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 تعالی باسمه

 هاي عمومی کشور معرفی نهاد کتابخانه
 اسـاس  بـر  امنـا)  شهرستان، و دبیرخانـۀ هیـأت  هاي استان و  ، دبیرکل، انجمن1امنا تأهی(متشکل از ارکان  کشور عمومی هاينهاد کتابخانه

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

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

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

 875 کتابخانـۀ نهـادي،   2606 (شـامل کتابخانۀ عمـومی   3504شبکۀ  برخوردار از کشور عمومی هايکتابخانه اینک نهاد
مربـع و حـدود    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 

پیشنهاد آن کمیسیون و تصویب مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر، رئیس کتابخانۀ ملی ایران، و پنج نفر ریزی کشور، یک عضو از کمیسیون فرهنگی به  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

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

، کتابخانۀ السالم) و ةالصال (علیهآستان قدس رضوی  یهاهکنند، عبارتند از: کتابخانۀ ملی، کتابخان 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
و ای، مّلی و یا برخی دیگر از ساختارها  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 خیالاطالعات، آثار    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    یا معلولیت،سالمت    زبان،   مذهب،   جنسیت،   سن،   ملیت،   طیفی از منابع و خدمات، بدون در نظر گرفتن نژاد،

گاهانش  یدارا یکتابخانۀ عموم ».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 تابخانهکه با مشارکت نهاد در تأمین منابع ک(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) است، روابط عمومی و امور بینامور عمرانی، حر 

، یسانی و پشتیبانکل: منابع ان (دو اداره. معاونت اداری و مالی ۴، اطالعات) ریزی، پژوهش و آموزش، فناوری (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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 کتابخانۀ عمومیدر مبتنی بر نیاز پژوهی  اقدام اجتماعی؛-يفردهاي  آسیب: عنوان مسئله
گون اسـت.   گونه زبانی و مذهبی ی،یتقوم هايفرهنگهاي قومی و اجتماعات محلی با  گروه اي متنوع از مجموعه ایران
کرد، آذري، ترکمن، -فارس، ترك اقوامِ برآیند تعامل جمعیِ ملتی کهن و محصول چندهزار سالۀ ،فرهنگی منظومۀاین 

 هویت فرهنگی کشور را شکل داده و ،زندگی متفاوتهاي  بلوچ، و ... است که با شیوهبختیاري، قشقایی، لک، لر، عرب، 
یکایـک اقـوام و    بـه  گـذاردن  ارج ت و پایایی و تعالی کشور، متکـی بـر  پیشرف اند. در صف متحدي قوام و دوام بخشیده

سـت. از جملـه، بـراي    ها مشترك براي رفع آسیبو تالش  ها ظرفیت مندي از کلیۀ ماهنگی همگان و بهرهاجتماعات، ه
 فقـر،  تفسـیر  و تعریـف  در تغییـر  بـا بایـد   زمـان  هم (اطالعاتی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادي و ...)غلبه بر فقر و محرومیت 

و  رشـد  موضوعیِ و تک کالسیک نظریات به و به جاي التفات ساخت متحول نیزرا  آن با مقابلۀ هايروش و هاسیاست
 ستیزيِفقر و سازيپیاده ریزي،برنامهشناسی، نیازسنجی،  آسیب فرآیند در محلی اجتماعات مشارکت بر تمرکز بهتوسعه، 

و  است گرفته قرار توجه موردکندي  و یا به کمتر کشورمان در متأسفانه که داد؛ چرخشی رویه تغییرجانبه و متوازن  همه
 .اي و ناهماهنگ دارد بخشی و جزیره یا سازمانی درون

و  محلـی  هاي پایگاه سازيفعال درونی، منابع از ةاستفاد ،آفرینیظرفیت و اعتمادسازي ،ها اولویت و نیازها گرفتن نظر در
زدایـی و   آسـیب  راهبـرد  اصـلی  رویکردهـاي از  توان می رااجتماعات مردمی  هاي مشارکت جلب بر مبتنی حلِ راه یافتن

