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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

)مطابق با های عمومی  كتابخانه ای تحقيق و توسعهبرای پاسخ به نيازهای « ورهای عمومی كش نهاد كتابخانه»، سمات(

های  شركتو افزاری  نرم توسعۀمراكز های علم و فناوری،  ها، پارك پژوهشكدهها،  از دانشگاه شده( های اعالم اولويت
يشنهاده ياريگر بهبود فرايند، كند با رويكرد كاربردی به مسئلۀ ذيل نظر كنند و با ارسال پ درخواست می بنيان دانش
 های عمومی ميهن باشند. كتابخانهدر خدمت و توسعۀ ارتقای 

 

 های عمومی كشور معرفی نهاد كتابخانه

 اساا   بار  كشاور  عماومی  هاای كتابخانه امنا( و دبيرخانۀ هيأت های استان و شهرستان، ، انجمن، دبيركل1امنا تأهيمتشكل از اركان )نهاد 
 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 جنسيت، زبان، سن يا طبقۀ اجتماعی(
 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
كاه   است های عمومی شهری، روستايی و سيّار ستاد استانی و كتابخانه ۳1، 5در ستاد مركزیكتابدار(  5۲00)بالغ بر  همكار

برنامۀ راهبردی خود بايد ايان خادمات را در   ها و  كند و مبتنی بر اهداب، سياست به بيش از دو ميليون عضو خدمت می
 ها برابرِ امروز گسترش دهد. 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، آن كميسيون و تصوي  مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظريك عضو از كميسيون فرهنگی به پيشنهاد ، ريزی كشور سازمان مديريت و برنامه
به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد  . اين اعضاهای علمی فرهنگی كشور كه حداقل دو نفر آنان را بانوان تشكيل دهندنظران 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  انتخاب میجمهور برای مدت چهارسال  اسالمی و با حكم رئيس
 .امور دبيرخانه را به عهده خواهد داشت ۀادار

 
 حضرت آستان كتابخانۀ رضوی، قد  آستانهای كتابخانه 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 خانهكه با مشاركت نهاد در تأمين منابع كتاب)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 دبيركل، مشاوران، هستۀ گزينش، دفتر ارزيابی عملكرد و بازرسی، چهار اداره. 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( بط عمومی و امور بينامور عمرانی، حراست، روا

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

 . حسابی؛ و دو دفتر: بودجه و بهبود مديريت، امور حقوقی( ذی
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 سنجش نظرات كاربران یا مشتریانعنوان مسئله: 

كااربران و مشاتريان خاود، تعامال باا ايشاان و       شناخت بيشتر و بهتر نيازهای  منظور به ناگزير است  هر واحد خدماتی
. ديادگاه و نيااز مخاطباان را بسانجد و از آن اطاالع ياباد       باه طاور مساتمر   پايندگی سازمان و تداوم حيات فعال آن، 

 و كاربردهای متفاوت و متنوعی دارند؛ از جمله: اندآمده پديد هدب  همينبا  ،های پايش نظرات كاربران سامانه

  ۀژيا و یهاا  كااربر  تاوان  هاا مای  ساامانه ايان  باا اساتفاده از    .مندیتیاز سطح رضاا  یآگاهکنترل و کسب 
تبلات  در اختار نهادن و  (وساك يك)باجه و نص   امكيپ قيوب، ارسال از طر رو با انتشار بساخت  یسنج تيرضا

نظارات و   نياز آخار  ،ساامانه  یالحظاه  یهااز گزارش استفادهبا و  دآگاه شاو  ديدگاهاز  كاربر ۀتجرب در محلِ
 .مطلع گرديدكاركنان خود  یو حت كاربران تيسطح رضا

  در پيوسته  اجتماعی و ...و  یفرهنگ راتييتغ ،نوين یها فنّاوری کار. رییدر حال تغ یها تیو اولو ها حیترجرصد
از دهاد.   رييا را تغ كااربران  و رفتاار   گوناگون مربوط به گرايش یالگوها تواند یم گردد و  متغير میطول زمان 

، رواباط  روناد هاا،   نشاانه )علل،  و دستيابی به عناصر الزم برای تحليل آن رصد اين تغييرات های شيوهثرترين مؤ

 .های پايش نظرات كاربران و حتی ساير افراد استاز سامانهمندی  بهره  سو و ...(و وابستگی، سمت

  تخصاي   در  ،هاای خادماتی  يات برای فعالويژه  ها بهگردآوری داده هنگام. و بهدرست  به اطالعاتدسترسی
نيازمند دسترسای باه    ،تخصي  نيرو و منابعو  گيریتصميمگ،اری، سياست .كندمی ايفانقش اساسی  داددرون

ماورد نيااز را در زماان    آمار و اطالعاات   ؛ و اين سامانه، بخش مهمی ازاطالعات صحيح، دقيق و روزآمد است
 رد.گ،ا درست در اختيار می

 

 شرح مسئله

بيش از دو ميليون شهروند ايرانی است. در همين حال، كاربران  تحت مديريت نهاد های عمومیِكتابخانهاعضای كنونی 
ها و راهبردهای مناسا  و   اتخاذ سياستين افراد برای سنجش و پايش نظرات ا شود. بالقوه، دهها برابر تخمين زده می

هاا و اطالعاات،    گوناه داده  است؛ و فقدان ابزار كارا برای گاردآوری و تحليال ايان   ضروری های بهبود خدمات و برنامه
 .شود چالشی بنيادی فراروی امروز و آيندۀ كتابخانۀ عمومی تلقی می

