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 تعالی باسمه

 هاي عمومی کشور معرفی نهاد کتابخانه
 اسـاس  بـر  امنـا)  هاي استان و شهرستان، و دبیرخانـۀ هیـأت   ، دبیرکل، انجمن1امنا تأهی(متشکل از ارکان  کشور عمومی هاينهاد کتابخانه

سـاخت، تجهیـز، بازسـازي، توسـعۀ      متـولیِ  )1382 (مصـوب اسـفند   »عمـومی  هايکتابخانه ادارة نحوة و تأسیس قانون«
، بـا هـدف   (عمـومی غیردولتـی)  آنهاست؛ که به عنوان نهادي فرهنگـی   ادارة عمومی و مدیریت و نظارت بر هايکتابخانه

(فارغ از ملیت و قومیت،  جامعۀ ساکن در ایران فرهنگی عموم برآوردن نیاز اطالعاتی، علمی، آموزشی، فراغتی و تفریحیِ
 این مطابق. پردازد رسانی به ایشان می به ارائۀ خدمات کتابداري و اطالع نژاد، مذهب، جنسیت، زبان، سن یا طبقۀ اجتماعی)

 »3عمـومی  کتابخانۀ« عنوان به که اي کتابخانه هر ،2اندشده استثنا 11 مادة 2 تبصرة در که هایی کتابخانه از غیر قانون،
 . شود اداره قانون این با مطابق و کشور عمومی هاي کتابخانه نهاد نظر زیر باید کند، می عزیز فعالیت ایران در

 875 کتابخانـۀ نهـادي،   2606 (شـامل کتابخانۀ عمـومی   3504شبکۀ  برخوردار از کشور عمومی هايکتابخانه اینک نهاد
مربـع و حـدود    متـر  2’880’253 در زیربنـاي  (کتـاب و ...)  منبع 41’952’249با  )5مستقل کتابخانۀ 23 ،4مشارکتی کتابخانۀ
درجـه یـا گـروه     9(در هـاي عمـومی شـهري     ستاد استانی و کتابخانه 31، 6در ستاد ملّیکتابدار)  5300(بالغ بر  همکار 7000

کنـد و مبتنـی بـر     که به بیش از نُه میلیون کاربر و دو میلیون عضو خدمت مـی  است ، روستایی و سیارداد) تخصیصِ درون
 ها برابرِ امروز گسترش دهد. را در کیفیت و کمیت، تا ده ها و برنامۀ راهبردي خود باید این خدمات 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 

اد آن کمیسیون و تصویب مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر، رئیس کتابخانۀ ملی ایران، و پنج نفر ریزی کشور، یک عضو از کمیسیون فرهنگی به پیشنه مدیریت و برنامه
، از بانوان هستند. این اعضا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و با حکم نظر صاحب که حداقل دو های علمی فرهنگی کشور استنظران و شخصیت از صاحب

شوند و یک نفر از ایشان به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان دبیرکل هیئت امنا مسئولیت ادارۀ امور دبیرخانه را به  ال انتخاب میجمهور برای مدت چهارس رئیس
 عهده خواهد داشت.

، کتابخانۀ السالم) و ةالصال (علیهآستان 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 )ةوالسالمالرحم (علیه، کتابخانۀ آستان حضرت عبدالعظیم سالم)رحمةوال(علیهاال  آستان حضرت معصومه

 . نامه) (تابع وقفهای وقفی  و کتابخانهمرعشی نجفی، کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی  العظمی  الله آیت
ای، مّلی و یا برخی دیگر از ساختارها و  منطقه   از طریق حاکمیت محلی،   کتابخانۀ عمومی سازمانی است که اجتماع،«کند:  ایفال کتابخانۀ عمومي را چنین تعریف مي ٣

العمر را از طریق  و امکان یادگیری مادام   انگیز خیالاطالعات، آثار    خانۀ عمومی دسترسی به دانش،کند. کتاب 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  یدارا یکتابخانۀ عموم ».کند تمامی اعضای اجتماع فراهم می گاهییرسان (اطالعسه کارویژه است: 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  که طبق ضوابط شیوهها و مؤسسات دولتی و غیردولتی  با مالکیت یا مدیریت افراد، سازمان ٤
 شوند.  می