ها رسالتشود و تحقق  تلقی میعمومی یک پایگاه محلی  کتابخانۀدر این میان، . برشمرد توانمندسازي اجتماعات محلی
 )3(العمر، و  آموزش کاربران و یادگیري مادام )2(بخشی،  رسانی و آگاهی اطالع )1(در سه حیطۀ را اي  کارکردهاي ویژهو 

ها بایـد   این کارویژه .دارد  عهدهبر  ،تعامالت اجتماعی از طریق تدارك منابع و محیط مناسبتمدد قواي روانی و ارتقاي 
کتابخانه و در واکنش به مطالبۀ پنهان و آشکار  )(جمعیت ساکن در محدودة خدمتبر مبناي نیاز و خواست جامعۀ پیرامون 

هـاي   هـاي خـدمات و برنامـه    تـدارك چنـین بسـته   رضه و تقدیم گردد. عهاي خدمتی به ایشان  ، در قالب بستهکاربران
 کتابخانۀ عمومی، بدون مطالعات کاربران و پیمایش و پایش مستمر نظر و رضایتمندي ایشان، ممکن نخواهد بود.

اي از اندیشۀ انتقـادي و   فراتر از این، کتابخانۀ عمومی باید مطالعه و پژوهش را به اقدام تبدیل و ترجمه کند و در چرخه
اطالعاتی و ها و نیازهاي  هاي روانی و اجتماعی، همچنین برآوردن خواست ، در رفع آسیبپژوهی) (اقدام و بازاندیشیاقدام 

نهـاد و حـاکمیتی، در    هاي مـردم  معرفتی و آموزشی و فراغتیِ کاربرانش نقشی مؤثر ایفا کند و هماهنگ با سایر سازمان
 شکوفاییِ ملّی بکوشد. زدایی و توسعۀ انسانی و جهت فقرستیزي و محرومیت

  

 شرح مسئله
و برخوردار  عمومیدر حیطۀ فرهنگ رسان  خدمت سازمانعنوان یک  عمومی کشور، بههاي نهاد کتابخانه، بر این اساس

به اجتماعات محلی  توسعۀ خدمتبهبود و  در سراسر روستاها و شهرهاي میهن،(در قالب کتابخانه) از هزاران پایگاه محلّی 
، و اجتماعات ارجمند ایرانـی اقوام این یکی از  کند. آنان دنبال مینیازهاي  ها و خواستهشناخت  با تالش برايو اقوام را 

هاي قومی لُر  که در سرزمینی مرتفع و کوهستانی، عمدتاً از گروه در شهروندان استان کهگیلویه و بویراحمد متجلی است
اي دارند و بعضاً در مناطق  هاي خدمت و برنامۀ کتابخانه ، ظرفیت فراوانی براي تدارك بستهوچندهساکن یا ک و عشایري

هاي بحرانی و نیازهایی ضروري مواجهند. به همین سبب، چـالش پـیشِ روي پـژوهش مـورد      مختلف استان، با آسیب
هـاي   اولویت دادن بـه کاسـتن از آسـیب    اجتماعات محلی کهگیلویه و بویراحمد،نیازها و مطالبات درخواست، عالوه بر 
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 اي کتابخانۀ عمومی در استان، براي ارتقاي خدمت حرفه و معدود اجتماع خاص چنداجتماعی و برآوردن نیازهاي -روانی
 گیرِ پیرامـونش بـا طراحـی و تـدوین و اجـراي      شدة شغلیِ آن و بر محورها واحدها و جامعۀ خدمت هاي تعریف در حوزه

 اي متناسب است. اقدامات کتابخانهها و  برنامه

نگارانۀ اجتماعات محلی استان و نیازسنجی آنان ضرورتی مقدماتی اسـت،   در این مسیر، ضمن آنکه شناخت کلی و قوم
 دهدشـت در  »دیشـموك «(همچون  رفع آسیب و ارائۀ خدمتحلّ مسئله و اجتماعِ واجد اولویت در  چندپژوهش با برگزیدن 

اي،  بخشی، آموزشـی، مشـاوره   (آگاهیو اقدام (پراکسـیس)  دست به ورزه  صورت مشارکتی ، بهگچساران) در» رادك«یا  کهگیلویه
و  اي، راه را بـراي ایجـاد تغییـر مطلـوب     و با تأمـل و بـازخوردگیريِ چرخـه    زند می توانمندسازي، کنشگري ارتباطی و ...)

