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 باسمه تعالی

قاانو  الاااب برخای ماواد باه       56مادۀ »های توسعۀ ملّی، با استناد به  در پرتو خرد و ملتزم به اسناد باالدستی و برنامه

اجرايی آ  )با نظارت دبيرخانۀ شورای عالی عتف و از طريق و دستورالعمل « قانو  تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت

های عماومی )مااابق باا     برای پاسخ به نيازهای پژوهشی كتابخانه« های عمومی كشور نهاد كتابخانه»سامانۀ سمات(، 

ئلۀ ذيل كند با رويكرد كاربردی به مس ها، مراكز پژوهشی و پژوهشگرا  درخواست می شده( از دانشگاه های اعالم اولويت

هاای عماومی مايه      بنياا  كتابخاناه   نظر كنند و با ارسال پيشنهاده ياريگر بهبود فرايند، ارتقای خدمت و توسعۀ دانش

 .باشند

 های عمومی كشور معرفی نهاد كتابخانه

امنا تأهيمتشكل از اركا  )نهاد 
1

 اساس بر كشور عمومی هایكتابخانه امنا( و دبيرخانۀ هيأت های استا  و شهرستا ، ، انجم ، دبيركل
 هایكتابخانهساخت، تجهيز، بازسازی، توسعۀ  متولی (1۳۸۲ )مصوب «عمومی هایكتابخانه ۀادار ۀناو و تأسيس قانو »

، با هدف برآورد  نياز )عمومی غيردولتی(آنهاست كه به عنوا  نهادی فرهنگی  ادارۀ و مديريت و نظارت بر عمومی
)فارغ از مليت و قوميت، نژاد، مذهب،  ايرا جامعۀ ساك  در  فرهنگی عموم فراغت و تفريحِاطالعاتی، علمی، آموزشی، 

 قانو ، اي  اساس بر. پردازد رسانی به ايشا  می به ارائۀ خدمات كتابداری و اطالع جنسيت، زبا ، س  يا طبقۀ اجتماعی(
 ايرا  در «عمومی ۀكتابخان» عنوا  به كه ای كتابخانه هر ،۲اندشده استثنا 11 مادۀ ۲ ۀتبصر در كه هايی كتابخانه از غير
 . شود اداره قانو  اي  با ماابق و كشور عمومی های كتابخانه نهاد نظر زير بايد كند، می فعاليتعزيز 

 9۳9 كتابخانۀ نهادی، ۲516 )شاملكتابخانۀ عمومی  ۳47۸شبكۀ  برخوردار از كشور عمومی هایكتابخانه اينك نهاد

 مربع در سه ساح  متر 1’405’6۳7 در زيربنای كتاب نسخه 4۲’49۳’0۸۳با  (4مستقل كتابخانۀ ۲۳ ،۳مشاركتی كتابخانۀ
كه به بيش از دو ميليو  عضو  است های عمومی شهری، روستايی و سيّار ستاد استانی و كتابخانه ۳1، 5ستاد مركزی
ها برابرِ  بايد اي  خدمات را در كيفيت و كميت، تا ده ها و برنامۀ راهبردی خود كند و مبتنی بر اهداف، سياست خدمت می

 امروز گسترش دهد.

                                                           
ربط از  معاو  ذی، هارئيس شورای عالی استا ، (هيئت امنا)رئيس وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی  :قانو  ۲ ۀاساس مادبر  های عمومی، كتابخانه یت امناأهيتركيب  1 

ملی  ۀرئيس كتابخان، يك عضو از كميسيو  فرهنگی به پيشنهاد آ  كميسيو  و تصويب مجلس شورای اسالمی به عنوا  ناظر، ريزی كشور سازما  مديريت و برنامه
به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد  . اي  اعضاحداقل دو نفر آنا  را بانوا  تشكيل دهند های علمی فرهنگی كشور كهنظرا  و شخصيت پنج نفر از صاحب، و ايرا 

  دبيركل هيئت امنا مسئوليت يك نفر از آنا  به انتخاب وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوا وشوند  جمهور برای مدت چهارسال انتخاب می اسالمی و با حكم رئيس
 .خواهد داشت امور دبيرخانه را به عهده ۀادار

 
 حضرت آستا  كتابخانۀ رضوی، قدس های آستا كتابخانه ملی، ۀكتابخان: از عبارتند كنند، ، كه از ضوابط و مقررات خاص خود تبعيت میقانو  اي  استثناء تهش ۲