 

 های مورد انتظار  سامانهها و قابلیت ویژگی

 ؛هاقابليت اجرای انواع نظرسنجی 

 پيامك، ايميل، وب،  :های ارتباطی مختلف مانندپشتيبانی از راهUSSD و ...؛ 

 ؛های اجتماعیقابليت رصد شبكه 

 ؛مختلفافزاری و سخت افزاری  های نرم( )پلتفرم پشتيبانی از زيرساخت 

 ؛گيری گزارش های متنوع قابليت 

 ؛هانمايش و مصورسازی داده های توانايی 

 ؛امكان تعريف سطوح دسترسی 

 داشبوردهای مديريتی. 
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 اجرا قلمرو

 مديريت( كتابخانۀ تحت ۲500)حدود  عمومی نهادی های كتابخانه 

 

 های مورد انتظار نتایج و خروجی

 های نهاد؛ ، با توجه به ويژگیسامانه و تحليلی گزارش طراحی مفهومی 

  (شده بيانهای با ويژگی)سامانه. 

 

 پژوهشی پیشنهادی الزامی برای طرح های كمینه

ها طور هدبشناخت و تحليل خود از مسئله را به شكل علمی به بحث بگ،ارد و همين. مقدمه: پيشنهاددهنده بايد 1
 ها را به شكل عينی و جزئی مشخ  نمايد؛و پرسش

های  ها و روشهای گردآوری و تحليل داده، تكنيكشناسی: به طور مفصل و مستند مراحل پژوهش، شيوه. روش۲
 ها توضيح داده شود؛يابی به هدب پژوهشی مورد استفاده برای دست

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

 ؛(WBS)كار  بندی و ساختار شكست . زمان4

 ؛ای( های هزينه سرفصلتفكيك  كار و به ريزی بر مبنای شكست )بودجهمورد نياز برای هر مرحله و بودجۀ نهايی   . بودجۀ5

ها، تجرباۀ مارتبط باا     ای كه بتواند توانمندی گونه افراد گروه، به)رزومه( . معرفی گروه پژوهشی به همراه كارنامك 6
 .)در قال  پيوست(موضوع و مسئله، همچنين اعتبار آنان را در زمينۀ اين فراخوان بازتاب دهد 

 
 تخصصی )عالوه بر تجربه( های ویژگی

 مقطع تحصیلی تخصص ردیف
 دكتری افزار /  فناوری اطالعات نرم 1

 دكتری شناسی علم اطالعات و دانش ۲

 دكتری )مشاور( های عمومی كتابداران كتابخانه *

 

 معیارهای ارزیابی  پیشنهاده

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

 تجربۀ كار در زمينۀ مشابه؛ 

 تخص  گروه و احراز توانمندی و شايستگی در موضوع؛ 

 مندان. و حرفه متخصصانافزايی گروه  ها با كارهای پژوهشی و اجرايی، و ميزان مشاركت و هم تناس  هزينه 
  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 تخصي  نامتمركز بودجۀ ملّی و در پيروی از راهبردهای عادالت 
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های اساتانی   تهران، پيشنهاده همسانها و مراكز  استان فنّاوراندر شرايط مشابه ميان دانشگاهيان و 
 برگزيده خواهد شد.

 

 جدول زمانی و ها تاریخ

 های مهم ذيل:ماه در نظر گرفته شده است؛ طبق برنامۀ زمانی و تاريخ 6برای انجام اين طرح حداكثر 

 اول آبان: انتشار فراخوان؛ -

 آذر: آخرين مهلت ارسال پيشنهاده؛ 15 -

 ها؛آذر: اعالم نتايج داوری پيشنهاده ۲5 -

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

 ماه: آياز طرح دهۀ سوم بهمن -

 : پايان طرح.1۳9۸مردادماه  -

 

 

 سقف اعتبار

های  همچنين تقيد به اقتصاد ملّی پژوهش و پرهيز از هزينهمطالعاتی و اجرايی، با مراعات تناس  هزينه و حجم كار 
پ،يرد. با اين حال، سقف اعتبار مالی اين  ها بر اسا  پيشنهاده صورت می های طرح گزاب، سنجش و تقويم نهايی هزينه

تر  هزينه كمهای  ميليون ريال در نظر گرفته شده است؛ طبعاً در شرايط مشابه كيفی، اولويت با پيشنهاد 1000طرح 
 خواهد بود.

 

 آبان اولآذر              15آذر                   25                     ماه              ديماه          بهمن         1398ماه مرداد        
 

 اعالم فراخوان
اعالم نتايج 

 داوري
 شروع طرح

مهلت پايان    

ارسال 

 پيشنهاده

انعقاد 

 قرارداد
 پايان طرح
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 شیوۀ ارسال پیشنهاده

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

www.rpm.iranpl.ir 

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

 

 های ارتباطی راه

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

research@iranpl.ir 

 ای پژوهشگران گرامی اند: مهيای پاسخگويی به تما  تلفنی يا مكاتبههمچنين كارشناسان گروه پژوهش 

88925790 -021  

، طبقۀ دوم، دفتر پژوهش و آموزش نهاد ۳1تهران، ميدان فاطمی، خيابان جويبار، كوچۀ شهيد نوربخش، شمارۀ 

 .های عمومی كشور، گروه پژوهش كتابخانه


