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راهنماي جذب مشاركت هاي خيرين
مشاركت در امر كتابخانه سازي ،مشاركت در ارتقاي فرهنگ مطالعه مفيد

به موجب قانون تاسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي كشور ،مصوب 82/12/17
مجلس شوراي اسالمي ،تشكيالت كتابخانه هاي عمومي به عنوان نهاد عمومي غيردولتي  
با اســتقالل مالي مســئوليت يافت  در حوزه هاي مربوط به تأســيس ،ساخت تجهيز،
بازسازي ،توسعه ،مديريت و نظارت بر كتابخانههاي عمومي فعاليت كند.
در ايــن قانون  پنج منبع مالي با هدف تأمين هزينه هاي اداره  كتابخانه هاي عمومي و
دبيرخانههاي انجمن  در نظر گرفته شدكه از آن جمله ميتوان به تخصيص نيم درصد از
كل درآمد  شهرداريها در هر شهر به كتابخانههاي عمومي و كمكهاي اهدايي از طرف
مردم  ،ســازمانها ،نهادها و موقوفات اشاره كرد .در همين راستا اداره كل مشاركت ها و
شــهرداريهاي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشــور   و ادارات كل كتابخانههاي عمومي
استانها آمادگي دارند تا بهمنظور راهنمايي هر چه بيشتر و جذب كمكها  ،همكاري و
اطالعات الزم را به عالقمندان ارائه نمايند.

نحوه مشاركت با نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور
●●وقف و اهداء ساختمان براي تاسيس كتابخانه عمومي
●●وقف و اهداء زمين براي ساخت کتابخانه عمومي
●●مشاركت در تاسيس کتابخانه  عمومي

کتابخانه دیجیتالی اهل البیت ،استان اصفهان
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●●تاسيس کتابخانه عمومي توسط بخش غيردولتي (شامل  :اشخاص حقيقي يا حقوقي،
سازمانها و )...
●●تاسيس كتابخانه عمومي مشاركتي يا مستقل
●●واگذاري حق انتفاع يا بهره برداري از ســاختمان يا مكاني جهت تاســيس يا اداره
كتابخانه عمومي
●●مشاركت در راه اندازي ايستگاههاي مطالعه
●●اهداي كتاب به كتابخانه هاي عمومي
●●اهداي تجهيزات كتابخانه اي و رفاهي به كتابخانه هاي عمومي
●●اهداي كمك هاي مالي جهت تاسيس  ،تجهيز و اداره كتابخانه هاي عمومي
●●همكاري در برنامههاي مطالعاتي نهاد
●●مشاركت در برنامههاي ارتقاي مطالعه مفيد اقشار مختلف
●●همكاري در مسابقات كتابخواني
●●واگذاري و يا خريد حقوق ناشــر و مولف براي عرضه در فضاي مجازي به منظور
بهرهبرداري عمومي
●●بهره گيــري از طرح ها و برنامه هاي مفيد و ســاير مشــاركتهاي فكري در حوزه
كتابخانه هاي عمومي

انواع کتابخانه های عمومی
●●كتابخانه هاي عمومي نهاد(نوع1و)2
●●كتابخانه هاي عمومي مستقل
●●كتابخانه هاي عمومي مشاركتي
الزم به توضيح است كه با توجه به پيشرفت روزافزون فنآوري اطالعات در جهان امروز
طرح كتابخانه رقومي (ديجيتال) هم توسط نهاد در دست مطالعه و اجراء مي باشد.

كتابخانه عمومي نهاد (نوع )1
كتابخانه اي اســت كه توســط نهاد اداره مي شوند و كليه هزينه هاي آن اعم از پرسنلي و
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کتابخانه عمومی مریم ،استان قم

غيره توسط نهاد تأمين و پرداخت مي شود ،مالكيت كليه اموال منقول و غيرمنقول اينگونه
كتابخانه ها متعلق به نهاد بوده  و يا حق انتفاع اموال غير منقول دراختيار نهاد مي باشد.

كتابخانه عمومي نهاد (نوع )2
كتابخانه اي اســت كه همانند كتابخانه عمومي نهاد (نوع )1بوده اما نهاد ميتواند حســب
صالحديد وتشــخيص ،اداره كتابخانه و مديريت آن را در قالب قراردادي به صورت كوتاه
مدت يا بلند مدت به اشــخاص حقيقي يا حقوقي ذيصــاح واگذار نمايد .مالكيت اموال
منقول و غير منقول و نظارت بركليه امور اينگونه كتابخانه ها براي نهاد محفوظ مي باشد.

كتابخانه عمومي مستقل
كتابخانــه اي اســت كه با مجوز و نظارت نهاد و هزينه مؤســس (اعــم از حقيقي يا
حقوقي) ايجاد ،تجهيز ،راه اندازي و با مسئوليت كامل وي در كليه امور و حسب مورد
با مسئوليت مشترك مؤسس و مدير مسئول اداره مي شود .
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كتابخانه عمومي مشاركتي
كتابخانه اي اســت كه با مجوز و نظارت نهاد وتأمين مكان ،تجهيزات و نيروي انساني

واجد شــرايط ،توســط افراد ،ســازمانها و مؤسســات دولتي و غيردولتي با مشاركت

نهــاد در اموري نظير :تأمين منابع كتابخانه اي ،نرم افزار تجهيزات ،خدمات آموزشــي

كتابداري ودر مواردي كمك هاي نقدي در قالب قرارداد مشــاركت مدني تأســيس و

اداره مي شود.

مراحل اهداء زمين و ساختمان
●●ارائه درخواست كتبي شخص واگذار كننده به اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان

●●تکمیل فرم بازدید کارشناســی مبنی بر تائيد كارشناس اداره كل كتابخانه هاي استان
پس از بازديد از محل مورد نظر

●●ارائه مدارك مورد نياز به شرح ذيل :

مدارك مورد نياز جهت واگذاري زمين

●●تصوير سند يا مدارك مثبته احراز مالكيت رسمي زمين
●●كروكي زمين اهدايي مطابق با استاندارد نظام مهندسي

کتابخانه عمومی مستقل الغدیر (موسسه فرهنگی تحقیقاتی سید احمد  اخوان دستمالچی) استان یزد
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●●امضاي قرارداد واگذاري زمين

مدارك مورد نياز جهت واگذاري ساختمان

●●تصوير سند يا مدارك مثبته احراز مالكيت رسمي ساختمان
●●تكميل فرم مشخصات كتابخانه جديدالتاسيس
●●امضاي قرارداد واگذاري ساختمان كتابخانه

واگذاري حق انتفاع (بهره برداري) ساختمان
واگذاري حق انتفاع يا بهره برداري از ســاختمان جهت اســتفاده به عنوان كتابخانه در

مورد ســاختمان هايي اســت كه يا از نظر حقوقي امكان واگذاري مالكيت آنها وجود

ندارد مانند مســاجد  ،تكايا ،حســينيه ها  زيارتگاه ها و  . . .و يا اماكن غير وقفي كه
مالك طي مدت زمان مشــخص حق بهره بــرداري از  آن را به عنوان كتابخانه به نهاد

كتابخانه هاي عمومي كشور واگذار مي نمايد .

