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 تعالی باسمه

 هاي عمومی کشور معرفی نهاد کتابخانه
 اسـاس  بـر  امنـا)  و دبیرخانـۀ هیـأت   شهرستان،هاي استان و  ، 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)  آنهاست؛ که به عنوان نهادي فرهنگـی   ادارة و مدیریت و نظارت بر عمومی هايکتابخانه

(فارغ از ملیت و قومیت،  ایرانجامعۀ ساکن در  فرهنگی عموم اطالعاتی، علمی، آموزشی، فراغتی و تفریحیِبرآوردن نیاز 
 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
و حـدود   مربـع  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 سیار، )داد تخصیصِ درون
 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 ذیاستان، رئیس شورای عالی (رئیس هیئت امنا)قانون: وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  ۲های عمومی، بر اساس مادۀ  ترکیب هیأت امنای کتابخانه 1 

پنج نفر  ریزی کشور، یک عضو از کمیسیون فرهنگی به پیشنهاد آن کمیسیون و تصویب مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر، رئیس کتابخانۀ ملی ایران، و مدیریت و برنامه
انوان هستند. این اعضا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و با حکم ، از بنظر 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  جمهور برای مدت چهارسال انتخاب می رئیس
 عهده خواهد داشت.

، کتابخانۀ السالم) و ةالصال (علیهآستان قدس رضوی  یهاکنند، عبارتند از: کتابخانۀ ملی، کتابخانه این قانون، که از ضوابط و مقررات خاص خود تبعیت میهشت استثناء  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  مرعشی نجفی، کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی و کتابخانه العظمی  الله آیت
ای، مّلی و یا برخی دیگر از ساختارها و  منطقه   حلی،از طریق حاکمیت م   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    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  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  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 که با مشارکت نهاد در تأمین منابع کتابخانه(حقیقی و حقوقی) مسئول   انبا مالکیت یا مدیریت مؤسسان یا مدیر  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 اداره(سه خوانی  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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 کتابخانه، همساز با نیاز کاربر فضا و تجهیزات الگو ي : عنوان مسئله
سو و  از یک هاي عمومی براي جذب آنان به از کتابخانه مطلوب کاربران در کتابخانه و تجهیزات فضا اهمیت به توجه با

فضـاي   کیفیـت  بهبـود  منظور به عمیق بازنگري ها، بسیاري از کتابخانه درو تجهیزات  فضا کمبودنامطلوبیت  وکاستی 
 درتؤامـان فضـا و معمـاري     اهمیـت هاي عمومی،  در کتابخانه. ضرورت داردداخلی کتابخانه و تجهیزات اختصاصی آن 

ها، فراوان و مضاعف است. بر اساس بیانیۀ ایفال  گونه کتابخانه جذب کاربران و تدارك خدمت به آنان در سه کارویژة این
تنـوع  ) 1(بخانه باید لحاظ شود: کتا طراحی فضاهايدو اصل اساسی در ، )ها و مؤسسات کتابداري المللی انجمن بین(فدراسیون 

هاي مختلف کتابخانه  شود که بخش رعایت این دو اصل موجب می .پذیري و هماهنگی انعطاف )2(وظایف و عملکردها، 
با رعایت انعطاف، حداکثر استفاده از فضـا   تاکنند  عمل  -یک کـل  ۀمنزل به -که جملگی  قرار گیرنداي در کنار هم  گونه به

، اصولی دیگر هم افزوده عمومی ۀکتابخان ساختمان طراحی درشود.  فراهمهاي بعدي نیز  و امکان گسترش آید به عمل
تعبیه و  ؛کنندگان مراجعه آسان تردد و کنندگی، ایجاد تعلق فرهنگی دعوت بیرونی، نماي جذابیت به توجه خاص شود: می

کارکردهاي آموزشی، اجتماعی و فراغتی کتابخانۀ عمومی براي همۀ  منظور تحقق هب مختلف هاي بخشتدارك فضاها و 
 معمـولِ  هاي بخش بر عالوه، سالخوردگانحرکتی و  معلوالن ،نابینایان کودکان، نظیر خاصی هاي ویژه گروه ، بهکاربران
 وساخت  کانمانتخاب  ؛و احتراز جدي از ایجاد موانع ارتباطی، از قبیل ستون و دیوار و ... دستیابی سهولت اي؛ کتابخانه

