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مقدمه
در راســتای شــکلگیری «حکمرانــی خــوب» وپاســخگویی بــه نیازهــای مــردم و در جهــت رعایــت حقــوق شــهروندی ،ســازمان
اســناد و کتابخانــه ملــی جمهــوری اســامیایران کــه نهــادی آموزشــی ،علمــی ،پژوهشــی وخدماتــی اســت و موظــف به پاســخگویی
بــه بخشــی از حقــوق مــردم در حــوزه اطالعرســانی اســت ذیــا اهــم اقدامــات انجــام شــده در صــد روز اول دولــت دوازدهــم را
تقدیــم مـیدارد:

ایــن ســازمان زیرنظــر هيــأت امنایــی بــا ریاســت عالیــه رئیــس جمهــور اداره میشــود ،در ســال  1316تاســیس و طــی ادوار مختلــف

بــا مرکــز خدمــات کتابــداری ،مرکــز مــدارک فرهنگــی انقــاب اســامیو در نهایــت ســازمان اســناد ملــی ادغــام شــد.

ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی ایــران در دو ســاختمان اصلــی کتابخانــه و اســناد در کالنشــهر تهــران مســتقر اســت .همچنیــن
مراکــزی در  12اســتان دارد کــه عبارتنــد از :آذربايجانشــرقي ،اصفهــان ،بوشــهر ،خراســانرضوي ،سيســتان و بلوچســتان ،فــارس،
قزويــن ،كرمــان ،گيــان ،مازنــدران ،همــدان ،و يــزد .ایــن ســازمان ،متولــی اصلــی گــردآوري ،حفاظــت ،ســازماندهي و اشــاعه

اطالعــات مربــوط بــه آثــار مكتــوب (چاپــي و خطــي) و غيــر مكتــوب و همچنیــن جمـعآوري و حفــظ اســناد ملــي (اعــم از دولتــي

و غيردولتــي) و فراهــم نمــودن شــرايط و امكانــات مناســب بــراي دسترســي عمــوم بــه ايــن اســناد اســت.

اهــم اقدامــات رعایــت حقــوق شــهروندی در صــدروزه نخســت دولــت دوازدهــم در ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی جمهــوری

اســامیایــران بهصــورت کلــی در ادامــه آمــده اســت .در ایــن گــزارش تــاش شــده اســت ،اقدامــات انجــام شــده متناظــر بــا
ســرفصلهای «منشــور حقــوق شــهروندی» مصــوب آذر مــاه ســال  1395ارائــه گــردد .در بســیاری از مــوارد اقدامــات انجــام شــده،

بیــش از یکــی از ســرفصلهای منشــور مذکــور را در بــر میگیــرد ،لــذا عنــوان یــک بخــش لزوم ـ ًا فقــط در برگیرنــده مفــاد آن

بنــد «منشــور حقــوق شــهروندی» نمیباشــد و بــه دیگــر حقــوق نیــز مرتبــط میباشــد.

الزم بــه توضیــح اســت ،اهتمــام کلیــه مدیــران و کارکنــان ایــن ســازمان بــر آن اســت تــا الزامــات و مندرجــات آن منشــور بهطــور
کامــل و بــه نحــو احســن انجــام گیــرد لــذا عــدم ذکــر عنــوان بندهایــی از منشــور ،مذکــور بهدلیــل عــدم انجــام آن نمیباشــد.
برخــی ســرفصلهای منــدرج در منشــور از حیطــه وظایــف ،کارکــرد و اهــداف ایــن ســازمان خــارج اســت و در برخــی دیگــر ماننــد

حــق حریــم خصوصــی و حــق حیــات ،ســامت و کیفیــت زندگــی موضــوع بندهــای الــف و خ منشــور اقدامــات ایــن ســازمان بــه

صــورت مســتقیم واجــد حــق شــهروندی نمیباشــند امــا مطمئنـ ًا در انجــام وظایــف و خدمــات ایــن ســازمان لحــاظ گردیــده اســت.

در ادامــه بــه تبییــن اهــم اقدامــات رعایــت حقــوق شــهروندی در بــازه صــد روزه مــرداد تــا آبــان  ۱۳۹۶در ســازمان اســناد و کتابخانــه
ملــی ایــران میپردازیــم:

الف) حفظ و حراست از میراث تمدنی و فرهنگی

براساس ماده  ۳قانون اساسنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مصوب  ۱۳۷۰موارد زیر از اهم اهداف این سازمان میباشد:

 .1گــردآوري ،حفاظــت ،ســازماندهي و اشــاعه اطالعــات مربــوط بــه آثــار مكتــوب (چاپــي و خطــي) و غيرمكتــوب در ايــران و يــا متعلــق
بــه ايرانيــان خارج از كشــور

 .2گــردآوري ،حفاظــت ،ســازماندهي و اشــاعه اطالعــات مربــوط بــه آثــار مكتوب (چاپــي و خطــي) و غيرمكتــوب در زمينة ايرانشناســي
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و اسالمشناســي ،خصوصـ ًا انقــاب اســامي بــه رهبــري حضــرت امــام خميني (قــدس سرهالشــريف)

 .3گــردآوري ،حفاظــت ،ســازماندهي و اشــاعه اطالعــات مربــوط بــه آثــار مكتــوب و غيرمكتــوب معتبــر علمــي ،فرهنگــي ،فنــي از

كشــورهاي ديگــر.

