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باسمه تعالي

در پرتو خرد و ملتزم به اسناد باالدستی و برنامههای توسعۀ ملّی ،با استناد به «مادۀ  56قانون الحاق برخی مواد به
قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت» و دستورالعمل اجرايی آن (با نظارت دبيرخانۀ شورای عالی عتف و از طريق سامانۀ
سمات)« ،نهاد كتابخانههای عمومی كشور» برای پاسخ به نيازهای تحقيق و توسعهای كتابخانههای عمومی (مطابق با
اولويتهای اعالمشده) از دانشگاهها ،مراكز پژوهش و توسعۀ نرمافزاری و پژوهشگران و فنّاوران درخواست میكند با
رويكرد كاربردی به مسئلۀ ذيل نظر كنند و با ارسال پيشنهاده ياريگر بهبود فرايند ،ارتقای خدمت و توسعۀ دانشبنيان
كتابخانههای عمومی ميهن باشند.
معرفینهادكتابخانههایعمومیكشور
نهاد (متشكل از اركان هيأتامنا ،1دبيركل ،انجمنهای استان و شهرستان ،و دبيرخانۀ هيأتامناا) كتابخانههای عماومی كشاور بار اساا
«قانون تأسيس و نحوۀ ادارۀ كتابخانههای عمومی» (مصوب  )1۳۸۲متولی ساخت ،تجهيز ،بازسازی ،توسعۀ كتابخانههای
عمومی و مديريت و نظارت بر ادارۀ آنهاست كه به عنوان نهادی فرهنگی (عماومی ييردولتای) ،باا هادب بارآوردن نيااز
اطالعاتی ،علمی ،آموزشی ،فرايت و تفريحِ فرهنگی عموم جامعۀ ساكن در ايران (فارغ از مليت و قوميات ،ناژاد ،ما،ه ،
جنسيت ،زبان ،سن يا طبقۀ اجتماعی) به ارائۀ خدمات كتابداری و اطالعرسانی به ايشان میپردازد .بر اسا ايان قاانون،
يير از كتابخانه هايی كه در تبصرۀ  ۲مادۀ  11استثنا شدهاند ،۲هر كتابخانهای كه به عنوان «كتابخانۀ عمومی» در ايران
عزيز فعاليت میكند ،بايد زير نظر نهاد كتابخانههای عمومی كشور و مطابق با اين قانون اداره شود.
اينك نهاد كتابخانههای عمومی كشور برخوردار از شبكۀ  ۳445كتابخانۀ عماومی (شاامل  ۲499كتابخاناۀ نهاادی9۲۳ ،

كتابخانۀ مشاركتی ۲۳ ،۳كتابخانۀ مستقل )4با  ۳7’510’596نسخه كتاب در زيربنای  1’۳40’561متر مربع و بيش از 7000
همكار (بالغ بر  5۲00كتابادار) در ستاد مركزی ۳1 ،5ستاد استانی و كتابخانههای عمومی شهری ،روستايی و سيّار است كه
به بيش از دو ميليون عضو خدمت میكند و مبتنی بر اهداب ،سياستها و برنامۀ راهبردی خود بايد ايان خادمات را در
كيفيت و كميت ،تا دهها برابرِ امروز گسترش دهد.
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تركي هيأت امنای كتابخانههای عمومی ،بر اسا مادۀ  ۲قانون :وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی (رئيس هيئت امنا) ،رئيس شورای عالی استانها ،معاون ذیربط از
سازمان مديريت و برنامهريزی كشور ،يك عضو از كميسيون فرهنگی به پيشنهاد آن كميسيون و تصوي مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر ،رئيس كتابخانۀ ملی
ايران ،و پنج نفر از صاح نظران و شخصيتهای علمی فرهنگی كشور كه حداقل دو نفر آنان را بانوان تشكيل دهند .اين اعضا به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد
اسالمی و با حكم رئيسجمهور برای مدت چهارسال انتخاب میشوند و يك نفر از آنان به انتخاب وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان دبيركل هيئت امنا مسئوليت
ادارۀ امور دبيرخانه را به عهده خواهد داشت.
۲

