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 تعالی باسمه

 هاي عمومی کشور معرفی نهاد کتابخانه
 اسـاس  بـر  امنـا)  و دبیرخانـۀ هیـأت   هاي استان و شهرستان، ، انجمن، دبیرکل1امنا تأهیمتشکل از ارکان ( کشور عمومی هايکتابخانهنهاد 

سـاخت، تجهیـز، بازسـازي، توسـعۀ      متـولیِ  )1382 اسـفند  (مصـوب  »عمـومی  هايکتابخانه ةادار ةنحو و تأسیس قانون«
، بـا هـدف   (عمـومی غیردولتـی)  آنهاست؛ که به عنوان نهادي فرهنگـی   ادارة و مدیریت و نظارت بر عمومی هايکتابخانه

و قومیت، (فارغ از ملیت  ایرانجامعۀ ساکن در  فرهنگی عموم برآوردن نیاز اطالعاتی، علمی، آموزشی، فراغتی و تفریحیِ
 این مطابق. پردازد رسانی به ایشان می به ارائۀ خدمات کتابداري و اطالع نژاد، مذهب، جنسیت، زبان، سن یا طبقۀ اجتماعی)

 »3عمـومی  ۀکتابخان« عنوان به که اي کتابخانه هر ،2اندشده استثنا 11 مادة 2 ةتبصر در که هایی کتابخانه از غیر قانون،
 . شود اداره قانون این با مطابق و کشور عمومی هاي کتابخانه نهاد نظر زیر باید کند، می فعالیتعزیز  ایران در

 875 کتابخانـۀ نهـادي،   2606 (شـامل  کتابخانۀ عمـومی  3504شبکۀ  برخوردار از کشور عمومی هايکتابخانه نهاد اینک
و حـدود   مربـع  متـر  2’880’253 در زیربنـاي  (کتـاب و ...)  منبع 41’952’249با  )5مستقل کتابخانۀ 23 ،4مشارکتی کتابخانۀ
 درجـه یـا گـروه    9(در هـاي عمـومی شـهري     ستاد استانی و کتابخانه 31، 6در ستاد ملّیکتابدار)  5300(بالغ بر  همکار 7000

کنـد و مبتنـی بـر     که به بیش از نُه میلیون کاربر و دو میلیون عضو خدمت مـی  است ، روستایی و سیار)داد تخصیصِ درون
 ها برابرِ امروز گسترش دهد. ها و برنامۀ راهبردي خود باید این خدمات را در کیفیت و کمیت، تا ده اهداف، سیاست

 

 

                                                           
ربط از سازمان  ها، معاون ذی، رئیس شورای عالی استان(رئیس هیئت امنا)قانون: وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  ۲های عمومی، بر اساس مادۀ  ترکیب هیأت امنای کتابخانه 1 

نوان ناظر، رئیس کتابخانۀ ملی ایران، و پنج نفر ریزی کشور، یک عضو از کمیسیون فرهنگی به پیشنهاد آن کمیسیون و تصویب مجلس شورای اسالمی به ع مدیریت و برنامه
، از بانوان هستند. این اعضا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و با حکم نظر صاحب که حداقل دو های علمی فرهنگی کشور استنظران و شخصیت از صاحب

ب وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان دبیرکل هیئت امنا مسئولیت ادارۀ امور دبیرخانه را به شوند و یک نفر از ایشان به انتخا جمهور برای مدت چهارسال انتخاب می رئیس
 عهده خواهد داشت.

خانۀ ، کتابالسالم) و ةالصال (علیهآستان قدس رضوی  یهاکنند، عبارتند از: کتابخانۀ ملی، کتابخانه هشت استثناء این قانون، که از ضوابط و مقررات خاص خود تبعیت می ٢
، کتابخانۀ )رحمةوالسالمال لیه(ع، کتابخانۀ آستان احمدبن موسی )ةوالسالمالرحم (علیه، کتابخانۀ آستان حضرت عبدالعظیم سالم)رحمةوال(علیهاال  آستان حضرت معصومه

 . نامه) (تابع وقفهای وقفی  مرعشی نجفی، کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی و کتابخانه العظمی  الله آیت
ای، مّلی و یا برخی دیگر از ساختارها و  منطقه   از طریق حاکمیت محلی،   کتابخانۀ عمومی سازمانی است که اجتماع،«کند:  ایفال کتابخانۀ عمومي را چنین تعریف مي ٣