ایــن اهــداف ،مطابــق بــا مــاده « ۹۸منشــور حقــوق شــهروندی» بــا موضــوع حفــظ و حراســت از میــراث تمدنــی و فرهنگــی و همچنین

حفــظ آثــار تاریخــی میباشــد .لــذا در راســتای مــاده فــوق منــدرج دربنــد ط منشــور بــا موضــوع «حــق دسترســی و مشــارکت
فرهنگــی» ،اقدامــات ذیــل صــورت گرفتــه اســت:

ثبت «موزه فرش رسام عربزاده» در فهرست حافظه ملی

ثبت «کتاب جامع التواریخ» در فهرست حافظه جهانی (آذر  1396نهایی شد)

برگــزاری «نشســت منطقــه ای یونســکو در چارچــوب برنامــه حافظــه جهانــی» بــا حضــور نمایندگانــی از  11کشــور منطقه در ســازمان

(شهریور)96
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برگزاری روز جهانی میراث دیداری -شنیداری در سازمان (آبان )96

خریــد  492نســخه خطــی و نــادر در راســتای غنیســازی مجموعــه منابــع ارزشــمند بــا عناویــن آثــار منحصربــه فــردی چــون «ادویــه

مفــرده» و «دیــوان حافظ» ســلطانعلی مشــهدی

همچنیــن بــه شــرح جــداول ذیــل مجموعــه منابــع کتابخانــه ،اســناد و منابــع دیجیتالــی ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی بــا تــاش
بــی وقفــه کارکنــان و مســئولین ایــن ســازمان گســترش پیداکــرده اســت .در ادامــه میــزان موجــودی فعلــی و میــزان افزایــش موجودی

ایــن منابــع در یکصــد روز اول دولــت دوازدهــم آمــده اســت:

موجودی منابع کتابخانهای سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا.
موجودی کتابخانه

واحد

افزایش موجودی

کل موجودی تا پایان آبان 1396

کتاب

نسخه

46.055

2.854.279

پیایند

مجلد

6.279

258.019

منابع غیرکتابی

نسخه

17.464

516.232

منابع خطی ،چاپ سنگی و نادر

نسخه

211

136.242

مجموع

نسخه /مجلد

70.009

3.764.772

موجودی منابع اسنادی سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا.
موجودی اسناد و تاریخ شفاهی

واحد

افزایش موجودی

کل موجودی تا پایان آبان 1396

اسناد پیشآرشیو

کارتن

13.138

277.195

اسناد آرشیوی

پرونده

21.269

720.815

شخصیت

36

717

جلسه مصاحبه

101

1.817

دقیقه

9.506

164.277

آرشیو تاریخ شفاهی

موجودی منابع دیجیتال سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا.
موجودی کتابخانه دیجیتال

واحد

افزایش موجودی

موجودی تا پایان آبان 1396

كتاب (خطی ،سنگی ،سربی ،نفیس ،ایرانشناسی و اسالمشناسی ،کودک)

جلد

10.743

60.304

پاياننامه

جلد

5.370

206.130

عکس

قطعه

8.252

46.356

سایر (روزنامه ،نقشه ،اعالمیه ،تاریخ شفاهی ،آلبوم بیوتات ،سند ،و )...

مورد

3.948

26.303

28.313

339.093

مجموع
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در یــک صــد روز اول دولــت دوازدهــم افزایــش موجــودی نســخ خطــی  271نســخه و موجــودی تــا پایــان آبــان مــاه  39398نســخه

خطــی میباشــد.

ب) مشارکت فرهنگی

در راســتای بنــد ط «منشــور حقــوق شــهروندی» بــا موضــوع مشــارکت فرهنگــی و حمایــت متــوازن از جنبههــای مختلــف فرهنــگ،
اقدامــات ذیــل در ایــن ســازمان صــورت گرفتــه اســت:

رونمایی نسخه خطی «ادویه مفرده» که مرجع کتاب «قانون» بوده است و ...؛

برگــزاری بزرگداشــت مفاخــر از جملــه مهمتریــن آنهــا بزرگداشــت دکتــر مریــم میرزاخانــی ( رونمایــی از ســردیس و تمبــر زنــده یــاد

مریــم میرزاخانــی ) و نکوداشــت احمــد پاکتچــی؛

چــاپ و انتشــار کتابهــای مرتبــط بــا علــم اطالعــات و دانششناســي ،علــوم آرشــيوي ،تاریــخ شــفاهی و اســام و ايــران از جملــه

فهرســت نســخ خطــی کتابخانــه ملــی جلــد ،35روایــت اول :گفتارهایــی در بــاب توســعه ایــران (مجموعــه ســخنرانیهای دکتــر
اســحاق جهانگیــری) جلــد ســوم ،مرواریــد اندیشــه :مصاحبــه تاریــخ شــفاهی بــا اســماعیل ســعادت و )...؛

چــاپ و انتشــار نشــریات مرتبــط بــا علــم اطالعــات و دانششناســي ،علــوم آرشــيوي ،تاریــخ شــفاهی و اســام و ايــران شــامل  7شــماره

نشــریات تخصصــی ســازمان

فصلنامه مطالعات ملی کتابداری (فصلنامه کتاب)

فصلنامه گنجینه اسناد
نشریه آرشیو ملی

فصلنامه تاریخ شفاهی
ج) توسعه پایدار و مبادله فرهنگی

ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی ایــران در راســتای بنــد ع «منشــور حقــوق شــهروندی» بــا موضــوع توســعه پایــدار و وفــق مــاده
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 ۱۱۵آن منشــور ،در جهــت نیــل بــه توســعه پایــدار ،همــه جانبــه و متــوازن از طریــق ایفــای نقــش بینالمللــی موثــر دولــت بوســیله

همکاریهــای بیــن دولتهــا ،انتقــال دانــش فنــی و مبادلــه فرهنگــی ،اقدامــات متعــددی انجــام داده اســت کــه در ادامــه بــه اهــم
آن اشــاره میگــردد:

ی و فرهنگــی بــا عنوانهایــی مثل «فرهنــگ ایرانــی در زنگبــار» ،نشســت دو روزه اجالس منطقهای یونســکو
برگــزاری نشسـتهای علمـ 

بــه میزبانــی ســازمان اســناد وکتابخانه ملی ایران ،نشســت ســاالنه ( ISSNشــماره اســتاندارد بینالمللــی پیایندها) در کشــور مراکــش و ...؛

شــرکت و حضــور فعــال در کنفرانسهــای بینالمللــی تخصصــی حــوزه کتابخانــه و آرشــیو از جملــه فدراســیون بینالمللی(ایفــا)،