 گشاید. هاي راهبردي و ... می گیري تصمیم

 

 هاهدف

  ؛هاها، عالیق، گرایشاز نظر ظرفیت کهگیلویه و بویراحمد محلی اتاجتماع شناخت •
هاي جمعیتی، اشتغال، درآمد، مهـاجرت،  ، شامل شاخصیشناختی محل جمعیت(پروفایل) رخ  نیم دستیابی به •

 ؛و ... ی، آموزشمذهبی، زبانی -آیینی ،)و عشایر ها و طوایف (تیرهیتی قومتنوع زیر
 رسانی، آموزش و فراغت فرهنگـی)  (اطالعبراي هر سه کارویژة کتابخانۀ عمومی  استانات اجتماعنیازسنجی  •

نوجوان،  سنی کودك و به تفکیک جنسیت در چهار ردة تلفنی) میدانی و (پیمایشدر جوامع شهري و روستایی 
 جوان، بزرگسال و سالمند؛

هاي کانونی و مصاحبه بـا  استفاده از گروهبا هاي در اولویت  و آسیبنیازها و  ها خواستبندي تدقیق و جمع •
 ؛اقشار مختلف اجتماعینهاد و  هاي مردم سازماننفعانی متنوع از  ذي

بخشی،  هاي آگاهی بخش در حیطۀ خدمات و برنامه (تغییر تکنیکی، عملی و آزاديطراحی، اجرا و نظارت بر اقدام  •
کتابخانۀ عمـومی، بـر محـور کتابخانـه و بـا مشـارکت       اي، توانمندسازي، کنشگري ارتباطی و ...  آموزشی، مشاوره

 ؛)شناختی، تربیتی و علوم اجتماعی و رفتاري هاي روان در حوزه گر کتابداران و کاربران و مشاوران تسهیل
اسـتان و ارزیـابی تحلیلـی    ، مبتنی بر نیاز اجتماعـات  محلی هاي کتابخانۀ عمومی طراحی خدمات و برنامه •

 .ها  رات و اقدامهاي مربوط به تغیی داده
  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 ) 1(سواتکافت تهاي  راهبردي، تحلیل

، اي کتابخانـه فراینـدهاي  پژوهـی،   هـاي اقـدام   تجربـه  و اسـتانداردهاي آن،  سیاهۀ خدمات
(دفتـر  ... از طریق ناظر فرایندي طرح  و العمر هاي کاربران، سند اولیۀ یادگیري مادام آموزش

 .شود نهاده میدر اختیار مجري پژوهش) 
 

  پژوهشو زبانی جغرافیایی قلمرو 

؛ متـون و منـابع   اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد    غیررسمی و اجتماعات محلّـی هاي  مناطق شهري، روستایی، سکونتگاه
 .و اروپایی ویژه: لُري) (به ، فارسیعربی هاي  به زبانمکتوب و شفاهی 

                                                           
1 SWOT  
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 هاي مورد انتظار نتایج و خروجی

 ؛یشناختی محل پروفایل مدون جمعیتو  مطالعات تحلیلیگزارش  •
 ؛هاي سنی جنسیت و ردهمناطق، تفکیک  ، بهو داراي اولویت احصاشده هاي ها و آسیبگزارش نیاز •
 طراحی و اجرا و پایش اقدام مشارکتی براي بهبود؛ •
، بر محور واحدهاي پژوهی و نتایج اقدام مرتبط با نیازها ةشد تدوینطراحی و ها وخدمات برنامهگزارش  •

 ؛مصداقی کتابخانۀ عمومی
 .خدماتها و  العمل اجرایی هر یک از برنامهرودست •

 

 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

(با تعیین دقیق  گردآوري و تحلیل دادههاي طور مفصل و مستند مراحل پژوهش، شیوه شناسی: به. روش2
 (مختصات مورد اسـتفاده در ایـن طـرح)   هاي پژوهشی  و روش فنون، نمونه براي پیمایش و مصاحبۀ تلفنی و ...)

