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 باسمه تعالی

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 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 (1۳۸2 )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 ،2اندشده استثنا 11 مادۀ 2 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 

 92۳ كتابخاناۀ نهاادی،   2499 )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 2۳ ،۳مشاركتی كتابخانۀ
كاه   است های عمومی شهری، روستايی و سيّار ستاد استانی و كتابخانه ۳1، 5در ستاد مركزیكتابدار(  5200)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 2 ۀاسا  مادبر  های عمومی، كتابخانه یت امناأهيتركي   1 

ملی  ۀرئيس كتابخان، از كميسيون فرهنگی به پيشنهاد آن كميسيون و تصوي  مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظريك عضو ، 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  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، و مقررات خاص خود تبعيت می ، كه از ضوابطقانون اين استثناء تهش 2

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 دبيركلكل تحت نظر  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 . 2؛ الملل( امور عمرانی، حراست، روابط عمومی و امور بين

كل: منابع انسانی و پشتيبانی، امور مالی و  )دو اداره. معاونت اداری و مالی 4، پژوهش، فناوری اطالعات( ريزی، )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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 عنوان مسئله: 

 توجه قابل و مستمر یاختالل ،انتوأم يا تنی روان ذهنی، جسمی، ضايعۀ اثر بر كه شود می گفته كسی به معلول يا توان كم
 خودشاكوفايی فاردی، فرهنگای،    های زمينه دراو  و توانمندی استقاللاز  اش پديد آمده، عمومی كارآمدی و سالمت در

كم بينايی، نابينايی،  نظير ،حسی( 1های ) گونه شامل ،ها ها و معلوليت ضعف اين. كاسته شده است اقتصادی و اجتماعی
و  هاای دانشاگاهی   طباق تحقيقاات ميادانی، پاژوهش    . است ذهنی( ۳) وحركتی؛ - جسمی (2يی؛ )ناشنواشنوايی و  كم

نيز نفر  110روزانه  است كهن كشور حدود پنج ميليون نفر معلوالبهزيستی تعداد تقريبی و  آمار های سازمان هایبرآورد
جمعيت بالغ بار دوازده ميلياون نفار شاود. اگار      اين  1404گردد تا سال  بينی می و پيش شود آنان اضافه میبه جمعيت 

اجاه باا   را مو از جمعيات كشاور   چشامگيری بخش  ،را در نظر بگيريمتوان  وطنان كم ها و وابستگان هم جمعيت خانواده
 همچنان اختصاص دارد،امور معلوالن  به كشور  از بودجۀه مبالغی نساال چندهردر عين حال، . يابيم میمعلوليت  مسئلۀ

 و اجتمااعی -معضاالت فرهنگای  هاای مادنی،    آماوزی، نارساايی   هاای تحصايلی و حرفاه   محادوديت  بهاكثر معلوالن 
  .دچارند های اقتصادی محروميت

 

 شرح مسئله

های عمومی  درصد اعضای كتابخانه 0.1كمتر از  توان اند، كمدرصد جمعيت كشور معلول يا  10تا   ۸ آنكه ريم اينك به
متكی بر مشاركت جامعاۀ   خدماتیبينايان و نابينايان،  جز برای گروهی از كمتقريباً  دهند و كشور را معلوالن تشكيل می

اساسای، عادالت   حقاوق  . گردد های عمومی ارائه نمیكتابخانه شده برای آنان در در نيازسنجی و طراحی ن كشورمعلوال
را حرمت نهاده و مشابه و برابر توان و معلول  شهروندان كممندی  های عمومی حق بهره اجتماعی و فلسفۀ ذاتی كتابخانه

دانش  آموزش به اطالعات، ازهاينزمان  هماست كه فرهنگی  یاز معدود نهادها ۀ عمومیكتابخانبا سايران دانسته است. 
در تادار  خادمت بارای     كناد.  یما  نيمأرا تا  و فرايات فرهنگای   حيتفرارتباط اجتماعی،  ،يادگيری مهارت ،و معرفت

و منابع و خدمات با  عاتاطال نيمأقادر به ت ديكتابخانه باهای كمتر از معمول و نيازهای خاص،  شهروندانی با توانمندی
 یهاا  برناماه  زا تيحماپشتيبانی از خدمت و منظور  به های الزم فنّاوریل و يسامواد، وديده و  كاركنان آموزشبه تجهيز 
قاادر باه    هاا  حادوديت م ن را فاارغ از اباشد كه آنا  یا گونه به معلوالنبه  یا خدمات كتابخانه ۀارائد. اگر باش یبخش توان
 در ارتقاای  راه گشاود و وظيفاۀ خاويش را    تيمحادود  یاسوفرتوان به  می، كنداز منابع و امكانات كتابخانه  یريگ بهره