کتابخانه عمومی محمد علی کریم پور ،استان خراسان جنوبی (شهربیرجند)
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مدارك مورد نياز جهت واگذاري حق انتفاع ساختمان :

●●تصوير سند يا مدارك مثبته احراز مالكيت يا حق بهره برداري رسمي ساختمان

●●فرم مشخصات ساختمان موردنظر براي كتابخانه عمومي
●●امضاي قرارداد واگذاري حق انتفاع ساختمان كتابخانه

●●امضای قرارداد واگذاری حق انتفاع ساختمان کتابخانه در 3نسخه

انعقاد تفاهم نامه بين نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور
و ساير سازمان ها و نهادها
در راستاي اجراي سياستهاي راهبردي نهاد كتابخانههاي عمومي كشور در زمينههاي
مطالعاتي  ،فرهنگي و آموزشــي با تاكيد بر اصل  مطالعه مفيد و ترويج فرهنگ آن در
کتابخانه عمومی دکتر حصیبی ،استان مرکزی (شهر اراک)
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کتابخانه عمومی وقفی حاج یوسف بهبهانی ،استان خوزستان (شهر بهبهان)

بين اقشــار مختلف جامعه  ،اين نهاد اقدام به انعقاد تفاهم نامههاي همكاري با ســاير

سازمانها  ،نهادها  ،وزارتخانهها و ...مي نمايد .
مهمترين محورهاي همكاري در تفاهم نامه هاي منعقده عبارتند از :
 -1همكاري در راستاي تاسيس كتابخانه هاي عمومي در قالب مشاركتي يا مستقل و يا
واگذاري ساختمان كتابخانه به نهاد به منظور راه اندازي كتابخانه عمومي .
 -2كمك به تامين منابع مورد نياز كتابخانههاي عمومي ســازمانهاي طرف تفاهمنامه (
اعم كتاب  ،نشــريات  ،منابع چند رسانهاي  ،نرم افزار سيستم مديريت كتابخانه  ،نمايه
نشــريات و آموزش كتابداران كتابخانه ها ) در قالب كتابخانههاي عمومي مشاركتي (
برابر ضوابط مربوطه).
 -3فعاليتهاي مشترك تبليغي و فرهنگي با هدف ترويج فرهنگ مطالعه مفيد.
 -4ارائه تسهيالت ويژه براي عضويت كاركنان سازمانهاي مختلف و خانوادههاي آنها
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جامعه  ،اين نهاد اقدام به انعقاد تفاهم نامههاي همكاري با ســاير
عمومي.
مختلف
اقشــارهاي
بينكتابخانه
در
موسســات طرف تفاهمنامه پس از بررســي در
هانها
ســازما
منتشــره
ها ،آثار
خريد
-5
و...ومي نمايد .
وزارتخانه
نهادها ،
سازمان
عمومي.
كتابخانههاي
همكاريبادرهدف
تخصصي نهاد
مهمترينهاي
كارگروه
عبارتند از :
منابعمنعقده
تقويت هاي
تفاهم نامه
محورهاي
كتاب
مشاركتي يابررسي
جلسات نقد و
فرهنگي و
مسابقات
مستقل و يا
كتابخوانيدروقالب
هاي عمومي
كتابخانه
برگزاريتاسيس
 -6همكاري در راستاي
-1
ها.
ه
كتابخان
اعضاي
براي
مطالعاتي
سيرهاي
طراحي
وواگذاري ساختمان كتابخانه به نهاد به منظور راه اندازي كتابخانه عمومي .
موسسه
توسط
هاينامه
تفاهم
هاي طرف
سازمان
مجالت
نشريات
سازي
 -7نمايه
تفاهمنامه (
طرف
ســازمان
عمومي
هاي
نيازوكتابخانه
مقاالت مورد
تامين منابع
كمك به
-2
كتابو ،اطالع
فرهنگي
نمايه .چند رسانهاي  ،نرم افزار سيستم مديريت كتابخانه  ،نمايه
رساني ،منابع
نشــريات
اعم
مشاركتي (و
آموزشي عمومي
قالب در
تفاهمنامه
كتابداران  ســازمانهاي
هاي عمومي
دورهههاي
كتابخان
طرف) در
كتابخانه ها
  -8پذيرشو آموزش كتابداران
نشــريات
نهاد.
كتابداري
تخصصي
مربوطه).
ضوابط
برابر
مختلف.
هاي
ن
سازما
همكاري
با
مطالعه
هاي
ه
ايستگا
اندازي
ه
را
 -9فعاليتهاي مشترك تبليغي و فرهنگي با هدف ترويج فرهنگ مطالعه مفيد.
-3
 -4ارائه تسهيالت ويژه براي عضويت كاركنان سازمانهاي مختلف و خانوادههاي آنها
عمومي.تفاهم نامه همكاري با نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور
هاي طرف
درسازما
نههاي
كتابخان

 -5خريد آثار منتشــره ســازمانها و موسســات طرف تفاهمنامه پس از بررســي در
ايران (ايكنا)
هايقرآني
خبرگزاري
آموزان   
اسالميبادانش
انجمنهاي
اتحاديه
-1
عمومي.
 -13كتابخانه
تقويت منابع
هدف
تخصصي نهاد
هاي
كارگروه
كتابو
تاميني
اقدامات
زندانها و
فرهنگي و -14
كشور
برگزاري خيريه
اوقاف و امور
 -2سازمان
بررسي
نقد و
ســازمانجلسات
كتابخواني و
مسابقات
همكاري در
-6
اعضاي كتابخانه
مطالعاتي
سيرهاي
ها.كشور  
تربيتي
برايو هنري
فرهنگي
كانونهاي
طراحيعالي
و -3ستاد
نور  منامه توسط موسسه
پيامتفاه
طرف
-15نهاي
مساجد   سازي مقاالت نشريات و مجالت سازما
 -7نمايه
دانشگاه
اطالعرساني
فرهنگي
   -16موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل
نمايه.چي  
آموزشي قلم
  -4بنياد وعلمي
آموزشي عمومي و
السالمهاي
عليهدرم دوره
نامه
كتابداران  ســازمانهاي طرف تفاهم
  -8پذيرش
اصفهان
البيت
المصطفي العالميه
 -5جامعه
نهاد.
كتابداري
تخصصي
 -17سازمان منطقه آزاد كيش
  -6موسسه فرهنگي اكو  
 -9راهاندازي ايستگاههاي مطالعه با همكاري سازمانهاي مختلف.
 -18مكتبــه الروضه الحيدريه حرم مطهر
 -7انتشارات بين المللي گاج
  -8پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي

حضرت علي (ع)

 -10جمعيت دفاع از ملت فلسطين

اسالمي ايران

 -12شوراي عالي استانها  

تحقيقات و فناوري

 -9سازمان بازرسي كل كشور  
 -11ستاد فرهنگي راهيان نور

 -19جمعيــت هــال احمــر جمهوري
 -22معاونــت پژوهشــي وزارت علــوم
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 -21سازمان بسيج مستضعفين

 -42موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام

 -22استانداري خراسان رضوي

خميني (ره)

 -24سازمان تبليغات اسالمي

 -44مركز اطالعات عملي جهاد دانشگاهي

 -26سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي

كشور(طرح پيك مهر)

 -23استانداري گيالن

 -25استانداري مازندران

 -43استانداري البرز

 -45مركز امور اجتماعي و فرهنگي وزارت

 -27معاونــت فرهنگــي وزارت  علــوم

 -46استانداري خراسان شمالي و شهرداري

 -28سازمان بهزيستي كشور

 -47استانداري كردستان

تحقيقات و فناوري

 -29موسسه فرهنگي فاطمي

شيروان

 -48معاونــت امور مطبوعاتــي و اطالع

 -30پژوهشكده فرهنگ و هنر

رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

 -32موسسه خانه كتاب

وزارت نيرو

 -31انتشارات سروش

 -49معاونــت تحقيقات و منابع انســاني

 -33كانون اسالمي انصار

 -50دانشــكده كتابداري و اطالع رساني

 -35مركــز مديريت حــوزه هاي علميه

 -51موسسه فرهنگي هنري فرهنگيان

 -36مركز توســعه فنــاوري اطالعات و

جمهوري اسالمي ايران

 -37استانداري خراسان جنوبي

 - 54بنياد شهيد و امور ايثارگران

 -39سازمان شــهرداريها و دهياريهاي

مخابرات ايران

 -34استانداري تهران

خواهران

رسانه هاي ديجيتال

 -38انتشارات سوره مهر
كشور

 -40استانداري بوشهر

 -41استانداري لرستان

دانشگاه تهران

 -52ســازمان عقيدتــي سياســي ارتش
 - 53شركت عمران و بهسازي شهري ايران
 - 55سازمان فناوري اطالعات و شركت
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نحوه ارتباط با اداره کل مشارکت ها و شهرداری ها
در صورت نياز به اطالعات و راهنماييهاي بيشتر به «اداره كل مشاركتهاو شهرداريها»
به نشاني زير مراجعه فرمائيد :