هشت استثناء اين قانون ،كه از ضوابط و مقررات خاص خود تبعيت میكنند ،عبارتند از :كتابخانۀ ملی ،كتابخانههای آستان قد رضوی ،كتابخانۀ آستان حضرت
معصومه ( ) ،كتابخانۀ آستان حضرت عبدالعظيم (ع) ،كتابخانۀ آستان احمدبن موسی (ع) ،كتابخانۀ آيتاهللالعظمی مرعشی نجفی ،كتابخانۀ مجلس شورای اسالمی و
كتابخانههای وقفی (تابع وقفنامه).
۳
با مالكيت يا مديريت افراد ،سازمان ها و مؤسسات دولتی و ييردولتی كه طبق ضوابط شيوهنامۀ «تأسيس كتابخانههای عمومی  ...تحت نظارت نهاد» تأسيس و اداره
میشوند.
4
با مالكيت يا مديريت مؤسسان يا مديران مسئول (حقيقی و حقوقی) كه با مشاركت نهاد در تأمين منابع كتابخانهای ،نرمافزار ،تجهيزات ،خدمات آموزشی كتابداری و ...
تأسيس و اداره میشوند.
5
ستاد يا دبيرخانۀ مركزی متشكل است از .1 :دبيركل ،مشاوران ،هستۀ گزينش ،دفتر ارزيابی عملكرد و بازرسی ،چهار ادارهكل تحت نظر دبيركل (امور مجلس و استانها،
امور عمرانی ،حراست ،روابط عمومی و امور بينالملل)؛  .۲معاونت توسعۀ كتابخانهها و ترويج كتابخوانی (سه ادارهكل :توسعۀ كتابخانهها و مشاركتها ،تأمين منابع ،ترويج
كتابخوانی و امور فرهنگی)؛  .۳برنامهريزی (سه دفتر :برنامهريزی ،پژوهش ،فناوری اطالعات) .4 ،معاونت اداری و مالی (دو ادارهكل :منابع انسانی و پشتيبانی ،امور مالی و
ذیحسابی؛ و دو دفتر :بودجه و بهبود مديريت ،امور حقوقی).
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عنوانمسئله:مديريتپروژه
مديريت پروژه يا طرح ،فرايندی است در حين اجرا و در جهت حفظ مسير طرح (برنامه يا اقدامی موقتی كه فقط يك بار و به

منظور ايجاد يك محصول يا خدمت مشخص انجام میشود) با بهرهگيری از ابزارها و فنون خاص؛ برای دستيابی به تعادلی
اقتصادی و موجه ميان سه عامل هزينه ،زمان و كيفيت .اين فرايند ،در واقع كنترل اجرای دقيق و كامل برنامهای
تدوينشده است ،بهطوریكه در صورت خروج از برنامه ،بتوان با تشخيص علل خروج و اتخاذ اقتصادیترين تدبير،
برنامه را به نزديكترين حالت ممكن در مسير اوليه و اصلی خود بازگرداند .كنترل پروژه در اين راه از سه عامل زير
بهره میگيرد:
 تعيين وضعيت واقعی پروژه؛
 مقايسه وضعيت واقعی با برنامه؛
 در نظر گرفتن اقدام اصالحی.

شرحمسئله
نهاد كتابخانههای عمومی كشور در اجرای مأموريتها و وظايف خود بهطور كلی دو نوع طرح يا پروژه را انجام میدهد:
( )1طرحهای برونسپاریشده ،كه بسته به حوزۀ موضوعی (پژوهشی ،آموزشی ،فناوری ،عمرانی ،فرهنگی ،خدماتی و  )...متفاوت
است؛ ( )۲طرحهای داخل سازمان يا برنامهها و اقدامات محوله به بخشها و اداراتكل .اينك مجموعۀ اين طرحها با
رويههايی متفاوت (وابسته به معاونت يا ادارهكل متولی اجرای طرح يا نظارت بر آن) تعقي و اجرا میشود؛ شيوهای كه ايل به
ناهماهنگی ،اتالب زمان و صرب انرژی و هزينۀ گزاب میانجامد.

هدفها

 شناسايی و تحليل گونههای مختلف پروژههای نهاد از چهار منظر:
o

افراد (مجری ،ناظر و )...

 oفرآيندها و عملياتها
 oانواع قراردادها و روابط
 oمحصول و خدمات

 طراحی و استقرار نظام مديريت پروژه بر اسا
 آموزش كاربران نظام.