و نهایتـاً   کنـد؛  پذیر امکانرا  ساختمان افقی و عمودي ۀتوسع و گسترش که اي گونه به عمومی ۀکتابخان ساختمان طرح
 و انـرژي)  (تمـدد قـوا و کسـب   بـازفرحی   و لـذت  و مانیشاد احساس براي محلی باید عمومی هاي کتابخانه ساختمانآنکه 

 در کـار رفتـه   لوازم به و ابزار (مجموعۀ؛ و در مورد تجهیزات باشد و برقراري پیوندهاي اجتماعی ها فرصت شمردن غنیمت
سـازي بـا    آن نیز سهولت کاربري، شرط اصلی است و جذابیت و هماطالعات)  اشاعه و ارائۀ خدمات، سازماندهی، نگهداري،

  مند ضرورت تام دارد. و سازواريِ قاعدههویتی و بصري هاي)  (المانفرهنگ و نیاز کاربران، داشتن عناصر 

 ۀدر همـ هـاي عمـومی    کتابخانـه  )فضا و سازه و معمـاري و تجهیـزات اختصاصـیِ   (ریزي کالبدي و فضایی  برنامه ،بنابراین
قابـل بررسـی و    اش متنوع و چندبعدي تمدنی و فرهنگیِ هاي ویژگیمالحظۀ در ایران نیز با  ،کشورها موضوعیت یافته

 گیري است. پی

  

 شرح مسئله
در واحد گانه، هزاران  هاي سه مخاطبان عام، کارویژهبا اي  کتابخانهبه عنوان سازمانی هاي عمومی کشور،  کتابخانهنهاد 

 سـامانۀ ایجـاد  رغم اقـدامات مهـم در    به -شود واحد نیز به آن افزوده می 100که ساالنه حدود -شهرها و روستاهاي ایران 
الگـووارة  ،  هریـک  اي نقشـه هاي  شناسنامهیاب جهانی و  در سامانۀ موقعیت ها یکایک کتابخانهگذاري  نقطه(برخوردار از  عمرانی

مترمربعـی بـراي    280و  220، 120تـدوین سـه تیـپ    هـا،   در برخـی اسـتان   اجراشـده و جـاري   آمایش سـرزمینیِ مکان یابی و 
در حیطۀ معماري داخلـی و  ، همچنان سازمانی هاي درون نامه و نظام )ساختار مشاوره و نظارتهاي روستایی، تنظیم  کتابخانه

الت و ضـ ایـن موضـوع باعـث بـروز مع     اي جامع و مدون اسـت.  فاقد رویه، ۀ عمومیکتابخان طراحی تجهیزات مختص
، عدم تناسب و توازن فضاها، نبـود  اندكپذیري : عدم تطابق فضاها با نیازهاي امروزي، انعطافاست، از قبیل مشکالتی

غفلت از یکسان،  ساز حجمی و تجسمی هویت هاي المانفقدان مشخص در خصوص انتخاب تجهیزات، یا اختیار معیار 
العمر و  و صدا و ... در فضاهاي مختص خواندن و یادگیري مادامرنگ  اقتضائات ارگونومیک و خصوصیات مرتبط با نور و
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 ،عمومی ۀفضا و تجهیزات کتابخان طراحی در مناسبی الگوهاي بهبراي دستیابی  راهکارها از یکیشاید . فراغت و گفتگو
 .باشدعمومی ایرانی  ۀکتابخاندر و بررسی میدانی کارکردها  موفق هاي نمونه ۀمطالع

(از سـه  فضـا   نگر جزئی طراحی نامۀ الگو و استاندارد و نظامتدوین بر ضرورت بنیادي  ۀ حاضرنام درخواست اساس، این بر
  هـاي  هاي مختلـف کتابخانـه   و تجهیزات در بخش هاي محیطی و اقلیمی) ابط و چیدمان فضایی، و زمینهومنظر کالبدي و فُرمی، ر

