اساسٌاهِ هذیریت ًیوِ هتورکس کتاتخاًِ هرکسی ٍ کتاتخاًِّای اقواری داًطگاُ رازی
اضاضّاٍْ "ٍريسيث ٍحَسكش كحاةذآِْای داِغگاه رازی" ةْ پيغّٔاد كحاةذاِْ ٍسكشی داِغگاه رازی و ةٍّْؼٕر
جسرير ضازٍان و ارجواء درٍات كحاةذاِْای ايُ داِغگاه جٔيْ عره اضثٓ .رف از جٔيْ ايُ اضاضّاٍْ ايساد ِؼام واحر
درٍات كحاةذاِْای در داِغگاه رازی اضث .كحاةذآِْای داِغگاه رازی  :در ايُ اضاضّاٍْ كحاةذاِْ ٍسكشی داِغگاه
رازی و ٍسَٕؾْ كحاةذآِْای اهَاری ايُ داِغگاه "كحاةذآِْای داِغگاه رازی" ِاٍيره ٍیعِٕر

فصل اٍل کلیات
ٍاده ٍّ :1ؼٕر از ِؼام درٍات كحاةذآِْای داِغگاه رازی در ايُ اضاضّاٍْ ،كًيْ كحاةذآِْايی اضث كْ ةا اضحماده از
ٍّاةؽ ليشيكیٍ ،ايی ،و اِطاِی داِغگاه رازی ايساد و اداره عره يا در آيّره دٕآّر عر .
كحاةذآِْای ٍغَٕل ايُ جؿسيك در زٍان جرويُ ايُ اضاضّاٍْ عاٍى :
.1- 1

كحاةذاِْ ٍسكشی و ٍسكش اظالعرضاِی

.2- 1

كحاةذاِْ داِغكره ادةيات و ؾًٕم اِطاِی

.3- 1

كحاةذاِْ داِغكره كغاورزی

.4- 1

كحاةذاِْ داِغكره لّی

.5- 1

كحاةذاِْ داِغكره داٍپشعكی

.6- 1

كحاةذاِْ داِغكره ؾًٕم اِطاِی

.7- 1

كحاةذاِْ داِغكره جسةيثةرِی

جتؽسه : 1كحاةذاِْ داِغكره ؾًٕم در ضال  1394ةْ كحاةذاِْ ٍسكشی ٍّحوى عره اضث و در حال حاضس جَام إٍر ايُ
كحاةذاِْ در كحاةذاِْ ٍسكشی ادفام عره اضث.
جتؽسه  :2داِغكرهٓای عيَیٍ ،ؿَاری ،ؾًٕمِ ،مث و پحسوعيَی كحاةذاِْ ِذٕآّر داعث و جَام درٍات و ٍّاةؽ
اظالؾاجی آنٓا در كحاةذاِْ ٍسكشی جٔيْ و اِسام ٍیعٕد.
جتؽسه  :3در پسديص داِغگاه رازی از زٍان جؽٕيب ايُ اضاضّاٍْ ٓيچ كحاةذاِْ ديگسی ايساد َِیعٕد ٍگس در حر
ايساد ضايُ ٍعايؿْ يا هسائثداِْ.

جتؽسه: 4كحاةذآِْای فيس ٍحَسكش ٍاِّر كحاةذاِْ داِغكره لّی اضالمآةاد ،داِغكره كغاورزی ضّوس و كحاةذاِْ
داِغكره ٍريسيث و حطاةراری زٕاِسود در ؼٕرت دتث اظالؾات كحب در ضاٍاِْ كحاةذآِْای داِغگاه رازی
ٍكًك ةْ جتؿيث از ايُ آئيُِاٍْ ٍیةاعّر .
جتؽسه : 4كحاةذآِْای فيس ٍحَسكش لٕق ةْ پيغّٔاد عٕرای جذؽؽی كحاةذآِْا در ظی دوره زٍاِی دو ضايْ و ظتن
ةسِاٍْ زٍانةّری كْ جٔيْ دٕآر عر ةايطحی ةْ ضيطحٌ كحاةذآِْای داِغگاه ًٍحن عِٕر
ٍاده  :2آراف كحاةذاِْ ٍسكشی و كحاةذآِْای اهَاری داِغگاه ؾتارتاِر از:
.1-2

