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پیؼگفتبس

تٌقٛو ً تٛالی ىؽ قاؾمانی تو قیكتم ىای تٌلیتع ً ننممتا ظنظهىتا ً نْالٚتا

آمتاؼی تتوٚنٌنن یکتی نؾ ٌٚنمتا نيتدی ظؼ

تؽنامتوؼیؿی ً تًتیی گیؽی تكتمیی ظنؼظ ظؼ ًنلت ٙنؼنیتو آمتاؼ ظلیتك ً ظؼقتدر ظؼ ؼًنتعىای ْؽذؼیتؿیر قیاقتدگػنؼی ً
تًیی گیؽی قاؾمانىای مطمدف کهٌؼر نمهی نقاقی نیفا میکنع آنچو ؼًنع تٌلیع ً ننمهاؼ آماؼ ظلیك ً ظؼقتد ؼن ظؼ ىتؽ
خامٛونی تُیین می کنع ًخٌظ یک نٗام آماؼ کاؼآمع ً ممناقة تا قاضماؼ آن خامٛو نقد نٗام آماؼ کاؼآمع ظؼ یک خامٛو
پیم نیاؾ ً نؽِ الؾم تؽنی تٌقٛو یافمو تٌظن آن خامٛو نقد نؾ ىیین ؼًی ً تتا تٌختو تتو نىییتد مٌَتٌ٘ر ظؼ پندتاه ً
نهیین خدكو نٌؼنی ٚالی آماؼ ظؼ قا 79ر ؼنىثؽظىای کالن قٌمین تؽنامو مدی آماؼر کو مؽکؿ آماؼ مٌٖف تو تعًین نیتن
تؽنامو تؽ نقاـ آن ؼنىثؽظىا نقدر تو تًٌیة ؼقیع نؾ ميیمؽین قؽفًاىای نین تؽنامتو «نيتالذ تهتکیال ر قتاضماؼ ً
تٌقٛو ٖؽفیدىای ظقمیاهىای نخؽنیی تؽنی تٌلیع آماؼ»ر «تأمین تٌقٛو ً نقممؽنؼ ؾیؽقاضدىای فنآًؼی تتؽنی نٌقتاؾی
نٗام آماؼی تا تأکیع تو نٗام خام ٙثثدىای آماؼی» ً نقمفاظه تیم نؾ پیم نؾ آماؼىای ثثمیمثنا ىكمنع
تنا تؽ نین لؿًم تغییؽن

نقاقی ىؽ چو قؽیٙتؽ ظؼ ؼًلىا ً نیٌهىای فٛالیدىای آماؼی قاؾمانىا ً ظقمیاهىای نخؽنیی

ً ننٓثاقنان تا نٗام آماؼی معؼن کهٌؼ توٚنٌنن خؿیی نؾ آنر تیم نؾ پیم نزكاـ مینٌظ تؽنی ىیین نطكتمین گتام ً
تنیاظیتؽین نلعنمر نیداظ ً یا تو ؼًؾ ؼقانی نٗام آماؼ ً فؽآینع تٌلیعر ننمهاؼ ً خؽیان گؽظل ظنظهىا ظؼ یک قاؾمان نقد
ؼًنن نقد کو تؽنی معیؽید مٌفك یک قاؾمان نیداظ یک نٗام کاؼآمع ً مؤثؽ ظؼ تٌلیع ً ننهتاؼ ظنظه ً نْالٚتا
ؾیؽتنای تؽناموؼیؿی مناقة ً نؼنیو نْالٚا

آمتاؼیر

خام ً ٙمنكد ً توؼًؾ ظؼ قاؾمان تونیاؼ میؼًظ نٗام آماؼ یتک قتاؾمانر

توٌْؼ کدیر مدیٌٚوی نؾ تطمىا ً ًنزعىای قیاقدگػنؼیر تطًًی ً ٚیدیاتی آن قتاؾمان ً ؼًنتتّ ظؼًنتی ً تیؽًنتی
میتان آنىتا نقتد کتو مٓتاتك لتٌننین ً ظقتمٌؼنلٛیاىا ظؼ ؼًیتوىای مٛینتی ظؼ تٛامتا تتا یکتعییؽ تتو يتٌؼ

