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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
 برِ امروز گسترش دهد.ها برا 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 اعضار آنان را بانوان تشكيل دهندهای علمی فرهنگی كشور كه حداقل دو نفنظران 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
 .امور دبيرخانه را به عهده خواهد داشت 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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 نامه ساخت نظام : عنوان مسئله

ها ها و دستورالعملنامه استانداردها، آيينهای مرجع،  نامه نظاماز  گيریبهره با« ساخت نامۀنظام»تدوين اختصاصی 
 بهينۀو نگهداشت  شود و به بهسازی حوزه می اين  و نظم بخشيدن به عملكرد عمرانیهای  ساماندهی به فعاليت موج 

 طراحی دررا  رويه وحدتواحدهای متعددی دارند، كه هايی سازماندر ه نام م كند. نظاكمك میموجود  های ساختمان
توان نام برد كه از  را می وزارت آموزش و پرورش ،بارز ای كند؛ به عنوان نمونه تأمين میا نها رو ايمنی آ هافضاها و سازه

 به اين موضوع پرداخته است. « مدار  تعمير و تجهيز سازمان نوسازی،» از طريق ۸0دهۀ 

 

 شرح مسئله

 ريام   شاود، باه   واحد نيز به آن افازوده مای   100ساالنه حدود  ای كه كتابخانه واحدهای متعدد سازمانی با به عنواننهاد 
در حيطۀ ساازه، معمااری، تأسيساات و ايمنای باا       مدون نامۀ يك نظام ، همچنان نيازمندعمرانی مهم در زمينۀاقدامات 

های متنوع و متناس  با فرهناگ و تمادن اياران     اقليمای در  مالحظات اختصاصی مرتبط با كارويژه و خدمات كتابخانه
عامل محدودكننده، فقدان عامليت يا عامليت محدود نهاد در ساخت است؛ اماری كاه عمادتاز از طرياق      اسالمی است.
ای و مراجعاان   لحاا  كتابخاناه   پ،يرد و به وزارت راه و شهرسازی يا نيكوكاران كتابخانه ساز صورت میسازمان مجری 

 و بهسازی برداری نامۀ مناس ، راه را هم برای اصالح، هم برای بهره كتابخانه، چندان مطلوب نيست. فقدان الگو و نظام
 مسدود كرده و نياز به چاره را دوچندان ساخته است.

 

 هاهدف

  ؛عمومی يك كتابخانۀ مرجحهای الزامی و شناسايی فضاوضعيت كنونی و اجمالی بررسی 

 ای؛تبيين الزامات سازه 

 تبيين كالبد معماری؛ 

 چينش تجهيزات، معماری داخلی، كاركردی و های مختلف  بهاز جن ی كتابخانههاو تبيين فضا توصيف
 ؛نور، ايمنی و ...ها،  دسترسی

 در ساخت كتابخانه عمومیای(  )منطقه اقليمیهای ملی و  دخيل كردن تمامی ويژگی. 

 
 پژوهشقلمرو 

 .های اقليمی و بومیبا در نظر گرفتن ويژگی ،كشور سراسر

 انتظار مورد های یخروجنتايج و 

  ؛عمومی یها رابطه با ساختمان و فضا كتابخانههای پيشين در پژوهش یمرورگزارش 

 های مربوط ذيل و كاربرگهای  سرفصلنامه ساخت و بهسازی، مشتمل بر  نظام: 

o ؛های عمومی برای كتابخانه باز ی بسته وهااصول معماری فضا 

o ؛)كوهستانی، گرم وخشك و معتدل(ات اقليمی مالحظ 
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o ؛ايمنی های دستورالعمل 

o ؛)معلوالن، سالمندان و ...(های خاص گروهمی برای خدمات به اضوابط الز 

o ؛سازه نكات فنی در زمينۀ 

o نگهداری و بهسازی؛های  دستورالعمل 

o يكی و مكانيكیتأسيسات الكتر. 