و  اسالمی شورای مجلس كتابخانۀ ،نجفی مرعشی العظمی  اهلل آيت كتابخانۀ ،(ع) موسی احمدب  آستا  كتابخانۀ ،(ع) عبدالعظيم حضرت آستا  كتابخانۀ ،(س)  معصومه
  .نامه( )تابع وقفهای وقفی  كتابخانه

تأسيس و اداره « های عمومی ... تات نظارت نهاد تأسيس كتابخانه»نامۀ  ها و مؤسسات دولتی و غيردولتی كه طبق ضوابط شيوه با مالكيت يا مديريت افراد، سازما  ۳
 شوند.  می
افزار، تجهيزات، خدمات آموزشی كتابداری و ...  ای، نرم كه با مشاركت نهاد در تأمي  منابع كتابخانه)حقيقی و حقوقی( مسئول   با مالكيت يا مديريت مؤسسا  يا مديرا  4

 شوند. تأسيس و اداره می
ها،  )امور مجلس و استا  كل تات نظر دبيركل زيابی عملكرد و بازرسی، چهار ادارهدبيركل، مشاورا ، هستۀ گزينش، دفتر ار. 1ستاد يا دبيرخانۀ مركزی متشكل است از:  5

ها، تأمي  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 بي 

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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 (نظر موردهای عمومی   )استان  آمايش سرزمينی كتابخانه   سازی پياده عنوان مسئله:

 شرح مسئله

نظير های علمی  های عمومی، استفاده نكرد  از متدها و تكنيك نبود الگوی مشخص و يكپارچه برای ساخت كتابخانه
های عمومی، نبود همكاری و تعامل  كننده كتابخانه های اداره های اطالعات جغرافيايی در مكانيابی، تنوع سازما  سيستم

های عمومی در مكا   های عمومی كشور، قرار گرفت  بعضی از كتابخانه كننده كتابخانه های اداره مناسب بي  سازما 
عيت كشور، استفاده نامناسب و ناكارآمد ممومی در بسياری از نواحی دارای جهای ع نامناسب، نبود دسترسی به كتابخانه

ها از امكانات فضايی و تجهيزات و منابع انسانی خود و ... باعث شده است كه دسترسی به  برخی از كتابخانه
ز اي  رو نزديكی های عدالت اجتماعی به درستی اتفاب نيفتد. ا های عمومی به عنوا  يكی از مهمتري  شاخص كتابخانه

ها در برخی از مناطق و نبود كتابخانه در  ها به يكديگر و نبود همكاری مناسب بي  آ  كتابخانه برخی بيش از حد
سازد.  نزديكی جمعيت ساك  در برخی مناطق ديگر، دريافت خدمات مناسب و با كيفيت را برای جامعه عمال ناممك  می

شده  یهاي های عمومی منجر به ساخت كتابخانه ها از استاندارد تعريف كتابخانه همچني  پيروی نكرد  برخی از سازما 
 است كه از كارايی الزم برخوردار نيستند. 

انداز ايرا   ، در راستای تاقق اهداف چشمدر نظر گرفت  موارد فوب اب 97و  96های عمومی كشور در سال  نهاد كتابخانه

 ،استا  تهرا  و البرز ۲های عمومی كشور در  آمايش سرزمينی كتابخانه با انجام طرح و ضوابط ملی آمايش، 1404

)دستورالعمل در سايت   عمومی كشور شد. های خدمت كتابخانهموفق به تدوي  دستورالعمل تعيي  مادوده 

www.rpm.iranpl.ir و www.NPPL.ir در دسترس است) 

ها، مساجد و ...  های تات پوشش نهاد، شهرداری های عمومی كشور اعم از كتابخانه در اي  دستورالعمل تمام كتابخانه 

های اطالعات  های روز سيستم های عمومی همچني  با استفاده از تكنيك اند. نهاد كتابخانه مورد بررسی قرار گرفته

بندی كرده است و در انتها با  های موجود را تعيي  و اولويت نهجغرافيايی نظير تاليل شبكه، مادوده خدمت كتابخا

های  احداث  ها از دسترسی مالوبی به كتابخانه برخوردار نيستند، اولويت  هايی كه ساكني  آ  تعيي  و اولويت مادوده

