دستورالعمل نحوه تاسیس کتابخانه های عمومی مستقل دارای خذمات ویژه  ،سالنهای مطالعه عمومی
و پانسیون مطالعاتی
بوَخب بخـٌبهِ ؿوبسُ /11/51273ک /ى هَسخ  97/9/19دبیشکل هحتشم ًْبد کتببخبًِ ّبی ػوَهی کـَس ،بب ّذف تؼییي ضَابظ ٍهقشسات ٍسٍد بخؾ
خلَكی بِ حَصُ اسائِ خذهبت کتببخبًِ ای ٍ ؿشایظ اسائِ خذهبت ٍیظُ بِ هخبعببى  ،دػتَسالؼول اخشایی بِ ؿشح ریل كبدس گشدیذ .
 کتابخانه عمومی مستقل دارای خذمات ویژه  :تحت هبلکیت خلَكی بَدُ ٍ دسکٌبس خذهبت کتببخبًِ ای ،اهکبًبت ٍ خذهبت ٍیظُ بشای اػضبءخَد اسائِ هیذٌّذ.
 پانسیون های مطالعاتی  :دسکٌبس اسائِ اًَاع خذهبت آهَصؿی (ًظیش هـبٍسُ تحلیلی ٍ  ، ) ...خذهبت کتببخبًِ ای اسائِ هیذٌّذ سالنهای مطالعه عمومی :كضبّبی هغبلؼبتی كشدی یب گشٍّی کِ هبلکیت آًْب هیتَاًذ هتؼلق بِ ػبصهبًْبی ػوَهی یب اؿخبف حقیقی ببؿذ* شرایط ایجاد کتابخانه های عمومی مستقل دارای خذمات ویژه  ،سالنهای مطالعه عمومی و پانسیون مطالعاتی :