و شــورای جهانــی آرشــیو (ایــکا) ،کنفرانــس روســای کتابخانههــای ملــی کشــورهای عضــو اکــو ،شــورای آرشــیوی منطقــه جنــوب

غــرب آســیا ( ســواربیکا) و حافظــه جهانــی؛

دیــدار و بازدیــد شــخصیتهای فرهنگــی ،سیاســی و  ...خارجــی از ســازمان از جملــه وزیــر فرهنــگ اســلوواکی ،اســاتید و رؤســای

دانشــگاه بلگــراد ،قائــم مقــام وزیــر فرهنــگ و رئیــس آکادمیملــی تئاتــر بــه همــراه  2مهمــان از جمهــوری آذربایجــان ،وزیــر فرهنــگ

صربســتان و رئیــس مــوزه باســتان صربســتان ،جانشــین رئیــس آرشــیو ملــی بوســنی و رئیــس مرکــز پژوهشهــای پارلمــان ســوئد،

ســفیر ترکیــه ،کارشناســان کشــور قزاقســتان ،وزیــر فرهنــگ ،گردشــگری و ورزش قزاقســتان ،وزیــر فرهنــگ ســنگال؛

برگــزاری نمایشــگاههای مختلفــی بــا عناوینــی چــون نمایشــگاه فرهنگــی ایتالیــا ،و نمایشــگاه «کتابهــای راه ابریشــم :ازرم بــه

تهــران» ،نمایشــگاه بــه مناســبت بزرگداشــت حکیــم ابوالقاســم فردوســی؛ همچنیــن همــکاری در برپایــی نمایشــگاه آثــار ایــران دوران
قاجــار بــا عنــوان «ایــران در حرکــت بــه ســوی مدرنیتــه» در برلیــن؛

مراسم رونمایی از آثار در سطح ملی شامل رونمایی از تمبریادبود  ۴۰سال روابط فرهنگی ایران و تایلند،

برگــزاری همایشهــای در ســطح ملــی از جملــه همایــش دوروزه «کربــا؛ الگــوی میــراث مشــترک ایــران و عــراق» درعــراق و

دومیــن بزرگداشــت» «روزملــی خلیــج فــارس» و ...؛

انعقــاد تفاهمنامههــای خارجــی همــکاری فرهنگــی بــا آرشــیو ملــی ترکیــه ،کتابخانــه ملــی بلغارســتان ،موسســه میــراث آلبــرت

مولیتــور اتریــش و کتابخانــه ملــی ایتالیــا؛

برگــزاری دورههــای آموزشــی و تخصصــی بــرای کشــورهای متقاضــی شــامل برگــزاری دوره کوتــاه مــدت تئــوری و عملــی حفاظــت

و مرمــت آثــار کاغــذی بــرای کارشناســان کشــور قزاقســتان ،برگــزاری دوره آمــوزش آشــنایی بــا نســخههای خطــی فارســی و عربــی
برای پژوهشــگران روســیه

د) حق کرامت و برابری شهروندان در دسترسی به خدمات عمومی

در راســتای بنــد ب «منشــور حقــوق شــهروندی» بــه ویــژه مــواد  ۷و  ۸آن منشــور و همچنیــن وفــق بنــد  ۵مــاده  ۳قانــون اساســنامه

ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی جمهــوری اســامیایــران مصــوب  ،1369ایــن ســازمان بــا عضویــت و خدماترســانی بــه بیــش از

 209.000عضــو خــود موجــب ســهولت و ســرعت در امــر تحقیــق و مطالعــه در همــه زمینههــا بــه منظــور اعتــای فرهنــگ ملــی
شــده اســت.

همچنین در یکصد روز اول دولت دوازدهم تعداد  4844نفر به اعضای این کتابخانه افزوده شده است.
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کل اعضا

جنسيت

از ابتدا تا پايان آبان ماه 1396

زن

116978

مرد

92651

جمع

209629
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ایــن خدماترســانی بــدون اعمــال هرگونــه تبعیــض در اســتفاده شــهروندان بــه خدمــات عمومــیبــوده اســت و همــه شــهروندان
کــه شــرایط شــکلی عضویــت در کتابخانــه ملــی ایــران را داشــتهاند ،بــدون توجــه بــه قومیــت و مذهــب ایشــان امــکان اســتفاده

از منابــع و کتابخانههــای ایــن ســازمان را داشــتهاند .میتــوان ایــن اطمینــان را داد کــه تمامیکارکنــان ایــن ســازمان

همــواره بــا حســن رفتــار پذیــرای مراجعــان خــود هســتند و بــه صــورت تمــام وقــت آمــاده ارائــه خدمــات بــه دانشــجویان و

پژوهشــگران میباشــند.

یکــی از مصادیــق خدمترســانی شایســته بــه شــهروندان ،شــیفت شــب کتابخانــه ملــی ایــران اســت کــه بــرای اســتفاده

از پژوهشــگران از ســاعت  ۲۲الــی  ۷صبــح بــاز و آمــاده خدماترســانی میباشــد .بــا توجــه بــه مدیریــت کام ـ ً
ا مجــزای

شــیفت شــب تعــداد  3265نفــر در حــال حاضــر عضــو ایــن بخــش میباشــند کــه بــه صــورت مســتمر و بــدون وقفــه
امــکان اســتفاده از خدمــات ایــن کتابخانــه را دارنــد .در یــک صــد روز نخســت دولــت دوازدهــم  546نفــر در شــیفت شــب

ثبــت نــام نمود هانــد.
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ماه

زن

مرد

جمع کل

مرداد

808

1399

2207

شهریور

863

1520

2383

مهر

944

1631

2575

آبان

1205

2060

3265

در اجرای رای ماده  ۹از بند ب :بازپس گیری ساختمان سی تیر از طرق قانونی

ن اســاتید و فرهیختــگان و ضــرورت ارائــه خدمــات مطلــوب به
در راســتای حفــظ حقــوق شــهروندی محققــان ،پژوهشــگران ،دانشــجویا 
ایــن قشــر اقداماتــی بــه منظــور بــاز پــس گیــری ســاختمان ســی تیــر ایــن ســازمان کــه مدتــی اســت در اختیار مــوزه علــوم و فنــاوری

وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری قــرار گرفتــه اســت ،انجــام شــده و بــا همــکاری کمیســیون محتــرم لوایــح در حــال پیگیــری اســت.
ه) حق اداره شایسته و حسن تدبیر

در راســتای مــواد  ۱۹و  ۲۰منــدرج دربنــد ث «منشــور حقــوق شــهروندی» ،خدمــات مــورد نیــاز پژوهشــگران بــا حســن تدبیــر و بــه

نحــو شایســته بــه متقضایــان ارائــه گردیــده اســت .در یکصــد روز اول دولــت دوازدهــم  144912نفــر بــه ایــن ســازمان مراجعــه و از امکانات
آموزشــی و پژوهشــی ایــن نهــاد اســتفاده کردهانــد .همچنیــن مطابــق مــواد  ۲۲و  ۳۰منشــور ،تصمیمــات و اقدامــات اداری ایــن ســازمان
از طریــق پایــگاه  nlai.irبــه اطــاع مراجعیــن و پژوهشــگران محتــرم رســیده اســت.

عــاوه بــر ایــن مــوارد ،مطابــق مــواد  ۲۳و « ۲۸منشــور حقــوق شــهروندی» ایــن امــکان بــرای شــهروندان محتــرم وجــود دارد کــه

از طریــق پایــگاه فــوق الذکــر نســبت بــه ثبــت پیشــنهادات و شــکایات خــود اقــدام نماینــد .در بــازه زمانــی یکصــد روز گذشــته تعــداد

38پیشــنهاد و  40شــکایات در ایــن ســامانه ثبــت گردیــده اســت کــه 35مــورد بــه بخــش مربوطــه ارجــاع و اعمــال گردیــده اســت و
5مــورد از ایــن پیشــنهادات و شــکایات در حــال بررســی و اخــذ تصمیــم مقتضــی میباشــد.

در ایــن بــازه صــد روزه ،در راســتای روزآمدســازی پایــگاه کتابشناســی و بانــک مســتندات ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی ایــران،
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فهرستنویســی پیــش از انتشــار ،فهرستنویســی کتابهــای چاپــی و مستندســازی( نــام ،موضــوع ،ناشــر و تنالــگان) در نرمافــزار

رســا انجــام شــد و رکوردهــای مربــوط در آن ایجــاد و بــه صــورت آنالیــن در اختیــار کاربــران قــرار گرفت.پایــگاه کتابشناســی و

بانــک مســتندات در نشــانی  opac.nlai.irقابــل مشــاهده اســت.
شرح فعالیتها

کتاب

پایان نامه

سایر منابع غیرکتابی

جمع

فهرستنویسی کتابهای چاپی و پس از انتشار

18757

3313

1571

23641

فهرستنویسی پیش از انتشار

26853

0

108

26961

تخصیص شناسگراستانداردبینالمللی کتابخانههاي ایران(شابکا)

174

شماره استانداردبینالمللی پیایندهاي ایران(شاپا)

200

ایجاد رکوردهای مستندات
مستند موضوع

7215

مستند نام مشاهیر ،پدیدآوران و ...

15763

مستند نام ناشر

630

مستند تنالگان

1097

جمع رکوردهای بانک مستندات

24705

یکــی از اهــداف سيســتم جامــع كتابخانــة ملّــي ايــران ،اتوماســيون فرآيندهــاي كاري معاونــت كتابخانــة ملّــي و ذخيــره ســازي

ركوردهــاي مرتبــط بــا كليــة مــواد كتابخانــه اي بــر اســاس اســتانداردهاي جهانــي اســت .همچنیــن یکــی از مهــم تریــن ویژگیهــای

ایــن سیســتم ،بــه كارگيــري يــك سيســتم يكپارچــه در اكثــر بخشهــاي معاونــت كتابخانــة ملّــي و جمـعآوري كليــة نــرم افزارهــاي

متفــرق ،ناقــص و ناهمگــون كــه بــر اســاس نيازهــاي مقطعــي ايجــاد شــده بودنــد .در ایــن سيســتم كليــة بخشهــاي مختلــف معاونت
كتابخانــة ملّــي مــي تواننــد بــه راحتــي بــا يكديگــر ارتبــاط برقــرار كننــد.
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و) حقوق معلولین(توان خواهان)

بــا عنایــت بــه مــواد  ۵و « ۱۱۱منشــور حقــوق شــهروندی» و در راســتای توانمنــد ســازی تــوان خواهــان روشــندل و در جهــت ایجــاد

زندگــی مســتقل و مشــارکت در جنبههــای مختلــف زندگــی و برخــورداری از امکانــات آموزشــی و پژوهشــی بــرای ایــن قشــر از جامعــه،

کتابخانــه نابینایــان خدمــات ذیــل را بــه مراجعیــن ارائــه کــرده اســت:
امکان استفاده از پایان نامههای تمام متن دیجیتال به صورت گویا

استفاده از نرم افزارهاي ويژه نابينايان و كم بينايان ()TTS, OCR, Screen Reader

در اختيار قرار دادن رايانههاي مناسب سازي شده براي نابينايان ( مجهز به صفحه كليد و نمايشگر بريل)
دستگاه ماشين نويس بريل ()Perkins

فراهم نمودن دستگاههاي بزرگنماي الكترونيك ،جهت استفاده كم بينايان
برجسته سازي تصاوير و نقوش به وسيله دستگاه حرارتي
سرويس دهي كتب گويا

اشــتراك رايــگان خبرنامــه «انديشــه ســپيد» كــه بــه اطــاع رســاني در زمينــه اخبــار نابينايــان و كــم بينايــان ،همچنيــن معرفــي منابــع

گويــا و بريــل توليــد شــده در هــر فصــل مــي پــردازد.