تهران -بلواركشــاورز -ابتداي فلســطين جنوبي -كوچه شهيد ذاكري  -پالك  33نهاد
كتابخانههاي عمومي كشور -اداره كل مشاركتها و شهرداريها                                               
تلفن       88937585 – 88802191نمابر   88937007 :

همچنين وب ســايت اداره كل مشــاركتهاو شهرداريها به نشــاني زير  ،آماده ارائه

اطالعات الزم به بازديدكنندگان محترم ميباشد :

www.NIKOOKARAN.ir
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انجمن خيرين كتابخانه ساز ايرانيان
"انجمن خيرين كتابخانه ســازايرانيان" انجمني غير سياســي و غير انتفاعي است كه به

منظــور جذب ،ســاماندهي منابع ،امكانات و جلب مشــاركتهاي مردمي در امر خير

كتابخانه ســازي ،توسعه فرهنگ كتابخواني  و همكاري در اداره كتابخانه هاي عمومي

تشــكيل شده است .اين انجمن در راستاي تجربيات موفق ساير تشكل هاي خيري در

حوزه فرهنگي وآموزشــي مانند جامعه خيرين مدرسه ساز تشكيل شده است كه برابر

اساســنامه ميتواند در كليه استان ها وشهرستان ها وحتي خارج از كشور واحدهايي را

ايجاد نمايد تا دسترســي عموم مردم به كتابخانههاي عمومي و ايستگاههاي مطالعه را

كتابخانه عمومي حاج آقا محمود بهبهانیان (بهبهان)
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تســهيل نموده و زيرساختهاي الزم را براي ترويج فرهنگ مطالعه مفيد در كشور كه
مورد تأكيد مقام معظم رهبري مدظلهالعالي مي باشد را محقق نمايد.

  با عنايت به عالقمندي مردم مبني بر مشــاركت در امر خير كتابخانهسازي واحدهاي
اســتاني انجمن خيرين كتابخانهســاز در ســالهاي  1390و  1391در كليه استانها و

تعدادي از شهرســتانهاي كشور تشكيل شدهاند كه با  گسترش اين انجمنها در سطح
كليه شهرســتانهاي كشور پيشبيني مي شــود حجم فعاليتهاي توسعه كتابخانههاي

عمومي در كشور با رشد و سرعت بسيار خوبي همراه شود و انشاء ا ...منشاء خيرات و

بركات زيادي براي نســل آينده و ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني در كشور عزيزمان
باشد.

كتابخانه ديجيتال اهل البیت عليهم السالم (اصفهان)
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موضوع فعاليت اين انجمن كه در اساسنامه آن آمده است به شرح ذيل است:

●●جلب مشــاركت و بهره گيري از كمك هاي خيرين در جهت ســاخت و توســعه
كتابخانههاي عمومي .

●●كمك به بازسازي  ،نوسازي  ،تجهيز و نگهداري كتابخانه هاي عمومي .

●●مســاعدت و همكاري در اداره كتابخانههاي عمومي و مشاركت فكريوفرهنگي در
راستاي بهرهبرداري مناسبتر و ترويج مطالعه مفيد.

●●كمك به تأمين منابع مالي مورد نياز براي اداره كتابخانه هاي عمومي .

●●كمك به تأمين منابع مالي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور براي تأمين منابع ديداري
و شنيداري .

●●حمايت از خيرين در زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي و ارتباط مستمر و مداوم با آنان.

●●نظارت بر حســن اجرايي اهداف شرعي و قانوني خيرين مطابق توافقات في ما بين

در طول حيات و بعد از فوت خيّر .

كتابخانه عمومي الغدیر یزد
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●●طراحي و برنامه ريزي به منظور تشــويق و ترغيب جوانان به مطالعه مفيد با كمك

رسانه ها و باالخص رسانه ملي

●●كمك به انتشار و چاپ كتب مفيد و مورد عالقه مردم خصوصًا قشر جوان به منظور

تقويت گرايش به مطالعه مفيد در جامعه .

الزم به توضيح است كه در گذشته نيز مردم نيك انديش و متدين كشورمان با توجه به

عالقهاي كه به كتاب و كتابخواني و علم آموزي فرزندانشــان دارند  ،هر ساله كتابخانه

هاي زيادي را در كشــور احداث و آمادهسازي نمودهاند و به نهاد كتابخانههاي عمومي

كشــور واگذار كردهاند .فضاهايي كه قرار است اشــاءاهلل با توسعه انجمنهاي خيرين
كتابخانهســاز سراسر كشــور اين حركت فرهنگي فراگير شــود و نيازها و كمبودهاي
فرهنگي كشور را جبران نمايند .

خيرين محترم و عالقمندان به مشاركت در اين امر خير ميتوانند در استان ها با ادارات

كل كتابخانههــاي عمومي تمــاس يا مراجعه نمايند در مركز نيز بــا نهاد كتابخانههاي
عمومي كشور  -اداره كل مشاركت ها و شهرداريها تماس حاصل نمايند .

كتابخانه عمومي اختر مطهرآباد زرند کرمان
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شيوه نامه تأسيس كتابخانه هاي عمومي مشاركتي و مستقل
و نحوه نظارت بر ارائه خدمات آنها
هيأت امناكتابخانه هاي عمومي كشور در جلسه مورخ  87 /12 /11با توجه به افزايش
منابع و ميزان مشــاركت خيرين ،نهاد هاي فرهنگي و ســازمانها و اشخاص حقيقي و

حقوقي ،در تأســيس ،ساخت ،تجهيز و توسعه كتابخانه هاي عمومي و بنا به اختيارات

ناشــي از ماده  3قانون تأســيس و نحــوه اداره كتابخانه هاي عمومي كشــور مصوب

 1382/12/17مجلس شوراي اسالمي ،شيوه نامه تأسيس كتابخانه هاي عمومي مشاركتي

و مســتقل و نحوه نظارت بر ارائه خدمات آنها را تصويب و جايگزين شيوه نامه مورخ
 1383 /12 /4هيأت امناء مي نمايد.

فصل اول  :مفاهيم و تعاريف انواع كتابخانه
ماده  :1مفاهيم

 - 1-1قانــون :قانون تأســيس و نحــوه اداره كتابخانه هاي عمومي كشــور مصوب
 1382/12/17مجلس شوراي اسالمي.

-2-1آيين نامه:آيين نامه اجرايي قانون تأســيس و نحــوه اداره كتابخانه هاي عمومي

كشور مصوب  1383 /9 /4هيأت وزيران.

 -3-1نهاد :نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور.

 -4-1دبيرخانه هيأت امنا:دبيرخانه هيأت امناي كتابخانه هاي عمومي كشور.
 -5-1دبيركل :دبيركل نهادكتابخانه هاي عمومي كشور.

 -6-1شــيوه نامه  :شيوه نامه تأسيس كتابخانه هاي عمومي مشاركتي و مستقل و نحوه
نظارت بر ارائه خدمات آنها  .