ًْ بد کتببخبًِ ّب كشكبً بشای خذهبت کتببخبًِ ای ،هدَص كبدس هیکٌذ ٍ بشای ػبیش كؼبلیتْبی آهَصؿی ٍ هـبٍسُ ای ،ببیذ هدَص اص هشاخغ ریشبظ اخز گشدد.
 چٌبًچِ كضبی پیـٌْبدی دس ًقبط پشتشدد ٍاقغ ؿذُ ببؿذ ،ػالٍُ بشهدَصّبی هؼوَل  ،اخز هدَص اص پلیغ ساَّس ٍ ؿْشداسی ًیض الضاهی اػت
 هذت اػتببس هدَص  ،دس هشحلِ اٍل یک ػبل بَدُ ٍ دسكَستی کِ کتببخبًِ حبئض ؿشایظ الصم ببؿذ ،توذیذ هدَص بشای یک دٍسُ  2ػبلِ ٍ دس هشحلِ ػَم ،
 5ػبلِ بالهبًغ اػت ٍ هشخغ تلوین گیسی دسخلَف كذٍس هدَص ٍ ابغبل آى  ،اداسُ کل تَػؼِ کتببخبًِ ّب ٍهـبسکتْبی ًْبد اػت
 بؼذ اص كذٍس هدَصً ،لب تببلَ بب ػٌَاى کتببخبًِ ػوَهی /ػبلي هغبلؼِ ػوَهی ٍ قیذ هدَص اص ًْبد کتببخبًِ ّبی ػوَهی کـَس الضاهی اػت
 حذاقل هتشاط صیشبٌبی کتببخبًِ ػوَهی ٍیظُ  200متش هشبغ ٍ بشای ػبلي هغبلؼِ ػوَهی  120هتش هشبغ هیببؿذ
 داؿتي كضبی ٍسٍدی قببل دػتشع بشای ػوَهی هشدم دس ایي کتببخبًِ ّبای الضاهی اػت
 تبهیي تدْیص ات هَسد ًیبص ٍ ًیشٍی اًؼبًی ؿبؿل بش ػْذُ هَػغ کتببخبًِ اػت ٍ هَػغ هیتَاًذدس خلَف آهَصؽ ًیشٍی اًؼبًی اص تدشبیبت ٍ
اهکبًبت ًْبد دسكَست ػقذ قشاسداد اػتلبدُ ًوبیذ .
 حذاقل صهبى كؼبلیت کتببخبًِ ّبی ػوَهی هؼتقل ٍیظُ  33 ،ػبػت (5سٍص دس ّلتِ) اػت کِ ببیذ هـخق ؿذُ ٍ دس هؼشم دیذ ػوَم ببؿذ .
 كؼبلیت کتببخبًِ ػوَهی هؼتقل ٍیظُ ٍ ػبلٌْبی هغبلؼِ ػوَهی بلَست ؿببًِ سٍصی دس كَست اخز هدَص اص هشاخغ ریشبظ بالهبًغ اػت
 هٌببغ هَسد ًیبص دس ایي کتببخبًِ ّب  ،ببیذ داسای هدَص اص ٍصاست كشٌّگ ٍ اسؿبد اػالهی ببؿذ
 حذاقل هٌببغ هَسدًیبص بشای ساُ اًذاصی کتببخبًِ ّبی هؼتقل ٍیظُ ً 2500ؼخِ ٍ بشای ػبلي هغبلؼِ ػوَهی ً 1500ؼخِ اػت
 مبلؾ حق ػضَیت ػبالًِ  ،قبل اص كذٍس هدَص ٍ عی دسخَاػت سػوی اص ػَی هَػغ  ،ببیذتَػظ ًْبد کتببخبًِ ّب تبییذ ؿَد
 تؼییي ًشخ ػبیش خذهبت ٍاهکبًبت ٍیظُ دس کتببخبًِ بشػْذُ هشاخغ ریلالح اػت ًٍْبد کتببخبًِ ّب دسایي صهیٌِ هؼئَلیتی ًذاسد
 کتببخبًِ ػوَهی هؼتقل ٍیظُ ٍ ػبلٌْبی هغبلؼِ ػوَهی ببیذ اص دػتَسالؼولْب ٍ هقشسات ابالؿی اص ػَی ًْبد کتببخبًِ ّب تبؼیت کٌٌذ
 عبق ضَابظ ٍ هقشسات اداسُ اهبکي ٍحشاػت ًْبدً ،لب دٍسبیي هذاسبؼتِ دس كضبی ػوَهی کتببخبًِ بب ّوبٌّگی حشاػت اداسُ کل اػتبى الضامی اػت

* مذارک الزم جهت ایجاد کتابخانه های عمومی مستقل دارای خذمات ویژه  ،سالنهای مطالعه عمومی و پانسیون مطالعاتی :
الف) گَاّی ػذم ػَء پیـیٌِ کیلشی

ب) هدَص اص اداسُ اهبکي ًیشٍی اًتظبهی

د) تـکیل پشًٍذُ دس حشاػت اداسُ کل

و) تبئیذیِ اػتحکبم بٌب اص اداسُ کل ػوشاىی

ج) گَاّی ػالهت بْذاؿت ٍ ػذم اػتیبد
ه) گَاّیٌبهِ ّبی آهَصؿی هؼتبش بشای کتببذاس کتببخبًِ

* مراحل صذور مجوز کتابخانه های عمومی مستقل دارای خذمات ویژه  ،سالنهای مطالعه عمومی و پانسیون مطالعاتی :
 اسائِ دسخَاػت تبػیغ اص ػَی هتقبضی بِ اداسُ کل کتببخبًِ ّبی اػتبى ٍبشسػی ٍ تبئیذ دسخَاػت اٍلیِ تَػظ کبسؿٌبع هـبسکتْبی اػتبى -اػتؼالم کبسؿٌبع اهَس هـبسکتْبی اػتبى اص کبسؿٌبع اهَس کتببخبًِ ّب دسخلَف داسا بَدى حذاقل ؿشایظ الصم كضبی هَسد ًظش  ،حشاػت اداس

