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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)  که به عنوان نهادي فرهنگـی   ؛آنهاست ادارة و مدیریت و نظارت بر عمومی هايکتابخانه

(فارغ از ملیت و قومیت،  ایرانجامعۀ ساکن در  فرهنگی عموم یِو تفریح یبرآوردن نیاز اطالعاتی، علمی، آموزشی، فراغت
 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
 حـدود و  مربـع  متـر  2’880’253 در زیربنـاي  و ...) کتـاب ( منبع 41’952’249با  )5مستقل کتابخانۀ 23 ،4مشارکتی کتابخانۀ
 درجـه یـا گـروه    9(در  هـاي عمـومی شـهري    ستاد استانی و کتابخانه 31، 6لّیدر ستاد مکتابدار)  5300(بالغ بر  همکار 7000

کنـد و مبتنـی بـر     دو میلیون عضو خدمت مـی نُه میلیون کاربر و که به بیش از  است ، روستایی و سیار)داد درون تخصیصِ
 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 ذیاستان، رئیس شورای عالی (رئیس هیئت امنا)قانون: وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  ۲های عمومی، بر اساس مادۀ  ترکیب هیأت امنای کتابخانه 1 

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

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

، کتابخانۀ السالم) و ةالصال (علیه آستان 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(عآستان احمدبن موسی  ، کتابخانۀ)ةوالسالمرحمال لیه(ع، کتابخانۀ آستان حضرت عبدالعظیم )سالمرحمةوالعلیهاال(  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:  تعریف مي چنینعمومي را  ایفال کتابخانۀ ٣

العمر را از طریق  یری مادامو امکان یادگ   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    سالمت یا معلولیت،   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 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) ، روابط عمومی و امور بینامور عمرانی، حراست

، یسانی و پشتیبانکل: منابع ان (دو اداره. معاونت اداری و مالی ۴، العات)ریزی، پژوهش و آموزش، فناوری اط (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 ۀدر کتابخان و ادراك هنريآگاهی  پذیري دسترسعنوان مسئله : 
هنرآمـوزي و  مـردم بـه   عمـوم  مند کردن  عالقه شناختی، زیباییذوق و تقویت حس یا ذائقۀ سلیم رش ، گستهنر ترویج

خرد مدرن براي اعـتالي فضـایل، بالنـدگی جوامـع و رشـد خالقیـت و قـوة حکـم و         ادراك هنر از جملۀ رهنمودهاي 
نیز تعهد  فرهنگ ما و اقتضاي جهان نوین امروزمان دیرینت در سنّصورتگري خیال و استقبال از الهام آفرینشگر است. 

در زنـدگی و اجتمـاع    و استعالست،، مادام که در مسیر اصیل استکمال کم شناخت هنر یا دست به جمال و تبحر در آن
آفـرینش هنـري و   مردمـان غیرمتخصـص در   عموم و  هنرمندانایجاد پیوند پایدار و کنش متقابل میان  .مطلوبیت دارد

 هـاي  عرصـه در  هنـر و هنرمنـدان  کند و بـه کـارایی    جامعه کمک می، به توازن و تعادل خردمندانۀ مرتبط هاي مهارت
و منزلت  هنرمندانهاي ارتباطی  مهارت رساند و در نهایت، انبان نیز یاري می فرهنگی-اجتماعی هاي گسترهشخصی و 

    سازد. اجتماعی آنان را از مددش، سرشار می

تـاالري  «و » العمـر  اي مـادام  مدرسه«، »ی و مخزنی معرفتیاي دانش سازواره«عمومی به عنوان   ۀکتابخاندر این میان، 
، که در دسترس عموم است و مجال دستیابی به آگاهی، »اجتماعی و بازآفرینی توان و شادابی جسم و روان براي تعامل

اطالعات، یادگیري غیررسمی و خودآموزي، فضاي پشتیبان آموزش رسمی و تعامل اجتماعی و تفنن و فراغت فرهنگی 
در تمهیـد مقـدمات    چنـدان مؤکّـد   اً معمول اما نـه نسبتاي  کند، وظیفه  محور و کاربرپسند مهیا می را با رویکردي عدالت

و فراغتیِ یکایـک شـهروندان دارد. خـدمت     مهارتیدر زندگی معرفتی،  هنرمندي از  بهره تعاملیِی و فرهنگی و  آموزش
بخش و آمـوختنیِ معرفتـی و دانشـی و     رسان و آگاهی اطالعو لوازم پذیر کردن منابع  دسترسبنیادین کتابخانۀ عمومی 

