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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 ذی، رئیس شورای عالی استان(رئیس هیئت امنا)قانون: وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  ۲های عمومی، بر اساس مادۀ  ترکیب هیأت امنای کتابخانه 1 

نوان ناظر، رئیس کتابخانۀ ملی ایران، و پنج نفر ریزی کشور، یک عضو از کمیسیون فرهنگی به پیشنهاد آن کمیسیون و تصویب مجلس شورای اسالمی به ع مدیریت و برنامه
. این اعضا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و با حکم هستندبانوان  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 م)السال 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(ع، کتابخانۀ آستان احمدبن موسی )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 سه کارویژه اس یدارا یکتابخانۀ عموم ».کند تمامی اعضای اجتماع فراهم می گاهییرسان (اطالعت: 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 کتابخانپذیري آگاهی علمی  دسترسعنوان مسئله: 
 1و پـذیرشِ  ،دانـش  مـردم بـه  عموم مند کردن  علمی یا عالقه روشو  اندیشه اجتماعی رشگست براي که یهای فعالیت

 عناوینی چونذیل  ،گیرد میصورت  -مرتبط با آن فناوري و نوآوريِ ش بهبا پیوندهای- علمیرفتار و منش آموزش و گرش و ن
، »4علـم ادراك عمـومی از  فهم یا «، »3آگاهی عمومی از علم«، »2علم یا همگانی کردن سازي عمومی« ،»علم ترویج«
ت در سـنّ . گیرد شود و قرار می بیان می »6علم براي همه یا علم عامه«و » 5عمومی به دانش و فناوريو اعتماد تعهد «

اجتمـاعی و انسـانی و طبیعـی و     فراگیرِ یا(هم در معناي عام  علم اشاعۀفرهنگ ما و اقتضاي جهان نوین امروزمان،  دیرین
در زندگی و اجتماع مطلوبیـت دارد   اش) شناختی با روش تجربی و زبان ریاضی محضش؛ و هم منحصراً دربارة مصادیق طبیعت

هـاي علمـی، بـه     در رشته میان دانشوران و مردمان غیرمتخصصِ 7و حتی مشارکت و ایجاد پیوند پایدار و کنش متقابل
کند و به کاربردي کردن علم و کارایی آن در حل مسائل شخصی و معضالت  توازن و تعادل خردمندانۀ جامعه کمک می

هاي ارتباطی دانشمندان و منزلـت اجتمـاعی آنـان را از مـددش،      مهارت رساند و در نهایت، انبان اجتماعی نیز یاري می
    شود. عۀ انسانی و تعالی معرفتی و معیشتی جامعه را موجب میسازد و رشد علم، توس سرشار می

تاالري «و » العمر اي مادام مدرسه«، »اي دانشی و مخزنی معرفتی سازواره«عمومی نیز به عنوان   ۀکتابخاندر این میان، 
ستیابی به آگاهی، که در دسترس عموم است و مجال د، »اجتماعی و بازآفرینی توان و شادابی جسم و روان براي تعامل
تعامل اجتماعی و تفنن و فراغت فرهنگی  پشتیبان آموزش رسمی و ، فضايو خودآموزي غیررسمی یادگیرياطالعات، 

و پشـتیبانی از  ورزي  اي آشکار در تمهید دانش اي و کارنامه کند، وظیفه  محور و کاربرپسند مهیا می را با رویکردي عدالت
متناسب در قالب خـدمات و   و ابزاريِمنابع اطالعات و آگاهی علمی، تدارك فضاي آموزشی و تعاملی  آوري فراهم باآن 

سـازان   با نهادهاي علمـی و مروجـان دانـش و عمـومی    عمومی  هاي این حال، پیوند کتابخانه. با داردهاي متنوع  برنامه
هر دو نهاد علم و رغم پیشینۀ  و عالوه بر آن، بهاش، چندان مستند و متعین نیست  اي و انسانی ادارك و ارتباطات رسانه

بندي مسئله و الگوها و  ، صورتدر جهان و ایران هاي خاص سازي دانش عمومی در حیطۀ دانش عام و عمومی ۀکتابخان
و در عـین   جـامع  یتأمل«جامعه و کتابخانه در ایران، مبهم و نیازمند و اصالت ویژه با توجه به ظرفیت  راهکارهاي آن به

 تأمل و راهگشایی است. همیننامه، دعوت به  این درخواست نماید؛ که می 8»حال، متمرکز بر کتابخانۀ عمومی ایرانی

  

                                                           
1 Acceptance  
2 Scientific popularization/ Popularization of Science 
3 Public awareness of science (PAWS) 
4 Public understanding of science (PUS) 
5 Public engagement with science and technology (PEST) 
6 Popular science/also called pop-science or POPSCI 
7 Participation  