 های جديد را مشخص كرده است.  كتابخانه

 ،1397بهمن  1عمومي كشور به تاريخ هاي   نظر به مصوبه هيات امناي كتابخانه در همين راستا

،  در ساير RFPرا در قالب اين  97و  96برآنيم كه دستورالعمل تهيه شده در سال   98براي سال 

 ها نيز اجرا كنيم.  استان

 
خدمت نيز از اهداف   دستورالعمل تعيي  مادوده و تكميل اصالح ،های مختلف های استا  همچني  با توجه به تفاوت

   طرح خواهد بود.جانبی اي
 

های عمومی به عنوا   خدمات كتابخانه توزيعقابل ذكر است كه تدوي  دستورالعمل مكانيابی و دستورالعمل 
های عمومی همزما  با انجام دستورالعمل تعيي   های دوم و سوم طرح جامع آمايش سرزمينی كتابخانه دستورالعمل

 شود. ها اجرايی شد ، برای ساير استا  است تا پس از آماده های جداگانه در دست تهيه طی طرح ،مادوده خدمت

http://www.rpm.iranpl.ir/
http://www.rpm.iranpl.ir/
http://www.nppl.ir/
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 هاهدف

 های  )تات پوشش نهاد كتابخانه نظر موردهای عمومی استا   آوری اطالعات تمام كتابخانه شناسايی و جمع
های پرورش فكری كودك و نوجوا ،  های فرهنگی و هنری مساجد، كانو  ها، كانو  عمومی كشور، شهرداری

 های عمومی( های عمومی مستقل و ساير كتابخانه كتابخانه

 های عمومی ايجاد يكپارچگی، انسجام و افزايش بازدهی كتابخانه 

 های عمومی های توسعه كتابخانه تعيي  اولويت 

 های عمومی های خدمت كتابخانه سازی و اصالح دستورالعمل تعيي  مادوده پياده 

 و لااظ كرد  آ  در دستورالعمل های موجود در نواحی، اقوام و شناسايی تفاوت ... 

 ها و تاقق عدالت اجتماعی توسعه كتابخانه 

 پژوهش قلمرو

 نظر مورداستا  
ها،  های عمومی كشور، شهرداری )تات پوشش نهاد كتابخانه نظر موردهای عمومی استا   همه كتابخانه

های عمومی  های پرورش فكری كودك و نوجوا ، كتابخانه های فرهنگی و هنری مساجد، كانو  كانو 
 های عمومی( مستقل و ساير كتابخانه

 

 های موردانتظار نتايج و خروجی

 نظر موردا  تاريخچه و گزارش اجمالی از نمونه آمايش انجام شده در است 

 تات پوشش نهاد  نظر موردهای عمومی استا   آوری تمام اطالعات تمام كتابخانه شناسايی و جمع(
های پرورش فكری  های فرهنگی و هنری مساجد، كانو  ها، كانو  های عمومی كشور، شهرداری كتابخانه

های عمرانی درحال ساخت  پروژههای عمومی،  های عمومی مستقل و ساير كتابخانه كودك و نوجوا ، كتابخانه
 های اختصاص داده شده به كتابخانه( و زمي 

 های عمومی، شبكه  های جمعيت، تقسيمات كشوری، كتابخانه ها و مااسبات نهايی و نقشه تهيه و تاويل داده

(Network) های رايج )تاويل فايل  شهرها و ... در فرمتGIS  اطالعات در قالبshapefile  ضروری
 است(

 ها )مربوط  های اختصاص داده شده به كتابخانه های درحال ساخت(، زمي  های عمرانی )كتابخانه يست پروژهل
 گذاری روی نقشه ها( و نقاه به همه سازما 

 های رايج )تاويل فايل  بر روی نقشه در فرمت نظر موردهای عمومی استا   جايابی دقيق كتابخانهGIS 
 اطالعات ضروری است(

 نظر موردهای عمومی )پيوست( در استا   های خدمت كتابخانه ح دستورالعمل تعيي  مادودهاجرا و اصال 

   های موجود و  به تفكيك شهرهای استا  در دو بخش مادوده خدمت كتابخانه نظر موردارائه گزارش استا
 های آينده های خدمت كتابخانه مادوده

 هر مادوده و های  ها، كليه اطالعات كتابخانه دههر بخش گزارش بايد دارای اطالعاتی چو  اطالعات مادو