بـا رفـع    –هـایی برابـر    ، از طریق فراهم کردن فرصتعموم مردم و البته متناسب با مختلف هاي شکلبه  و هنري،فنی 
منظور رشد خالقیـت و بالنـدگی فـردي و نیـل بـه       به –توانی کمو فقر فقدان توازن و عدالت یا بروز شکاف بحرانی ناشی از 

(مالقات/ مشارکت، یادگیري/ کشف، الهام/  ها انۀ این کتابخانهت. این مقصود در فضاهاي چهارگاسنوآوري و توسعۀ جمعی 
 .1انجامد شود و در تالقی فضاها به ارتقاي توانمندي، تجربه، نوآوري و مداخلۀ خالق می تعقیب میهیجان و اجرا/ خلق) 

و مظاهر آن و تـأمالت مقتضـی دربـارة دسترسـی و کنشـگري متقابـل        هنرهاي عمومی با  با این همه، پیوند کتابخانه
اي، بخشی نسبتاً اندك   منابع مکتوب و عمدتاً چاپیِ کتابخانهکاربرانش، چندان مستند و متعین نیست و هرچه هست، به 

شـود و   دود مـی محـ شمار از شمول و فراگیـر،   اي کم هایی با گستره شنیداري، تدابیر موردي و آموزش-از منابع دیداري
هـا و الگوهـا و    بنـدي مسـئله و سیاسـت    ، صـورت ۀ مصـداقی و پیشـین مفهـومی   ۀرغم این زمین رود. به گامی فراتر نمی

ویژه با توجـه بـه ظرفیـت و     آن، به هاي ارزیابی تعامل و شاخصهاي  وکار و شیوه هاي کسب راهکارهاي اجرایی و مدل
تأملی جامع و در عـین حـال، متمرکـز بـر کتابخانـۀ      «مبهم و نیازمند  اصالت و مختصات جامعه و کتابخانۀ عمومی ما،

 نامه، دعوت به همین تأمل و راهگشایی است. نماید؛ که این درخواست می» عمومی ایرانی

 

                                                           
 برای تأمل بیشتر بنگرید به: ١

ریزی، پژوهش و فناوری  به کوشش معاونت برنامه، استاندارد خدمات کتابخانۀ عمومی برای کودکان و نوجوانان در ]نگاشتۀ سیامك محبوب[» مقدمه«
هنِسن و -(الگوی یوِشمِسن، اسکات ۱۵، ص ۱۳۹۸نشر،  های عمومی کشور، کتاب ریزی/ گروه استاندارد، تهران: نهاد کتابخانه اطالعات/ دفتر برنامه

 ).A New Model for the Public Library in the …« ،۲۰۱۰«هِونگارد در مقالۀ 
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 شرح مسئله
نیسـت و   برقرار هنر نهادعمومی و  کتابخانۀ سامان میان ی بهتعاملو  ي وثیقهنوز پیوند چنانکه گفته شد،منظر کلی، از 
 هنـر و ادراك زیبـایی  در گسـتردن   را شو کتابـداران  عمـومی جایگـاه و نقـش کتابخانـه    نیز ایران  هنري ، جامعۀتبع به

 هنـر در گسـترش   هـاي عمـومی   کتابخانه رنگ را براي ی کمتوان نقش می ،فراملیدر متون و اسناد هرچند  .شناسد نمی
افزایش آگـاهی از میـراث   «بر هاي پنجم و ششم کتابخانۀ عمومی،  طی مأموریت 1یونسکو-ایفال ۀدر بیانیبراي مثال ( شاهد بود

 2010ویراست و تصریح شده » ایجاد دسترسی به نمودهاي فرهنگی همۀ هنرهاي نمایشی«نیز » فرهنگی و قدر و منزلت هنرها
و  اي مـبهم  اشـاره  نیز بادر این متون  غالباًاما  را توصیه کرده است)» رهنمودهاي ایفال نیز تمرکز بر توسعۀ فرهنگی و هنري