یکواؼچتو ً

قاؾمانیافمو تو تٌلیع ً ننمهاؼ آماؼ می پؽظنؾنع تا تٌخو تو لؿًم قاؾگاؼی نین نٗام تا نٗتام مدتی آمتاؼ کهتٌؼر تایتع نمتم ً
خاییاه نٗام آماؼ قاؾمان تا نٗام آماؼ مدی کهٌؼ نیؿ تو ؼًننی تٛؽیف نٌظ تو ٚثاؼ

ظییؽ میتٌنن گفتد کتو نٗتام آمتاؼ

قاؾمانر معیؽید خؽیان ظنظهىای ظؼًن آن قاؾمان تو منٌٗؼ تٌلیع ً ننمهاؼ آماؼ ظلیتك ً ظؼقتد نقتد تنتا تتؽ نیتن تتؽنی
ظقمؽقی تو آماؼ ظلیكر ظؼقد ً تينیامر نیاؾ تو نقتممؽنؼ نٗتام آمتاؼ ظؼ یتک قتاؾمان نقتد کتو آمتاؼ متٌؼظ نٗتؽ متعیؽنن ً
تؽناموؼیؿنن ؼن تو يٌؼ

ظلیكر ظؼقد ً تينیامر ظؼ ظقمؽـ آنان لؽنؼ ظىع تعیيی نقد نياظ کماتطانتوىای ٚیتٌمی کهتٌؼ

نیؿ تؽنی تؽناموؼیؿی تومنٌٗؼ نظنؼه تيمؽر نیاؾمنع نقممؽنؼ یک نٗام آماؼ میتانع نؾ نینؼً ً تا تٌخو تو نیاؾ نزكاـ نتعه
ْؽذ پژًىهی «ْؽنزی نٗام آماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ» تؽنی نیداظ ً نقممؽنؼ چنین نٗامی ظؼ لالة یک ْؽذ
پژًىهی مهمؽک تا پژًىهکعه آماؼ نؾ نًنضؽ قا  937۵ظؼ ظقمٌؼ کاؼ معیؽنن ً مكئٌالن نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ آﻣﺎر ﻧﻬﺎد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر )ﺟﻠﺪ دوم :ﻃﺮاﺣﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب(

ب

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۹۶آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻃﯽ ﯾﮑﺴﺎل در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺻـﻠﯽ »ﺷـﻨﺎﺧﺖ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد«» ،اراﺋﻪ ﻃﺮح ﻣﻄﻠﻮب« و»ﻃﺮاﺣﯽ و اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﮔﺬار« اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﮔﺰارش ﭘﯿﺶروی ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﺲ از اﺟﺮای ﻣﺮاﺣﻞ »اراﺋﻪ ﻃﺮح ﻣﻄﻠﻮب« و »ﻃﺮاﺣﯽ و اراﺋﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﮔﺬار« از ﻃﺮح ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺖ .ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ آﻣﺎر ﻧﻬﺎد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰارش ﺑـﻪ ﺗﻔﺼـﯿﻞ
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﻧﻈﺎمﻧﺎﻣﻪی ﻧﻈﺎم ﺟـﺎﻣﻊ آﻣـﺎر ﻧﻬـﺎد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪﻫﺎی ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﮐﺸـﻮر« ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،از ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ۶۰ ،ﻣﺎده و  ۲۴دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و روش اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﮔـﺰارش ﺑـﻪ
ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:


ﺑﺨــﺶ  :۱ﻧﻈﺎمﻧﺎﻣــﻪی ﺟــﺎﻣﻊ آﻣــﺎر ﻧﻬــﺎد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﻪﻫﺎی ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﮐﺸــﻮر .در اﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ ﮐﻠﯿــﺎت ،اﻟﺰاﻣــﺎت ﻋﻤــﻮﻣﯽ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣـﺎر ﻧﻈـﺎم ﺟـﺎﻣﻊ ﻧﻬـﺎد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪﻫﺎی ﮐﺸـﻮر ﺗﺸـﺮﯾﺢ ﻣﯽﮔـﺮدد .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ زﯾﺮﺳـﺎﺧﺖ ،ﻧﺤـﻮه
ﭘﺪﯾﺪآوری آﻣﺎر ،ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی آﻣﺎر ﻧﻈﺎمﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.