در  www.NPPL.ir و www.rpm.iranpl.irاولويت مادوده باشد. )نمونه استا  تهرا  در سايت  
 (دسترس است

http://www.rpm.iranpl.ir/
http://www.nppl.ir/
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 محدوديت ها

 ها كننده آ  های اداره سازما ها و  تنوع در نوع كتابخانه -1

 مراجع مختلف اطالعات  -۲

ای صايح نباشد. در اي   صايح نبود  برخی اطالعات )مثال ممك  است آدرس كتابخانه يا زيربنای كتابخانه -۳
 صورت بايد توسط مجری برداشت و مااسبه صورت گيرد.(

 جدول زمانی و ها تاريخ
 بودجه طرح

(  تنظيم و ارائه شوند. )قيمت و ميليو  توما   - ۳0 ,  +۳0ميليو  توما  ) 100ها بايد در مادوده قيمت   پيشنهاده
 كيفيت طرح هر دو در ارزيابی نهايی تاثير دارند.(

 معيارهای ارزيابی  پيشنهاده

 امتياز بخش

 5 دهنده پيشنهاد معرفي

 10 دهنده پيشنهاد  كاري سوابق و فني هاي صالحيت

 10 نياز مورد هاي هداد به دهنده پيشنهاد دسترسي

 12.5 پروژه تيم

 12.5 مقدمه

 12.5 )شناسي روش) فني مديرت

 10 خاص هاي ويژگي و ها توانايي

 10 (WBS) كار شكست ساختار و بندي زمان

 7.5 محصوالت و خدمات شرح

)مستقر در استان/ مستقر  استان به دهنده  بودن  پيشنهاد نزديك

 هاي غير مجاور( هاي مجاور / مستقر در استان در استان
10 

 100 جمع امتياز

 ** كسب حداقل نصف نمره در هر بخش برای ورود به مرحله مقايسه ضروری است.
 تر است. ** در شرايط امتيازی برابر اولويت با مبلغ پيشنهادی پايي 

 ** وسعت و پيچيدگی استا  و دسترسی به اطالعات در استا  در قيمت پيشنهادی لااظ شود. 

 بهمن 15     فروردين  17   ارديبهشت         5ارديبهشت              15   خرداد         1         1398 اسفند 15        
 

اعالم نتايج  اعالم فراخوان

 داوري
 شروع طرح

مهلت پايان    

ارسال 

انعقاد 

 پايان طرح قرارداد
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 ها پيشنهادهشرايط و نحوه ارسال 

.اف و فايل اسك  شده دارای مهر و امضا از طريق  در سه قالب وُرد ، پی.دیبايد های آ   و مستندات و پيوست پيشنهاده

شود و شناسۀ موقت فرستاده  ذيلبه نشانی « های عمومی كشور نهاد كتابخانههای پژوهشی  مديريت طرح سامانۀ»

 رهگيری دريافت كند:

http://rpm.iranpl.ir/ 

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

 ري  مقام آ  باشد.بايد دارای مهر سازما  و امضای باالت«  فايل اسك  شده »ها در  تمام صفاات پيشنهاده و پيوست **

 استا  به صورت مجزا، پيشنهاد ارائه كند. ۲تواند حداكثر برای  ای می هر پيشنهاد دهنده **

 های غير از تهرا  و البرز باشد. ها برای استا  ** پيشنهاده

 فقط اشخاص حقوقی امكا  ارسال پيشنهاده دارند. **

 

 های ارتباطی راه

ذيل  ها و اطالعات تكميلی يا رفع ابهام احتمالی، با رايانامۀ دريافت پاسخ پرسشبرای توانند  پيشنهاددهندگا  ارجمند می

 ريزی ارتباط برقرار كنند: های زير با كارشناسا  گروه برنامه مكاتبه كرده و يا از طريق شماره

barnameh@iranpl.ir 

021- 88925791(   148آقاي انصاري )داخلي   

021- 88925791(   156آقاي آهنگر )داخلي    

021- 88925791(   142پور )داخلي  خانم سميع  

های  نهاد كتابخانه ريزی برنامه، دفتر پنجم ، طبقۀ۳1يبار، كوچۀ شهيد نوربخش، پالك تهرا ، ميدا  فاطمی، خيابا  جو

 .ريزی ، گروه برنامهعمومی كشور
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 (پژوهشی پيشنهادی  الزامی برای طرح های كمينهساختار پيشنهاده)