 .مواجهیم گذرا

هاي عمومی  کتابخانهتأسیس نهاد نامۀ اجرایی  و آیین(قانون اساسی، قانون  و نهادي در اسناد باالدست ملیدر رویکرد جزئی، 
بازد و سکوت و ابهام  رنگ نیز نسبتاً رنگ می این نقش کم، اش) برنامۀ راهبرديحتی انداز آن و  چشم ۀمؤلف 11و سند تبیین 

بـراي تـأمین منـابع،     آنتـالش   ، در کنـار وحیۀ خالقیت و نوآوريرشد مهارت و رمأموریت نهاد به کند. شاید  غلبه می
هاي  هایی در کتابخانه هاي ویژه براي ارائه و حتی تبادل و فروش آثار هنري در قالب گالري (از قبیل بخش زمینه و فضاموردي تدارك 

تئـاتر در شـهرها و منـاطق     آمفـی  100ایجاد بـیش از  ، و یزد یا نمایش فیلم، برگزاري جشنوارة دوساالنۀ کاریکاتورمرکزي بجنورد و مشهد 
ۀ سـابق یـا  ها  سال در هنرهاي تزئینی و خوشنویسی طیمتنوع آموزشی نسبتاً هاي  تمهید برنامه)، برخوردار کشور بسا کم چه

هـا در   بـر پیشـینۀ قابـل توجـه کتابخانـه     آشکار هاي کودکان و نوجوانان، شاهدي  کتابخانهها و  کانونپویش هنري در 
هـاي پیـدا و    اما همچنان تأمل اکتشافی براي غوررسـی بـه ظرفیـت    سازي آگاهی و ادراك هنري انگاشته شود عمومی

و  اي کارگزار، آموزشگاهی و دانشـگاهی)  گذار، رسانه میتی سیاست(حاک با نهادهایا مشارکت پلتفرمی افزایی  پنهان، ایجاد هم
بـا  ، وکـار  و الگوهـاي کسـب   ، تدوین سند جامع سیاستی و ارائۀ راهکارهـاي اجرایـی  هنرمندان و هنردوستانهاي  سمن

 جدي استمورد نیاز مالحظۀ اقتضائات فرهنگی و آیینی و اجتماعی و اقتصادي جامعۀ ایران و کتابخانۀ عمومی در آن، 
ها و الگوها و راهکارهاي ناظر به سه کـارویژة کتابخانـۀ    تا بر اساس دستاوردهاي آن در تبیین نقش و شناسایی ظرفیت

، تعامـل  آن ادراك نمودن ،هنر آموختن غیررسمی و خودآموزياجتماعیِ  2عمومی، بتوان این مراکز را به محور یا قطبِ
 .هنرهاي معمول در زندگی شهروندان مبدل ساختظاهر و ابزارهاي ماز  عاماستفادة حتی و  پیرامونش عمومی

 

 هاهدف

ها و رویکردهـاي   ، با مؤلفههنر عموم از ك و آگاهیاارتقاي ادرعمومی در  هاي کتابخانۀ و ظرفیت تبیین نقش •
بـه   مسـتند ، ...آمـوزش و  ، ترویج و افزاري پذیري ابزاري و نرم دسترسسازي،  هاي عمومی متنوع آن در حیطه

کـم در   (دستاجرایی در جهان موفق یا ناکامیابِ) شناختی و شواهد ( سوابق مطالعاتی انتقادي و تجربۀ زیستۀ مردم
 و ایـران ) آسیایی-امریکا، اسکاندیناوي، شرقی-هاي اروپاي غربی در سنّت نایافته یافته، در حال توسعه، توسعه سه منطقۀ توسعه

 ؛)تفکیک ، بهمیهن اي منطقه-و قومی ویژه از هنرهاي بومیها و شواهد  (با تأکید بر ظرفیت
  هاي کتابخانـۀ  ظرفیتها و  منطبق با کارویژه افزا، هاي هم با قابلیت هنر نهاد نهادي و مردم هاي شناسایی حوزه •

 ؛ایرانی عمومی

                                                           
1 https://www.ifla.org/publications/iflaunesco-public-library-manifesto-1994 
2 hub  
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در تعـامالت  وکار  و راهکارها و الگوهاي کسب رهنمودهاي سیاستیپیشنهاد  جامع، مشتمل بر زارشیگتدوین  •
 .عمومی  در کتابخانۀ هنر و دسترسی به آن سازي عمومی برايفرمی  هاي پلت افزا و مشارکت هم

