آییي ًاهِ ٍجیي کتابخاًِ هرکسی ٍ هرکس ًطر ٍ اسٌادداًطگاُ علَم پسضکی ایالم
هادُ  -۱تعریف
ٍخيي فطآيٌسي است كِ اظ عطيك آى كتبة ّبي ظائس ٍ يب ثي استفبزُ اظ هدوَعِ ذبضج هيضَز.

هادُ ّ -۲ذف
اظ آًدب كِ هدوَعِ كتبثربًِ يك اضگبًيسن زض حبل ضضس هحسَة هيگطزز ،لصا اظ عطيك ٍخيي اظ اًجبضتِ ضسى كتبةّبي ظائس
ٍ ثي استفبزُ خلَگيطي هيضَز ٍ فضبي الظم ثطاي كتبةّبي خسيس ٍ ضضس هدوَعِ فطاّن ذَاّس ضس.

هادُ  -۳اّویت
اگط ثِ هدوَعِ كتبثربًِ ثغَض هساٍم اضبفِ ضَز ٍ ّيچ چيع اظ آى كن ًطَز ،ظهبًي فطا هيضسس كِ زيگط خبيي ثطاي كتت
خسيس ٍخَز ًرَاّس زاضت .ايي اهط هَخت هيضَز كتبةّبي خسيسثِ زليل كوجَز فضب ثِ ًسضت ذطيساضي ضًَس ٍ زستطسي
ثِ هَاز هدوَعِ چٌبى ثطاي استفبزُ كٌٌسگبى زضَاض ضَز كِ ًويتَاًٌس آًچِ ضا هيذَاٌّس ثيبثٌس ٍ ثٌبچبض زست اظ ثْطُ خَيي
اظ هدوَعِ ثط هيزاضًس چطا كِ ًِ تٌْ ب هٌبثع ثِ ضٍظ ًيستٌس ثلکِ يبفتي كتبثْبي لسيوي ٍ فطسَزُ هيبى حدن ظيبزي اظ كتبة ٍ
لفسِ ّبي فططزُ كبض ضا ثطاي كبضثطاى ٍ كتبثساضاى زضَاض هيسبظز.
هادُ  -۴ضَابط ٍ هعیارّا
أ.

ٍضع ظاّری :كتبثْبي هٌسضس ثب ٍضع ٍ ضطايظ ًبهٌبست ضا هيتَاى اظ هدوَعِ ذبضج ًوَز ،اهب زض غَضتي كِ اظ
كتبثْبي پطهطاخعِ كٌٌسُ ثبضٌس ،هي ثبيست ثب ًسرِ ّبي خسيس خبيگعيي ضًَس.

ةً .سخِ تکراری :ايي هَضز ضبهل كتبثْبيي است كِ ثسٍى زليل ثيص اظ حس لعٍم ًسرِ ّبي تکطاضي آًْب زض هدوَعِ
گطزآٍضي ضسُ است ٍ يب هطثَط ثِ كتبةّبيي است كِ ثٌب ثِ ضطايظ ٍ هَلعيت ظهبًي ،اظ عٌبٍيي پطهطاخعِ ثَزُاًس ٍ
ثٌبثطايي اظ آىّب ًسرِ ّبي تکطاضي تْيِ ٍ زض هدوَعِ لطاض زازُ ضسُ است ،اهب زض ضطايظ فعلي اّويت هَضَعي ذَز
ضا اظ زست زازُاًس ٍ يك ًسرِ اظ آى ًيع زض هدوَعِ كفبيت هي ًوبيس ،لصا ًسرِ ّبي تکطاضي ثبيس اظ هدوَعِ ٍخيي
ضًَس.
جٍ .یرایصّای کٌِْ تر ٍ هٌسَخ :ايي هعيبض ثيطتط زض ذػَظ كتت علوي غسق هيكٌس كِ ٍيطايص لسيوي ثب ٍضٍز
ٍيطايص خسيستط هٌسَخ هيگطزز ،الظم است كِ ٍيطايص لسيوي اظ هدوَعِ ٍخيي ضَز.
ز .هحتَای قذیوی ٍ کن ارزش :ثعضي اظ كتبةّبي علوي پس اظ هطٍض سبلّب ،اعتجبض هحتَايي ذَز ضا اظ زست
هيزٌّس ٍ كن اضظش هيضًَس .هثالً زض هَضز ظثبًْبي ثطًبهًَِيسي ٍ علَم كبهپيَتطي عوط هحتَايي ٍ تبضيد هػطف
كتبثْب ثِ سطعت هٌمضي هي گطزز.