پغحيتاِی از ةسِآٍْای إٍٓزعی داِغگاه ؛

.2-2

پغحيتاِی از ةسِآٍْای پژوٓغی داِغگاه ؛

.3-2

اؾحالی لسّٓگ ٍعايؿْ و پژوٓظ

فصل دٍمٍ :ظایف کتاتخاًِ هرکسی ٍ کتاتخاًِّای اقواری
ٍاده  :3ةٍّْؼٕر ِيى ةْ ٓرفٓای ٍزكٕر در ٍاده  2ايُ اضاضّاٍْ ،كحاةذآِْای داِغگاه رازی وػايك زيس را اِسام
ٍیدّٓر:
.1-3

لسآٌ آوری ٍّاةؽ اظالؾاجی (چاپی ،فيس چاپی و ايكحسوِيكی) در چارچٕب دطٍغی ٍرون
ٍسَٕؾْضازی؛ ضازٍاندٓی ٍّاةؽ اظالؾاجی (چاپی ،فيس چاپی و ايكحسوِيكی)

.2-3

ايساد عسايط و جطٔيالت ٍّاضب ةسای ةٔسهةسداری ةٔيّْ از ٍّاةؽ و درٍات كحاةذآِْای داِغگاه؛ ارائْ
درٍات ٍسزؽ و پژوٓغی

.3-3

جٔيْ و جأٍيُ ٍّاةؽ اظالؾاجی كْ در داِغگاه رازی ٍٕزٕد ِيطث (از ظسين ظسحٓای َٓكاریٓای
ةيُكحاةذاِْای  ،ظسح ؾضٕيث لساگيس كحاةذاِْای (فريس) و ظسح اٍيُ)

.4-3

إٍٓزش و جسوير ٍٔارتٓای اظالعياةی و زطحسٕ در زاٍؿْ داِغگآی داِغگاه رازی؛

.5-3

ةسگشاری َِايغگاهٓا ،ضَيّارٓا ،كارگآٔا و زًطات ضذّساِی در زٍيّْٓای آعّای ةا درٍات
كحاةذاِْای و ٍسزؽ  ،اضحماده از ٍّاةؽ ايكحسوِيك ،آعّای ةا درٍات پٕرجال و...

.6-3

ارجوای ٍٔارتٓای حسلْای كاركّان كحاةذآِْا؛

.7-3

اِحغار كحب ِ ،غسيات و ةسوعٕرٓای اظالعرضاِی؛ ارائْ درٍات كحاةذاِْای و ٍغاورهای ةْ ديگس
كحاةذآِْا در چارچٕب ٍوسرات داِغگاه

.8-3

ارائْ ةازدٕردٓای دهين ؾًَی ،جحًيى ٓشيّْ _ ضٕدٍّری درٍات ارائْ عره ةْ ٍريسيث داِغگاه زٔث
ةٔيّْضازی روِر ارائْ درٍات

.9-3

ِيازضّسی در دسير ٍّاةؽ (چاپی ،فيس چاپی و ايكحسوِيكی)ضادحار ضازٍاِی و اداری كحاةذآِْای
داِغگاه

 .11-3ضّسظ ،ارزياةی و اِرازهگيسی ؾًٌ و پژوٓظ در داِغگاه رازی ةا َٓكاری عٕرای ضياضثگزاری
ؾًٌ و لّاوری در واحر ؾًٌضّسی
فصل سَم :ساختار سازهاًی کتاتخاًِّای داًطگاُ
ٍاده  .4ةْ ٍٕزب ايُ اضاضّاٍْ ِؼام درٍات كحاةذاِْای داِغگاه رازی از ِؼس ضازٍاِی و اداری ةْ ؼٕرت
ِيٍَْحَسكش زيس ِؼس ٍطحويٌ ٍؿاون پژوٓغی و لّاوری و روضای داِغكرهٓا داِغگاه اداره دٕآر عر.