افزار، تجهیزات، خدمات آموزشی کتابداری و ... تأسیس  ای، نرم که با مشارکت نهاد در تأمین منابع کتابخانه(حقیقی و حقوقی) مسئول   با مالکیت یا مدیریت مؤسسان یا مدیران ٥
 شوند. اداره می و
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) امور عمرانی، حراست، روابط عمومی و امور بین
، یسانی و پشتیبانکل: منابع ان (دو اداره. معاونت اداری و مالی ۴، ریزی، پژوهش و آموزش، فناوری اطالعات) (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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 امان س/ توسعۀ  کتابخانهیکپارچۀ افزاري مدیریت  اي و نرم سامانۀ  داده: عنوان مسئله
 سـامانۀ  یـک  شـود،  مـی  شـناخته  نیـز  2کتابخانـه  مدیریت سیستم یک عنوان بهکه  ،1یکپارچه اي کتابخانه سیستم یک

 ،هـا  سـفارش  ،منـابع  ردیـابی  بـراي  کـه  سـت ها کتابخانـه اي از  یـا مجموعـه   یـک  بـراي  3سـازمانی  منابع ریزي برنامه
 داده پایگـاه  یـک  شـامل ً  معمـوال  اي، یکپارچه چنین سامانۀ .شود می استفاده و ... دهی کاربران، امانت يها صورتحساب

هـاي   سیستم اکثر. است )کارکنـان  کاربران و( کاربر گرافیکی رابط دو و داده پایگاه این با تعامل برايي افزار نرم اي و رابطه
. شـوند  مـی  ادغـام  رابطا یک ب ها این ماژول از یک هر و ،دارند ماژول نام بهاي  هاي جداگانه بسته یکپارچه، اي کتابخانه

 :ها ماژول از هایی نمونه

 ؛منابع صدور و دریافت سفارش،ثبت،  •
 ؛سازي نویسی و نمایه فهرست •
 ؛(امانت، بازگشت، تمدید و رزرو)گردش منابع  •
 ؛نشریات •
 .4همگانی دسترسی برخط فهرست •

پلتفـرم عمـالً نشـان داده اسـت کـه      سکوي تعامل یـا  گسترش و اضافه شدن منابع دیجیتال و تبدیل کتابخانه به یک 
کتابخانـه در واقـع    سامانۀ جدیدنسل ، تواند جوابگو باشد. از این رو نمیطور سنتی  بهدیگر  ،یکپارچه اي کتابخانه سیستم
منظور تسهیل سـازماندهی و   جداگانه به یهای امانه) هستند که به عنوان سERMهاي مدیریت منابع الکترونیکی ( سیستم
چنـین  در ایـن زمینـه ناکـام مانـده و     سـنتی   سیستم چراکهاند؛  ها ایجاد شده آوري منابع الکترونیکی در کتابخانه فراهم
 ) چاپی هستند.مواددیریت منابع (فقط قادر به من حالت در بهتریهایی  سامانه

هـاي در خـور تقـدیر     رغـم تـالش   ، بـه موضوعیت یافته نیز در ایران عزیز هاي عمومی کتابخانه توسعۀ سامانۀ ،بنابراین
 است. اي ارتقایی و توسعه گیري و پیهاي کنونی، قابل بررسی تحلیلی  متولیان سامانه

  

 شرح مسئله
مـدیریت  کنـونی   اي و با وجود تغییرات ارجمند در کـاربري مـدیریتی، سـامانۀ    هاي کتابخانه ل سامانهتغییر نسعالوه بر 
نیسـت   ها و خـدمات  نیازها و مراجعات اعضا و مخاطبان اصلی برنامهگوي  نیز پاسخ، نهادهاي عمومی زیر نظر  کتابخانه

یکـی   طرفی دیگر،گیرد. از  کتابخانه مورد استفاده قرار می راجرایی و مدیریتی د بیشتر براي انجام کارهاي معمول بلکه
هـاي   مدیریت کتابخانـه  ، پیشنهادهاي آن براي بهبود سامانۀ»طرح پژوهشی استقرار نظام آماري نهاد« دستاوردهاياز 

ه بـا  ي مطلـوب کتابخانـۀ آینـد   سـناریو  برنیز  »هاي عمومی نگاري کتابخانه طرح پژوهشی آینده«نتایج  وعمومی است 
هـاي عمـومی کشـور بـراي     نهـاد کتابخانـه   عـالوه،  به. طلبد اي را می و تدارك ویژة سامانه کید داردی تأپلتفرم رویکرد