العمر را از طریق  و امکان یادگیری مادام   انگیز خیالثار اطالعات، آ   کند. کتابخانۀ عمومی دسترسی به دانش، حمایت و تأمین مالی می   های اجتماعی آن را تأسیس، سازمان
طبقۀ اقتصادی و وضعیت اشتغال و سطح تحصیالت و ... برای    سالمت یا معلولیت،   زبان،   مذهب،   جنسیت،   سن،   ملیت،   طیفی از منابع و خدمات، بدون در نظر گرفتن نژاد،

گاهانش  یدارا یانۀ عمومکتابخ ».کند تمامی اعضای اجتماع فراهم می گاهییرسان (اطالعسه کارویژه است: آموزش، آ بیشتر اوقات فراغت با  (ثمربخشِی  و فرهنگبخشی)  / آ
 .تمدد قوا و تقویت ارتباط بینافردی مردم)

تأسیس و اداره » های عمومی ... تحت نظارت نهاد تأسیس کتابخانه«نامۀ  ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که طبق ضوابط شیوه با مالکیت یا مدیریت افراد، سازمان ٤
 شوند.  می

افزار، تجهیزات، خدمات آموزشی کتابداری و ... تأسیس  ای، نرم خانهکه با مشارکت نهاد در تأمین منابع کتاب(حقیقی و حقوقی) مسئول   با مالکیت یا مدیریت مؤسسان یا مدیران ٥
 شوند. و اداره می

ها،  (امور مجلس و استانکل تحت نظر دبیرکل  . دبیرکل، مشاوران، هستۀ گزینش، دفتر ارزیابی عملکرد و بازرسی، چهار اداره۱یا دبیرخانۀ مرکزی متشکل است از: مّلی ستاد  ٦
خوانی و  ها، تأمین منابع، ترویج کتاب ها و مشارکت کل: توسعۀ کتابخانه (سه ادارهخوانی  ها و ترویج کتاب . معاونت توسعۀ کتابخانه۲؛ الملل) حراست، روابط عمومی و امور بینامور عمرانی، 
، یسانی و پشتیبانکل: منابع ان (دو اداره. معاونت اداری و مالی ۴، فناوری اطالعات)ریزی، پژوهش و آموزش،  (سه دفتر: برنامه ، پژوهش و فناوریریزی برنامهمعاونت . ۳؛ امور فرهنگی)
 . حسابی؛ و دو دفتر: بودجه و بهبود مدیریت، امور حقوقی) یامور مالی و ذ 
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 یعموم يهاکتابخانه آموزش ضمن خدمت و ارتقاي صالحیت کتابداران: عنوان مسئله
ترین فرایندهاي مدیریت راهبرديِ  نگر، ضرورتی حیاتی و یکی از مهم هاي یادگیرنده و آینده در سازمان کارکنانآموزش 

هـاي دانشـی، مهـارتی و رفتـاريِ      شده براي ارتقـاي شایسـتگی   ریزي منابع انسانی است که در قالب یک تالش برنامه
وري سـازمانی، و نهایتـاً تعـالی و خودشـکوفایی و      گیرنده در جهت افزایش ظرفیت، بهبود عملکرد شغلی و بهره آموزش

، نقش آن مراتب در سلسله ي رتبیارتقاسازمانی و  تغییر درونو یرونی ب تحوالتو در جریان پذیرد  خرسندي صورت می
اسـت، بـا   » محـور  مسـئله «هـا   این آموزشاي نیز هست.  کند و یکی از ارکان احراز و تأیید صالحیت حرفه مؤثر ایفا می

گیرد. از میـان ایـن    بدو خدمت، ضمن خدمت و بعد از آن را در بر می ةهاي قبل از خدمت ارتباط دارد و سه دور آموخته
گـذارد و   را پیش روي سازمان و کارکنان آن میساله)  25تا  20(مند و طوالنی  ادوار، آموزش ضمن خدمت، جریانی نظام

طـوالنی  رغـم   بـه  -این جریـان گراي  سامان و نتیجه به شود. راهبريِ هاي مختلف عمومی و تخصصی را شامل می حیطه
قطعیت بر تغییرات محیط و سازمان، تبعیت از شـرایط متغیـر زمـانی و پیرامـونی، و سـرعت تحـول مسـائل و         بودن، سیطرة عدم

