعباني )نائب رئيس(آقاي دكتر احمد  زاده )رئيس(آقاي دكتر محمد حسن

 

 

   

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

 

 

    

  

هاي پیشنهادي طرح آموزش آنالین توسط اعضاي هیئت مدیره انجمن داوري شود تا كارهاي الزم جهت مصوب شد كاربرگه .6
 ها صورت گیرد )پیگیري؛ جناب آقاي شكاري و دبیرخانه(.برگزاري كارگاه

 