شناخت نيازها و گونهها؛

نتايجوخروجیهایموردانتظار
 گزارش شناسايی نياز و توصيف گونهشناختی پروژههای نهاد؛
 طراحی سامانۀ مديريت پروژه ،متناس با نيازسنجی پيشين؛
 استقرار سامانه وببنياد با سطوح كافی دسترسی مديران و كارگزاران ستادی نهاد؛
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 كارگاه آموزش راهبری و كاربری نظام مديريت پروژه؛
 راهنمايی آموزشی كاربر سامانه.
كمينههایالزامیبرایطرحپژوهشیپيشنهادی
 .1مقدمه :پيشنهاددهنده بايد شناخت و تحليل خود از مسئله را به شكل علمی به بحث بگ،ارد و همينطور هدبها
و پرسشها را به شكل عينی و جزئی با بررسی اجمالی نهاد مشخص نمايد؛
 .۲روششناسی :به طور مفصل و مستند مراحل پژوهش ،شيوههای گردآوری و تحليل داده ،تكنيكها و روشهای
پژوهشی مورد استفاده برای دستيابی به هدبها توضيح داده شود؛
 .۳شرح خدمات و محصول :محتوای خروجی هر مرحله (فاز) مشخص گردد .همچنين قال يا قال های ارائاه هار
كدام اعالم شود؛
 .4زمانبندی و ساختار شكستكار ()WBS؛
 .5بودجۀ مورد نياز برای هر مرحله و بودجۀ نهايی (بودجهريزی بر مبنای شكستكار و بهتفكيك سرفصلهای هزينهای)؛
 .6معرفی گروه پژوهشی به همراه كارنامك (رزومه) افراد گروه ،بهگونهای كه بتواند توانمندیها ،تجرباۀ مارتبط باا
موضوع و مسئله ،همچنين اعتبار آنان را در زمينۀ اين فراخوان بازتاب دهد (در قال پيوست).
ويژگیهایتخصصیپژوهشگران(عالوهبرتجربه)
مقطع تحصيلي
تخصص
رديف
دكتری
مهندسی صنايع
1

معيارهایارزيابیپيشنهاده







قابليتهای عينی و كاركردی سامانه؛
فرايند و جزئيات روششناختیِ متناس با پژوهش؛
تطابق با نياز و مسئلۀ موضوع فراخوان (سازگاری با نياز مخاطبان و نهاد؛ و متناس بودن با امكانات)؛
تجربۀ كار در زمينۀ مشابه؛
تخصص گروه پژوهشی و احراز توانمندی و شايستگی در موضوع؛
تناس هزينهها با كارهای اجرايی.

تاريخهاوجدولزمانی
برای انجام اين طرح حداكثر  ۳ماه در نظر گرفته شده است؛ طبق برنامۀ زمانی و تاريخهای مهم ذيل:
 اول آبان :انتشار فراخوان؛  ۲5آبان :آخرين مهلت ارسال پيشنهاده؛4
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 اوايل آذر :اعالم نتايج داوری پيشنهادهها؛ آذر -دی :ثبت در سامانۀ سمات ملّی و انعقاد قرارداد در صورت تأييد و دريافت شناسۀ رهگيری؛ نيمۀ دی تا اول بهمنماه :آياز طرح -ارديبهشت  :1۳9۸پايان طرح.

اعالم نتايج

شروع طرح

ارديبهشت 1398

پايان طرح

بهمنماه

اعالم فراخوان

داوري

ديماه

اوايل آذر

 25آبان

انعقاد

پايان مهلت

قرارداد

ارسال

اول آبان

پيشنهاده

سقف اعتبار

با مراعات تناس هزينه و حجم كار پژوهشی و ميزان همكاری گروهی و جل مشاركت علمی دانشگاهيان و
حرفهمندان دانشور و  ،...همچنين تقيد به اقتصاد ملّی پژوهش و پرهيز از هزينههای گزاب ،سنجش و تقويم نهايی
هزينههای طرحها بر اسا پيشنهاده صورت میپ،يرد .با اين حال ،سقف اعتبار مالی اين طرح  500ميليون ريال در
نظر گرفته شده است؛ طبعاً در شرايط مشابه كيفی ،اولويت با پيشنهادهای كمهزينهتر خواهد بود.

شيوۀ ارسال پيشنهاده

پيشنهاده و مستندات و پيوستهای آن بايد در دستكم در دو قال وُرد و پی.دی.اب از طريق «سامانۀ مديريت
طرحهای پژوهشی نهاد كتابخانههای عمومی كشور» به نشانی ذيل فرستاده شود و شناسۀ موقت رهگيری دريافت كند:
www.rpm.iranpl.ir

*** راهنمای ارسال طرح بر وبگاه سامانه قرار داده شده است ***
راههای ارتباطی

پيشنهاددهندگان ارجمند برای پاسخ به پرسشها ،دريافت اطالعات تكميلی يا رفع ابهام احتمالی با رايانامۀ ذيل مكاتبه
فرمايند:
research@iranpl.ir
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همچنين كارشناسان گروه پژوهش مهيای پاسخگويی به تما

تلفنی يا مكاتبهای پژوهشگران گرامی اند:

021- 88925790

تهران ،ميدان فاطمی ،خيابان جويبار ،كوچۀ شهيد نوربخش ،شمارۀ  ،۳1طبقۀ دوم ،دفتر پژوهش و آموزش نهاد
كتابخانههای عمومی كشور ،گروه پژوهش.
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