 ۀشغلی، همچنین در فقدان طرح کلی و حتی نقشۀ توسـع  ۀبدون ترسیم هویت یا شناسنام -هاي مرتبط ها و فناوري دانش
 نیل به براي بنیادي راهکاري »ضمن خدمت آموزش«بر این اساس، نماید.  یاي، ممکن نم هاي فردي و حرفه صالحیت
 و منديتوان مهارت، دانش،نگرش،  نظر از شاغالن پیوستۀ و مند نظام است و مقصود از آن، بهبود اثربخشی و کارآمدي

 و رسـاند  یـاري مـی   کارکنـان نیـز   خودشکوفایی، خرسندي و رفاه عالوه بر ارتقاي عملکرد و خدمت، به که رفتار است
 آورد.می فراهم باالتر رتبۀ احراز براي را بهتري شرایط

درصـد سـرمایۀ انسـانی آن را     80ویژه با تمرکز بر کتابداران، که  به( هاي عمومی کتابخانه آموزش ضمن خدمت در ،بنابراین
مندي، منزلـت و رفـاه    بالندگی، رضایتوري،  اي، کارایی، بهره موضوعیت یافته، ارتقاي صالحیت حرفه، )دهند تشکیل می

 .کتابداران را به عنوان غایت برگزیده است

  

 شرح مسئله
اي  کتابدار، به تدارك و ارائۀ خدمت کتابخانه آقا) 1780بانو و  3521( 5301کتابخانۀ عمومیِ تحت مدیریت نهاد،  2606در 

هاي  طراحی و برگزاري دوره هاي مختلف اداري و شیوههاي گوناگون  هاست در قالب ایشان سال مداوم آموزشمشغولند. 
نهـاد از سـامانۀ    .شـود  هاي مقدماتی و ارشدیت و خبرگی و عـالی اعمـال مـی    پرسنلی و نظام ةپرونددر آموزشی اجرا و 

 داراي، منـد اسـت و یکایـک کارکنـان و کتابـدارانش      بهره و یادگیري الکترونیکی و ...) فراگیر (مدیریتآموزش افزاري  نرم
محوري  ، مسئلهحال این باهاي مدون آموزشی قرار دارند.  ها و دستورالعمل نامه بوده، تحت نظام(پروفایل) رخ  پرونده و نیم

هـا و پیامـدها و    هـا و سرفصـل   ها، همچنان اقتضـائی اسـت؛ اهـداف و سـرعنوان     و نیازسنجی و طراحی و اجراي دوره
مدرسان آگاه به مسئله  ها و تشخیص نامه احراز آن براي تدوین درس ةحوو ن هاي هردوره، همچنین صالحیت ارزشیابی

و آزمون یا سـنجش، فـراهم نشـده؛     (محمل آموزش)استانداردهاي متن و مدرس و رسانه مدون نیست؛  -و نه موضوع-
ه؛ و تناسـب آمـوزش بـا سـوابق     گشـت تعیین ن (عمومی، فرهنگی، تخصصی، مهارتی و ...)هاي مختلف آموزش  گونه  نسبت

نشـده و تشـخص    برقرارکتابداران، مسیر خودشکوفایی و ارتقاي رتبی و شغلی  نیزآموزشی، توانمندي و ظرفیت فردي، 
 نیافته است.
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کتابداري در وظایف ابتدا باید مشخص شود براي انجام مطلوب  کتابداران، آموزشمحوري و نیازسنجی  تأمین مسئلهدر 
ضـرورت دارد.  ) و شـاغل  (تجزیه و تحلیل شـغل  هایی در شاغل شایستگیاقتضائاتی در شغل و چه  ي عمومی،ها کتابخانه

اقتضائات شغل و شاغل، در سراسر جهان عمومیت دارد و بخشی نیـز بـه جامعـۀ کـاربران در     واضح است که بخشی از 
هاي قبل از استخدام یـا اشـتغال    آموزش هاي شاغل، قسمتی به گردد. همچنین، در شایستگی ایران و مسائل آن باز می

 یا ارتقـاي نگـرش و بهبـود رفتـار     ب دانش و مهارتمتکی است و قسمتی مهم، از طریق آموزش ضمن خدمت با کس
، راه را بـراي اسـتخراج   شـغل  شاغل با وضـعیت مطلـوبِ   ۀفاصل پذیرد. پس از این تحلیل، تشخیص صورت مناسب می
گذاري و طراحی محتوایی و صوري و اجرایی و ...، این فرایند را مسـتقر   از آن، اولویت بعدگشاید و  ینیازهاي آموزشی م

