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 باسمه تعالي

قانون الحاق برخی مواد به  56مادۀ »های توسعۀ ملّی، با استناد به  در پرتو خرد و ملتزم به اسناد باالدستی و برنامه
)با نظارت دبيرخانۀ شورای عالی عتف و از طريق سامانۀ و دستورالعمل اجرايی آن « قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت

های  )مطابق با اولويتهای عمومی  برای پاسخ به نيازهای پژوهشی كتابخانه« ورهای عمومی كش نهاد كتابخانه»، سمات(

كند با رويكرد كاربردی به مسئلۀ ذيل نظر كنند و  ها، مراكز پژوهشی و پژوهشگران درخواست می از دانشگاه شده( اعالم
 های عمومی ميهن باشند. نهبنيان كتابخا با ارسال پيشنهاده ياريگر بهبود فرايند، ارتقای خدمت و توسعۀ دانش

 

 

 های عمومی كشور كتابخانه نهاد معرفی

امنا تأهيمتشكل از اركان )نهاد 
1

 اساا   بار  كشاور  عماومی  هایكتابخانه امناا(  و دبيرخانۀ هيأت های استان و شهرستان، ، انجمن، دبيركل
 هایكتابخانهساخت، تجهيز، بازسازی، توسعۀ  متولی (1۳۸۲ )مصوب «عمومی هایكتابخانه ۀادار ۀنحو و تأسيس قانون»

، باا هادب بارآوردن نيااز     )عماومی ييردولتای(  آنهاست كه به عنوان نهادی فرهنگی  ادارۀ و مديريت و نظارت بر عمومی
)فارغ از مليت و قوميات، ناژاد، ما،ه ،     ايرانجامعۀ ساكن در  فرهنگی عموم اطالعاتی، علمی، آموزشی، فرايت و تفريحِ

 قاانون،  ايان  اسا  بر. پردازد رسانی به ايشان می به ارائۀ خدمات كتابداری و اطالع زبان، سن يا طبقۀ اجتماعی(جنسيت، 
 ايران در «عمومی ۀكتابخان» عنوان به كه ای كتابخانه هر ،۲اندشده استثنا 11 مادۀ ۲ ۀتبصر در كه هايی كتابخانه از يير
 . شود اداره قانون اين با مطابق و كشور عمومی های كتابخانه نهاد نظر زير بايد كند، می فعاليتعزيز 

 9۲۳ كتابخاناۀ نهاادی،   ۲499 )شاامل  كتابخانۀ عماومی  ۳445شبكۀ  برخوردار از كشور عمومی هایكتابخانه نهاد اينك

 7000و بيش از  مربع متر 1’۳40’561 در زيربنای كتاب نسخه ۳7’510’596با  (4مستقل كتابخانۀ ۲۳ ،۳مشاركتی كتابخانۀ
كه  است ارهای عمومی شهری، روستايی و سيّ ستاد استانی و كتابخانه ۳1، 5در ستاد مركزیكتابادار(   5۲00)بالغ بر  همكار

ها و برنامۀ راهبردی خود بايد ايان خادمات را در    كند و مبتنی بر اهداب، سياست به بيش از دو ميليون عضو خدمت می
 برابرِ امروز گسترش دهد.ها  كيفيت و كميت، تا ده

                                                           
ربط از  معاون ذی، هارئيس شورای عالی استان، ()رئيس هيئت امناوزير فرهنگ و ارشاد اسالمی  :قانون ۲ ۀاسا  مادبر  های عمومی، كتابخانه یت امناأهيتركي   1 

ملی  ۀرئيس كتابخان، يك عضو از كميسيون فرهنگی به پيشنهاد آن كميسيون و تصوي  مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر، ريزی كشور سازمان مديريت و برنامه
به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد  . اين اعضانفر آنان را بانوان تشكيل دهند های علمی فرهنگی كشور كه حداقل دونظران و شخصيت پنج نفر از صاح ، و ايران

ن دبيركل هيئت امنا مسئوليت يك نفر از آنان به انتخاب وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوا وشوند  جمهور برای مدت چهارسال انتخاب می اسالمی و با حكم رئيس
 .شتامور دبيرخانه را به عهده خواهد دا ۀادار