ساختار سازهاًی کتاتخاًِ ّای داًطگاُ رازی

جتؽسه  :رؤضای داِغكرهٓا ةا َٓكاری و َٓمكسی عٕرای جذؽؽی كحاةذآِْا در چارچٕب ادحيارات و وػايك
در إٍر كحاةذآِْای داِغكرهٓا ٍغاركث و ةس وػايك آنٓا ِؼارت دارِر.
ٍاده  :5ضادحار ضازٍاِی ِؼام درٍات كحاةذاِْای داِغگاه رازی ٍعاةن ةا َِٕدار زيس دٕآر ةٕد.
ٍاده  .6رئيص كحاةذاِْ ٍسكشی داِغگاه ٍطئٕل حطُ اداره و جأٍيُ درٍات ٍعًٕب كحاةذاِْای در جَاٍی
كحاةذآِْای داِغگاه دٕآر ةٕد.
ٍاده  :7اركان كحاةذآِْای داِغگاه
.1-7

عٕرای جذؽؽی كحاةذآِْای داِغگاه

.2-7

ٍريس كحاةذاِْ ٍسكشی داِغگاه

.3-7

ضسپسضحان كحاةذآِْای اهَاری

ٍاده  .8عٕرای جذؽؽی كحاةذآِْای داِغگاهٍ ،سزؽ جؽَيٌگيسی در إٍر كالن كحاةذآِْای داِغگاه اضث
.جؽَيَات ايُ عٕرا ةا رأی اكذسيث (ِؽك ةْ ؾالوه يك اؾضای حاضس ) ٍؿحتس و الزماالزسا  ،و ةْظٕر ؾادی ٓس ٍاه
يكةار جغكيى دٕآر عر .زًطات عٕرا ةّا ةس دؾٕت كحتی دةيس عٕرای جذؽؽی كحاةذآِْای داِغگاه جغكيى
ٍیعٕد.
ٍاده  : 9عٕرای جذؽؽی كحاةذآِْای داِغگاه ٍسكب از اؾضاء زيساضث:
.1-9

ٍريس كحاةذاِْ ٍسكشی داِغگاه (رئيص عٕرا)

.2-9

ٍريس عٕرای جذؽؽی كحاةذآِْا

.3-9

رؤضای كحاةذآِْای اهَاری

.4-9

ٍطئٕل ضازٍاندٓی ٍٕاد

.5-9

ٍطئٕل ٍٕاد اٍاِی

.6-9

ٍطئٕل ٍٕاد فيس اٍاِی

.7-9

ٍطئٕل كحاةذاِْ ديسيحال

.8-9

ٍطئٕل ضيطحٌ اظالؾاجی كحاةذاِْ

جتؽسه :ةس حطب ضسورت در ةؿضی از زًطات ٍؿاون پژوٓغی يا ٍريس پژوٓغی و يا روضای داِغكرهٓا در زًطات
عسكث دٕآّر كسد.

ٍاده  . 11وػايك و ادحيارات عٕرای جذؽؽی كحاةذآِْای داِغگاه ةْ عسح زيس اضث:
 .1-11ةسرضی و جؽٕيب ضياضثٓای كالن كحاةذآِْای داِغگاه (ةْ پيغّٔاد رئيص كحاةذاِْ ٍسكشی)؛
 .2-11جؽٕيب ةسِآٍْای ضاالِْ كحاةذآِْای داِغگاه؛
 .3-11جؽٕيب ةسِآٍْای ارجتاط ةا ٍساكش و ضازٍانٓای رضَی دادًی و دارزی؛
 .4-11ةسرضی و جؽٕيب ايساد يا اِحالل ةذظٓا يا واحرٓای زرير در كحاةذآِْای داِغگاه؛
 .5-11جؽٕيب و پيغّٔاد جوطيٌ ةٕدزْ ةس اضاس عادػٓا
 .6-11ةسرضی و جؽٕيب ضادحار ضازٍاِی كحاةذآِْای داِغگاه .
 .7-11ةسرضی و جؽٕيب آئيُِآٍْای و عيٕهِآٍْای اضحماده از درٍات كحاةذاِْای  ،عًك دٕاِی ،
 .8-11حماػث ،وزيُ  ،ةازدير و اٍذائٌ .
 .9-11جؽَيٌگيسی در ٍٕرد ٍطائى و ٍٕضٕؾات ارزاع عره از ضايس حٕزهٓای داِغگاه
 .11-11جؽٕيب ضياضثٓا ،آراف و عسح وػايك كحاةذآِْای داِغگاه
ٍ .11-11وسر َِٕدن ِوظ و ٍيشان َٓكاری داِغكرهٓا ةٍّْؼٕر جٕضؿْ ٓسچْ ةيغحس كحاةذآِْا
 .12-11ةحخ و جتادل ِؼس در ٍٕرد ٍطائى ضسوری كحاةذآِْای داِغگاه ٍاِّر اٍّيث اظالؾات ،كحاةذاِْ
ديسيحايی ،ضازٍاندٓی ٍٕاد