ها و  اندیشی توان به ماحصل هم و گزارش، مطرح و ارائه شده؛ که از آن جمله در کشورمان می پیش از این تأمالتی ارجمند در این باره، در قالب کتاب و مقاله یا همایش ٨
 دو کتاب ذیل اشاره کرد:نیز علمی کشور و   های علمی همچون انجمن ترویج علم یا مرکز تحقیقات سیاست های انجمن کارگاه

 ؛۱۳۸۷آبادی و زهرا شاملو، تهران: کتابدار،  همایش سراسری ادکا، به کوشش سعید رضایی شریف مقاالت دومین ، مجموعهها ها، چالش اندازها، فرصت ترویج علم: چشم
 .۱۳۹۶، نگاشتۀ اکرم قدیمی، تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، های موردی ها و نمونه ها، شاخص ترویج علم: روش

گذاری و تدبیر عملی،  متقدم را در نظر و سیاستفاضالن های  هایی فراتر از تالش آنها، طبعًا گامو قدرشناسی از به چنین تأمالتی ، با احترام ی ۀ طرح پژوهشنام این درخواست
 طلبد و انتظار دارد. می» جامعۀ شهری و روستایی ایران«و » کتابخانۀ عمومی«با عنایت به دو محور 
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 شرح مسئله
 بخـش و آمـوختنیِ   رسان و آگـاهی  پذیر کردن منابع اطالع دسترسعمومی  کتابخانۀ بنیادین منظر کلی، اولین خدمتاز 

، از طریـق فـراهم کـردن    بـراي عمـوم مـردم    و البتـه متناسـب بـا مخاطـب،     مختلـف  هاي شکلبه  معرفتی و دانشی،
و  علـم سـازي   یا عمـومی ترویج  .تاس منظور رشد خالقیت و بالندگی فردي و نیل به توسعۀ جمعی برابر به یهای فرصت

ـ  آن  نازلسطح  شایدجزئی مهم از این خدمت است که مندي به دانش،  و دغدغهعلمی ادراك و آگاهی   اطالعـات  ۀارائ
 فهـم   همـه  و گسـترده  توزیـع بـراي   تـالش  اش ی عال هدف اما باشد عموم مردمادراکی اساس توان  قابل فهم بر علمیِ
بـراي بهبـود    نگرش و روش و بینش و مهارت حل علمی مسائلارتقاي و عالوه بر آن،  مردم میان در علمی هاي یافته

علم  نهادعمومی و  تعامل کتابخانۀهنوز پیوند و در هر دو سطح نازل و عالی، است که  اینواقعیت . است ایشان زندگی
) به عنوان مشاوران اطالعـاتی ( شو کتابداران عمومیجایگاه و نقش کتابخانه نیز علمی ایران  ، جامعۀتبع محرز نیست و به

 را هاي عمـومی  توان نقش کتابخانه می ،کتابداري ةحوزفراملی در متون و اسناد هرچند  .شناسد نمیدر گستردن علم  را
 عنـوان عمومی به  ۀکتابخاناز که ، و اسناد ایفال 2یونسکو ۀدر بیانیبراي مثال ( شاهد بود »1سواد علمی«و  در گسترش دانایی

امـا   )شده هاي علمی و نوآوري یاد با مأموریت افزایش آگاهی از ... پیشرفت »4مرکز محلی اطالعات«و  »3محلی دانش ةدرواز«
 نگـريِ  جانبه و یکمعرفتی خواهی  و یا تمامیتمفهومی گویی  کلی بایا نیز در این متون و شاید ناخواسته و ناگزیر،  غالباً

 هاي قومی مواجهیم. و غفلت از اقتضائات ملی و فرهنگ[غربی]  فرهنگی

قانون سند نهضت مطالعۀ مفید، انداز، نقشۀ جامع علمی،  (قانون اساسی، سند چشماسناد باالدست ملی  بنا بردر رویکرد جزئی، 
هاي عمومی ایران مراکز یـادگیري، رشـد    ، کتابخانهاش) انداز آن و برنامۀ راهبردي هاي چشم تأسیس نهاد و سند تبیین مؤلفه

افزایـی و جلـب معرفـت و کسـب      دانـش تقویت روحیـۀ تتبـع و ابتکـار،    مهارت و ارتقاي تعامالت فکري و عملی براي 
هایی از این نوع  هاي عمومی و سایر کتابخانه کتابخانهتالش نهاد  . همچنینخالقیت و نوآوري است هاي اعتالي زمینه

 ،ها سـابقه دارد  هاي متنوع و ... سال براي تأمین منابع، تدارك زمینه و فضا، تمهید برنامهدر شهرها و روستاهاي میهن، 
افزایی  ایجاد همبازبینی و بازاندیشی در تجارب، هاي پیدا و پنهان،  اما همچنان تأمل اکتشافی براي غوررسی به ظرفیت