 -7-1دبير خانه انجمن :دبير خانه انجمن كتابخانه هاي عمومي.

 -8-1متقاضي :متقاضي تأســيس و اداره كتابخانه عمومي ،اعم از آنكه شخص حقيقي
باشد يا حقوقي.
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 -9-1مؤســس :شــخص حقيقي يا حقوقي واجد شــرايط ايجاد وتأســيس كتابخانه
عمومي.

 -10-1مدير مســؤول :شــخص يا فرد اداره كننده اموركتابخانه عمومي موضوع اين
شيوه نامه.

 -11-1موافقت نامه :قرارداد في مابين مؤسس و دبيركل يا مقامات مجاز از طرف وي
با امضاي طرفين در چارچوب ضوابط و مقررات اين شيوه نامه.

 -12-1خدمات :خدمات كتابداري و اطالع رساني ،طبق ضوابط و معيارهاي حاكم بر

كتابخانه هاي عمومي كشور.

ماده -2تعاريف انواع كتابخانه:

كتابخانــه ها به لحاظ ماهيت ،نوع اداره ،مالكيت و ضوابــط و مقررات مترتب بر آنها

به ســه دسته كلي شــامل :كتابخانه هاي عمومي،كتابخانه هاي شخصي وكتابخانه هاي
اختصاصي تقسيم مي شوند.

-1-2كتابخانه هاي عمومي :كتابخانه هاي عمومي ،موضوع ماده 2آيين نامه اســت كه

شــامل :كتابخانه هاي عمومي نهاد(نوع1و ، )2مســتقل ،مشاركتي ،رقومي (ديجيتالي)،

مجازي و ويژه(خاص) مي باشد.

-1-1-2كتابخانــه هاي عمومي نهاد (نوع : )1كتابخانه هــاي عمومي نهاد ( نوع)1

شامل كليه كتابخانه هاي عمومي هستند كه به موجب قانون توسط نهاد اداره مي شوند

و كليه هزينه هاي آن اعم از پرســنلي و غيره توســط نهاد تأمين و پرداخت مي شود،
مالكيــت كليه اموال منقول و غيرمنقول اينگونه كتابخانه ها متعلق به نهاد بوده و يا حق
انتفاع اموال غير منقول دراختيار نهاد مي باشد  .

-2-1-2كتابخانه هاي عمومي نهاد (نوع  :)2كتابخانه هاي عمومي هستند كه همانند

كتابخانه هاي عمومي نهاد (نوع )1بوده اما نهاد مي تواند حسب صالحديد و تشخيص،

اداره كتابخانــه و مديريت آن را در قالب قراردادي به صورت كوتاه مدت يا بلند مدت

به اشخاص حقيقي يا حقوقي ذيصالح واگذار نمايد .مالكيت اموال منقول و غير منقول
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و نظارت بر كليه امور اينگونه كتابخانه ها براي نهاد محفوظ مي باشد.

-3-1-2كتابخانه عمومي مســتقل :كتابخانه عمومي مســتقل كتابخانه اي است كه طبق

ضوابط و مقررات اين شيوه نامه و با هزينه مؤسس(اعم از حقيقي يا حقوقي) ايجاد ،تجهيز

،راه اندازي و با مســؤوليت كامل وي در كليه امور و حســب مورد با مسؤوليت مشترك

مؤسس و مدير مسؤول اداره مي شود و خدمات آنها به صورت عمومي ارائه مي گردد.

-4-1-2كتابخانه عمومي مشاركتي :كتابخانه هاي عمومي مشاركتي ،كتابخانه اي است

كه با تأمين مكان ،تجهيزات و نيروي انســاني واجد شــرايط ،توســط افراد ،سازمانها و

مؤسسات دولتي و غيردولتي با مشــاركت نهاد در اموري نظير :تأمين منابع كتابخانه اي،

نرم افزار ،تجهيزات ،خدمات آموزشــي كتابداري و حســب مورد ،كمك هاي نقدي در

قالب قرارداد مشاركت مدني طبق ضوابط موضوع اين شيوه نامه تأسيس و اداره مي شود.

كتابخانه عمومي دکتر رئیسی ،استان فارس (شیراز)
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-5-1-2كتابخانه عمومي رقومي( ديجيتال) :مجموعه اي از اطالعات سازماندهي شده
در قالب رقوم (ديجيتال ) اســت؛ اطالعات رقومي بايد بر طبق اصول مجموعه سازي،

گردآوري يا توليد شده و توسط استفاده كنندگان قابل بازيابي و در مدت زماني طوالني
به عنوان منابع اطالعاتي پايدار قابل دسترس باشند  .

-6-1-2كتابخانه مجازي :كتابخانه اي است كه مجموعه آن فاقد منابع چاپي و ملموس

بوده و قابل دسترسي از راه دور از طريق شبكه جهاني اطالع رساني (اينترنت) مي باشد.

-7-1-2كتابخانه هاي عمومي ويژه  :شــامل  7كتابخانه عمومي هســتند كه به استناد

تبصره  2مــاده  11قانون تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود و وقفنامه هاي مربوطه
مي باشند .

-2-2كتابخانه هاي شــخصي :كتابخانه هايي كه در آنها مجموعه اي از كتابها و منابع

خواندني بر اســاس تمايل افراد عالقمند به منظور اســتفاده شــخصي وكسب دانش

گــردآوري مي گردد ،كه در منــازل و اماكن خصوصي و متعلق به افراد و اشــخاص
نگهداري مي شود و هيچگونه خدمات عمومي ارائه نمي نمايند.

-3-2كتابخانه هاي اختصاصي :كتابخانه هايي هستند كه توسط سازمانها و مؤسسات

دولتي و غيردولتي به منظور بهره برداري تخصصي و ســازماني كاركنان و ساير عوامل

مرتبط با آن نهاد يا سازمان تأسيس شده و به نوعي تحت نظارت مستقيم و يا غيرمستقيم
يكي از دستگاههاي دولتي و حاكميتي جمهوري اسالمي ايران مي باشد.

تبصــره :در مواردي كه كتابخانه اي در قالب كتابخانه اختصاصي بوده و تحت نظارت
ســازمانهاي دولتي و حاكميتي جمهوري اسالمي ايران نباشد مي بايست براي فعاليت

خود از نهاد مجوز الزم را دريافت نمايند.ضمنًاشرايط الزم براي دريافت مجوز اينگونه
كتابخانه ها همانند شرايط كتابخانه هاي عمومي مستقل مي باشد.

ماده  -3شرايط تأسيس:

با توجه بــه تعاريف انواع كتابخانه ها موضوع ماده ، 2كتابخانه هاي عمومي مســتقل
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،مشــاركتي ،رقومي (ديجيتال )و مجازي واختصاصي موضوع تبصره بند  3-2ملزم به
اخذ مجوز از نهاد و رعايت شرايط ذيل مي باشند:

 -1-3كتابخانه هــاي مذكور براي ارائه خدمات تابع ضوابــط حاكم بر كتابخانه هاي
عمومي موضوع بند  12-1مي باشــند ،خصوصًادر مواردي كه اين شيوه نامه و موافقت
نامه منعقده بين مؤسس و نهاد در آن موارد ساكت است.

تبصره  :ســاير شــرايط تخصصي و فني مربوط به كتابخانه هاي رقومي (ديجيتالي) يا
مجازي تابع ضوابط و مقررات خاصي اســت كه جداگانه طي دســتور العملي توسط
دبيركل ابالغ و قابل اجرا مي باشد.