 .سازد می

، نیازسـنجی  براي جامعۀ شـهري ایـران   یفۀ شاغلِ کتابدار در صورت مطلوبوظشغلِ کتابداري و شرح اینک، در فقدان 
 تطـابقی بسا نسبتی مناسب با مسـائل یـا    و نتیجۀ آن، چه استمدیران، دانشگاهیان و کتابداران از  نظرخواهی متکی بر
ساله یا طرح شکوفایی فردي و 25هاي   جایگاه این آموزش نیز در نقشۀ کلی آموزش ها ندارد. ها و اولویتبا نیازخوشایند 

رسانی،  اطالع(ی اصلی کتابخانه عموم ویژةنظر داشتن سه کار بنابراین الزم است با در رشد سازمانی کتابدار معلوم نیست.
(کتابدار، کتابـدار کـودك،   و پست سازمانی خبره و عالی) ارشد، (مقدماتی، اساس سطوح متفاوت شغلی  بر ،)آموزش و فرهنگی

 شـده،  تدوین پستاین و شرایط احراز  1هاي شهري در کتابخانه کتابداري شرح شغل ،)و ... مسئول کتابخانه ،کتابدار نابینا
) و نظـام  IDPي (طرح توسعۀ فردهمچنین ، نقشۀ مدیریت آموزش و استانداردهاي آن، آموزشی شناسنامۀمبتنی بر آن 

 .گردد تعریف و طراحی و تدویناي پویا و منعطف،  گونه بهکتابداران،  اي و ارتقاي شغلیِ سنجیِ حرفه صالحیت

 

 هاهدف

 يهاشـهر در  هـاي عمـومی   کتابخانـه  کتابداريِهاي  براي پست و تحلیل شاغل تدوین شرح شغل •
 ؛بندي و مراتب کتابخانه  ایران، با توجه به درجه

 اي کتابـدارِ  صـالحیت حرفـه  احـراز  بـراي  (ایستا: بـدو خـدمت؛ و پویـا: حـین خـدمت)      شرایط  عیینت •
 ؛کشور يهاشهردر  هاي عمومی کتابخانه

 ؛شاغل کتابداري در آنهاي عمومی و شرایط و شغل و  نیازسنجیِ مبتنی بر مسائل کتابخانه •
 ؛و طرح توسعۀ فردي آنان آموزشی کتابداران تدوین شناسنامۀ •
 نقشۀ کلی مدیریت آموزشی کتابداران؛طراحی  •
اهـداف،   (مشخص کردن نآاجراي استاندة و سازوکارهاي  شغلی-هاي تخصصی ۀ آموزشارائۀ برنام •

هاي متنوع آموزش  محتوا، مدرسان و ...؛ در قالبها، استاندارد زیرساخت ها، ارزشیابی؛ ها، صالحیت سرفصل
 ؛حضوري و غیرحضوري)

                                                           
های  ها و شناسنامه پردازد. نیازسنجی و طراحی دوره میهای عمومِی روستایی و عشایری و سّیار، اقتضائاتی متفاوت دارد و به ایشان ن این تحقیق، برای کتابداران کتابخانه 1

  پذیرد. آموزشی آن عزیزان، جداگانه صورت می
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و اثربخشـی   1نیازسنجیِ مبتنی بر برنامـۀ درسـی نوظهـور   «پویاي  یا راهکارِ افزار نرم ابزار،طراحی  •
اجتماعی، همچنین استقرار ابزار در  مجازي و هاي نوین و فضاهاي گیري از قابلیت با بهره» آموزش
 هاي نهاد. سامانه
  هـاي   طـرح هـاي   یافتـه هاي کتابخانۀ عمـومی و   سامانههاي اطالعاتی  ظرفیتبا توجه به

، برنامـۀ  و مطالعـات مـرتبط   هشـد  هـا، اطالعـات پـردازش    ، دادهنهـاد در پیشـین  پژوهشی 
پژوهانـه،   سـناریوهاي آینـده  هـاي مربـوط،    و راهبـرد ) 2(سواتکافت تهاي  راهبردي، تحلیل