در بخش نابینایان  1899نسخه کتاب و نشریه به منظور ارائه خدمات به نابینایان اماده شده است.

ز) حق دسترسی به اطالعات

كتابخانــه ملّــي وفــق بنــد چ «منشــور حقــوق شــهروندی» بــا موضــوع حــق دسترســی بــه اطالعــات ،عــاوه بــر خدماتــي كـــه بـــه
صــورت حضــوري بــه اعضــاء و مراجعــان ارائــه مــي كنــد ،بــه روشهــاي زيــر هــم خدمــات اطــاع رســاني را عرضــه مــي كنــد:

ســايت ســازمان اسنـــاد و كتابخانــه ملّــي در برگيرنــده بانكهــاي اطالعاتــي نظيــر :كتابشناســي ملّــي ،نمايــه ملّــي و متــن كامــل
مقــاالت فصلنامــه كتــاب اســت.

بانكهــاي اطالعاتــي كتابشناســي و نمـايـــه ملّـــي روي لـــوح فشـــرده نيــز عرضــه شــده و در اختيــار محققــان ،كتابخانههــا و مراكــز
اطــاع رســاني قــرار دارد.

كتابــداران مشــاور و مرجــع كتابخانــه آمـــاده پاســخگويي بـــه ســؤاالت و نيازهــاي اطالعــات محققـــاني هســتند كـــه از طريــق تلفن،
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گفتگــوي هــم زمــان ،پســت الكترونيــك ،فكــس و پيــام كوتــاه ســؤاالت خــود را مطــرح مــي كننــد

در یکصــد روز اول دولــت دوازدهــم3395945 ،جســتجو از طریــق ســامانه ،جســتجوی کتــاب انجــام شــده و  650کتــاب ،پایــان نامــه
و نشــریه امانــت داده شــده اســت.
ردیف

تعداد

تاریخ به تفکیک ماه

مرداد

933013

96/05

شهریور

743476

96/06

794307

96/07

925149

96/08

مهر
آبان

ح)مشاورههای عمومیو آموزشهای تخصصی

در راســتای بندهــای ص و ظ «منشــور حقــوق شــهروندی» و ارائــه آموزشهــای الزم ،ایــن ســازمان در بــازه یکصــد روزه مذکــور،
اقــدام بــه بازدیــد ،بررســی و ارائــه مشــاوره فنــی در خصــوص نحــوه حفاظــت و نگهــداری اســناد و مــدارک دولتــی و ســازمانی بــه
مراکــز مختلــف در ســطح کشــور شــامل ســازمان ثبــت احــوال کشــور و بانــک مســکن نمــوده اســت.

همچنیــن ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی ایــران براســاس وظیفــه ملــی خــود ،هــر ســاله طبــق برنامــه ای مــدون بــه برگــزاری

دورههــای آمــوزش عمومـیو تخصصــی بــه صــورت حضــوری و الکترونیکــی میپــردازد .در یکصــد روز ابتــدای دولــت دوازدهــم نیــز
بــه برگــزاری دورههــای فهرستنویســی ،رده بنــدی ،ســند شناســی ،تکنولــوژي اطالعــات و آرشــیو نمــوده اســت.
دورههای آموزشی برگزارشده
ردیف

عنوان دوره

1

اسناد الکترونیکی

2

تاریخ شفاهی

3

حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه و آرشیو

4

فهرستنویسی پیشرفته1الکترونیکی

5

فهرستنویسی پیشرفته2الکترونیکی

6

مدیریت بحران در آرشیوها و نحوهی مقابله با حوادث

7

منابع مرجع الکترونیکی

8

دسترسی به اسناد و خدمات اطالعرسانی

9

معرفت و بصیرت حسینی (مرحله  11تا )13
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ردیف

عنوان دوره

10

فهرستنویسی پیشرفته1

11

فهرستنویسی پیشرفته2

12

آشنایی با نسخ خطی (ویژه کارشناسان کشور روسیه)

13

مرمت

14

آشنایی با سیاق

15

آشنایی با نقش فرش

16

سازماندهی اسناد الکترونیک

17

متون انگلیسی تخصصی کتابداری و اطالعرسانی 2

18

اخالق حرفه ای (ویژه اعضای هیات علمی)

19

خصوصیات شخصیتی  -رفتاری (ویژه مسئولین دفاتر)

20

رده بندی دیویی پیشرفته ۱

21

واسپاری نشریات (ویژه مدیریتهای استانی)

22

آشنایی با قانون کار وتامین اجتماعی (گروه)1

23

آشنایی با رجال اداری عصر قاجار و پهلوی

24

اخالق حرفه ای آرشیوی
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کارگاههای آموزشی برگزار شده
ردیف

عنوان

1

ارزشیابی اسناد (مدیریت مازندران)

2

استقرار آرشیوهای الکترونیک در سازمانهای دولتی

3

آرشیو و مدیریت اسناد دولتی (مدیریت کرمان)

4

آشنایی با آیین نامه استخدامیاعضای غیر هیات علمی

5

آشنایی با کاربرگه پایان نامه در نرم افزار رسا

6

آشنایی با مستند موضوع و نام

7

آشنایی با نرم افزار اتوماسیون مکاتبات اداری

8

بازخوانی اسناد به خط تعلیق

9

بررسی روش شناسی تاریخ شفاهی

10

تدوین تاریخ شفاهی دستگاههای اجرایی

11

تدوین تاریخ شفاهی دستگاههای اجرایی

12

تصحیح متون نسخ خطی

13

تصمیم گیری و اولویت بندی برای کتابداران

14

تعیین تکلیف اسناد و اوراق بایگانی راکد

15

ثبت و ورود اطالعات پایان نامههای الکترونیکی (مدیریت زاهدان)

16

حقوق شهروندی

17

درست نویسی و زیبا نویسی

18

سندخوانی

19

نشست “آشنایی با سیستم مدیریت محنوای سازمانی”