 -2-3كتابخانــه مورد نظر بايد از فضاي مناســب و تجهيــزات الزم منطبق با يكي از

درجه بندي هاي تعريف شــده نهاد برخوردار بوده و چنانچه  در مجاور مجموعه هاي

كتابخانه عمومي مالهادی سبزواری ،استان کرمان (شهر بم)
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فرهنگي ،مساجد و يا مجتمع هاي مسكوني و تجاري قرار داشته باشد حتي االمكان بايد
ورودي آن جداگانه و قابل دسترس براي عموم باشد.

 -3-3تأمين نيروي انساني شامل كاركنان و كتابداران كتابخانه هاي موصوف وپرداخت
حقوق و مزاياي آنان برعهده مؤسس مي باشد.

 -4-3معرفي مديرمسؤول يا نماينده تام االختيار براي اشخاص حقوقي الزامي است ولي

براي مؤسس حقيقي در صورتي كه شرايط مدير مسؤولي را دارا باشند ،اختياري است .

 -5-3مراعات شــئون اســامي و داشــتن صالحيت علمي ،اعتقادي و اخالقي براي

كاركنان الزامي اســت و مســؤوليت نظارت بر اجراي آن برعهده مديرمسؤول خواهد

بود.

 -6-3مؤسسان اينگونه كتابخانه ها بعد از اخذ مجوز بايد تابلوي «كتابخانه عمومي» و

نام شناسه كتابخانه را پس از تاييد نهاد ،سردر اصلي كتابخانه نصب نمايند .بديهي است

براي كتابخانه هاي عمومي مشاركتي نقش مشاركت نهاد و براي كتابخانه هاي عمومي
مستقل موضوع صدور مجوز از سوي نهاد به نحوي درج شود.

 -7-3از نظــر مالكيت بر عرصــه ،اعيان  ،منافع ،تجهيزات و غيــره ،اصل بر مالكيت

مؤسس است مگر نسبت به آنچه كه از محل كمك هاي نهاد يا به واسطه آن تأمين شده
باشد كه تابع شرايط مندرج درموافقت نامه مي باشد.

ماده  -4صدور مجوز براي تأســيس ،فعاليت و نظارت بر ارائه خدمات كتابخانه هاي

عمومي موضوع ماده  ،2حق مالكيتي بر اموال ودارايي هاي متعلق به مؤسس براي نهاد
ايجــاد نمي كند و كالًتعهدات و حقوق طرفين همان اســت كه در متن موافقت نامه
تصريح شده باشد.

ماده  -5صدور مجوز به آن معني نيست كه دارنده از انجام وظايف قانوني در برابر

ســاير مراجع و دســتگاههاي ذيربط و مقامات ذيصالح ،معاف و يا از مسؤوليت
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مبرا باشــد ،بلكه اين اجازه فقط در نفس قضيه نافذ اســت و تا وقتي داراي اعتبار
است كه از ضوابط و مقررات كتابخانه هاي عمومي و مفاد مندرج در موافقت نامه
تبعيت شود.

ماده  -6مجوز تأسيس اينگونه كتابخانه ها قابل واگذاري و انتقال به غير نمي باشد.
ماده  -7چنانچه دســتگاههاي دولتي و ســاير اشخاص حقوقي بخش عمومي مجاز به

انجام فعاليت هاي موضوع اين شــيوه نامه  و انعقاد قرارداد و ايجاد تعهد براي دستگاه

متبوع خود باشــند ،از نظر اجراي ضوابط و مقررات  ،در برابر نهاد ملزم به اجراي مفاد
كتابخانه عمومي مشارکتی فرامرز ناوی ،استان خراسان رضوی (شهر سبزوار)
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اين شيوه نامه ،مصوبات هيأت امنا و قرارداد في ما بين بوده و بايد طبق ضوابط ،نماينده
تام االختيار خود را به عنوان مديرمسؤول معرفي نمايند.

ماده  -8كتابخانه هاي عمومي وقفي نيز از نظر مالكيت ،منابع مالي و توليت تابع وقف

نامه اند ولي از نظر نحوه ارائه خدمات تابع قانون وآيين نامه اجرايي مربوطه و ضوابط
و مقررات مصوب هيأت امناي كتابخانه هاي عمومي كشور مي باشند.

مــاده  -9هرگونه فعاليتي تحت عنوان كتابخانه عمومي بدون مجوز رســمي موضوع

اين شــيوه نامه با استفاده صريح از نام كتابخانه عمومي يا بدون آن و نيز هر گونه بهره
برداري خارج از ضوابط و مقررات مربوطه و استفاده غير مجاز از نام نهاد به هر شكل
و تحت هر عنواني غير قانوني تلقي و قابل پيگرد قانوني است.

كتابخانه عمومي شرفا شرفایی جناح هرمزگان

23

فصل دوم :مراحل ،شرايط و مدارك الزم براي
صدور مجوزتأسيس كتابخانه عمومي موضوع اين شيوه نامه
ماده  -10شرايط مدير مسؤول

 – 1-10تابعيت جمهوري اسالمي ايران .

 –2-10اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.

 – 3-10سالمت بهداشتي و عدم اعتياد به هر گونه مواد مخدر .
 -4-10عدم سوء پيشينه كيفري.

 -5-10داشتن حداقل  23سال سن.

 –6-10داشــتن حداقل مدرك تحصيلي كارداني ( در موارد استثناء متناسب با شرايط

اجتماعــي و فرهنگي  به تشــخيص انجمــن كتابخانه عمومي منطقــه مربوطه تعيين

مي شود).

کتابخانه عمومی خیّری زنده یاد احمد مهدوی (استان زنجان)
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تبصره  :1اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در صورت

داشتن شرايط عمومي اين شــيوه نامه و تأييديه رسمي از مراجع مذهبي خود مشمول

اين شيوه نامه خواهند بود.

تبصره  :2مدير مسؤول كتابخانه موظف است هر دو ماه يك بار گزارشي از فعاليت هاي

كتابخانــه و تحوالت آن در قالب فرم هاي ارســالي نهاد و يــا نرم افزارهاي مورد نظر

دبيرخانــه انجمن كتابخانه عمومي اســتان ذيربــط ارائه نمايد و همــكاري الزم را با
كارشناسان نهاد به عمل آورد  .

ماده  -11مدارك الزم:

 -1-11ارائه درخواست كتبي شخص حقيقي يا باالترين مقام اجرايي اشخاص حقوقي

متقاضي ،با رعايت ضوابط حاكم بر امضاي قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار،

به نهاد.

 -2-11تصوير تمام صفحات شناســنامه و كارت ملي اشخاص حقيقي مؤسس و مدير

مسؤول .

 -3-11تصويرگواهي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم براي مؤســس و مدير

مسؤول ( اشخاص حقيقي ذكور).

 -4-11گواهي عدم سوء پيشينه كيفري مؤسس و مدير مسؤول.

 -5-11تصوير آخرين مدرك تحصيلي مدير مسؤول .
 -6-11دو قطعه عكس  3*4پشت نويسي شده .

 -7-11معرفي نامه مدير مسؤول يا نماينده تام االختيار توسط مؤسس.

 -8-11تكميل پرسشنامه هاي مربوطه.

 -9-11پاسخ استعالم مديريت حراست نهاد (يا نماينده اين واحد در هراستان).

 -10-11تأييديه استحكام بنا و ساختمان كتابخانه عمومي مربوطه توسط نهاد يا ادارات
كل كتابخانه هاي عمومي استان ها  .

تبصره  :1ارائه مدارك احراز مجوز قانوني تأســيس ,موضوع فعاليت شخص حقوقي و

حدود اختيارات مقامات اجرايي براي اشخاص حقوقي به جاي بندهاي (،4-11 ،3-11
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 )6-11 ، 5-11كفايت مي کند.

تبصــره  :در موارد اســتثناء براي اخذ مدارك مربوط به شــخصيت هاي ديني ،علمي

و فرهنگي شــناخته شــده مانند مراجع معظم تقليد ،اســاتيد و فرهيختگان با توجه به
شــأن اجتماعي آنان با نظرو تاييد انجمن كتابخانه هاي عمومي اســتان مربوطه ممكن
مي باشد.