 ترتيب موارد زير رعايت شود.لافا ** 

 معرفي پيشنهاد دهنده .1

های فعاليت، معرفی  معرفی كامل پيشنهاد دهنده شامل نام و مشخصات كامل، تلف ، آدرس ، زمينه

 مديره، چارت سازمانی و اساسنامه سازما . هيات

 دهندهپيشنهاد   هاي فني و سوابق كاري صالحيت .2

های الزم باشد و سوابق كاری  دهنده صالحيت استاندارد )ايزوها( و ساير مدارك كه نشا های  گواهينامه

 دهنده در اي  قسمت ذكر شود. )در صورت نياز مستندات به پيشنهاده پيوست شود.( پيشنهاد

 هاي مورد نياز دسترسي پيشنهاد دهنده به داده .3

های مورد نياز پروژه  آوری داده های مختلف نشا  دهد كه در جمع تواند از راه میدر اي  قسمت پيشنهاد دهنده 
های ارائه دهنده آمار و  ها، تفاهم نامه با سازما  كند. مثال پيش فاكتورهای خريد داده به مشكل برخورد نمی

 كند. نقشه و ... را در اي  قسمت ليست كرده و در انتها به پيشنهاده پيوست می

 ژهتيم پرو .4

كه بتواند  ای گونه گروه، بهافراد )آخري  رزومه پيوست شود( )رزومه( كارنامك پژوهشی به همراه  گروهمعرفی 
 ا  را در زمينۀ اي  فراخوا  بازتاب دهد.اعتبار آن ، تجربۀ مرتبط با موضوع و مسئله، همچني ها توانمندی

 الزامی است:های زير در تيم پروژه  نفر در هر يك از تخصص 1حضور حداقل 

 مقطع تحصيلي تخصص رديف
 / كارشناسی ارشددكتری ريزی شهری گرايش برنامه -جغرافيا  1

 / كارشناسی ارشددكتری GISگرايش  –جغرافيا  ۲

 / كارشناسی ارشددكتری مديريت يا مهندسی صنايع ۳

 / كارشناسی ارشددكتری مديريت يا مهندسی صنايع گرايش مديريت پروژه 4

 / كارشناسی ارشددكتری شناسی/ كتابداری( پروژه )علم اطالعات و دانش مشاور 5

6 … ... 

 مادوديتی در حداكثر تعداد اعضای تيم پروژه وجود ندارد.**

 مقدمه  .5

 های عمومی كشور شناخت نهاد كتابخانه
 های مرتبط فرهنگی شناخت ساير سازما 
 درك كامل مسئله
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 شناسي( مديرت فني )روش .6

آوری  توضيح داده شود. مثال اينكه جمع طور مفصلدر اي  قسمت كليه مراحل طرح و چگونگی انجام آ ، به 
ها با چه  ها و تاليل آ  سازی داده هايی انجام خواهد شد )خريد نقشه، نقشه برداری و ...(، پياده ها به چه روش داده
 شود و ... ايی استفاده میافزاره افزارها و سخت شود، از چه نرم هايی انجام می روش
 

 هاي خاص ها و ويژگي توانايي .7

شده و مستندات در اي  قسمت بايد توانايی و ويژگی خاص پيشنهاد دهنده كه در روند طرح تاثير مستقيم دارد ذكر 
هايی كه پيشنهاد دهنده با  )مثال دسترسی به اطالعات خاص مربوط به استا  يا نام برد  سازما  آ  ارائه شود.

 (.و ناوه استفاده از اي  ويژگی چگونه خواهد بود تری دارد ارتباط نزديكها  آ 
 

 (WBSكار ) بندي و ساختار شكست زمان .8

زمانی را با استفاده از نرم افزارهای  ه با برنامهدر اي  قسمت پيشنهاد دهنده بايد جدول مراحل و جزئيات كار همرا
 و هزينه هر مرحله از كار را در جدول پروژه ذكر كند. كرده كار را مشخص مراحلكنترل پروژه تهيه، 

 
 

 شرح خدمات و محصوالت: .9

و خود را ماابق با جداول شكست كار شرح دهد هريك از خدمات و ماصوالت  در اي  قسمت پيشنهاد دهنده بايد
 های مورد انتظار را مشخص نمايد. ميزا  تاابق آ  با نتايج و خروجی

 

 ضميمه: .11

 در اي  بخش ارائه شود. و  در انتهای آ  ،كليه مستندات پيشنهاده

 

 

 
 

 

 