20

نشست “تاریخ ذهنیت رویکردی نو به مطالعات ایرانی “ صدور گواهی

21

نشست “دستورالعملهای دیپلماتیک ایران در دوره قاجار “

22

نشست “ضرورت تدوین تاریخ شفاهی نظام آموزشی”

23

نشست “فرهنگ ایرانی در زنگ بار “

24

نشست تخصصی “کتابشناسی مطالعات خاورمیانه”

25

نشست تخصصی “آشنایی با اصول و مبانی تنظیم و توصیف آرشیوی “

26

نشست “اسناد تازه آزاد شده دولت آمریکا درباب کودتای  28مرداد “

27

نشست “رونمایی و نقد و بررسی کتاب جنگ نامه نادر “

28

نشست “گزارش یک پژوهش:خدمات الکترونیکی درآرشیوملی ایران

15

16
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ردیف

عنوان

29

نقش رایزنان فرهنگی در تسهیل ارتباطات جهانی آرشیو

30

نمایه سازی پایان نامهها

31

نمایه سازی منابع غیر کتابی ایران شناسی

32

واسپاری کتاب ،واسپاری و ثبت نشریات (مدیریت زاهدان)

33

واسپاری نشریات (مدیریت گیالن)

34

آشنایی با نسخ خطی (دانشگاه الزهرا)

35

نشست “معرفی آثار ایرانی در شهر و بندر روسیه “

ط) حق آموزش و پرورش برای همه اقشار جامعه

در راســتای بنــد ظ «منشــور حقــوق شــهروندی» و حــق اســتفاده همــه شــهروندان از امکانــات آموزشــی و پژوهشــی ،ایــن ســازمان
بــا انجــام اقدامــات ذیــل تــاش نمــوده اســت کــه ایــن حــق را بــرای همــه اقشــار و گروههــای جامعــه فــارغ از هرگونــه تبعیــض و

طبقهبنــدی بــا نــگاه ویــژه بــه مناطــق محــروم ایجــاد نمایــد:

پــس از برگــزاری جلســات متعــدد بــا مســئولین وزارت ارشــاد اســامیدر مجمــوع  194.000نســخه بــه ارزش  10.000.000.000ریــال
از مجــات برگشــتی ایــن وزارتخانــه ،بــه مناطــق محــروم و دورافتــاده و مؤسســات خیریــه و همچنیــن مراکــز اســتانی کتابخانــه ملــی
اهــداء گردیــد.

بــه منظــور تجهیــز کتابخانههــای مــدارس ،در تاریــخ  1396/8/21بیــش از هزارنســخه کتــاب و پوســتر بــه همــراه کارت تبریــک

هفتــه کتــاب بــه دو دبســتان دخترانــه و پســرانه اهــداء شــد .درایــن برنامــه جمعــی از مســئولین ایــن ســازمان حضــور داشــتند و پــس
از بازدیــد از کتابخانــه مدرســه ،در رابطــه بــا ایجــاد انگیــزه مطالعــه و مســائل حــوزه کتابــداری مــورد نیــاز مــدارس ،بــا کادر علمــیو

فنــی مجموعــه مذاکــره نمودنــد.

در راســتای برنامههــای هفتــه کتــاب و ترویــج فرهنــگ کتابخوانــی بیــن اقشــار مختلــف اجتماع٬مســئولین ایــن ســازمان از مرکــز
اقامتــی میــان مــدت بهبــود گســتران همــگام (کمــپ تــرک اعتیــاد بانــوان) در مــورخ  96/8/22بازدیــد کردنــد .در ایــن بازدیــد تعــدادی

کتــاب ،نشــریه و پوســتر جهــت تجهیــز کتابخانــه مرکــز اهــدا گردیدکــه بســیار مــورد توجه قــرار گرفــت .همچنیــن بانــوان و کادر مرکز
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درخواســت اهــدای مجــدد منابــع بــرای توســعه کتابخانــه را مطــرح کردندکــه در برنامههــای آتــی انجــام خواهــد شــد.

همایــش ملــی دانایــی وتوانایــی ،بــه منظــور تجلیــل از دانــش آمــوزان کتــاب خــوان برتــر و مؤلــف ،در اردوگاه فرهنگــی تربیتــی شــهید
باهنــر برگــزار شــد .در ایــن همایــش ،برخــی مســئولین و کارکنــان ایــن ســازمان شــرکت کــرده و پیــام تبریــک معاونــت کتابخانــه را

بــه همــراه جوایــز فرهنگــی ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی بــه ایــن دانــش آمــوزان تقدیــم کردنــد.

دومیــن فراخــوان گــروه مبادلــه و اهــدا در ســال  1396از تاریــخ  4تــا  15شــهریور مــاه ،بــه مــدت دو هفتــه برگــزار گردیــد.در هفتــه اول

نماینــدگان  27مرکــز از شهرســتانهای مناطــق محــروم و در هفتــه دوم نماینــدگان  15مرکــز از مناطــق محروم اســتان تهــران (در مجموع 42
مرکــز) بــرای انتخــاب و دریافــت منابــع بــه گــروه مبادلــه و اهــدا مراجعــه نمودندکــه در مجمــوع تعــداد  30741منبــع اهــدا گریــد.
نمایندگان مراکز

تعداد منبع اهدا شده

تهران

 6687منبع ( 5747نسخه کتاب 940 ،نسخه کارت پستال و پوستر)

شهرستانها

 24204منبع ( 21063نسخه کتاب 2660 ،نسخه کارت پستال و پوستر 481 ،نسخه نشریه)

مجموع

30741منبع برای  42مرکز

بــا تــاش و پیگیریهــای بــه عمــل آمــده ،تعــداد  17404نســخه کتــاب بــه ارزش ۹۲۴.۱۶۳.۰۰۰ریال توســط انتشــارات ســبزان بــه کتابخانه
ملــی اهــدا شــد .مطابــق اساســنامه ،ایــن ســازمان موسســه ای آموزشــی و پژوهشــی اســت .ایــن ســازمان دارای  ۶۰پســت هیــات علمــی

مصــوب اســت و بــه لحــاظ قوانیــن و مقــررات تابــع وزارت علــوم اســت .در راســتای مــواد  ۱۰۵و « ۸۲منشــور حقــوق شــهروندی» ایــن
ســازمان در یکصــد روز گذشــته بــا بررســی و ســنجش متقضیــان محتــرم اقــدام بــه پذیــرش تعــداد  3نفــر بــه عنــوان اعضــای جدیــد هیــات

ی نمــوده اســت .الزم بــه توضیــح اســت کــه ایــن جــذب هیــات علمیمبتنــی بــر تخصــص ،شایســتگی و توانمنــدی و از طریق ســامانه
علمـ 
وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری بــوده و تمامیمراحــل و گزینشهــای علمـیدر ایــن خصــوص صــورت گرفتــه اســت.