هـاي   و بسـته  علمی و ترویجی، تدوین سند جامع سیاستی و ارائۀ راهکارهاي اجرایـی  نهاد مردم هاي نامازبا نهادها و س
تـا بـر    ، مورد نیاز جـدي اسـت  اي) گونۀ کتابخانه 14هاي متنوعِ پیرامون  و محیط (متناسب با جامعۀ ایراناي  خدمتی و برنامه

ها و الگوها و راهکارهـاي نـاظر بـه سـه کـارویژة کتابخانـۀ        اساس دستاوردهاي آن در تبیین نقش و شناسایی ظرفیت
و معرفت علمی در زندگی آشنا شدن، ادراك نمودن و به کار بردن دانش  5عمومی، بتوان این مراکز را به محور یا قطب

 شهروندان مبدل ساخت.

 

 هاهدف

علمـی و   عمـوم در زمینـۀ   و خالقیـت  ك و آگاهیراارتقاي ادعمومی در  هاي کتابخانۀ و ظرفیت تبیین نقش •
سازي،  هاي عمومی در حیطه شها و رویکردهاي متنوع ، با مؤلفهمبتنی بر آن (انسانی، اجتماعی، محیطیِ)ارتباطات 

                                                           
1 Scientific Literacy 
2 https://www.ifla.org/publications/iflaunesco-public-library-manifesto-1994 
3 the local gateway to knowledge 
4 the local center of information 
5 hub  
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 در جهـان  اجرایـی  یـا ناکامیـابِ)   موفـق (و شـواهد   انتقـادي  ، مستند به سوابق مطالعاتیترویج و ...سازي،  ساده
-امریکـا، اسـکاندیناوي، شـرقی   -هاي اروپـاي غربـی   در سنّت نایافته یافته، در حال توسعه، توسعه کم در سه منطقۀ توسعه (دست
 ؛و ایران) آسیایی

  هاي کتابخانـۀ  ظرفیتها و  منطبق با کارویژه افزا، هاي هم با قابلیت علم نهاد نهادي و مردم هاي شناسایی حوزه •
 ؛ایرانی عمومی

علـم در   سـازي  عمـومی و الگوها و راهکارهـاي  سیاستی  پیشنهادهاي ، مشتمل برنهایی جامع گزارشتدوین  •
 .عمومی  کتابخانۀ
 اطالعـات   هـا،  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 کافت تهاي  راهبردي، تحلیل

اي،  داد واحـدهاي کتابخانـه   بنـديِ مبتنـی بـر بـرون     داد و رتبـه  تخصیص درون بنديِ درجه
-هاي علمـی  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 

در ایران و ، اسناد و منابع مکتوب مرتبط )کشور شهرها و روستاهاي هاي عمومی کتابخانه(شعاع خدماتی بالقوه و بالفعل ایران 
 هـاي  (عربـی، زبـان  و آسیایی (انگلیسی، فرانسوي/ آلمانی، اسپانیایی) فارسی و اروپایی هاي  به زبانو مشابه  کشورهاي پیشگام 

 .شرق آسیا) خاورمیانه و
 

 هاي مورد انتظار و خروجیدستاوردها 

 ؛سازي علم عمومیعمومی در  کتابخانۀ نقش و تحلیلی یینیگزارش تب •
 مستند تجربۀ جهانی با توجه به ،سازي علم در عمومی هاي کتابخانۀ عمومی گزارش توصیفی ظرفیت •

کم در سه منطقۀ  دست» مارك بنچ«هاي عمومی  هاي عملکردي کتابخانه (مطالعات سندپژوهی و گزارش
 ؛ایرانهاي ترویجی در  پیشینهو زبانی) -فرهنگی  جغرافیایی و سه سنت-اي توسعه

• افزایی با کتابخانۀ  براي هم (دانشگاهی، آموزشگاهی، مردمی)ها و نهادهاي دانشی  زمینه گزارش نهاديِ معرف
 ؛سازي علم عمومی و کتابدارانش در عمومی

در سازي علم  عمومی براي ها و الگوها و راهکارهاي پیشنهادي گزارش جامع نهایی شامل سیاست •
 .هاي عمومی کتابخانه

 

 پژوهشی پیشنهادي لزامی براي طرحا هاي کمینه

. مقدمه: پیشنهاددهنده باید شناخت و تحلیل خود از مسئله را بـه شـکل علمـی بـه بحـث بگـذارد و       1
 مشخص نماید؛ و کارکردگرا ها را به شکل عینی و جزئیها و پرسشطور هدفهمین
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و  فنـون هـاي گـردآوري و تحلیـل داده،    طور مفصل و مستند مراحل پژوهش، شیوه شناسی: به. روش2
توضیح  و دستاوردها هایابی به هدف براي دست طرح)این در مورد استفاده (مختصات هاي پژوهشی  روش

