مراحل گردش کار ایجاد کتابخانه های عمومی نهادی و کتابخانه های عمومی مشارکتی  /مستقل

تمًجة تخشىامٍ شماسٌ /11/22254ک /ن مًسخ 97/5/6دتیشکل محتشم وُاد کتاتخاوٍ َای ػمًمی کشًس ،تٍ مىظًس ایجاد يحذت سيیٍ دس ساٌ اوذاصی کتاتخاوٍ
َای ػمًمی ،تشسسی مذاسک ي صذيس مجًص احذاث ي ساٌ اوذاصی کتاتخاوٍ َا دس کمیتٍ ای تحت ػىًان کمیته ایجاد کتابخانه های جذیذ اوجام میشً .لزا قثل
اص وُایی کشدن َشوًع تًافق تشای پزیشش ساختمان یا صمیه ،ي قثل اص آغاص پشيطٌ ساٌ اوذاصی کتاتخاوٍ جذیذ ،مًضًع تایذ تٍ تائیذ ایه کمیتٍ تشسذ.
مراحل گردش کار درخواست ایجاد کتابخانه نهادی :


اسسال دسخًاست تشای احذاث کتاتخاوٍ تا رکش دالیل تًجیُی دسقالة فشم دسخًاست تٍ اداسٌ کل تًسؼٍ کتاتخاوٍ َا ي مشاسکتُا



تشسسی دسخًاستُا اص وظش جمؼیت ،ویاص مىطقٍ  ،مىاسة تًدن صمیه یا ساختمان  ،تامیه ویشيی اوساوی ي...دسکمیتٍ ایجاد کتاتخاوٍ َا



دسصًست داشته ششایط ايلیٍ دسخًاستُا تًسط دتیشخاوٍ تٍ اػضای کمیتٍ اػالم خًاَذ شذ يدسغیش ایىصًست مًضًع تٍ استان اػالم میگشدد



اسسال مذاس ک ي مستىذات ،تٍ مؼايوت تًسؼٍ کتاتخاوٍ َا  ،جُت اختصاص سُمیٍ ايلیٍ مىاتغ،وشم افضاص سامان يتجُیضات کتاتخاوٍ ای



صيس مجًص فؼالیت کتاتخاوٍ يثثت دس تاوک اطالػات کتاتخاوٍ َا ي افتتاح کتاتخاوٍ
اسسال مستىذات تکمیلی اص استان جُت د

خانه مشارکتی  /مستقل :
مراحل گردش کار درخواست ایجاد کتاب


تطاتق دسخًاستُا تا شیًٌ وامٍ کتاتخاوٍ َای مشاسکتی  /مستقل مصًب َیات امىای وُاد ي دستًسالؼمل اجشایی مشتًطٍ



اخز تاییذیٍ استحکام تىای کتاتخاوٍ اص اداسٌ کل ػمشاوی وُاد .



اوؼقاد مًافقت وامٍ کتاتخاوٍ مشاسکتی  /مستقل



اسسال مذاسک مشتًطٍ تٍ اداسٌ کل تًسؼٍ کتاتخاوٍ َا ي مشاسکتُا



تشسسی مذاسک يدسصًست تائیذ ،صذيس صًستجلسٍ يتؼییه دسجٍ تًسط اداسٌ کل تًسؼٍ کتاتخاوٍ َا ي مشاسکتُا



اسسال مشخصات ي دسجٍ کتاتخاوٍ ػمًمی مشاسکتی  /مستقل اص طشف اداسٌ کل تًسؼٍ کتاتخاوٍ َا ي مشاسکتُا تٍ ياحذَای مشتًطٍ وُاد



صذيس مجًص مًقت فؼالیت کتاتخاوٍ تًسط اداسٌ کل کتاتخاوٍ َای ػمًمی استان ياسسال تصًیش تٍ اداسٌ کل تًسؼٍ کتاتخاوٍ َا ي مشاسکتُا

مذارك مورد نیاز کتابخانههای نهادی – جذیذالتاسیس و جابجایی ساختمان :
الف) جُت اختصاص سُمیٍ ايلیٍ مىاتغ ،وشم افضاس مذیشیت کتاتخاوٍ ای(سامان) ي تجُیضات کتاتخاوٍای


مذسکی مثىی تش يضؼیت مالکیت ساختمان (سىذ مالکیت/صًستجلسٍ ياگزاسی/تصًیش اجاسٌ وامٍ)



تاییذیٍ ػمشاوی

ب) جُت صذيس مجًص فؼالیت ي ثثت دس تاوک اطالػات کتاتخاوٍ َا


مذسکی مثىی تش يضؼیت مالکیت ساختمان (سىذ مالکیت /صًستجلسٍ ياگزاسی/تصًیش اجاسٌ وامٍ)



تاییذیٍ ػمشاوی



فشم تاصدیذ کاسشىاسی



فشم مشخصات



وامٍ مذیش کل استان مثىی تش افتتاح ي ششيع فؼالیت کتاتخاوٍ



وامٍ مذیش کل استان مثىی تش ي دسخصًص جاتجایی ساختمان وامٍ مثىی تش ساٌ اوذاصی مجذدکتاتخاوٍ

مذارك مورد نیاز کتابخانههای مشارکتی/مستقل – (جذیذالتاسیس و تمذیذ مجوز ) :


فشم تقاضاوامٍ تأسیس کتاتخاوٍ ػمًمی مستقل یا مشاسکتی

* برای کتابخانه های مشارکتی  /مستقل جذیذ التاسیس



مًافقتوامٍ امضاء شذٌ کتاتخاوٍ ػمًمی مستقل یا مشاسکتی

* برای کتابخانه های مشارکتی  /مستقل جذیذ التاسیس



تصًیش مؼشفیوامٍ یا قشاسداد کتاتذاسان کتاتخاوٍ



فشم تاصدیذ کاسشىاسی



فشم مشخصات



تاییذیٍ ػمشاوی

توضیحات تکمیلی :
 مفاد تخشىامٍ شامل پشيطٌ َای جاسی ي دس دست اقذام ویض میشًد پشيطٌ َایی کٍ حذاقل  %30اص اػتثاس آوُا تامیه شذٌ تاشذ  ،مًسد تشسسی قشاس خًاَىذ گشفت پشيطٌ َای ياگزاسی صمیه  /ساختمان اص سًی خیشیه محتشم دسايلًیت تشسسی قشاس خًاَىذ گشفت ػاليٌ تش ایجاد کتاتخاوٍ جذیذ  ،اوتقال يجاتجایی ساختمان کتاتخاوٍ َای مًجًد ویض مشمًل ایه سيوذ میثاشىذ . ايلًیت تامیه ویشيی اوساوی مًسد ویاص کتاتخاوٍ  ،ویشيَای مًجًد استان َستىذ ایجاد َشگًوٍ تؼُذ مثىی تش تاسیس کتاتخاوٍ تش مثىای دسخًاست داخلی دس استان تذين تاییذ وُایی کمیتٍ  ،فاقذ اػتثاس است پادگاوُا ،مشاکض وظامی  ،صوذاوُا  ،داوشگاَُا  ،مشاکض ياتستٍ تٍ آمًصش پشيسش  ،مشاکض ياتستٍ تٍ شُشداسی َا ي دَیاسی َا يمجمًػٍ َایاداسی (ديلتی) کٍ ًَیت فىی يػمشاوی مستقل وذاسوذ ،ویاصی تٍ اخز تائیذیٍ استحکام تىا اص اداسٌ کل امًس ػمشاوی وُاد وذاسوذ