ٍاده ٍ. 11ريس عٕرای جذؽيؽی كحاةذآِْای داِغگاه كْ رئيص كحاةذاِْ ٍسكشی داِغگاه اضث
رئيص كحاةذاِْ ٍسكشی ةاالجسيُ ٍوام ازسايی و َِايّره هإِِی و رضَی در إٍر كحاةذآِْای داِغگاه در كًيْ ٍساٍؽ
اضث
ٍاده  . 12وػايك كحاةذاِْ ٍسكشی و ضادحار ضازٍاِی آن
 .1-12جرويُ ضياضثٓای كالن كحاةذآِْای داِغگاه و ارائْ ةْ عٕرای جذؽؽی كحاةذآِْا
ٍ .2-12ريسيث إٍر ازسائی  ،اداری و لّی كحاةذآِْا
 .3-12ةسِاٍْريشی و ضياضثگزاری در إٍر ٍسَٕؾْضازی ،ضازٍاندٓی اظالؾات ،و درٍات كحاةذاِْای؛
 .4-12پيظةيّی  ،كّحسل و ِؼارت ةس جّؼيٌ ةٕدزْ ،جذؽيػ و ؼسف ٓشيّْٓا
ِ .5-12ؼارت ةس هساردادٓای ارزی و ريايی ٍسةٕط ةْ دسير ٍّاةؽ و جسٔيشات
 .6-12ةسهساری ارجتاط و َٓآّگی ةا واحرٓا ،كحاةذآِْای اهَاری ،كحاةذآِْای جذؽؽی و ةذظٓای
كحاةذاِْ ٍسكشی

 .7-12جٔيْ و ارائْ آٍار و گشارش ٍسةٕط ةْ جذؽػٓای اِسام عره در كحاةذآِْای داِغگاه
 .8-12پيغّٔاد ِؽب و ؾشل و زاةسايی ضسپسضحان كحاةذآِْا ةا َٓآّگی روضای داِغكرهٓاٍ ،طئٕييُ ةذظ-
ٓا ٍحؽريان و كاركّان كحاةذاِْ ٍسكشی
 .9-12ةسرضی و ارزعياةی ةسِآٍْای زاری و آجی پيغّٔادی كحاةذآِْای اهَاری
 .11-12پيظةيّی ةٕدزْ ضاالِْ ٍٕرد ِياز كحاةذآِْا در زٔث جحون ةسِآٍْا
 .11-12ارزعياةی كَی و كيمی كاركّان كحاةذاِْ
 .12-12جؿييُ عسح وػايك كاركّان كحاةذاِْ ٍسكشی و جوطيٌ كار و وػايك
 .13-12جغكيى و ٍريسيث زًطات و حضٕر ٍطحَس در عٕرای جذؽؽی كحاةذآِْا
 .14-12عسكث در عٕرای ضياضثگزاری و كّطسضيٕم جأٍيُ ٍّاةؽ ؾًَی داِغگاهٓا و ضايس ٍساٍؽ
 .15-12دةيس كَيحْ ؾًٌضّسی داِغگاه ةا وػايك زيس:
 .1-15-12ةسرضی ؾًٌضّسی جٕييرات ؾًَی داِغگاه زٔث عّادث ؾٕاٍى ٍؤدس ةس آن و ٍوايطْ ةا ديگس داِغگاه

.2-15-12جؿسيك درؼر جأديس ةسای اضاجير و ٍحووان عافى در داِغگاه و اؾالم الساد ةسجس ةْ ؼٕرت لؽًی
.3-15-12ةسرضی عادػ داِغگاه و عّاضايی ٍواالجی كْ الشايظ جؿراد ارزاؾات ةْ آنٓا ٍّسس ةْ الشايظ داِغگاه دٕآر عر

.4-15-12ةسرضی و اظالعرضاِی در دؽٕص جّٕع در آدرسدٓی ٍواالت و ِؼارت ةس آدرس اضحاِرارد در
جٕييرات ؾًَی داِغگاه
 .5-15-12عّاضايی و ٍؿسلی ٍواالت پس ارزاع داِغگاه و ٍعايؿْ و ٍؿسلی ؾٕاٍى ٍؤدس ةس ارزاع زياد ةْ ٍواالت
 .6-15-12ارائْ ٍغاوره در دؽٕص عادػٓای ارزياةی ٍسالت ةْ ٍحووان و اضاجيری كْ هؽر چاپ ٍوايْ دارِر