به انجام رساند. نيل به همۀ اين مقاصد، از طريق پيمايش نياز و خواستۀ ايشان؛ و به دنبال آن، كيفيت زندگی معلوالن 
 شود. طراحی و ارائۀ خدمات متناس  ميسر می

 

 هاهدف

  مبتنی بار مطالعاات    عمومی های كتابخانۀ، مرتبط با رسالتاجتماعی معلوالن -فرهنگینيازهای كليۀ شناسايی(

 ؛متنی و ميدانی و ...(

 ؛عمومی های ها و موانع معلوالن در استفاده از كتابخانه شناسايی محدوديت 

 بارای   یفرهنگا فرايات  رسانی، آموزش و اطالع در سه حوزۀهای عمومی خدمات كتابخانه ها وبرنامه تدوين
 .معلوالن
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 پژوهشقلمرو 

  در گسترۀ شهری و روستايی كشور. ذهنی؛ و حركتی -جسمیحسی؛  معلولشهروندان 
 

 های مورد انتظار نتايج و خروجی

  ؛پيشين مطالعاتمروری گزارش 

 ؛معلوالن جاری كتابخانۀ عمومی به شناسايی وضعيت موجود در رابطه با خدمات 

  نيازها؛گزارش 

 ؛هاگزارش موانع و محدوديت 

 تفكيك حيطۀ معلوليت( )به شده تدوين هایخدمات و برنامه شناسنامۀ. 

 

 پژوهشی پيشنهادی الزامی برای طرح 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، تكنيكمستند مراحل پژوهش، شيوهشناسی: به طور مفصل و روش. 2
 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  ختار شكستبندی و سا زمان. 4

 ؛(ای های هزينه تفكيك سرفصل و بهكار  بر مبنای شكست ريزی )بودجهنهايی  و بودجۀ مرحلهمورد نياز برای هر   . بودجۀ5

، 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  ان را در زمينۀاعتبار آن همچنينموضوع و مسئله، 

 

 تخصصی پژوهشگران )عالوه بر تجربه( های ويژگی

 

 مقطع تحصيلي تخصص رديف
 دكتری شناسی علم اطالعات و دانش 1

 دكتری بخشی توان 2

 دكتری مددكاری اجتماعی ۳

 دكتری )مشاور( ها تفكيك معلوليت های علمی مرتبط با حوزۀ موضوع، به انجمننظران و اعضای  متخصصان و صاح  *
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 معيارهای ارزيابی  پيشنهاده

 ؛پژوهش و تحليل آن مسئلۀ چگونگی تبيين 

  ؛متناس  با پژوهش ختیِشنافرايند و جزئيات روش 

 ؛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 

 دانشورانكاربران معلول، افزايی گروه  ، و ميزان مشاركت و هماجرايیپژوهشی و ها با كارهای  تناس  هزينه ،
 مندان. و حرفه متخصصان

  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

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

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

 
 

 جدول زمانی و ها تاريخ

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

 ؛انتشار فراخوان :آبان اول -

 ؛: آخرين مهلت ارسال پيشنهادهآذر 15 -

 ؛هاآذر: اعالم نتايج داوری پيشنهاده 25 -

 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 -

 

 آبان اولآذر              15آذر                   25                    ماه                دي        ماهبهمن         1398ماه مرداد        
 

 اعالم فراخوان
اعالم نتايج 

 داوري
 شروع طرح

مهلت پايان    

ارسال 

 پيشنهاده

انعقاد 

 قرارداد
 پايان طرح
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 سقف اعتبار

جامعۀ معلوالن، با مراعات تناس  هزينه و حجم كار پژوهشی و ميزان همكاری گروهی و جل  مشاركت علمی 
های گزاب، سنجش و  مندان دانشور و ...، همچنين تقيد به اقتصاد ملّی پژوهش و پرهيز از هزينه دانشگاهيان و حرفه
 700اين طرح  اين حال، سقف اعتبار مالی باپ،يرد.  ها بر اسا  پيشنهاده صورت می های طرح تقويم نهايی هزينه

 تر خواهد بود. هزينه های كم شابه كيفی، اولويت با پيشنهاد؛ طبعاً در شرايط مته شده استدر نظر گرفميليون ريال 
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 وقت رهگيری دريافت كند:شود و شناسۀ مفرستاده  ذيلبه نشانی « های عمومی كشور نهاد كتابخانههای پژوهشی  طرح
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 های ارتباطی راه
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