
 (RFP)پژوهشی هاي طرحفرم تدوين و ارائه عناوين سفارش  -1پيوست 
 عنوان پروژه -1

 
-)با هدف ارائه الگويی جهت سياست يابی کارکنان سازمانو رفتارهاي اطالعبررسی نيازهاي اطالعاتی 

 گذاري و مديريت اطالعات سازمانی(

 حل خواهد  شد؟(ائلی ، چه مسبا انجام طرح) تعريف دقيق مسئلهسواالت اساسی تحقيق و  -2

 هاي اي آنها، در چه حوزهنيازهاي اطالعاتی کارکنان سازمان در راستاي توانمندسازي حرفه

 موضوعی است؟

 برحسب واحدهاي سازمانی چگونه است؟ ،شده ءتوزيع نيازهاي اطالعاتی احصا 

 رسانه،  برحسب نوع ،هاي کسب اطالعات مورد نياز کارکنان در واحدهاي سازمانی مختلفشيوه

 کانال ارتباطی و زبان آن چگونه است؟

  سواد اطالعاتی کارکنان سازمان با متغيرهاي سن، جنسيت، سابقه کار، واحد سازمانی سطح ميان آيا

 داري وجود دارد؟ رابطۀ معنیاي و تخصص حرفه

  دهد؟، چه نتايجی را نشان میهاي اطالعاتی موجود سازمانپايگاهاشتراک تحليل هزينه سودمندي 

  سطح  اءچه راهکارهايی جهت ارتقهاي گردآوري شده، نتايج حاصل از تحلليل دادهبا توجه به

 واحدي( وجود دارد؟ کارکنان سازمان )به تفکيک موضوعی/ی سواد اطالعات

 

و تحليل رفتارهاي سازمان بندي و تحليل نيازهاي اطالعاتی کارکنان اين پژوهش با تشخيص، مقوله   

مهارت و سازد که کارکنان سازمان براي ارتقاء سطح کسب اطالعات( آنها، روشن میهاي شيوه) يابیاطالع

هاي مورد نياز خود )در راستاي ايفاي دانشو   اطالعاتهاي خلق، مصرف و تبادل خود در زمينهتوانمندي 

موضوعی نياز  اراي چه سطحی از سواد اطالعاتی هستند، به کدام حوزه هاياي( دوظايف شغلی و حرفه

و.... اين مجموعه  اتکاء دارندمين اطالعات بيشتر هاي تاشيوهيک از اطالعاتی بيشتري دارند، به کدام 

تا با استفاده از آن بتوان به دست دهد تواند الگويی جهت تحليل محيط اطالعاتی سازمان ها میآگاهی

هاي کسب اطالعات شيوه تسهيل و تمهيده دربارتر دقيقگذاري مديريت بهينه اطالعات سازمانی، سياست

تحليل هزينه سودمندي اشتراک پايگاه هاي اطالعاتی  نيزمورد نياز سازمانی و تامين زيرساخت هاي آن و 

 موجود را انجام داد.

 پژوهشتبيين ضرورت نياز براي انجام اين  -3

هاي ي برنامهها و اجراريگذاها، سياستگيريمايه اصلی در همه تصميمبديهی است که اطالعات، بن

اعم از آگاهی نسبت  ،خودآگاهی سازمان نسبت به مسايل وابسته به اين پديدهدر همه سازمانهاست.  متناسب

تواند هم مديريت بهينه اطالعات سازمانی را اطالعات مورد نياز میبه توزيع موضوعی، محتوايی، شکلی 

هدفمند گسترش  اي وهاي توسعهتدوين برنامهگيري الگويی به منظور تسهيل کند و هم منتج به شکل

 در آينده گردد.سازمان به کارکنان و ذينفعان رسانی خدمات اطالع
 

  چيست؟طرح نمودن نتايج  عملياتیاستفاده و  واحد متقاضی جهت برنامه -4

 برون داد اين پژوهش می تواند:

 رسانی به ی سازمان را جهت توسعه خدمات اطالعبروزرسانی و بازنگري برنامه راهبردي فعل



 

 هاي آتی را در پی داشته باشد.کارکنان و تدوين استراتژي

 اي اطالعاتی کمک نمايد.گيري سازمان در موضوع اخذ اشتراک پايگاهگذاري و تصميمبه سياست 

  طالعمبناي توسعه خدمات ابه عنوان چارچوب و الگوي کسب شده از اين پژوهش می تواند-

 نظر گرفته شود. در ،رسانی، مديريت دانش و آرشيوهاي فنی سازمان
 

  مراحل کارالزامات مورد نظر کارفرما جهت لحاظ نمودن در  -5

 و هاي کسب اطالعات کارکنان ارائه دهدتحليلی از وضعيت موجود سطح سواد اطالعاتی و شيوه 

صورت  بايد وجود داشته باشد ر در سازمانبا توجه به نوع کا با استانداردهاي موجود که ايمقايسه

 . پذيرد

 برنامه عملياتی براي ارتقاي سطح سواد اطالعاتی کارکنان ارائه دهد . 

 دانشی ميان فردي، ميان  -سطح پويايی و مشارکت و تعامل اطالعاتی پيشنهاد عملياتی جهت ارتقا و

 بخشی و فرابخشی در سازمان ارائه دهد.

 سازمان ارايه اي کارکنان کسب اطالعات تخصصی و حرفه ء شده در زمينۀهاي احصامدلی از شيوه

 و الگويی براي بهبود و ارتقاء سطح سازمان از اين نظر پيشنهاد دهد. 

 

 مورد نظر کارفرما شرح خدمات -6

  جمع آوري داده هاي پژوهشی مورد نياز و بررسی وضع موجود به تفکيک واحدها از طريق روش

 هاي استاندارد

 شناسی مشکالت احتمالیآسيب داده هاي پژوهشی جمع آوري شده و تحليل و سی هاي آماريبرر 

 در نحوه کسب اطالعات با توجه به وضع موجود

 ها و الگوي مورد نياز در راستاي اهداف تعريف عملياتی، راهبردها، تحليل هاي/ برنامهارائه برنامه

 شده.

 

 خصصهاي مورد نياز در تيم پژوهشیحداقل ت -7

 تخصص رديف
 حداقل مدرک

 مورد نياز
 تخصص رديف تعداد

حداقل 

مدرک مورد 

 نياز

 تعداد

 1 ارشد سازه هاي آبی 5 1 دکتري علم اطالعات و دانش شناسی 1

    6 2 ارشد // 2

    7 1 ارشد علم سنجی 3

    8 1 ارشد هيدرولوژي 4

 

 ماه 12مدت زمان تقريبی انجام پروژه              ميليون ريال 555ريال(:)ميليونمبلغ تخمينی 

 



 
ريزي/ دفتر آموزش و توسعه منابع معاونت برنامه واحد متقاضی تحقيق )واحد يا شرکت/معاونت/دفتر(:

 انسانی
 

 توضيحات  -8

 

 

 

 
 

 

        شرکت يا معاونت  پژوهش و فناوري تخصصی کميته اعضايتاييد 
 

 

 