ماده  -12مكان پيشنهادي مستندًا به اسناد رسمي مي بايست در مالكيت متقاضي باشد
و يا حداقل در طول دوره تعهدي ،مالكيت منافع آن مكان طبق ســند رســمي ،متعلق

به متقاضي باشــد و حداقل به مدت  5ســال از زمان انعقاد «موافقت نامه» ،به كتابخانه
عمومي اختصاص يابد.

تبصره -تغييرات احتمالي در ساختار سازماني و اختيارات قانوني متقاضي نيز هيچگونه

تاثيري در چگونگي فعاليت كتابخانه ،حقوق مكتسبه و اختيارات نهاد در مدت تعريف

شده نخواهد داشت.

کتابخانه عمومی وقفی غدیر ،استان خوزستان (شهر دزفول)
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فصل سوم  :شرايط فسخ توافقنامه و بطالن مجوزهاي صادره
ماده  -13در صورت مشــاهده هر گونه تخلف توســط كارشناسان نهاد و يا دريافت

شــكايت و گزارش از اشخاص حقيقي و حقوقي و مقرون به صحت آن ،مراتب جهت

پاسخگويي به مدير مسؤول ابالغ مي شود و وي مكلف به پاسخگويي است و چنانچه

ظرف مدت  15روز از تاريخ ابالغ ،پاسخ مستدل و جامع و مانع از مديرمسؤول دريافت

نشود ،اين امر به منزله قبول تخلفات تلقي و مبناي تصميم گيري واقع خواهد شد .

ماده  -14چنانچه فعاليت كتابخانه مطابق با شــرايط مقرر در اين شيوه نامه و موافقت

نامه في مابين نباشــد و گزارش بازديدهاي نظارتي و ارزيابي كارشناسان نهاد مبتني بر

عدم رعايت تعهدات از سوي مؤسس و مديرمسؤول باشد ،سهميه كتاب  ،نشريه و هر

گونه امتياز ناشي از مجوز صادره قطع مي گردد .مؤسس و مديرمسؤول موظف هستند
پس از ابالغ اولين اخطار كتبي ظرف مدت  10روز نسبت به رفع نقص و نارسايي هايي

كه به آنها ابالغ شــده است ،اقدام نمايند .در صورت بي توجهي و استمرار روند مورد
ايراد ،اخطار دوم ظرف  48ساعت پس از انقضاي مدت اخطار اول ابالغ مي شود .اگر

مجددًا ظرف  10روز ،از اعمال نظرات اعالم شــده امتناع نمايند ،نهاد مي تواند نسبت
به فسخ موافقت نامه اقدام و ضوابط قانوني را اعمال نمايد.

ماده  -15پس از طي مراحل ياد شــده و ابالغ منع فعاليت توســط نهاد و واحدهاي
استاني آن ،مدير مسؤول ومؤسس مكلف به تعليق فعاليت هاي خويش مي باشند.

تبصره :در صورت اعتراض ظرف مدت  10روز از تاريخ ابالغ منع فعاليت ،مؤســس

مي تواند دفاعيه مســتند به داليل و مدارك خود را كتبــا به نهاد تحويل ،تا به صورت

خــارج از نوبت مورد رســيدگي قرار گيرد ،و راي نهايي صــادره قطعي تلقي و براي

طرفين موافقت نامه الزم االجرا مي باشد.

ماده  -16طرفين موافقت نامه بايد موضوع فصل سوم اين شيوه نامه را به عنوان شرط
ضمن عقد الزم و عقد خارج الزم قبول و خود را ملتزم به موازين آن دانسته و در متن
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موافقت نامه هاي مربوطه درج نمايند.

ماده  -17ابالغ فســخ موافقت نامه موجب بطالن مجوز هاي صادره و استرداد مواد و

منابع ارســالي از نهاد و جبران خسارات ناشي ازسرمايه گذاري و خدمات ارائه شده از
سوي اين نهاد توسط مؤسس مي باشد.

تبصره :برآورد ميزان خســارت طبق نظر هيأتي است که ترکيب آن بر حسب موضوع
مورد بررسي ،توسط دبيرکل تعيين مي گردد.

ماده  -18اين شــيوه نامه درقالب  18ماده و 9تبصره و  45بند در تاريخ  87/12/11به

تصويب هيأت امناي كتابخانه هاي عمومي كشور رسيد و از تاريخ تصويب الزم االجرا

بوده و كليه آيين نامه ها و مصوبات قبلي مغاير با اين شيوه نامه ملغي مي گردد.
كتابخانه عمومي حسينه اعظم (استان زنجان)
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موافقت نامه كتابخانه هاي عمومي مشاركتي
مقدمه :

براســاس مفاد شيوه نامه "تأســيس كتابخانه هاي عمومي مشــارکتی ومستقل و نحوه

نظارت بر ارائه خدمات آنها" مصوب جلســه مورخ  1387/12/11هيأت امناي محترم

كتابخانه هاي عمومي كشــور که در اين موافقت نامه "شــيوه نامه" ناميده می شود و به
استناد بخشنامه شــماره /11/922ک/ن مورخ  1387/1/24دبيرکل محترم نهاد کتابخانه

های عمومی کشور ،اين موافقت نامه در تاريخ           /      /
فرزند

بين آقای /خانم

وشمارهملي

به شمارهشناسنامه
نشاني:

 	

كه منبعد «مؤســس  /نماينده موســس» ناميده مي شــود از يك طرف و آقای  /خانم
بــه نمايندگی از اداره کل کتابخانه های عمومی اســتان

منعقد ميگردد.

كه منبعد «اداره کل» ناميده مي شــود از سوي ديگر به شرح ذيل

ماده  )1موضوع موافقت نامه :

تأسيس كتابخانه عمومي مشارکتی
ماده  )2تعهدات مؤسس :

.

 .1-2تأمين مكان و فضاي مناســب  ،تجهيزات الزم و نيروي انســاني واجد شرايط و
كافي برای ارائه خدمات كتابداري به عموم جامعه .

 .2-2معرفي مديرمســئول کتابخانه به صورت مکتوب براســاس ضوابط و معيارهای

مندرج در شيوه نامه به اداره کل .

 .3-2اخذ مجوز فعاليت از اداره کل و پيگيری تمديد آن پس از پايان مهلت مقرر .

 .4-2ساماندهي خدمات فني واداره کتابخانه عمومی مشارکتی طبق ضوابط ومعيارهاي
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تعيين شده در شيوه نامهوبخشنامههای ابالغی نهاد .

 - 5-2تعيين و نصب تابلوی مناسب برای کتابخانه عمومی مطابق با بند  6-3شيوه نامه.

 .6-2عــدم واگذاری و انتقــال مجوز کتابخانه به غيــر  ،مطابق با ماده 6
شيوه نامه .
 .7-2پرداخــت حقــوق و مزايــاي كاركنان شــاغل در كتابخانه به اســتناد بند 3-3

شيوهنامه.

 ..8-2همكاري الزم با كارشناسان اعزامي نهاد و ادارهكل  ،به منظور بازديد ونظارت .

 .9-2فراهم آوردن امكان شــركت مدير مســئول و كتابــداران كتابخانه در دوره هاي
آموزشي نهاد در صورت تمايل.

 .10-2ارسال منظم اطالعات و آمار کتابخانه به اداره کل براساس فرم اطالعاتو آمار

يا نرمافزار مربوطه (بصورت ماهانه).