ی) حق آزادی اندیشه و بیان

عطــف بــه بنــد ج «منشــور حقــوق شــهروندی» ،ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی جمهــوری اســامیایران بــه عنــوان یکــی

از بزرگتریــن مراکــز فرهنگــی کشــور٬با تشــکیل اندیشــگاهی ملــی در ایــن ســازمان،گامیمهم و عملــی در راســتای تبدیــل

شــدن بــه ســازمانی پویــا و تأثیرگــذار برداشــته تــا در مســی ِر ارتقــا ِء فرهنــگ عمومیجامعــه و ایجــاد جنبشــی تــازه در بدنــة

علمیکشــور حرکــت کند.ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی جمهــوری اســامیایران بــه عنــوان برگزارکننــده کرس ـیهای آزاد

اندیشــی بــا بهــره گیــری از تمــام ظرفیــت خــود در جهــت برگــزاری هــر چــه دقیقتــر و قانونمندتــر نشس ـتها٬ازجامعةعلمیو

پژوهشــگران حــوزه و دانشــگاه در رشــتههای مختلــف علــوم انســانی و نیزتمــام نخبــگان و متولیــان عرصههــای فرهنگــی
کشــور دعــوت کــرده و انتظــار دارد تــا بــا بصیــرت کافــی نســبت بــه ابعــاد مختلــف مفهــوم آزادی،آزاداندیشــی و آزادی بیــان

و نیــز آگاهــی از ثمــرات و دســتاوردهای جلســات ،تمــام تــاش خــود را جهــت برگــزاری هــر چــه موفــق ترایــن نشس ـتهابه

کارگیرنــد .چــرا کــه ایــن مهــم جــز بــا تعامــل مراکــز و فعــاالن مختلــف عرصههــای علمــی ،فرهنگــی و اجتماعــی کشــور

محقــق نمیگــردد .الزم بــه توضیــح اســت در یکصــد روز گذشــته نزدیــک بــه  120نشســت و کارگاه بــا موضوعــات متنــوع
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علمــی ،فرهنگــی ،آموزشــی ،سیاســی و اجتماعــی در اندیشــگاه ملــی برگــزار شــده اســت.

نشستهای برگزارشده در اندیشگاه فرهنگی
عنوان

فلسفه عشق :از عشق انساني تا عشق عرفاني ( 11جلسه)

تفسير غزليات حافظ ( 12جلسه )

افعال و اسماء الهي از ديدگاه عالمه طباطبايي (ره) :بررسي كتاب توحيد

شروع كارگاه « نگارش و زيبا نويسي:

آشــنايي بــا شــيوههاي كاربــردي خالقيــت در نــگارش متنهــاي غيــر داســتاني و بهبــود هنــر نويســندگي در ســبكهاي علمــي و

گزارشــي و توصيفــي (  6جلســه )

شروع سلسله نشستهاي « آشنايي با مهارتهاي زندگي  :براي داشتن زندگي پايا و پويا» ( 12جلسه )

شروع كارگاه « موفقيت»

شروع سلسله جلسات تفكر انتقادي (يك هفته در ميان  5جلسه )

شروع سلسله جلسات گلستان خواني (يك هفته در ميان  7جلسه )

شروع سلسله جلسات آشنائي با قصههاي عرفاني عطار نيشابوري
جلسات اول  :الهي نامه (  12جلسه )

معرفي و بررسي كتاب « ناشناختههاي گردشگري ايران جلد اول  :جاده چالوس تاليف رضا عسگري »

نشست «زن در تاریخ و فرهنگ کرد»

شروع سلسله نشست « كربن شناسي (ادامه مباحث بررسي آرا و انديشههايهانري كربن در سال  11 ( » )95جلسه )
نكوداشت چهار دهه زندگي علمي زنده ياد دكتر ابوالفضل قاضي شريعت پناهي استاد فقيد حقوق اساسي
رونمايي كتاب  :فراز و فرود فكر فلسفي

شروع سلسله نشست  :رهيافتي بر نهج الباغه (  8جلسه)

سومين همايش ملي متن پژوهي ادبي با عنوان «نگاهي تازه به آثار موالنا »

نشست آينده پژوهي فرهنگي :روندها و پيشرانها

نشست اداره كل اطالع رساني  :يادگيري تعاملي :دكتر نيرو

نشست « زن در تاريخ و فرهنگ ايران :منطقه لرستان »
رونمايي كتاب  :پپ گوارديوال نوشته  :جواد خياباني
رونمايي مجموعه كتاب مدير حرفهاي

هشــتمين ژرنــال كالب كميتــه پژوهــش انجمــن كتابــداري و اطــاع رســاني ايــران بــا عنــوان  :رويكردهــاي پژوهشــي در حوزه ســازماندهي

اطالعــات ()2

نشست  :واكاوي ترجمه «والدن» از زبان مترجم

معرفی و بررسی کتاب فرهنگنامه زنان ایرانی و پارسیگوی (از آغاز تا مشروطه) ،مولف :محمدحسن رجبي
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معرفي و بررسي كتاب  :هشت رساله در بيان احوال زنان از سال  1000تا  1313ه.ق

رونمايي كتاب طنين سكوت :پژوهشي جامع در باب ازدواج زودهنگام كودكان در ايران ،نويسنده :آقاي كاميل احمدي

همكاري با انجمن زروان ( حلقه پژوهشي فيلم و سبك زندگي ) 5 ،جلسه
ک) توجه ویژه به حقوق زنان

در یکصــد روز گذشــته ،مدیــران و مســئولین ایــن ســازمان وفــق مــاده  ۱۱و « ۸۳منشــور حقــوق شــهروندی» ،توجــه ویــژه ای بــه

جایــگاه زنــان در سیاســت گــذاری ،مدیریــت و برخــورداری از فرصتهــای شــغلی برابــر داشــتهاند.