 ، مبتنـی اسـت و  و ...) خ خطی، تاالر اجتماع، کالس آموزشی تاالر مطالعه، نُسمعلوالن، پژوهشگران، ، ان(مرجع، مخزن، کودکعمومی 
 انتظار دارد.را  عملیاتی-اجراییراهکارهاي ها و  طرحضوابط و مقررات، نامۀ الگو،  مستندات نظامارائۀ 

 

 هاهدف

با توجـه بـه    بررسی اجمالی وضعیت کنونی و شناسایی فضاهاي الزامی و مرجح یک کتابخانۀ عمومی •
 ؛هاي پیشرو کنونی و آتی، بر اساس مطالعات میدانی و تطبیقی اقتضائات فناوري

 عمومی  ۀي کتابخانهافضابا طراحی الگوهاي متناسب  •
o فضاي اصلی؛ 
o فضاي عطف اصلی؛ 
o فضاي ارتباطی؛ 
o .فضاي خدماتی 

 کاربر ایرانی طراحی تجهیزات مطلوب •
o مبلمان کتابخانه؛ 
o هاي کاري؛ ایستگاه 
o هاي جستجو؛ ایستگاه 
o میز و صندلی مطالعه؛ 
o  مرتبط. هاي لوازم و نشانهقفسه و 

هـاي   در کتابخانـه  و طراحـی داخلـی   براي بهبـود فضـا   عملیاتی-اجرایی راهکار و دستورالعمل نیل به •
 موجود.
 هـا، اطالعـات    هـاي عمـومی، داده   هاي اخیر و جاري پژوهشی در کتابخانـه  با توجه به طرح

، تحت مدیریت نهاد، سیاهۀ خـدمات  هاي عمومیِ و مطالعات مرتبط با کتابخانه هشد پردازش
اي،  داد واحـدهاي کتابخانـه   بنـديِ مبتنـی بـر بـرون     داد و رتبـه  تخصـیص درون  بنـديِ  درجه

و ... از طریق ناظر فراینـدي   ها عمرانی، الگووارة آمایش سرزمینی، مجموعه پالنفرایندهاي 
 .شود نهاده میدر اختیار مجري ) و آموزش (دفتر پژوهشطرح 

 
  پژوهش و زبانی قلمرو جغرافیایی 

در ایـران  مرتبط  و تصویري اسناد و منابع مکتوب ؛آن گانۀ14، در انواع کشور شهرها و روستاهاي هاي عمومی کتابخانه
 .هاي فارسی و اروپایی به زبانو کشورهاي پیشگام 
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 هاي مورد انتظاردستاوردنتایج و 

و تجهیـزات  در رابطه بـا فضـا    پژوهانه نگر و آینده گذشته و تحلیل مطالعات هامروري پژوهشگزارش  •
 هاي عمومی؛ کتابخانهاختصاصی 

 ؛تجهیزاتو  فضاهاي عمومی نهاد، به لحاظ  گزارش بررسی اجمالی وضعیت کنونی کتابخانه •
 ؛هاي کتابخانۀ عمومی الگوهاي طراحی شده براي فضاهاي داخلی و بخش •
(شامل ارائۀ: دستینۀ  هاي عمومی موجود کتابخانهتغییر طراحی در هاي  استانداردها و دستورالعمل تدوین •

، تغییـرات معمـاري   هـا و ...  کف و سـقف و جـداره   اي موجود با تعویض متریال ارتقاي کیفی فضاهاي کتابخانه
خطـی، تـاالر مطالعـه بـا      هـاي مختلـف از قبیـل بخـش نُسـخ      استانداردهاي بخشسازي فضا؛  داخلی، شاداب

هاي کودکان و بزرگساالن مایـل   مالحظات نور و رنگ و صدا، خدمات معلوالن، شادابی و پرسروصدایی بخش
 ؛)به گفتگو

ۀ عمومی، با تقید ارگونومیک و کتابخانهاي  و نمادها و نشانهحی شده براي تجهیزات اطر يالگوها •
 کاربرپسند؛تجسمی تناسبات 

هـاي نگهـداري بهینـۀ     و دسـتورالعمل  عملیاتی براي بهبود مستمر طراحـی داخلـی  -اجرایی راهکاري •
 .تجهیزات

 

 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
 و جزئی مشخص نماید؛ها را به شکل عینی ها و پرسشطور هدفهمین