 

 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 روشهای گردآوری و تحليل داده، تكنيكشناسی: 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
 شود؛كدام اعالم 

 ؛(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   . بودجۀ5

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

 

 (عالوه بر تجربه)گران پژوهشتخصصی  های ويژگی

 

 مقطع تحصيلي تخصص رديف
 دكتری سازه -مهندسی عمران 1

 دكتری داخلی -مهندسی معماری ۲

 دكتری شناسی علم اطالعات و دانش ۳

 

 معيارهای ارزيابی  پيشنهاده

 ؛پژوهش و تحليل آن مسئلۀ چگونگی تبيين 

  ؛متناس  با پژوهش ختیِشنافرايند و جزئيات روش 

 بودن ؛ و متناس  نهادنياز مخاطبان و های كتابخانۀ عمومی و  كاربری)سازگاری با فراخوان نياز و مسئلۀ موضوع با  تطابق

 ؛با امكانات(

 ؛اجرايیپژوهشی و ها با كارهای  تناس  هزينه 

 ؛مشابه در زمينۀكار  تجربۀ 

  موضوع و احراز توانمندی و شايستگی درپژوهشی  گروهتخصص. 
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  هاا و   ها، دانشگاه های پژوهشی دانشكده دستورالعمل اجرايی قانون، معاونت 6مادۀ  1مبتنی بر تبصرۀ
بنيان، در صورت مقبوليت پيشنهاده در ارزياابی و كسا  اطميناان از پشاتيبانی علمای،       مراكز دانش

واهند بود. نظارت اجرايی و ضمانت مركز دانشگاهی، در شرايط مشابه كيفی و مالی، دارای اولويت خ
محاور،   همچنين بر اسا  سياست تخصيص نامتمركز بودجۀ ملّی و در پيروی از راهبردهای عادالت 

هاای   ها و مراكز پژوهشی تهاران، پيشانهاده   در شرايط مشابه ميان دانشگاهيان و پژوهشگران استان
 استانی برگزيده خواهد شد.

 

 زمانیجدول  و ها تاريخ

 ذيل:های مهم تاريخبرنامۀ زمانی و  ؛ طبقماه در نظر گرفته شده است 6برای انجام اين طرح حداكثر 

 ؛انتشار فراخوان :آبان اول -

 ؛: آخرين مهلت ارسال پيشنهادهآذر 15 -

 ؛هاآذر: اعالم نتايج داوری پيشنهاده ۲5 -

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

 طرح آيازماه:  دهۀ سوم بهمن -

 .: پايان طرح1۳9۸دادماه مر -

 

 

 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  400اين طرح  سقف اعتبار مالیاين حال،  باپ،يرد.  ها بر اسا  پيشنهاده صورت می های طرح هزينه

 تر خواهد بود. هزينه های كم ؛ طبعاز در شرايط مشابه كيفی، اولويت با پيشنهادته شده استنظر گرف

 آبان اولآذر              15آذر                   25                         ماه             دي    ماه    بهمن         1398ماه مرداد        
 

 اعالم فراخوان
اعالم نتايج 

 داوري
 شروع طرح

مهلت پايان    

ارسال 

 پيشنهاده

انعقاد 

 قرارداد
 پايان طرح
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 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

www.rpm.iranpl.ir 

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

 

 های ارتباطی راه

مكاتبه  ذيل اطالعات تكميلی يا رفع ابهام احتمالی با رايانامۀ ها، دريافت پاسخ به پرسشبرای پيشنهاددهندگان ارجمند 
 فرمايند:

research@iranpl.ir 

 ای پژوهشگران گرامی اند: تلفنی يا مكاتبه ما كارشناسان گروه پژوهش مهيای پاسخگويی به تهمچنين 

88925790 -021  

آموزش نهاد  دوم، دفتر پژوهش و طبقۀ، ۳1يبار، كوچۀ شهيد نوربخش، شمارۀ تهران، ميدان فاطمی، خيابان جو
 .، گروه پژوهشهای عمومی كشور كتابخانه