، همچنین همساز با تحوالت محیط و رونـدهاي  هاپذیر کردن آن خود و دسترس هاي و برنامه گسترش و توسعۀ خدمات

                                                           
1 Integrated library system 
2 library management system 
3 Enterprise resource planning 
4 OPAC 
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هـاي  ، نیازمند به کارگیري فناوريگیر و کاهش امکان حضور فیزیکـی)  همه (از قبیل شیوع بیماريو اقتضائات نوپدید جاري  آتی
 اجتمـاعی،  هاي رسانه موبایل، هاي اپلیکیشنپردازش زبان طبیعی،  ابري، رایانش اشیا، اینترنت همچون نوین اطالعاتی

با حفظ و تقویت تؤامان ماهیت اجتماعی و عـام   ینچِ کبلَ و مصنوعی هوش داده، گريتحلیل افزوده، و مجازي واقعیت
فرهنگی یا کنشگري متقابل فرم ارتباطات  و پلت مثابۀ سکّو یا زیرساخت به عنوان مرکز اجتماعات محلّی؛ و بهخدمات کتابخانۀ عمومی (

فعـال و   همچون امکان بازدید دو میلیون کاربر ،اي کتابخانه ۀهاي جانبی سامان  ظرفیتهمچنین استفاده از ) است. جامعه
مـدیریت   نۀتوسـعه و بهبـود سـاما    سويبه عنوان فرصت درآمدزایی، حرکت به  فعال، میلیون کاربر نیمه 10نزدیک به 

 نماید. می توصیههاي عمومی را بیش از هرزمانی  کتابخانه

پیشبرد پژوهشـی بـا   با که در پی آن است بنا شده و و  گرفتهشکل  ها همین دالیل و موجب نامه بر پایۀ  این درخواست
هـاي نـوین    ظرفیـت شناسـایی  تناسب آن با کارکردهاي کتابخانۀ عمومی، همچنـین بـا   موجود و  هدف ارزیابی سامانۀ

اي نهـاد   کتابخانـه  ین سند جامع توسعه و بهبود سـامانۀ به تدو فناوري اطالعات و ارتباطات در حیطۀ خدمات کتابداري،
 بپردازد.) (سامان

 

 هاهدف

 یهـاي مختلفـ   اسـاس شـاخص   برها،  و قوتها  ارزیابی سامانه موجود به جهت شناسایی نقاط ضعف و کاستی •
 ؛ها و کاربرپسندي همچون بازیابی اطالعات، صحت داده

 ؛)3يپذیر و دسترس 2، یکپارچگی1محرمانه بودن( ها تدوین منشور امنیت داده •
 ؛4ها داده نامه لغتتدوین  •
 اي؛ کتابخانه ها در سامانۀ ود فرآیند گردش دادهراهکار براي بهب ارائۀ •
 ؛اي کتابخانه هاي نوین در سامانۀ ارگیري فناوريها براي توسعه و به ک ظرفیتشناسایی  •
 هـایی  هدف ایجاد پلتفرمی براي ارائۀ تسهیلگرانۀ خدمات و برنامه با ،سامانه ها بر پایۀ توسعۀ خدمات کتابخانه •

  ؛موسیقی و آموزش و کتاب و ...هاي فیلم و  مانند اپلیکیشن ،که نهاد مالک آن نیست
و  افـزاري  افـزاري و نـرم   از تمـامی ابعـاد سـخت    ،اي نهاد کتابخانه توسعۀ سامانۀ راهبردي-تدوین نقشۀ جامع •

 ؛اي شبکه
یابی بـه مقصـد    ، براي دستل) براي مدت زمان حداکثر سه سابا بیشترین جزئیات ممکـن عملیاتی ( ۀن برنامتدوی •

 .مطلوب
 هـا، اطالعـات    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
نگاشتی، نظـام   سناریوهاي آیندههاي مربوط،  و راهبرد) 5(سواتکافت تهاي  راهبردي، تحلیل

داد  بنديِ مبتنی بر بـرون  داد و رتبه تخصیص درون بنديِ درجه، سیاهۀ خدماتجامع آماري، 
... از طریـق   کتابخانه و و فناوري اطالعاتفرایندهاي استانداردها و اي،  واحدهاي کتابخانه

 .شود نهاده میدر اختیار مجري (دفتر پژوهش) ناظر فرایندي طرح 
                                                           
1Confidentiality  
2 Integrity 
3 Availability 
4 Data dictionary 
5 SWOT  
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  پژوهشقلمرو  
بـه  در ایـران و کشـورهاي پیشـگام    اسناد و منـابع مکتـوب مـرتبط    سامان و ، ها کتابخانههاي یکپارچۀ مدیریت  سامانه