ﺑﺨﺶ  :۲دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و روشﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻈﺎمﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ آﻣﺎر ﻧﻬﺎد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر.
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و روشﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻈﺎمﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ رﻋﺎﯾـﺖ آنﻫـﺎ ﻫﻤـﻮاره ﭘﻮﯾـﺎﯾﯽ ﻧﻈـﺎم
ﺟﺎﻣﻊ آﻣﺎر ﻧﻬﺎد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮد.



ﺑﺨﺶ  :۳ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟـﻮد و وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠـﻮب .در اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﮔـﺰارش ﺷـﻨﺎﺧﺖ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸـﮑﻼت و ﭼﺎﻟﺶﻫـﺎی ﻧﻈـﺎم ﮐﻨـﻮﻧﯽ آﻣـﺎر ﻧﻬـﺎد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪﻫﺎی ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﮐﺸـﻮر
راﻫﮑﺎرﻫﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.



ﺑﺨﺶ  :۴ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ آﻣﺎری ﻧﻬﺎد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر .ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪی زﻣـﺎﻧﯽ اﺳـﺘﻘﺮار ﻧﻈـﺎم
ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻬﺎد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺰارش ،ﯾﮏ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺟـﺎﻣﻊ آﻣـﺎر ﻧﻬـﺎد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪﻫﺎی ﻋﻤـﻮﻣﯽ
ﮐﺸﻮر اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﺟﺮای ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﻬﺎد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻤـﻮﻣﯽ
ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﯾﻦ ﻧﻬﺎد و ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد و ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزیﻫﺎی ﻻزم دارد .ﺿـﻤﻦ اﯾﻦﮐـﻪ ﺷـﯿﻮه
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻬﺎد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸـﮑﺪهی آﻣـﺎر اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،آﻗـﺎی دﮐﺘـﺮ اﺷـﮑﺎن ﺷـﺒﺎک
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮی و آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﮐﺎوه ﮐﯿﺎﻧﯽ ،دﮐﺘـﺮ اﯾـﻮب ﻓﺮاﻣـﺮزی ،ودود ﮐﺮاﻣﺘـﯽ و دﮐﺘـﺮ ﻋﺒـﺎس ﻣـﺮادی ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﻫﻤﮑـﺎر
اﺻﻠﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻗﺎی ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻨﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در اﺟﺮا و ﺗﻬﯿـﻪ اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﺸـﺎوره و
ﻫﻤﮑﺎری ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ از اﯾﺸﺎن ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ از ﻫﻤﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﻧﻬﺎد
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﺳـﯿﺎﻣﮏ ﻣﺤﺒـﻮب ،اﻣﯿـﺮ اﻧﺼـﺎری ،دﮐﺘـﺮ ﺳـﺠﺎد ﻣﺤﻤـﺪﯾﺎن و ﺧـﺎﻧﻢ دﮐﺘـﺮ
ﺳﮑﯿﻨﻪ ﻗﺎﺳﻢﭘﻮر ﮐﻪ در ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت و اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﻼش داﺷﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﺷﻮد.

ا ﻦ ﻮ ﯿﺎن
ﻌﺎون

ر ی ،و ﺶ و ﻨﺎوری ﻃﻼﻋﺎت
ﮫﺎد ﺘﺎ ﺨﺎ ی ﻮ ﯽ ﻮر

ﺪ ﻮر ﺪی
ر ﺲ و ﺪهی آﻣﺎر