 .11-2نظارت بر اجرای کليه امور و وظايف محول شده به مديرمسئول در شيوه نامه.
ماده  )3تعهدات اداره کل :

 . 1-3صدور مجوز فعاليت به مدت يكســال بــرای كتابخانه عمومي موردنظر پس از
امضاي اين موافقت نامه.

 . 2-3تمديد مجــوز فعاليت در صورت تائيد عملکرد مطلوب کتابخانه در پايان دوره
يکساله فعاليت .

 . 3-3پيگيري تعيين درجه و برقراري ســهميه كتاب و نشريات همانند ساير كتابخانه

هاي عمومي كشور.

 . 4-3آمــوزش مديرمســئول و كتابــداران كتابخانه عمومی مشــارکتی موضوع  اين
موافقت نامه .

 . 5-3تامين نرم افزار مديريت کتابخانه و نمايه نشريات (براساس تعرفه ساير کتابخانه
های عمومی نهاد).

 . 6-3ســاير کمــک ها و مســاعدت های ممکن متناســب با نوع فعاليــت کتابخانه

موردنظر.
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ماده  )4شرايط فسخ موافقت نامه :

براســاس مواد  13تا « 17شيوه نامه تأسيس كتابخانه هاي عمومي مشاركتي و مستقل و
نحوه نظارت بر ارائه خدمات آنها» ميباشد.

ماده  )5مدت زمان اجراي موافقت نامه :

اين موافقت نامه از تاريخ امضاي طرفين الزم االجرا ميباشد .

اين موافقت نامه با  5ماده  17 ،بند و در  4نســخه كه هر كدام حكم يكســان دارد به
امضاي طرفين ميرسد.
مؤسس

مديركل كتابخانه هاي عمومي استان

كتابخانه عمومي موسسه امام صادق(ع) استان قم
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موافقت نامه كتابخانه هاي عمومي مستقل
مقدمه :

براساس مفاد شيوه نامه "تأسيس كتابخانه هاي عمومي مشارکتی ومستقل و نحوه نظارت
بر ارائه خدمات آنها" مصوب جلسه مورخ  1387/12/11هيأت امناي محترم كتابخانه هاي

عمومي كشــور که در اين موافقت نامه «شيوه نامه» ناميده می شود و به استناد بخشنامه

شــماره /11/922ک/ن مورخ  1387/1/24دبيرکل محترم نهــاد کتابخانه های عمومی
کشور ،اين موافقت نامه در تاريخ         /    /
بين آقای /خانم

به شمارهشناسنامه

فرزند

وشمارهملي

نشــاني:

 	

كه منبعد «مؤســس  /نماينده موســس» ناميده مي شــود از يك طرف و آقای  /خانم
بــه نمايندگی از اداره کل کتابخانه های عمومی اســتان

منعقد ميگردد.

كه منبعد «اداره کل» ناميده مي شــود از سوي ديگر به شرح ذيل

ماده  )1موضوع موافقت نامه :

تأسيس كتابخانه عمومي مستقل

ماده  )2تعهدات مؤسس  /نماينده موسس :

.

 .1-2تأمين مكان و فضاي مناســب  ،تجهيزات الزم و نيروي انســاني واجد شرايط و
كافي برای ارائه خدمات كتابداري به عموم جامعه .

 .2-2معرفی مديرمســئول کتابخانه به صورت مکتوب براســاس ضوابط و معيارهای

مندرج در شيوه نامه به اداره کل.

 .3-2اخذ مجوز فعاليت از اداره کل و پيگيری تمديد آن پس از پايان مهلت مقرر.
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 .4-2تعييــن و نصــب تابلوی مناســب برای کتابخانــه عمومی مطابق بــا بند 6-3
شيوه نامه.

 .5-2عدم واگذاری و انتقال مجوز کتابخانه به غير  ،مطابق با ماده  6شيوه نامه .

 .6-2پرداخــت حقــوق و مزايــاي كاركنان شــاغل در كتابخانه به اســتناد بند 3-3
شيوهنامه.

 .7-2همكاري الزم با كارشناسان اعزامي نهاد و ادارهكل ،به منظور بازديد و نظارت.

 .8-2ارســال منظم اطالعات و آمار کتابخانه به اداره کل براساس فرم اطالعات و آمار

يا نرم افزار مربوطه (بصورت ماهانه).

 .9-2نظــارت بــر اجرای کليــه امور و وظايف محول شــده به مديرمســئول در

شيوه نامه.

ماده  )3تعهدات اداره کل :

 . 1-3صدور مجوز فعاليت به مدت يكســال بــرای كتابخانه عمومي موردنظر پس از
امضاي اين موافقتنامه.

 . 2-3تمديد مجــوز فعاليت در صورت تائيد عملکرد مطلوب کتابخانه در پايان دوره
يکساله فعاليت .

 . 3-3نظــارت بر فعاليــت و ارائه خدمــات کتابخانه عمومي مســتقل موضوع اين

موافقتنامه .

 . 4-3پذيرش كتابداران كتابخانه عمومي مستقل موضوع اين موافقت نامه در دورههاي
آموزشي كتابداري نهاد يا اداره كل .

 . 5-3ارائه مشاورههاي فني كتابداري در صورت درخواست موسس يا مدير مسئول.

 . 6-3ارائه نرمافزار مديريت كتابخانه و نمايه نشــريات در صورت درخواست موسس
(براساس تعرفه ساير كتابخانههاي عمومي نهاد) .
ماده  )4شرايط فسخ موافقت نامه :

براســاس مواد  13تا « 17شيوه نامه تأسيس كتابخانه هاي عمومي مشاركتي و مستقل و
نحوه نظارت بر ارائه خدمات آنها» ميباشد .
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ماده  )5مدت زمان اجراي موافقت نامه :

اين موافقت نامه از تاريخ امضاي طرفين الزم االجرا مي باشد.

اين موافقت نامه با  5ماده  15 ،بند و در  4نســخه كه هر كدام حكم يكســان دارد به
امضاي طرفين ميرسد .
مؤسس

مديركل كتابخانه هاي عمومي استان

كتابخانه عمومي مشارکتی نبویّه ،استان قزوین
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نشانی  ،شماره تماس و نمابر ادارات کل کتابخانه های عمومی استان ها
نام استان

شماره تماس

شماره نمابر کد شهرستان

نشانی

آذربايجان شرقي

4406479

4406481

0411

تبريــز  ،بلــوار آزادي  ،چهــارراه الله،
كتابخانه مركزي ،اداره كل كتابخانههاي
عمومي استان آذربايجان شرقي

آذربايجان غربي

3464624

2247547

0441

اروميــه خيابان مــدرس ،خيابان ارشــاد،
كتابـــخانه مركزي اروميـــه ،اداره كـــل
كتابخانههاي عمومي استان آذربايجان غربي

اصفهان

2220070

2220070

0311

اصفهــان    ،خيابان  چهــار باغ خواجو،
روبــروي صــدا و ســيما ،كتابخانه ابن
مسكويه ،طبقه دوم ،اداره كل كتابخانههاي
عمومي استان اصفهان

اردبيل

5520734-9

5520786

0451

اردبيل ،ميدان جانبازان ،خيابان دانشگاه،
ورودي مجتمــع فرهنگــي و تفريحي
شــورابيل ،كتابخانه مركــزي ،اداره كل
كتابخانههاي عمومي استان اردبيل

البرز

32255001-2

32255003

026

كــرج ،ميدان توحيد ،بلــوار قدس ،برج
ســامان ،طبقــه  ،9واحــد  ،90اداره كل
كتابخانههاي عمومي استان البرز

ايالم

2223295

2223294

0841

بوشهر

3554790

3539119

0771

بوشــهر ،خيابان امام ،خيابان يادگار امام  ،
صندوق پســتي  ،٧٥١٣٥/١٧٨٩اداره كل
كتابخانههاي عمومي استان بوشهر