 
 هـا، اطالعـات    هـاي عمـومی، داده   هاي اخیر و جاري پژوهشی در کتابخانه با توجه به طرح

تحـت مـدیریت نهـاد، برنامـۀ      هـاي عمـومیِ   و مطالعات مرتبط بـا کتابخانـه   هشد پردازش
، هـا  و برنامـه  خـدمات کلـی  هـاي مربـوط، سـیاهۀ     و راهبـرد  کافتتهاي  راهبردي، تحلیل

اي،  داد واحـدهاي کتابخانـه   بنـديِ مبتنـی بـر بـرون     داد و رتبـه  تخصیص درون بنديِ درجه
-هنريهاي  همکاريهاي جلب  نامه همچنین امور مربوط به تفاهم و ... مرتبطفرایندهاي 

نهـاده  در اختیـار مجـري   (دفتـر پـژوهش)   طـرح  و اجرایـی  ز طریق ناظر فرایندي ، اآموزشی
 .شود می

 

  پژوهش و زبانی قلمرو جغرافیایی 
، اسناد و منابع مکتـوب  هاي عمومی شهرها و روستاهاي کشور) خدمت کتابخانهجغرافیایی نفعان و مخاطبان در شعاع  ذيجامعۀ (ایران 

(عربـی،  و آسـیایی  (انگلیسی، فرانسوي/ آلمانی، اسپانیایی) فارسی و اروپایی هاي  مرتبط در ایران و کشورهاي پیشگام به زبان
 .شرق آسیا)خاورمیانه و هاي  زبان

 
 هاي مورد انتظار و خروجی دستاورد

 ؛پذیري هنر و ادراك هنري و دسترسسازي  عمومیعمومی در  کتابخانۀ نقشاز  و تحلیلی یینیگزارش تب •
تجربۀ جهانی  با توجه به ،هنرسازي  هاي کتابخانۀ عمومی در عمومی ظرفیت مروري-گزارش توصیفی •

-امریکا، اسکاندیناوي، شرقی-هاي اروپاي غربی نایافته در سنّت یافته، در حال توسعه، توسعه سه منطقۀ توسعهکم در  (دست
هنري کشور هاي  پتانسیلی  تحلیل-گزارش توصیفیو ) آیینی-هاي مشابه اجتماعی ویژه با التفات به فرهنگ ، بهآسیایی

 ؛شناسی ارزیابی و آسیبدر این حیطه، با هاي عمومی  کتابخانه و سوابق فعالیت
یا  افزایی براي هم آموزشگاهی، مردمی)کارگزار، ، گذار سیاست( هنريها و نهادهاي  گزارش نهاديِ معرف زمینه •

 ؛هنرسازي  با کتابخانۀ عمومی و کتابدارانش در عمومی مشارکت
 وکار پیشنهادي. هاي کسب ها و الگوهاي و مدل شامل سیاست نهاییجامع  گزارش •

  
 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: بهروش. 2
توضیح  و دستاوردها هایابی به هدف براي دست طرح)این در مورد استفاده (مختصات هاي پژوهشی  روش

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

 هر کدام اعالم شود؛ ۀارائ
 ؛)WBS(کار  بندي و ساختار شکست . زمان4
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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   اي که بتواند توانمندي 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 مشابه و قانعۀ(عالوه بر تجرب تخصصی پژوهشگران  هاي ویژگی

 

 مقطع تحصیلی تخصص ردیف
 دکتري (الزامی) هنر )گذاري شناسی، ارتباطات، سیاست : تاریخ، فلسفه، آموزش، جامعه(مطالعات عالی پژوهش 1
 ارشد/ دکتري کارشناسی/ کارشناسی (مشاور) اي ترویج یا آموزش عمومی هنر خبرة حرفه *
 دکتري )مشاور(گذاري عمومی  سیاست -مطالعات فرهنگی/ علوم اجتماعی *
 دکتري )مشاور(زي فرهنگی)  ری مدیریت (گرایش آموزشی، برنامه *
 دکتري/ ارشد (مشاور) کتابخانۀ عمومیاي)  حرفهرستۀ یا  دانشگاهی(کتابداري، گرایش  *

 

 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(هش پژو 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،
 پذیرد. معیارهاي ارزیابی، چنین است: صورت می مهر 29ا ت 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 درخواستاز و مسئلۀ موضوع تطابق با نی •
 تجربۀ کار در زمینۀ مشابه؛ •
 تخصص گروه پژوهشی و احراز توانمندي و شایستگی در موضوع؛ •
 مندان حرفهافزایی گروه دانشوران و  ها با کارهاي پژوهشی و اجرایی، و میزان مشارکت و هم تناسب هزینه •