، مباحثی دربارة اي، سوابق آموزشی کتابخانهفرایندهاي  و استانداردهاي آن، سیاهۀ خدمات
و  (دفتـر پـژوهش  ... از طریق ناظر فرایندي طرح  هاي روستایی و کتابخانهآموزش کتابداران 

 .شود نهاده میدر اختیار مجري ) آموزش
 

  قلمرو پژوهش
 .شهري مناطقواقع در عمومیِ هاي  شاغل در کتابخانه کتابدار 4500حدود 

 
 هاي مورد انتظار نتایج و خروجی

شهري، با توجه به مدارج و  عمومی ۀکتابخان کتابداريِهاي  شرح شغل براي پستگزارش مدون و تحلیلی  •
 ؛اي مراتب کتابخانه

 ؛اي و نظام پایش آن ، صالحیت حرفهشرایط احراز شغلگزارش  •
 ؛یا نقشۀ مدیریت آموزشی کتابدارانالگوي کالن  •
 محور و ناظر بر شکاف شغل و شاغل؛ ، مبتنی بر نیازسنجیِ مسئلهآموزشی ارائۀ شناسنامۀ •
 ؛آنان شغلیي مسیر ارتقاترسیم طرح توسعۀ فردي کتابداران و  •
 آموزشی؛هاي  استاندة طراحی و اجراي دورههاي  کاربرگاستانداردها و  •
 .هاي آموزشیاثربخشی برنامه پویاي نیازسنجی و پایش ارائۀ ابزار براي سنجش •

 

 پژوهشی پیشنهادي لزامی براي طرح ا هاي کمینه

. مقدمه: پیشنهاددهنده باید شناخت و تحلیل خود از مسئله را بـه شـکل علمـی بـه بحـث بگـذارد و       1
 ها را به شکل عینی و جزئی مشخص نماید؛ها و پرسشطور هدفهمین

و  فنـون هـاي گـردآوري و تحلیـل داده،    طور مفصل و مستند مراحل پژوهش، شیوه شناسی: به. روش2
توضیح  و دستاوردها هایابی به هدف براي دست طرح)این (مختصات مورد استفاده در هاي پژوهشی  روش

 داده شود؛
هاي مشخص گردد. همچنین قالب یا قالب(فاز) . شرح خدمات و محصول: محتواي خروجی هر مرحله 3

 هر کدام اعالم شود؛ ۀارائ
 ؛)WBS(کار  بندي و ساختار شکست . زمان4

                                                           
1 Emergent Curriculum 
2 SWOT  
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هـاي   تفکیک سرفصل کار و به ریزي بر مبناي شکست (بودجهمورد نیاز براي هر مرحله و بودجۀ نهایی   . بودجۀ5
 ؛اي) هزینه

ها، تجربـۀ   مندياي که بتواند توان گونه افراد گروه، به(رزومه) . معرفی گروه پژوهشی به همراه کارنامک 6
همچنـین اعتبـار آنـان را در زمینـۀ ایـن      شـناخت از کتابخانـۀ عمـومی،    مرتبط بـا موضـوع و مسـئله،    

 .)پیشنهاده (در قالب پیوستبازتاب دهد  نامه درخواست
 
 )کننده قانعمشابه و ۀ(عالوه بر تجربتخصصی پژوهشگران  هاي ویژگی

 مقطع تحصیلی تخصص ردیف
 دکتري (الزامی) انسانی ، گرایش منابعمدیریت 1
 دکتري )الزامی( موزشیآ، گرایش مدیریت 2
 / ارشددکتري )الزامی( کتابخانۀ عمومیاي)  حرفهرستۀ یا  دانشگاهی(، گرایش شناسی علم اطالعات و دانش 3
 دکتري/ ارشد )مشاور(علوم رایانه/ فناوري اطالعات  *
 دکتري )مشاور(ریزي درسی  علوم تربیتی، گرایش برنامه *

 

 معیارهاي ارزیابی پیشنهاده
-(دوسـو ارزیابی بسته ) 1گیرد: ( قرار می و داوري تخصصی بررسیاي مورد  مرحله کم در فرایندي سه هر پیشنهاده دست

توسط متخصص  )ناشناس -سو (یک) ارزیابی بسته 2؛ (امتیاز) 50( دانشگاهیاستاد یا  نهادي برون متخصص توسط) ناشناس
کارنامک علمی و تجربی و ترکیب تخصصـیِ  ارزیابی ) 3؛ (امتیاز) 30(پژوهشی  اي کتابخانۀ عمومی، داراي پیشینۀ حرفه
. در صورتی که نددرصد امتیاز هر مرحله را احراز ک 60پیشنهادة شایستۀ گزینش، حداقل باید  .امتیاز) 20(پژوهش  گروه