 .هاي فارسی و اروپایی زبان
 

 هاي مورد انتظار نتایج و خروجی

 ؛موجود سامانۀ شناسایی نقاط ضعف و قوتگزارش ارزیابی  •
 ؛ها داده نامه لغتتدوین  •
 ؛ها داده امنیت منشورارائۀ  •
 ؛نهاد اي کتابخانه سامانۀ توسعۀ راهبردي براي جامع نقشۀ •
 عملیاتی سه ساله. برنامۀ •

 

 پژوهشی پیشنهادي لزامی براي طرح ا هاي کمینه

. مقدمه: پیشنهاددهنده باید شناخت و تحلیل خود از مسئله را بـه شـکل علمـی بـه بحـث بگـذارد و       1
 را به شکل عینی و جزئی مشخص نماید؛ها ها و پرسشطور هدفهمین

هـاي گـردآوري و تحلیـل داده، فنـون و     طور مفصل و مستند مراحل پژوهش، شیوه شناسی: به. روش2
ها و دستاوردها توضیح یابی به هدف براي دست (مختصات مورد استفاده در این طرح)هاي پژوهشی  روش

 داده شود؛
هاي مشخص گردد. همچنین قالب یا قالب(فاز) مرحله  . شرح خدمات و محصول: محتواي خروجی هر3

 ارائۀ هر کدام اعالم شود؛
 ؛)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

مرتبط بـا موضـوع و مسـئله، شـناخت از کتابخانـۀ عمـومی، همچنـین اعتبـار آنـان را در زمینـۀ ایـن            
 .(در قالب پیوست پیشنهاده)نامه بازتاب دهد  درخواست

 
 )کننده مشابه و قانعۀ(عالوه بر تجربتخصصی پژوهشگران  هاي ویژگی

 مقطع تحصیلی تخصص ردیف
 دکتري (الزامی) ، هوش مصنوعیافزار، فناوري اطالعات مهندس علوم رایانه/ نرم 1
 دکتري )مشاور( فناوري یپژوه آینده *
 دکتري (مشاور)اجتماعی -هاي اقتصادي هندسی صنایع، سیستمم *
 دکتري/ ارشد (مشاور) کتابخانۀ عمومی اي دانشگاهی یا رستۀ حرفه گرایشکتابداري،  *
 دکتري (مشاور) علوم داده *
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 معیارهاي ارزیابی پیشنهاده
-(دوسـو ) ارزیابی بسته 1گیرد: ( اي مورد بررسی و داوري تخصصی قرار می مرحله کم در فرایندي سه هر پیشنهاده دست

توسط متخصص  )ناشناس -سو (یک) ارزیابی بسته 2؛ (امتیاز) 50(نهادي یا استاد دانشگاهی  توسط متخصص برون) ناشناس
) ارزیابی کارنامک علمی و تجربی و ترکیب تخصصـیِ  3؛ (امتیاز) 30(اي کتابخانۀ عمومی، داراي پیشینۀ پژوهشی  حرفه

درصد امتیاز هر مرحله را احراز کند. در صورتی که  60باید . پیشنهادة شایستۀ گزینش، حداقل امتیاز) 20(گروه پژوهش 
هایی در پیشنهاده یا پیشنهاددهنده، گزینش نهایی  اختالف امتیاز دو یا چند پیشنهادة برتر، کمتر از ده امتیاز باشد یا ابهام

مایندة گروه پیشـنهاددهنده  اي و ن را دشوار کند، مرحلۀ چهارم ارزیابی، با داوري باز و دعوت از داوران تخصصی و حرفه
 پذیرد. معیارهاي ارزیابی، چنین است: مهر صورت می 29تا  28در روزهاي 

 چگونگی تبیین مسئلۀ پژوهش و تحلیل آن؛ •
 شناختیِ متناسب با پژوهش؛فرایند و جزئیات روش  •
 ؛با امکانات) (سازگاري با نیاز مخاطبان و نهاد؛ و متناسب بودنتطابق با نیاز و مسئلۀ موضوع فراخوان  •
 تجربۀ کار در زمینۀ مشابه؛ •
 تخصص گروه پژوهشی و احراز توانمندي و شایستگی در موضوع؛ •
 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
گاهی، در شرایط مشابه کیفی و مالی، داراي اولویت خواهند بود. نظارت اجرایی و ضمانت مرکز دانش