 
 حضرت آستان كتابخانۀ رضوی، قد  های آستانكتابخانه ملی، ۀكتابخان: از عبارتند كنند، ، كه از ضوابط و مقررات خاص خود تبعيت میقانون اين استثناء تهش ۲

و  اسالمی شورای مجلس كتابخانۀ ،نجفی مرعشی العظمی  اهلل آيت كتابخانۀ ،(ع) موسی احمدبن آستان كتابخانۀ ،(ع) عبدالعظيم حضرت آستان كتابخانۀ ،( )  معصومه
  .نامه( )تابع وقفهای وقفی  كتابخانه

تأسيس و اداره « های عمومی ... تحت نظارت نهاد تأسيس كتابخانه»نامۀ  ها و مؤسسات دولتی و ييردولتی كه طبق ضوابط شيوه با مالكيت يا مديريت افراد، سازمان ۳
 شوند.  می
افزار، تجهيزات، خدمات آموزشی كتابداری و ...  ای، نرم كه با مشاركت نهاد در تأمين منابع كتابخانه)حقيقی و حقوقی( مسئول   با مالكيت يا مديريت مؤسسان يا مديران 4

 شوند. تأسيس و اداره می
ها،  )امور مجلس و استان كل تحت نظر دبيركل زيابی عملكرد و بازرسی، چهار ادارهدبيركل، مشاوران، هستۀ گزينش، دفتر ار. 1ستاد يا دبيرخانۀ مركزی متشكل است از:  5

ها، تأمين منابع، ترويج  ها و مشاركت كل: توسعۀ كتابخانه )سه ادارهخوانی  ها و ترويج كتاب توسعۀ كتابخانهمعاونت . ۲؛ الملل( امور عمرانی، حراست، روابط عمومی و امور بين

كل: منابع انسانی و پشتيبانی، امور مالی و  )دو اداره. معاونت اداری و مالی 4، ريزی، پژوهش، فناوری اطالعات( )سه دفتر: برنامهريزی  برنامه. ۳؛ رهنگی(خوانی و امور ف كتاب

 . حسابی؛ و دو دفتر: بودجه و بهبود مديريت، امور حقوقی( ذی
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 موزش كاربران كتابخانهآ : عنوان مسئله

روی آوردن به ناگزير از  ،اين نيازها برآوردن ديگر نظام رسمی آموزش جوابگوی نيازهای آموزشی افراد نيست و  امروزه
هاای عماومی   كتابخانه كهاست باعث شده دوران اخير، همچنين تحوالت . استرسمی ييرپويا و منعطف  های آموزش
كااربران  هاای  مشااركت در آماوزش   هاا،  نقشاين ترين  يكی از مهم؛ از جمله، پ،يرندبهای جديدی ها ومسئوليتنقش

و  ی، عماومی احرفاه  ليتحص)به شيوۀ يير رسمی و آكادميك )همۀ مخاطبان بالقوه و اعضا و مراجعان بالفعل( كتابخانۀ عمومی 

 است. (كوتاه اًتدر مدت زمان نسبقابل حصول  جينتا هدب مشخص و بابه صورت داوطلبانه و ، دانش و مهارت یتخصصيا 

 

 شرح مسئله

های اجتماعی تلفن همراه به )از قبيل: آموزش استفاده از شبكههای متنوعی سر جهان برنامههای عمومی در سراخانهه كتابامروز

ومی ايران نيز های عم. كتابخانهكننداجرا میطراحی و برای آموزش كاربران وكار(  ای كس حرفههای نيمهسالخوردگان يا دوره
 برناماه  اما هماهنگ با روند جهانی و ملتزم به كنند.میاند و  كردهبرگزار  دودمحو به صورت پراكنده  ی راهايدورهچنين 
ايان ساازمان   وكاار   راهبردهای ساطح كسا   يكی از را كاربران  آموزشكه  ،های عمومی كشوركتابخانه ی نهاددراهبر