ا .7-15-12اظالعرضاِی در دؽٕص پيغسلثٓای داِغگاه رازی ةس اضاس عادػ ؾًٌضّسی
 .8-15-12جؿسيك درؼر جأديس ةسای اضاجير و ٍحووان عافى در داِغگاه و اؾالم الساد ةسجس ةْ ؼٕرت ٍآاِْ
 .9-15-12ةسرضی عادػ  hداِغگاه و ٍوايطْ آن ةا ضايس داِغگاهٓای دادًی و دارزی
 .11-15-12ةسرضی و اظالعرضاِی در دؽٕص اضحاِرارد در جٕييرات ؾًَی
 .11-15-12اظالعرضاِی در دؽٕص ٍسالت ايساِی كْ ةْ جازگی در پايگاه و ارائْ ٍغاوره در دؽٕص عادػ

 .12-15-12ارزياةی و آضيبعّاضی آييُِآٍْای ارجوای ؾًَی

ٍ .13-15-12عايؿْ عّادث رهتای داِغگاه رازی در جٕيير ؾًٌ
ٍ .14-15-12عايؿْ و رآكار جوٕيث رجتْ داِغگاه
ٍ .15-15-12ؽٕرضازی و جسضيٌ ِوغْ داِظ داِغگاه
ٍ .16-15-12عايؿْ و عّادث َٓكاری و ٌٓ ِٕيطّرگی پژوٓغگسان داِغگاه
ِ .17-15-12وظ عتكْٓای ازحَاؾی ٌٓ ِٕيطّرگی در جٕيير كيمی و كَی ؾًٌ
ٍ .18-15-12عايؿْ و ِيازضّسی پايگاهٓای اظالؾاجی
ٍ .19-15-12عايؿْ ِيازٓای اظالؾاجی اؾضای ٓيأت ؾًَی و داِغسٕيان
ٍ .21-15-12عايؿْ َٓكاریٓای ةٍٕی داِغگاه رازی ؼّؿث و داِغگاه و فيسه
ٍ .21-15-12عايؿْ و آضيبعّاضی عيٕهٓای ه اؾعای پژوٓاِْ
ِ .22-15-12يازضّسی اظالؾاجی زاٍؿْ داِغگآی
 .23-15-12ارزياةی ٍسَٕؾْ كحاةذآِْای داِغگاه رازی ةا روشٓای كحابضّسی
َِ .16-12ايّره داِغگاه در َٓايظٓا و كّمساِصٓای دادًی
ِ .17-12ؼارت ةس حطُ ازسای هٕاِيُ ٍ،وسرات ،آئيُِآٍْا و دضحٕرايؿَىٓا
 .18-12ةسِاٍْريشی ،ضياضثگزاری كالن و ِؼارت در إٍر ِطخ دعی و كحب ِميص كحاةذآِْای داِغگاه
(عاٍى عّاضايی ،جٔيْ (دسير ،آراء ،وهكٍ ،تاديْ) ،اٍاِث پزيسی ،ضازٍاندٓی ،حماػث ،جسٍيٌ ،و
درٍاترضاِی)

ساختار سازهاًی کتاتخاًِ هرکسی داًطکاُ رازی

ٍاده  .13ضسپسضحان كحاةذآِْای اهَاری
ضسپسضث ٓس يك از كحاةذآِْای اهَاری از ةيُ اؾضا ٓيأت ؾًَی ،يا اؾضای فيس ٓيأت ؾًَی ةا پيغّٔاد رئيص
كحاةذاِْ ٍسكشی و روضای داِغكرهٓا و ةا حكٌ ٍؿاون اداری و ٍايی جؿييُ ٍیگسدد.
ٍاده  .14وػايك ضسپسضث كحاةذاِْ داِغكرهٓا ةْ عسح زيس اضث:
ٍ .1-14ريسيث ةس إٍر ازسائی ،اداری ،لّی و حماػحی كحاةذاِْ؛