محـور،   همچنین بر اساس سیاست تخصیص نامتمرکز بودجۀ ملّی و در پیروي از راهبردهاي عـدالت 
 هـا و مراکـز پژوهشـی تهـران،     شـابه میـان دانشـگاهیان و پژوهشـگران اسـتان     ت نسـبیِ در شرایط 
 شد.برگزیده خواهد  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 نظـر گرفتـه شـده     حقوقی و داوري و مـالی)  (شامل مراحلماه کلی  15اجرایی و  ماه 12براي انجام این طرح حداکثر 
 هاي مهم ذیل:است؛ طبق برنامۀ زمانی و تاریخ

 : انتشار فراخوان؛99اَمرداد  11 -
 : آخرین مهلت ارسال پیشنهاده؛99مهر  10 -
 ها؛: اعالم نتایج داوري پیشنهاده99آبان  5 -
 : ثبت در سامانۀ سمات ملّی و دریافت شناسۀ رهگیري؛99آبان  -
 قرارداد؛ انعقاد :99آذر و اوایل دي اواخر  -
 نفعان؛ منظور تبیین مسئلۀ پژوهش و ارتباط با ذي ، با برگزاري جلسۀ افتتاحیه به : آغاز رسمی طرح99ماه  بهمن -
 : پایان طرح، با برگزاري جلسۀ اختتامیه براي ارائۀ گزارش نهایی.1400ماه  اسفند -
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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

میلیون ریال در نظر گرفته شده  1200پذیرد. با این حال، سقف اعتبار مالی این طرح  صورت می ، جداگانهپیشنهاده
 تر خواهد بود. هزینه هاي کم است؛ طبعاً در شرایط مشابه کیفی، اولویت با پیشنهاد

 ،ارتقاي نتیجۀ پژوهش از سقف اعتبار را، با ۀ بیشتررف 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 
غاز طرح و در سرآهاي پژوهشی،  کند. همچنین مجریان ارجمند طرح مبلغ نهایی قرارداد را تعیین می

نفـرة   30موظف به برگزاري یک جلسۀ نهایتـاً  نفعان به مشارکت،  براي تبیین مسئله و دعوت از ذي
یـک مقالـۀ علمـی    انتشار افتتاحیۀ طرح بوده اجرا و هزینۀ آن را بر عهده دارند. گزارش نهایی طرح، 

ریـان اسـت. مبلـغ    مستخرج از آن و ارائۀ خالصۀ مدیریتی و چکیدة انگلیسی، از دیگـر تعهـدات مج  
شده در سه یا حداکثر چهار مرحله، بعد از تأییـد   هاي تعریف قرارداد با توجه به شکست کار و خروجی

درصـد مبلـغ، در قبـال     20(پرداخـت   ) پـیش 1شود: ( راهبر علمی و ناظران اجرایی و عالی، پرداخت می
ي ریـیس دانشـگاه یـا پرداخـت     بـا امضـا  » انجام تعهـدات «و » پرداخت پیش«نامۀ کتبی  تحویل دو ضمانت

مرحلـۀ  انجـام  نـاظر بـر    ) پرداخت2؛ (کل کشور) داري هخزان نزدشده  الضمان معادل به حساب معرفی وجه
 ) پرداخت نهایی و حسن انجام کار.3؛ (مطالعاتی

 

 مرداد 11        مهر 10  آبان        5                  ماه  دي-آذر          99ماه بهمن                  1400ماه سفندا                 
 

 اعالم فراخوان
اعالم نتایج 

 داوري
 شروع طرح

پایان مهلت    

 ارسال پیشنهاده
انعقاد 

 قرارداد
 پایان طرح
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 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 

 مانه قرار داده شده است ***گاه سا *** راهنماي ارسال طرح بر وب

 

 هاي ارتباطی راه
ها، دریافت اطالعات تکمیلی یا رفع ابهام احتمالی با رایانامۀ ذیل مکاتبه  پیشنهاددهندگان ارجمند براي پاسخ به پرسش

 فرمایند:
research@iranpl.ir 

 اند: پژوهشگران گرامیاي  همچنین کارشناسان گروه پژوهش مهیاي پاسخگویی به تماس تلفنی یا مکاتبه
 021-88925792/88925791 )139(داخلی 

 یا
88925790-021 

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