همچنیــن ایــن ســازمان طــی دو نشســت در مورخههــای  ۸و  ۱۵آذر بــا حضــور اســاتید و مســئوالن ورزش کشــور در ســالن اندیشــگاه
فرهنگــی بــه «بررســی موضــوع حضــور زنــان در ورزشــگاهها» بــه عنــوان دغدغــه بخشــی از جامعــه پرداختــه اســت.

در  15مهــر مــاه در راســتای تبییــن نقــش زنــان در جامعــه نشســتی بــا موضــوع «بررســی وضعیــت اجتماعــی زنــان در منطقــه غــرب
ایــران» برگــزار گردیــده اســت.

معرفی و بررسی کتاب هشت رساله دربیان احوال زنان

معرفی و بررسی کتاب فرهنگنامه زنان ایرانی و پارسی گوی از آغاز تا مشروطه

تعــداد کارکنــان زن  564نفــر و کارکنــان مــرد  650نفــر کــه تقریبــا  50درصــد کارکنــان ایــن ســازمان را زنهــا در بــر میگیــرد .و دارای 124

پســت مدیریتــی کــه  46زن در جایــگاه مدیریتــی هســتند.
ل) حق برخورداری از خانواده و امکانات مشاوره ای

بــا توجــه بــه بنــدر «منشــور حقــوق شــهروندی» و مــواد  ۵۱الــی  ۵۵منــدرج در ایــن منشــور ،ایــن حــق همــه شــهروندان اســت کــه از
امکانــات آموزشــی و مشــاوره ای الزم برخــوردار باشــند .همچنیــن شــهروندان میبایســت از تدابیــر و حمایتهــای الزم بــرای تشــکیل،

تحکیــم ،تعالــی و ایمــن ســازی خانــواده ،تســهیل ازدواج مبتنــی بــر ارزشهــا و ســنتهای دینــی و ملــی برخــوردار باشــند .لــذا بــا

توجــه بــه وظایــف و اهــداف ایــن ســازمان ،نشسـتهایی بــا موضــوع خانــواده و تــاش بــرای افزایــش مهارتهــای زندگــی برگــزار
شــده اســت کــه در ادامــه بــه اهــم آن اشــاره میگــردد:

رونمايــي كتــاب طنيــن ســكوت :پژوهشــي جامــع در بــاب ازدواج زودهنــگام كــودكان در ايــران؛ بــه قلــم آقــاي كاميــل احمــدي در
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مــرداد مــاه در اندیشــگاه فرهنگــی

برگــزاری سلســله نشســتهای «آشــنایی بــا مهارتهــای زندگــی بــرای داشــتن زندگــی پایــا و پویــا» بــا حضــور روانشناســان و
مشــاورههای حــوزه خانــواده در ســالن اندیشــگاه فرهنگــی

م) سایر موارد

ایــن ســازمان خــود را مقیــد بــه کلیــه بندهــای منشــور حقــوق شــهروندی دانســته و در کلیــه اقدامــات خــود مفــاد ایــن منشــور راماننــد
قوانیــن موضوعــه جمهــوری اســامیایران لحــاظ و رعایــت مینمایــد .در ادامــه مــواردی اشــاره شــده اســت کــه خــارج از وظایــف

و کارکردهــای اصلــی ایــن ســازمان اســت:

برگــزاری دو فقــره مناقصــه بــا موضوعات«طراحــی و پیادهســازی نــرم افــزار مدیریــت مجموعههــا» مورخــه  1396/08/16و «تهیــه

مــواد اولیــه ،طبــخ و توزیــع غــذای روزانــه کارکنــان» مورخــه  1396/06/28و یــک مــورد مزایــده فــروش  5دســتگاه خــودرو مورخــه

 1396/08/06همگــی مطابــق بــا بنــد ژ «منشــور حقــوق شــهروندی» و لــزوم رعایــت حقــوق شــهروندان در رقابــت منصفانه ،شــفافیت
کامــل و دسترســی ایشــان بــه اطالعــات برگــزاری مناقصههــا و مزایدههــا

رعایــت کامــل حــق شــهروندان بــر اشــتغال و لــزوم رعایــت قانــون و عــدم تبعیــض قومیتــی ،نــژادی ،مذهبــی و یــا تبعیــض براســاس

اختــاف نظرهــای سیاســی وفــق مــاده « ۷۷منشــور حقــوق شــهروندی»

رعایت حق شهروندان در برخورداری از بیمه بیکاری ناخواسته وفق ماده « ۸۷منشور حقوق شهروندی»
رعایت حقوق زنان در برخورداری از مرخصی زایمان وفق ماده « ۹۰منشور حقوق شهروندی»

رعایــت حقــوق کارکنــان ایــن ســازمان در برخــورداری از بهداشــت محیطــی و کاری ســالم و ایمــن و همچنیــن اتخــاذ تدابیــر

ضــروری بــرای پیشــگیری از آســیبهای جســمیو روحــی در محیــط ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی جمهــوری اســامیایــران وفــق
مــاده « ۸۰منشــور حقــوق شــهروندی»

توانمندســازی کارکنــان ایــن ســازمان از طریــق برگــزاری دورههــای آموزشــی متعــدد از قبیــل سیســتم مدیریــت محتــوای ســازمانی

خصوصیــات شــخصیتی و رفتــاری،معرفــت و بصیــرت حســینی