 داده شود؛
مشـخص گـردد.   (فـاز)  هر مرحله  نتایج و دستاوردهاي مستخرَج از. شرح خدمات و محصول: محتواي 3

 هر کدام اعالم شود؛ ۀهاي ارائهمچنین قالب یا قالب
 ؛)WBS(کار  بندي و ساختار شکست . زمان4
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 قانع ۀ(عالوه بر تجربتخصصی پژوهشگران  هاي ویژگی

 

 مقطع تحصیلی تخصص ردیف
 ترویج علم اي خبرة حرفه -دکتري (الزامی) علم و فناوري) گذاريِ سیاستارتباطات، شناسی،  (تاریخ، فلسفه، جامعه مطالعات 1
 ارشد / کارشناسیدکتري )نباشد 1مشاور/ الزامی: در صورتی که این تخصص در پیشینۀ مجري ( یا کاربردي پایهعلوم  *
 ارشد، دکتري کارشناسی/ کارشناسی (مشاور)اي ترویج علم  خبرة حرفه *
 دکتري )مشاور(نالیسم علم رعلوم ارتباطات اجتماعی، با رویکرد ژو *
 دکتري )مشاور( ، با رویکرد علم و فناوريگذاري عمومی سیاست *
 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(پژوهش  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 درخواستتطابق با نیاز و مسئلۀ موضوع  •
 تجربۀ کار در زمینۀ مشابه؛ •
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 صص گروه پژوهشی و احراز توانمندي و شایستگی در موضوع؛تخ •
 مندان افزایی گروه دانشوران و حرفه 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،   اس سیاست تخصیص نامتمرکز بودجۀ ملّی و در پیروي از راهبردهاي عـدالت همچنین بر اس
 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
 توانند مشارکت کنند و به همکاري با ایشان در مراحل بعد امیدواریم. 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 
 مهم ذیل: هايطبق 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 منظور تبیین مسئلۀ پژوهش و ارتباط با ذي برگزاري جلسۀ افتتاحیه به، با  طرح رسمی : آغاز99ماه  بهمن -
 .، با برگزاري جلسۀ اختتامیه براي ارائۀ گزارش نهایی: پایان طرح1400ماه  مرداداَ -

 

 مرداد 22        مهر 10             آبان 5                  ماه  دي-آذر          99 ماهبهمن               1400 ماهمرداد                 
 

اعالم نتایج  اعالم فراخوان

 داوري
 شروع طرح

پایان مهلت    

پیشنهاده ارسال  
انعقاد 

 قرارداد
 پایان طرح
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 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 (متخصصان و کتابداران کتابخانهمندان 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

در نظر گرفته شده است؛ میلیون ریال  500پذیرد. با این حال، سقف اعتبار مالی این طرح  صورت می جداگانه ،پیشنهاده
 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 شود و با نظر داوران، قابلیت گزینش 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 هاي مراکز دانشگاهی و پژوهشی) (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،  از ذيبراي تبیین مسئله و دعوت 
یـک مقالـۀ علمـی    انتشار افتتاحیۀ طرح بوده اجرا و هزینۀ آن را بر عهده دارند. گزارش نهایی طرح، 

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 شکست کار و خروجیقرارداد با توجه به 

درصـد مبلـغ، در قبـال     20(پرداخـت   ) پـیش 1شود: ( راهبر علمی و ناظران اجرایی و عالی، پرداخت می
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  ن معادل به حساب معرفیالضما وجه
 ) پرداخت نهایی و حسن انجام کار.3مطالعاتی و پیمایشی؛ (

 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  پرسش پیشنهاددهندگان ارجمند براي پاسخ به

 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 

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


	باسمهتعالی
	معرفی نهاد كتابخانههای عمومی كشور
	عنوان مسئله: دسترسپذيری آگاهی علمی در كتابخانۀ عمومی
	شرح مسئله
	هدفها
	قلمرو جغرافيايی و زبانی  پژوهش
	دستاوردها و خروجیهای مورد انتظار
	 گزارش تبيينی و تحليلی نقش كتابخانۀ عمومي در عمومیسازی علم؛
	 گزارش توصيفی ظرفيتهای كتابخانۀ عمومي در عمومیسازی علم، با توجه به تجربۀ جهانی مستند (مطالعات سندپژوهی و گزارشهای عملكردی كتابخانههای عمومی «بنچمارك» دستكم در سه منطقۀ توسعهای-جغرافيايی و سه سنت فرهنگی-زبانی) و پيشينههای ترويجی در ايران؛
	 گزارش نهادیِ معرفِ زمينهها و نهادهای دانشی (دانشگاهی، آموزشگاهی، مردمی) برای همافزايی با كتابخانۀ عمومي و كتابدارانش در عمومیسازی علم؛
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