تهران

88503524-26

88542117

021

تهران ،خيابان بهشــتي  ،خيابان پاكستان،
پالك   ،٢٣اداره كل كتابخانههاي عمومي
استان تهران

چهارمحال و
بختياري

2253337

2250550

0381

شــهركرد ،دروازه سامان ،مجتمع ادارات
فرهنگيان ،روبــروي اداره كل آموزش و
پرورش اســتان ،اداره كل كتابخانههاي
عمومي استان چهار محال و بختياري

خراسان شمالي

2227707

2238100

0584

بجنورد ،خيابان فردوســي ،خيابان ابوذر
پالك  ، 70اداره كل كتابخانههاي عمومي
استان خراسان شمالي

ايالم  ،بلوار شــهيد بهشــتي ،روبروي
شركت نفت ،خيابان  پيام ،پيام   ،٦طبقه
فوقانــي كتابخانــه شــماره  ،٢اداره كل
كتابخانههاي عمومي استان ايالم
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نشانی  ،شماره تماس و نمابر ادارات کل کتابخانه های عمومی استان ها
نام استان

شماره تماس

شماره نمابر کد شهرستان

نشانی

مشــهد ،بلوار بعثت  ،بيــن بعثت 2و،4
پــاك ، 6اداره كل كتابخانههاي عمومي
استان خراسان رضوي

خراسان رضوي

8470107

8408242

0511

خراسان جنوبي

4310071-3

4310075

0561

خوزستان

3332227

3368071

0611

اهــواز ،امانيه ،خيابــان دز ،بين عارف و
لقمان ،جنب كالنتري  ،١٦پالك  ،٤١اداره
كل كتابخانههاي عمومي استان خوزستان

زنجان

4271612

4271611

0241

زنجان ،خيابان ســعدي شمالي ،پايينتر
از خيابان بهار ،جنب ساختمان پرديس،
پالك  ،٢٤٩اداره كل كتابخانههاي عمومي
استان زنجان .

سمنان

3344391

3344392

0231

سمنان ،بلوار قدس ،خيابان شهيد رجائي،
روبــروي مركــز بهداشــت ،اداره كل
كتابخانههاي عمومي استان سمنان

سيستان و
بلوچستان

2412400

2427110

0541

فارس

2276930-6

2273250

0711

قم

7720760

7717674

0251

قزوين

2243767-8

2243766

0281

كردستان

3248511

3285520

0871

كرمان

2222435

2222435

0341

بيرجند ،سجادشــهر ،بلــوار غدير ،نبش
غدير ،1اداره كل كتابخانههاي عمومي استان
خراسان جنوبي

زاهــدان ،خيابان مصطفي خميني ،مقابل
خيابان مصطفي خميني  ،٢٧پالك ،١٥٩
اداره كل كتابخانههــاي عمومي اســتان
سيستان و بلوچستان

شيراز  ،ميدان قائم (اطلسي) ابتداي بلوار
هجــرت ،اداره كل كتابخانههاي عمومي
استان فارس
قم ،خيابان شهيد لواساني (ساحلي) ،جنب
اداره ثبت احوال ،اداره كل كتابخانههاي
عمومي استان قم

قزوين ،ابتداي بلوار مدرس ،جنب نيروي
انتظامــي ،اداره كل كتابخانههاي عمومي
استان قزوين

سنندج ،خيابان پاسداران ،خيابان توحيد،
جنب اداره اوقاف كتابخانه مركزي ،اداره
كل كتابخانههاي عمومي استان كردستان
كرمان ،خيابان فردوســي ،روبروي تكيه
عبــاس علــي ،اداره كل كتابخانههــاي
عمومي استان كرمان
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نشانی  ،شماره تماس و نمابر ادارات کل کتابخانه های عمومی استان ها
نام استان

شماره تماس

شماره نمابر کد شهرستان

نشانی

كرمانشاه

7217586

7298400

0831

كرمانشــاه  ،ميدان الغديــر ،داخل محوطه
شــهرداري ،اداره كل كتابخانههاي عمومي
استان كرمانشاه

كهگيلويه و
بويراحمد

2233980-1

2233979

0741

ياسوج    ،بلوار آيت اهلل كاشاني ،كتابخانه
مركزي ياســوج ،اداره كل كتابخانههاي
عمومي استان كهگيلويه و بوير احمد

گلستان

2222453

2234620

0171

گرگان ،خيابــان پنجــم آذر ،آذر يكم،
روبــروي حســينيه دريانيهــا ،اداره كل
كتابخانههاي عمومي استان گلستان

گيالن

٢٢٥٣٧٣٢-3

2253374

0131

رشــت ،خيابان معلم ،ابتداي خيابان ١٦
متــري ،جنــب اســتان داري ،اداره كل
كتابخانههاي عمومي استان گيالن .

لرستان

4231891

4231890

0661

خرم آباد ،خيابان گلدشت شرقي ،ميدان
فردوسي ،جنب هنرستان فني امير كبير  ،
اداره كل كتابخانههــاي عمومي اســتان
لرستان

مازندران

2254741-2

2254740

0151

ساري  ،خيابان جمهوري اسالمي ،كوچه
مير شهيد  ،اداره كل كتابخانههاي عمومي
استان مازندران

مركزي

3676631

3676629

0861

اراك ،بلوار فاطميه ،ميدان فرهنگ ،اداره
كل كتابخانههاي عمومي استان مركزي

همدان

2656747

2671108

0811

همدان ،بلوار شهيد چيت سازيان ،بلوار
قلم ،ســاختمان كتابخانه مركــزي امام
رضا(ع) ،اداره كل كتابخانههاي عمومي
استان همدان

هرمزگان

2235950-2

2235953

0761

يزد

7249200

7243377

0351

بندر عباس ،بلوار طالقاني ،خيابان طالقاني،
خيابــان فيصــل دانش ،محلــه  اوزيها،
كتابخانه طالقاني ،اداره كل كتابخانههاي
عمومي استان هرمزگان

يزد  ،بلوار باهنر ،نرســيده به ميدان امام
حســين ،كوچه محمود حاجي مهدي،
روبروي شيالت ،اداره كل كتابخانههاي
عمومي استان يزد
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نشانی وب سایت اداره کل کتابخانه های عمومی استان ها
وب سایت

استان

www.tabrizpl.ir

آذربایجان شرقی

www.orumiyehpl.ir

آذربایجان غربی

www.ardabilpl.ir

اردبیل

www.isfahanpl.ir

اصفهان

www.alborzpl.ir

البرز

www.ilampl.ir

ایالم

www.boushehrpl.ir

بوشهر

www.tehranpl.ir

تهران

www.shahrekordpl.ir

چهارمحال و بختیاری

www.birjandpl.ir

خراسان جنوبی

www.mashhadpl.ir

خراسان رضوی

www.bojnordpl.ir

خراسان شمالی

www.khozestanpl.ir

خوزستان

www.zanjanpl.ir

زنجان

www.semnanpl.ir

سمنان

www.zahedanpl.ir

سیستان و بلوچستان
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نشانی وب سایت اداره کل کتابخانه های عمومی استان ها
وب سایت

استان

www.farspl.ir

فارس

www.qompl.ir

قم

www.qazvinpl.ir

قزوین

www.kordestanpl.ir

کردستان

www.kermanpl.ir

کرمان

www.kermanshahpl.ir

کرمانشاه

www.yasoujpl.ir

کهگیلویه و بویراحمد

www.golestanpl.ir

گلستان

www.gilanpl.ir

گیالن

www.lorestanpl.ir

لرستان

www.markazipl.ir

مرکزی

www.mazandaranpl.ir

مازندران

www.hamadanpl.ir

همدان

www.hormazganpl.ir

هرمزگان

www.yazdpl.ir

یزد