هایی در پیشنهاده یا پیشنهاددهنده، گزینش نهایی  باشد یا ابهامکمتر از ده امتیاز  ة برتر،اختالف امتیاز دو یا چند پیشنهاد
 اي و نمایندة گروه پیشـنهاددهنده  مرحلۀ چهارم ارزیابی، با داوري باز و دعوت از داوران تخصصی و حرفه را دشوار کند،
 است:پذیرد. معیارهاي ارزیابی، چنین  صورت می مهر 29 تا 28در روزهاي 

 چگونگی تبیین مسئلۀ پژوهش و تحلیل آن؛ •
 شناختیِ متناسب با پژوهش؛فرایند و جزئیات روش  •
 ؛(سازگاري با نیاز مخاطبان و نهاد؛ و متناسب بودن با امکانات) نامه درخواستتطابق با نیاز و مسئلۀ موضوع  •
 تجربۀ کار در زمینۀ مشابه؛ •
 شایستگی در موضوع؛تخصص گروه پژوهشی و احراز توانمندي و  •
و اجرایی، و میزان مشارکت و  (تنوع و تعداد جامعۀ مورد پیمایش و ...)ها با کارهاي پژوهشی  تناسب هزینه •

داراي صالحیت پژوهشی و بصیرت  و مشاوران (کتابداران و متخصصان مندان افزایی گروه دانشوران و حرفه هم
 .اي) و اشراف حرفه

  هـا،   دانشـکده  هـاي پژوهشـیِ   دسـتورالعمل اجرایـی قـانون، معاونـت     6مـادة   1مبتنی بر تبصرة
بنیان، در صورت مقبولیـت پیشـنهاده در ارزیـابی و کسـب اطمینـان از       ها و مراکز دانش دانشگاه

پشتیبانی علمی، نظارت اجرایی و ضمانت مرکز دانشگاهی، در شرایط مشابه کیفی و مالی، داراي 
وي از اولویت خواهند بود. همچنین بر اساس سیاست تخصیص نامتمرکز بودجـۀ ملّـی و در پیـر   
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هـا و   شابه میـان دانشـگاهیان و پژوهشـگران اسـتان    ت نسبیِمحور، در شرایط  راهبردهاي عدالت
 برگزیده خواهد شد. ي استانیها پیشنهاده مراکز پژوهشی تهران،

 پایان نیافتـه، در   99اول مهر  که طرح مشترك آنان با نهاد تاجاري  هاي پژوهشیِ مجریان طرح
 ارکت کنند و به همکاري با ایشان در مراحل بعد امیدواریم.توانند مش این فراخوان نمی

 
 یجدول زمان و ها تاریخ

در نظـر گرفتـه شـده     (شامل مراحل حقوقی و داوري و مـالی) ماه کلی  13اجرایی و  ماه 10براي انجام این طرح حداکثر 
 هاي مهم ذیل:است؛ طبق برنامۀ زمانی و تاریخ

 : انتشار فراخوان؛99اَمرداد  11 -
 : آخرین مهلت ارسال پیشنهاده؛99مهر  10 -
 ها؛: اعالم نتایج داوري پیشنهاده99آبان  5 -
 : ثبت در سامانۀ سمات ملّی و دریافت شناسۀ رهگیري؛99آبان  -
 ؛قرارداد انعقاد :99اواخر آذر و اوایل دي  -
 نفعان؛ پژوهش و ارتباط با ذيمنظور تبیین مسئلۀ  ، با برگزاري جلسۀ افتتاحیه به : آغاز رسمی طرح99ماه  بهمن -
 .، با برگزاري جلسۀ اختتامیه براي ارائۀ گزارش نهایی: پایان طرح1400آذرماه  -

 

 

 سقف اعتبار
میزان همکاري گروهی و جلب مشارکت علمی اجرایی پژوهش،  حجم کارِروش و با مراعات تناسب هزینه و 

، همچنین در گروه یا اجراي پژوهش )و ... هاي عمومی کتابخانه(متخصصان و کتابداران مندان دانشور  دانشگاهیان و حرفه
 هر ها بر اساس هاي طرح هاي گزاف، سنجش و تقویم نهایی هزینه پژوهش و پرهیز از هزینه تقید به اقتصاد ملّیِ