ُ.

هیساى استفادُ :ثب ثطضسي تعساز زفعبت استفبزُ ٍ يب ثِ اهبًت ضفتي يك كتبة هي تَاى زضيبفت كِ چِ كتبثْبيي
ثسيبض كن استفبزُ ٍ يب ثي استفبزُ ثَزُ ٍ ٍاخس ضطايظ ٍخيي ّستٌس .ثطاي ايي كبض هيتَاى هحسٍزُ ظهبًي سِ سبل ضا
زض ًظط گطفت ٍ كتبثي كِ ثِ هست سِ سبل استفبزُ ًطسُ است ثْتط است اظ هدوَعِ ذبضج ضَز.

تبصرُ  -۱زض كليِ حبالت هبزُ ٍ ،4خَز حسالل زٍ ًسرِ اظ كتت ترػػي ضطٍضي است.
هادُ ً -۵یرٍی اًساًی
كتبثساضاى ّط ثرص ثْتطيي افطاز خْت اًدبم ٍخيي ّستٌس ،ظيطا اٍالً ثيطتط اظ سبيطيي ثب هدوَعِ ذَز آضٌب ّستٌس ،ثبًيبً ثْتط
اظ زيگطاى اظ ًيبظّبي هطاخعيي ذَز آگبُاًس.
هادُ  -۶رٍش کار
كتبثساض هَظف است ثػَضت سبليبًِ ،ثِ هٌظَض ثبظكطزى فضب ثطاي كتبثْبي خسيس ٍ ضٍظآهس ًوَزى هدوَعِ ذَز ثط اسبس
هعيبضّبي ثطضوطزُ ٍ ثِ تطتيت ضزُ ّبي هَضَعي ،هدوَعِ ضا ثطضسي ٍ عول ٍخيي ضا اًدبم زّس .زض پبيبى كبض ٍخيي ،ثبيس
كتبثْبي ٍخيي ضسُ ثِ ٍسيلِ ّيبتي هطكت اظ چٌس ًفط اظ كتبثساضاى هترػع كتبثربًِ هَضز ثطضسي لطاض گيطز تب چٌبًچِ كتبثي
استثٌبئي تطريع زازُ ضس ثِ هدوَعِ ثبظگطزاًسُ ضَز.

هادُ  -۷هراحل پس از ٍجیي
پس اظ آًکِ هعلَم ضس چِ كتبثْبيي ثبيس ٍخيي ضسُ ٍ اظ هدوَعِ كتبثربًِ ذبضج ضَز ،غَضتدلسِاي ثب اهضبي هسئَل ثرص
كتبثربًِ ،هسيط كتبثربًِ ٍ زيگط كسبًي كِ هسئَليتي زض ايي هَضز زاضًس ،تْيِ ٍ ثِ اهضبي افطاز ثطسس ٍ زض آى سطًَضت كتبثْب
(ثِ غالحسيس افطاز) ًَضتِ هي ضَز .هبًٌس اّساء ٍ هجبزلِ ثب زيگط كتبثربًِ ّب( .شكط ضوبضُ ثجت ،عٌَاى كتبةً ،بم ًَيسٌسُ ٍ
زيگط هطرػبت كتبة ضطٍضي است) .پس اظ اًدبم ٍخيي فيعكي هٌبثع ،ثبيس ليست كتبثْبي ٍخيي ضسُ زض اذتيبض ثرص
سبظهبًسّي لطاض گيطز تب اظ ًطمافعاض كتبثربًِ ًيع ثِ غَضت الکتطًٍيکي ٍخيي ضًَس.
تبصرُ  -۲الظم است هسئَل كتبثربًِ فْطستي اظ كتبة ّبي ٍخيي ضسُ ضا ثب اهضبي ّوِ افطاز زض ثبيگبًي كتبثربًِ ًگبّساضي
كطزُ ٍ ّوچٌيي زض زفتط ثجت كتبثربًِ( ،يب زض ًطمافعاض كتبثربًِ)كتبةّبي ٍخيي ضسُ ضا ّوطاُ ثب تبضيد ٍخيي هکتَة ًوبيس.

 ايي آيييًبهِ ثب ثْطُگيطي اظ هعيبضّبي علوي ضايح ثِ عٌَاى يك ضاٌّوب ثطاي ٍخيي هدوَعِ كتبثربًِ زض  7هبزُ ٍ
زٍ تجػطُ تْيِ ضسُ است.