 .اي) داراي صالحیت پژوهشی و بصیرت و اشراف حرفه و مشاوران (کتابداران و متخصصان
 

  هـا و   ها، دانشگاه دانشکده هاي پژوهشیِ دستورالعمل اجرایی قانون، معاونت 6مادة  1مبتنی بر تبصرة
بنیان، در صورت مقبولیت پیشنهاده در ارزیـابی و کسـب اطمینـان از پشـتیبانی علمـی،       مراکز دانش

نظارت اجرایی و ضمانت مرکز دانشگاهی، در شرایط مشابه کیفی و مالی، داراي اولویت خواهند بود. 
محـور،   وي از راهبردهاي عـدالت همچنین بر اساس سیاست تخصیص نامتمرکز بودجۀ ملّی و در پیر
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 هـا و مراکـز پژوهشـی تهـران،     شـابه میـان دانشـگاهیان و پژوهشـگران اسـتان     ت نسـبیِ در شرایط 
 برگزیده خواهد شد. ي استانیها پیشنهاده

 پایان نیافته، در ایـن   99 مهرجاري که طرح مشترك آنان با نهاد تا اول  هاي پژوهشیِ مجریان طرح
 ارکت کنند و به همکاري با ایشان در مراحل بعد امیدواریم.توانند مش فراخوان نمی

 
 یجدول زمان و ها تاریخ

در نظر گرفته شده اسـت؛   (شامل مراحل حقوقی و داوري و مالی)ماه کلی  9اجرایی و  ماه 6براي انجام این طرح حداکثر 
 هاي مهم ذیل:طبق برنامۀ زمانی و تاریخ

 : انتشار فراخوان؛99 اَمرداد 22 -
 : آخرین مهلت ارسال پیشنهاده؛99 مهر 10 -
 ها؛: اعالم نتایج داوري پیشنهاده99 آبان 5 -
 : ثبت در سامانۀ سمات ملّی و دریافت شناسۀ رهگیري؛99 آبان -
 ؛قرارداد انعقاد :99 اوایل ديو  آذراواخر  -
 ؛نفعان پژوهش و ارتباط با ذيمنظور تبیین مسئلۀ  ، با برگزاري جلسۀ افتتاحیه به طرح رسمی : آغاز99ماه  بهمن -
 .، با برگزاري جلسۀ اختتامیه براي ارائۀ گزارش نهایی: پایان طرح1400ماه مرداداَ -

 

 

 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 کتابداران کتابخانه(متخصصان و 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 20      مهر 10             آبان 5                    ماه  دي-آذر           99 ماه بهمن                1400 ماهمرداد                 
 

فراخواناعالم   
اعالم نتایج 

 داوري
 شروع طرح

پایان مهلت    

پیشنهاده ارسال  
انعقاد 

 قرارداد
 پایان طرح
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نظر گرفته شده است؛ در میلیون ریال  900پذیرد. با این حال، سقف اعتبار مالی این طرح  صورت می ، جداگانهپیشنهاده
 تر خواهد بود. هزینه هاي کم 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 قابلیت گزینششود و با نظر داوران،  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 دانشگاهی و پژوهشی)هاي مراکز  (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 ن را بر عهده دارند. گزارش نهایی طرح، افتتاحیۀ طرح بوده اجرا و هزینۀ آ

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   هاي تعریف قرارداد با توجه به شکست کار و خروجی

درصـد مبلـغ، در قبـال     20(پرداخـت   ) پـیش 1شود: ( ایی و عالی، پرداخت میراهبر علمی و ناظران اجر
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 نزدشده  الضمان معادل به حساب معرفی وجه
 ) پرداخت نهایی و حسن انجام کار.3یمایشی؛ (مطالعاتی و پ

 

 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  پیشنهاددهندگان ارجمند براي پاسخ به پرسش

 فرمایند:
research@iranpl.ir 

 اند: اي پژوهشگران گرامی همچنین کارشناسان گروه پژوهش مهیاي پاسخگویی به تماس تلفنی یا مکاتبه
 021-88925790 یا 021-88925792/88925791 )139(داخلی 

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