و  فنـون هاي گـردآوري و تحلیـل داده،   شناسی: به طور مفصل و مستند مراحل پژوهش، شیوه. روش2
 ها توضیح داده شود؛یابی به هدف هاي پژوهشی مورد استفاده براي دست روش

 هايمشخص گردد. همچنین قالب یا قالب(فاز) . شرح خدمات و محصول: محتواي خروجی هر مرحله 3
 هر کدام اعالم شود؛ ۀارائ
 ؛)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   نمندياي که بتواند توا 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 قانعۀ(عالوه بر تجربتخصصی پژوهشگران  هاي ویژگی

 مقطع تحصیلی تخصص ردیف
 / ارشددکتري )الزامی( طراحی داخلی -مهندس معماري 1
 دکتري/ ارشد (الزامی)طراحی صنعتی  2
 دکتري/ ارشد (مشاور) کتابداري، گرایش کتابخانۀ عمومی *
 دکتري/ ارشد )مشاور/ همکار الزامی(ارتباطات تصویري/ گرافیک  -هنر تجسمی *
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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  )ناشناسسو -(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  60. پیشنهادة شایستۀ گزینش، حداقل باید امتیاز) 20(گروه پژوهش 
پیشنهاددهنده، گزینش نهایی هایی در پیشنهاده یا  اختالف امتیاز دو یا چند پیشنهادة برتر، کمتر از ده امتیاز باشد یا ابهام

اي و نمایندة گروه پیشـنهاددهنده   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؛وشفرایند و جزئیات ر  •
 ؛(سازگاري با نیاز مخاطبان و نهاد؛ و متناسب بودن با امکانات) نامه درخواستتطابق با نیاز و مسئلۀ موضوع  •
 تجربۀ کار در زمینۀ مشابه؛ •
 تخصص گروه پژوهشی و احراز توانمندي و شایستگی در موضوع؛ •
 مندان افزایی گروه دانشوران و حرفه ان مشارکت و همها با کارهاي پژوهشی و اجرایی، و میز 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،   وي از راهبردهاي عـدالت همچنین بر اساس سیاست تخصیص نامتمرکز بودجۀ ملّی و در پیر
 هـا و مراکـز پژوهشـی تهـران،     شـابه میـان دانشـگاهیان و پژوهشـگران اسـتان     نسـبیِ ت در شرایط 
 برگزیده خواهد شد.هاي استانی  پیشنهاده

 پایان نیافته، در ایـن   99هاي پژوهشیِ جاري که طرح مشترك آنان با نهاد تا اول مهر  مجریان طرح
 ارکت کنند و به همکاري با ایشان در مراحل بعد امیدواریم.توانند مش فراخوان نمی

 
 یجدول زمان و ها تاریخ

در نظر گرفته شده است؛  (شامل مراحل حقوقی و داوري و مالی)ماه کلی  12اجرایی و  ماه 9براي انجام این طرح حداکثر 
 هاي مهم ذیل: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 :99اواخر آذر و اوایل دي  -
 نفعان؛ پژوهش و ارتباط با ذيمنظور تبیین مسئلۀ  ، با برگزاري جلسۀ افتتاحیه به : آغاز رسمی طرح99ماه  بهمن -
 .، با برگزاري جلسۀ اختتامیه براي ارائۀ گزارش نهایی: پایان طرح1400ماه  آبان -
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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 کتابداران کتابخانه(متخصصان و مندان 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 ۀ بیشتر از سقف اعتبار را، بارف هزینصاي  پیشنهاده اگربسیار محدود همچنین، در مواردي 
 خواهد داشت. را نظر داوران، قابلیت گزینش شود و با 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) پیشنهاده(در و 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،  براي تبیین مسئله و دعوت از ذي
یـک مقالـۀ علمـی    انتشار بوده اجرا و هزینۀ آن را بر عهده دارند. گزارش نهایی طرح، افتتاحیۀ 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 قرارداد با توجه به شکست کار و خروجی

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

 

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

فراخواناعالم   
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 

 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  پیشنهاددهندگان ارجمند براي پاسخ به پرسش

 فرمایند:
research@iranpl.ir 

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

 یا
88925790-021 

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