 ها و دستاوردها توضیح داده شود؛یابی به هدف براي دست
خصوصاً وابسته  و مشخص گردد(فاز) هر مرحله  و دستاورد . شرح خدمات و محصول: محتواي خروجی3

 هر کدام اعالم شود؛ ۀهاي ارائ. همچنین قالب یا قالبتعین یابد به نوع و تعداد و تناوب اقدام
 ؛)WBS(کار  بندي و ساختار شکست . زمان4
هـاي   تفکیک سرفصل کار و به ریزي بر مبناي شکست (بودجهمورد نیاز براي هر مرحله و بودجۀ نهایی   . بودجۀ5

 ؛اي) هزینه
هـا،   اي که بتواند توانمندي گونه افراد گروه، به(رزومه) به همراه کارنامک  و اقدام معرفی گروه پژوهش. 6

و  همچنـین اعتبـار  ، و کاربران محلـی آن  شناخت از کتابخانۀ عمومیتجربۀ مرتبط با موضوع و مسئله، 
 .)پیشنهاده قالب پیوست (دربازتاب دهد  نامه درخواسترا در زمینۀ  پژوهشگران اخالقی-اي صالحیت حرفه

 
 )، نیز آشنایی با زبان و فرهنگ قومی و محلیکننده مشابه و قانعۀ(عالوه بر تجربتخصصی پژوهشگران  هاي ویژگی

 

 مقطع تحصیلی تخصص ردیف
 دکتري (الزامی) / علوم رفتاريعلوم اجتماعی 1
 دکتري (الزامی) / علوم تربیتیشناسی روان 2
 / ارشددکتري )الزامی( ، گرایش کتابخانۀ عمومیشناسی دانشعلم اطالعات و  3
 دکتري )مشاور( مددکاري، علوم اجتماعی *
 دکتري/ ارشد )مشاور( شناسی لُر مطالعات فرهنگی، قوم *
 اي دکتري/ ارشد یا خبرة حرفه )مشاور(کارآفرینی اجتماعی  *
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 معیارهاي ارزیابی پیشنهاده

-(دوسـو ) ارزیابی بسته 1گیرد: ( اي مورد بررسی و داوري تخصصی قرار می مرحله کم در فرایندي سه هر پیشنهاده دست
توسط متخصص  )ناشناس -سو (یک) ارزیابی بسته 2؛ (امتیاز) 50(نهادي یا استاد دانشگاهی  توسط متخصص برون) ناشناس
) ارزیابی کارنامک علمی و تجربی و ترکیب تخصصـیِ  3؛ (امتیاز) 30(اي کتابخانۀ عمومی، داراي پیشینۀ پژوهشی  حرفه

درصد امتیاز هر مرحله را احراز کند. در صورتی که  60. پیشنهادة شایستۀ گزینش، حداقل باید امتیاز) 20(گروه پژوهش 
پیشنهاددهنده، گزینش نهایی  هایی در پیشنهاده یا اختالف امتیاز دو یا چند پیشنهادة برتر، کمتر از ده امتیاز باشد یا ابهام

اي و نمایندة گروه پیشـنهاددهنده   را دشوار کند، مرحلۀ چهارم ارزیابی، با داوري باز و دعوت از داوران تخصصی و حرفه
 پذیرد. معیارهاي ارزیابی، چنین است: مهر صورت می 29تا  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؛ •
 ؛نظري و عملی در موضوع اخالقی-اي حرفه تخصص گروه پژوهشی و احراز توانمندي و شایستگی •
، و اجرایی-قدامیو اپیمایش و ...) مشاهده، مصاحبه، (تنوع و تعداد جامعۀ مورد ها با کارهاي پژوهشی  تناسب هزینه •