هاايی در نظار گرفات؛ طرحای كاه البتاه، بادون         دانسته، بايد يك طرح سنجيده، منسجم و گسترده برای چناين دوره 
نكته  چندريزی، توجه به  در اين طراحی و برنامه گيری و تدوين و اجرا ندارد. نيازسنجی و رويكرد فرايندی، امكان شكل

)عموم جامعاۀ اياران، باا    ( گسترۀ مخاطبان و كاربران ۲؛ )نهادهيت فرهنگی، خدماتی و ييرانتفاعی ما( 1ضروری است: )

پيشينۀ و  (4های عالی كشور؛ ) محور، در پيروی از قوانين و سياست ( رويكرد عدالت۳؛ )تنوع نياز فرهنگی و توان اقتصادی(
های مالی، به ويژه ( محدوديت5های جهادی؛ ) كنشهای نيكوكارانه و  زمينه و ظرفيت ج،ب داوطلبی و جل  مشاركت

 در سراسر كشور.)آموزش كاربران( برای تعميم و تعميق خدمت 

 ،مورد باا اولويات   ۲0كاربران شناسايی شده و برای  آموزشی انتظار می رود در پايان اين طرح پژوهشی تمامی نيازهای
ها نيز مشاخص  نمايد. همچنين طرح تامين مالی هر يك از دورههای گفته شده در ادامه طراحی با حداقلآموزشی دوره
 گردد.

 هاهدف

 ؛كاربران آموزشی و دارای اولويت عمده شناسايی نيازهای 

  ی مالی؛سنج امكانوكار،  پيشنهاد طرح كس 

  شامل: وكار( )بر پايۀ نيازسنجی و طرح كس  های مختلفقال ها و  ها، گونه موضوعآموزشی در  دورۀ ۲0تدوين 

o فراگيرانو شرايط  ، هدب، مخاط عنوان 

o  ای و ...(رسانهمتناس : متن، چند )در قال سرفصل و محتوا 

o ارزشيابی 

o ملزومات اجرايی 

 ؛ارائۀ مدل ارزيابی اثربخشی 

 برای تأمين مالی برگزاری هر دوره.راهكار  ارائۀ 
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 پژوهشقلمرو 

 های عمومیكاربران كتابخانه. 
 

 موردانتظار های یخروجنتايج و 

 ؛های عمومی ديگر كشورهاهای آموزشی كتابخانهبرنامه تطبيقی مطالعۀ گزارش 

  ؛ايران های عمومیكتابخانه آموزشی كاربران نيازسنجیگزارش 

 ؛)متناس  با نياز( شده های آموزشی تدوينكامل دوره ۀشناسنام 

 ؛مدل يا ابزاری برای سنجش اثربخشی 

  هر دوره.كار متناس  برای  و طرح كس 

 

 یپيشنهادپژوهشی  طرحالزامی برای  های كمينه

ها طور هدبمقدمه: پيشنهاددهنده بايد شناخت و تحليل خود از مسئله را به شكل علمی به بحث بگ،ارد و همين. 1
 مشخص نمايد؛و جزئی ها را به شكل عينی پرسشو 

های  ها و روشگردآوری و تحليل داده، تكنيكهای شناسی: به طور مفصل و مستند مراحل پژوهش، شيوهروش. ۲
 ها توضيح داده شود؛يابی به هدب برای دستپژوهشی مورد استفاده 

های ارائاه هار   مشخص گردد. همچنين قال  يا قال )فاز( شرح خدمات و محصول: محتوای خروجی هر مرحله . ۳
 كدام اعالم شود؛

 ؛(WBS)كار  بندی و ساختار شكست زمان. 4

 ؛(ای های هزينه تفكيك سرفصل و بهكار  بر مبنای شكست ريزی )بودجهنهايی  و بودجۀ مرحلهمورد نياز برای هر   بودجۀ. 5

، تجرباۀ مارتبط باا    ها كه بتواند توانمندی ای گونه گروه، بهافراد )رزومه( كارنامك پژوهشی به همراه  گروهمعرفی . 6
 .پيوست( در قال )اين فراخوان بازتاب دهد  ينۀان را در زماعتبار آن موضوع و مسئله، همچنين

