
 9911های عمومی کشور در سال های پژوهشی نهاد کتابخانهعناوین اولویت

 

 عنوان  ردیف

 اعتبار 

)میلیون 

 تومان(

مدت 

زمان اجرا 

 )ماه(

 حیطه تخصصی

1 

 هایکتابخانه پایدار درآمدی هایظرفیت و منابع شناسایی

 الگوهای و عملیاتی-اجرایی راهکارهای ارائۀ و عمومی

 وکار کسب

08 0 

 مالی، اِی.بی.ام اجرایی، مالی، هایگرایش) مدیریت

 مالی،) صنایع مهندسی کارآفرینی، ،(دولتی

 حقوق و عمومی گذاریسیاست اقتصاد، ،(هاسیستم

2 
-فردی توسعۀ نقشۀ و آموزشی شناسنامۀ تدوین و طراحی

 عمومی هایکتابخانه کتابداران شغلی
158 18 

 ،(آموزشی و انسانی منابع گرایش دو هر) مدیریت

  تربیتی علوم عمومی، کتابخانۀ کتابداریِ

3 

 حوزۀ در عرب محلی اجتماعات نیاز سنجش و شناسایی

 رسانی،آگاهی: عمومی کتابخانۀ هایبرنامه و خدمات

  فرهنگی-اجتماعی فراغت العمر،مادام یادگیری

188 9 
 معل ،(عربی زبان و فرهنگ بر مسلط) اجتماعی علوم

  فرهنگی مطالعات شناسی،دانش و اطالعات

4 

 هایکتابخانه هایبرنامه و خدمات حوزۀ در پژوهیاقدام

 برای (فراغت و العمرمادام یادگیری رسانی،آگاهی) عمومی

: مورد فرهنگی-اجتماعی هایآسیب رفع و نیازها برآوردن

  بویراحمد و کهگیلویه استان

138 12 

 علم شناسی،روان رفتاری، علوم اجتماعی، علوم

 فرهنگی، مطالعات شناسی،دانش و اطالعات

  اجتماعی کارآفرینی

5 

 در کوچنده عشایری اجتماعات نیاز سنجش و شناسایی

: عمومی هایکتابخانه هایبرنامه و خدمات حوزۀ در کشور

-اجتماعی فراغت العمر،مادام یادگیری رسانی،آگاهی

 ایرعش عمومی کتابخانۀ ویژۀ کالبد طراحی برای فرهنگی

188 9 

 شناسی،دانش و اطالعات علم اجتماعی، علوم

 صنعتی، طراحی/ معماری فرهنگی، مطالعات

  گردشگری

6 

 در علمی ادراک سازیعمومی جامع گزارش تدوین

 و گوهاال پیشنهاد و هاظرفیت شناسایی با عمومی کتابخانۀ

 رسانی،آگاهی: هابرنامه و خدمات حوزۀ سه در) راهکارها

  (فرهنگی-اجتماعی فراغت العمر،مادام یادگیری

58 6 

 شناسی،جامعه ارتباطات، فلسفه، تاریخ،) مطالعات

 ،کاربردی و پایه علوم فناوری، و علم( گذاریِسیاست

  عمومی کتابخانۀ کتابداریِ علم، ترویج

7 

 و عمومی هایکتابخانه مدیریت افزارینرم سامانۀ ارزیابی

-اجرایی راهکارهای ارائۀ با آن توسعۀ راهبردی سند تدوین

  عملیاتی

128 12 
 هوش اطالعات، فناوری افزار،نرم) رایانه علوم مهندس

 کتابداری فناوری، پژوهیآینده داده، علوم ،(مصنوعی

0 

 هایکتابخانه در فناوری سازیعمومی جامع سند تدوین

 استفادۀ و ادراک آشنایی، اجتماعی قطب عنوان به عمومی،

 تبیین روزمره زندگی در نوین هایفناوری از «کاربران»

 ارائۀ با عمومی کتابخانۀ هایظرفیت شناسایی و نقش

: هابرنامه و خدمات حوزۀ سه در) راهکارها و الگوها

-اجتماعی فراغت العمر،مادام یادگیری رسانی،آگاهی

  (فرهنگی

98 9 

 فناوری و رایانه علوم فناوری، و مهندسی علوم

 کتابداری) شناسیدانش و اطالعات علم اطالعات،

  (عمومی کتابخانۀ



9 

 در نوین هایفناوری کاربست سنجیامکان و شناسایی

 در راهکارها و الگوها ارائۀ با عمومی کتابخانۀ «مدیریت»

 ،رسانیآگاهی) بنیادین هایکارویژه و پشتیبان هایحوزه

  (فرهنگی-اجتماعی فراغت العمر،مادام یادگیری

68 6 

 فناوری و رایانه علوم فناوری، و مهندسی علوم

 کتابداری) شناسیدانش و اطالعات علم اطالعات،

  (عمومی کتابخانۀ

18 

 در هنری ادراک سازیعمومی جامع گزارش تدوین

 پیشنهاد و هاظرفیت شناسایی با عمومی هایکتابخانه

: هابرنامه و خدمات حوزۀ سه در) راهکارها و الگوها

-اجتماعی فراغت العمر،مادام یادگیری رسانی،آگاهی

 ( فرهنگی

78 6 
 اجتماعی، علوم فرهنگی، مطالعات هنر، پژوهش

  مدیریت کارآفرینی،

11 

 نگهداری معماری، ساخت، نامۀنظام تدوین و الگو طراحی

ایران عمومی هایکتابخانه تأسیسات و بنا بهسازی و

  

108 12 
 شهرسازی، سازه، عمران، مهندسی معماری،

  تأسیسات

12 
 هایکتابخانه تجهیزات و فضا چیدمان همسازِ طراحیِ

  کاربران نیازهای با عمومی
128 9 

 هنرهای صنعتی، طراحی داخلی، طراحی/ معماری

  گرافیک تجسمی،

 