و  کتابداران و متخصصانکاربران و ( مندان حرفهکنشگران و افزایی گروه دانشوران و  میزان مشارکت و هم
 .اي) داراي صالحیت پژوهشی و بصیرت و اشراف حرفه مشاوران
  هـا   ها، دانشگاه دانشکده هاي پژوهشیِ دستورالعمل اجرایی قانون، معاونت 6مادة  1مبتنی بر تبصرة

بنیان، در صورت مقبولیت پیشنهاده در ارزیابی و کسب اطمینان از پشتیبانی علمـی،   و مراکز دانش
خواهنـد  نظارت اجرایی و ضمانت مرکز دانشگاهی، در شرایط مشابه کیفی و مـالی، داراي اولویـت   

بود. همچنین بر اسـاس سیاسـت تخصـیص نـامتمرکز بودجـۀ ملّـی و در پیـروي از راهبردهـاي         
 يهـا  پیشـنهاده  ،هـا  ان اسـتان شابه میان دانشـگاهیان و پژوهشـگر  ت نسبیِمحور، در شرایط  عدالت

 برگزیده خواهد شد.آن و پژوهشگران  کهگیلویه و بویراحمد  مربوط به استان
 پایـان نیافتـه، در    99 مهـر جاري که طرح مشترك آنان با نهاد تا اول  پژوهشیِهاي  مجریان طرح

 توانند مشارکت کنند و به همکاري با ایشان در مراحل بعد امیدواریم. این فراخوان نمی
 

 یجدول زمان و ها تاریخ

در نظـر گرفتـه شـده     مـالی) (شامل مراحل حقوقی و داوري و ماه کلی  15اجرایی و  ماه 12براي 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؛ منظور تبیین مسئلۀ پژوهش و ارتباط با ذي ، با برگزاري جلسۀ افتتاحیه به : آغاز رسمی طرح99ماه  بهمن -
 : پایان طرح، با برگزاري جلسۀ اختتامیه براي ارائۀ گزارش نهایی.1400ماه  آذر -
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 سقف اعتبار

میزان همکاري گروهی و جلب مشارکت پژوهش،  هاي و اقدام اجرایی حجم کارِروش و با مراعات تناسب هزینه و 
در گروه  )و ... هاي عمومی (متخصصان و کتابداران کتابخانهمندان دانشور  حرفهشناس و  مشاوران قومعلمی دانشگاهیان و 

هاي  م نهایی هزینههاي گزاف، سنجش و تقوی پژوهش و پرهیز از هزینه ، همچنین تقید به اقتصاد ملّیِیا اجراي پژوهش
میلیون ریال در  1300پذیرد. با این حال، سقف اعتبار مالی این طرح  صورت می ، جداگانهپیشنهاده هر ها بر اساس طرح

 تر خواهد بود. هزینه هاي کم نظر گرفته شده 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 هاي مراکز دانشگاهی و پژوهشی) (در پیشنهادهو البته باالسري دانشگاه 
غاز طرح و در سرآهاي 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، 

ریـان اسـت. مبلـغ    مستخرج از آن و ارائۀ خالصۀ مدیریتی و چکیدة انگلیسی، از دیگـر تعهـدات مج  
شده در سه یا حداکثر چهار مرحله، بعد از تأییـد   هاي تعریف 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
ي ریـیس دانشـگاه یـا پرداخـت     بـا امضـا  » انجام تعهـدات «و » پرداخت پیش«نامۀ کتبی  تحویل دو ضمانت

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

 

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

 اعالم فراخوان
اعالم نتایج 

 داوري
 شروع طرح

پایان مهلت    

 ارسال پیشنهاده
انعقاد 

 قرارداد
 پایان طرح
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 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 

 مانه قرار داده شده است ***گاه سا *** راهنماي ارسال طرح بر وب

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

 فرمایند:
research@iranpl.ir 

 اند: پژوهشگران گرامیاي  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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