 

 (عالوه بر تجربه)گران پژوهشتخصصی  های ويژگی

 

 مقطع تحصيلي تخصص رديف
 دكتری شناسی علم اطالعات و دانش 1

 دكتری مديريت آموزشی -علوم تربيتی ۲

 دكتری متخصص موضوعی برای هر دوره ۳

 

 معيارهای ارزيابی  پيشنهاده

  ؛پژوهش و تحليل آن مسئلۀ تبيينچگونگی 

  ؛متناس  با پژوهش ختیِشنافرايند و جزئيات روش 
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 ؛با امكانات(بودن ؛ و متناس  نهاد)سازگاری با نياز مخاطبان و فراخوان نياز و مسئلۀ موضوع با  تطابق 

 ؛مشابه در زمينۀكار  تجربۀ 

  ؛موضوع و احراز توانمندی و شايستگی درپژوهشی  گروهتخصص 

 مندان. افزايی گروه دانشوران و حرفه ، و ميزان مشاركت و هماجرايیپژوهشی و ها با كارهای  تناس  هزينه 
  هاا و   ها، دانشگاه های پژوهشی دانشكده دستورالعمل اجرايی قانون، معاونت 6مادۀ  1مبتنی بر تبصرۀ

از پشاتيبانی علمای،    بنيان، در صورت مقبوليت پيشنهاده در ارزياابی و كسا  اطميناان    مراكز دانش
نظارت اجرايی و ضمانت مركز دانشگاهی، در شرايط مشابه كيفی و مالی، دارای اولويت خواهند بود. 

محاور،   همچنين بر اسا  سياست تخصيص نامتمركز بودجۀ ملّی و در پيروی از راهبردهای عادالت 
هاای   ی تهاران، پيشانهاده  ها و مراكز پژوهش در شرايط مشابه ميان دانشگاهيان و پژوهشگران استان

 استانی برگزيده خواهد شد.

 
 

 زمانیجدول  و ها تاريخ

 ذيل:های مهم تاريخبرنامۀ زمانی و  ؛ طبقه در نظر گرفته شده استما 1۲برای انجام اين طرح حداكثر 

 ؛انتشار فراخوان :آبان اول -

 ؛: آخرين مهلت ارسال پيشنهادهآذر 15 -

 ؛هاپيشنهادهآذر: اعالم نتايج داوری  ۲5 -

 ثبت در سامانۀ سمات ملّی و انعقاد قرارداد در صورت تأييد و دريافت شناسۀ رهگيری؛ بهمن:  - دی -

 طرح آيازماه:  دهۀ سوم بهمن -

 .: پايان طرح1۳9۸ماه  بهمن -

 

 

 آبان اولآذر              15آذر                   25                        ماه         دي     ماه      بهمن         1398 بهمن           
 

 اعالم فراخوان
اعالم نتايج 

 داوري
 شروع طرح

مهلت پايان    

ارسال 

 پيشنهاده

انعقاد 

 قرارداد
 پايان طرح
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 سقف اعتبار

با مراعات تناس  هزينه و حجم كار پژوهشی و ميزان همكاری گروهی و جل  مشاركت علمی دانشگاهيان و 
های گزاب، سنجش و تقويم نهايی  مندان دانشور و ...، همچنين تقيد به اقتصاد ملّی پژوهش و پرهيز از هزينه حرفه
در ميليون ريال  1۲00اين طرح  سقف اعتبار مالیاين حال،  باپ،يرد.  ها بر اسا  پيشنهاده صورت می های طرح هزينه
 تر خواهد بود. هزينه های كم ؛ طبعاً در شرايط مشابه كيفی، اولويت با پيشنهادته شده استنظر گرف

 

 شيوۀ ارسال پيشنهاده

مديريت  سامانۀ».اب از طريق  كم در دو قال  وُرد و پی.دی در دستبايد های آن  و مستندات و پيوست پيشنهاده
 شود و شناسۀ موقت رهگيری دريافت كند:فرستاده  ذيلبه نشانی « های عمومی كشور نهاد كتابخانههای پژوهشی  طرح
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