 مرداد 11        مهر 10  آبان        5                    ماه  دي-آذر          99ماه بهمن               1400ماه آذر                 
 

اعالم نتایج  اعالم فراخوان

 داوري
 شروع طرح

پایان مهلت    

 ارسال پیشنهاده
انعقاد 

 قرارداد
 پایان طرح
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شده  میلیون ریال در نظر گرفته 1500پذیرد. با این حال، سقف اعتبار مالی این طرح  صورت می ، جداگانهپیشنهاده
 تر خواهد بود. هزینه هاي کم است؛ طبعاً در شرایط مشابه کیفی، اولویت با پیشنهاد

 ،ارتقاي نتیجۀ پژوهش ۀ بیشتر از سقف اعتبار را، بارف هزینصاي  پیشنهاده اگربسیار محدود همچنین، در مواردي 
 خواهد داشت. را شود و با نظر داوران، قابلیت گزینش کند، پیشنهاد بررسی میو تضمین  توجیه 

 هاي عمومی کشور، برخوردار از نظارت فرایندي و اجرایی  هاي پژوهشی نهاد کتابخانه هریک از طرح
است. مبالغ نظارت (توسط یکی از استادان دانشگاهی) شناختی  راهبري علمی و روش- و نظارت(نهادي) 

شود و  به سقف اعتبار اضافه می شی)هاي مراکز دانشگاهی و پژوه (در پیشنهادهو البته باالسري دانشگاه 
در سرآغاز طرح و هاي پژوهشی،  کند. همچنین مجریان ارجمند طرح مبلغ نهایی قرارداد را تعیین می

نفـرة   30موظف به برگزاري یک جلسۀ نهایتـاً  نفعان به مشارکت،  براي تبیین مسئله و دعوت از ذي
یـک مقالـۀ علمـی    انتشار افتتاحیۀ طرح بوده اجرا و هزینۀ آن را بر عهده دارند. گزارش نهایی طرح، 

مستخرج از آن و ارائۀ خالصۀ مدیریتی و چکیدة انگلیسی، از دیگـر تعهـدات مجریـان اسـت. مبلـغ      
شده در سه یا حداکثر چهار مرحله، بعد از تأییـد   ریفهاي تع قرارداد با توجه به شکست کار و خروجی

درصـد مبلـغ، در قبـال     20(پرداخـت   ) پـیش 1شود: ( راهبر علمی و ناظران اجرایی و عالی، پرداخت می
بـا امضـاي ریـیس دانشـگاه یـا پرداخـت       » انجام تعهـدات «و » پرداخت پیش«نامۀ کتبی  تحویل دو ضمانت

مرحلـۀ  انجـام  نـاظر بـر    ) پرداخت2؛ (کل کشور) داري هخزان نزدده ش الضمان معادل به حساب معرفی وجه
 ) پرداخت نهایی و حسن انجام کار.3مطالعاتی و پیمایشی؛ (

 

 شیوة ارسال پیشنهاده

سامانۀ «از طریق  ، منحصراً.اف کم در دو قالب ورد و پی.دي هاي آن باید در دست و مستندات و پیوست پیشنهاده
شود و شناسۀ موقت رهگیري  ارسالبه نشانی ذیل » هاي عمومی کشور هاي پژوهشی نهاد کتابخانه مدیریت طرح
 دریافت کند:

http://rpm.iranpl.ir 

 گاه سامانه قرار داده شده است *** *** راهنماي ارسال طرح بر وب

 هاي ارتباطی راه
ها، دریافت اطالعات تکمیلی یا رفع ابهام احتمالی با رایانامۀ ذیل مکاتبه  به پرسشپیشنهاددهندگان ارجمند براي پاسخ 

 فرمایند:
research@iranpl.ir 

 اند: اي پژوهشگران گرامی همچنین کارشناسان گروه پژوهش مهیاي پاسخگویی به تماس تلفنی یا مکاتبه
 021-88925792/88925791 )139(داخلی  

 یا

88925790-021 

، طبقۀ دوم، دفتر پژوهش و آموزش نهاد 31تهران، میدان فاطمی، خیابان جویبار، کوچۀ نوربخش، شمارة نشانی: 
 هاي عمومی کشور، گروه پژوهش. کتابخانه
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