ُ کل

دسخلَف تؼییي كالحیت كشد هؼشكی ؿذُ  ،کبسؿٌبع اهَس ػوشاًی اػتبى دسخلَف تبئیذیِ اػتحکبم بٌبی ػبختوبى
 بشسػی هذاسک؛تٌظین ،اًؼقبد ٍ اهضب هَاكقت ًبهِ كی هب بیي هذیش کل کتببخبًِ ّبٍ هَػغ ،پغ اصدسیبكت تبئیذیِ تَػظ کبسؿٌبع هـبسکتْب اسػبل اكل یب تلبٍیش هذاسک ریل بب اهضبی هذیش کل اػتبى بِ اداسُ کل تَػؼِ کتببخبًِ ّب ٍهـبسکتْب -فرم تقاضامه تاسیس  -فرم بازدیذ کارشناسی

– فرم مشخصات

– موافقت نامه امضا شذه

– تائیذیه استحکام بنا

 بشسػی هذاسک ٍ دسكَست تبئیذ كذٍس كَستدلؼِ تَػظ اداسُ کل تَػؼِ کتببخبًِ ّب ٍ هـبسکتْب كذٍس هدَص هَقت كؼبلیت یکؼبًِ تَػظ اداسُ کل کتببخبًِ ّبی اػتبى ٍ اسػبل تلَیش آى بِ اداسُ کل تَػؼِ کتببخبًِ ّب ٍ هـبسکتْب پیگیشی خْت ًلب تببلَی کتببخبًِ ػوَهی  /ػبلي هغبلؼِ ػوَهی*

تمذیذ مجوز فعالیت کتابخانه های عمومی مستقل دارای خذمات ویژه  ،سالنهای مطالعه عمومی و پانسیون مطالعاتی :



توذیذ هدَص هٌَط بِ اسصیببی ٍتبئیذ ػولکشد کتببخبًِ تَػظ اداسُ کل کتببخبًِ ّبی اػتبى هیببؿذ



بشای توذیذ ًیبص بِ تْیِ ٍ اسائِ توبهی هذاسک هٌذسج دس بٌذ  4هشاحل كذٍس هدَص (بِ اػتثٌبء تقبضبًبهِ تبػیغ) هی ببؿذ .



داؿتي تببلَی بب ػٌَاى کتببخبًِ ػوَهی  /ػبلي هغبلؼِ ػوَهی الضاهی اػت .

* شرایط فسخ و بطالن مجوز صادر شذه :



دسكَست تؼغیلی كؼبلیت کتببخبًِ ،خببدبیی ػبختوبى  ،تـییش کبسبشی  ،ػذم ّوکبسی بب کبسؿٌبػبى اػتبى  ،هدَصّبی كبدسُ ببعل خَاّذ ؿذ



دسكَست ػذم سػبیت هلبد ایي دػتَسالؼول ّبی ًْبد ٍ تخغی کتببخبًِ اص هقشسات ابالؿی ًْبد ،هدَص اػغب ؿذُ ببعل خَاّذ ؿذ



ػَء اػتلبدُ اص هح ٍص اػغبء ؿذُ ٍ بشٍص هؼئلِ حقَقی  ،قضبیی یب کیلشی  ،هٌدش بِ ببعل ؿذى هدَص ٍ ؿکبیت ًْبد اص هَػغ خَاّذؿذ.



دسكَست ابالؽ هٌغ كؼبلیت تَػظ ًْبد بٌب بِ دلیل ػذم سػبیت ضَابظ ٍ ؿشایظ هقشس دس ؿیَُ ًبهِ ٍ هَاكقت ًبهِ كی هببیي  ،هَػغ هکلق بِ
كؼبلیتْبی کتببخبًِ /ػبلي هغبلؼِ ػوَهی هیببؿذ .

تؼلیق