 .2-14كارعّاس پژوٓظ و لّاوری داِغكره
َٓ .3-14آّگی و جوطيٌكار ةيُ كاركّان كحاةذاِْ؛
ٍ .4-14ريسيث و ِؼارت ةس ِحٕه ارائْ درٍات و پاضذگٕيی ةْ ِياز ٍسازؿيُ؛
 .5-14ةسهساری ارجتاط و َٓآّگی ةا واحر درٍث گيسِره و كحاةذاِْ ٍسكشی؛
ِ .6-14ؼارت ةس اِحذاب ،ضمارش و دسير ٍّاةؽ ٍٕرد ِياز گسوهٓای إٍٓزعی داِغكره ٍسةٕظْ(ةا َٓآّگی
كحاةذاِْ ٍسكشی و ةس اضاس آئيُِاٍْ دسير كحاب )؛
 .7-14إٍٓزش و جسوير ٍٔارتٓای اظالعياةی در داِغكره (ةا َٓآّگی كحاةذاِْ ٍسكشی و ظتن آئيُِاٍْ
ةسگشاری دورهٓای ٍزكٕر)؛
 .8-14ؾضٕيث و حضٕر ٍطحَس در عٕرآا؛
 .9-14ارائْ آٍار و گشارش جذؽػٓای اِسام عره در كحاةذاِْ دٕد؛
 .11-14عسكث در ةسِاٍْريشیٓای رآتسدی و ؾًَياجی
 .11-14ةسرضی و ارائْ ِؼس در دؽٕص ٍّاةؽ دردٕاضحی ةْ كحاةذاِْ ٍسكشی
جتؽسه :1ضسپسضحان كحاةذآِْای اهَاری ةسای اِسام ةٔحس وػايك ٍحٕيْ ةا رؤضای داِغكرهٓا و ٍؿاوِيُ پژوٓغی و يا
روضای واحرٓا در ارجتاط ٍطحَس ٓطحّر
فصل چْارم :تْیِ ٍ تأهیي هٌاتغ اعالػاتی ٍ الکترًٍیکی
ٍاده  :15كحاةذآِْای داِغگاه ٍّاةؽ چاپی ،فيس چاپی و ايكحسوِيكی (اؾٌ از كحاب ،پيايّر ،اِحغارات دويحی ،اِحغارات
ضازٍانٓای ةيُايًًَی ،اضّاد كّمساِصٓا ،اضحاِراردٓا و پسواِْ دتث ادحساؾات ،پايانِآٍْای جحؽيًیٍٕ ،اد ديراری
و عّيراری ،ضیدیٓا ،پايگاهٓای اظالؾاجی ،زشوه ،ةسوعٕرٍّ ،اةؽ زقساليايی و فيسه) را ٍحّاضب ةا ِياز زاٍؿْ
داِغگآی داِغگاه رازی از ظسين يكی از روشٓای دسير ،آراءٍ ،تاديْ ،وهك يا واضپاری گسدآوری ٍیكّّر.
 .1-15كار جٔيْ و جأٍيُ ٍّاةؽ كحاةذاِْای ةْ ؼٕرت ٍحَسكش و جٕضط ةذظ جٔيْ و جأٍيُ ٍّاةؽ كحاةذآِْای
داِغگاه كْ در كحاةذاِْ ٍسكشی ٍطحوساضث ؼٕرت ٍیگيسد.
 .2-15ضسپسضث ٓسكرام از كحاةذآِْای اهَاری وػيمْ عّاضايی و اِحذاب ٍّاةؽ ٍٕرد ِياز زاٍؿْ اضحماده
كّّره را ةا ِؼس گسوهٓای إٍٓزعی داِغكره زٔث آن كحاةذاِْ ةس ؾٔره دارد.

 .3-15ضسپسضحان ةذظٓا ی ٍٕاد اٍاِی و فيس اٍاِی كحاةذاِْ ٍسكشی ةسحطب ِيازضّسی كارةسان وػيمْ
عّاضايی و اِحذاب ٍّاةؽ ٍٕرد ِياز را ةس ؾٔره دارِر.
 .4-15ضسپسضث ٓس كحاةذاِْ و ةذظٓا ی كحاةذاِْ ٍسكشی لٔسضث ٍّاةؽ ٍٕرد ِياز كحاةذاِْ را (ةْ ؼٕرت
رضَی) زٔث جٔيْ در ادحيار رئيص كحاةذاِْ ٍسكشی هسار ٍیدّٓر
 .5-15رئيص كحاةذاِْ ٍسكشی پص از دريالث ييطث ٍّاةؽ دردٕاضحی ٓس كحاةذاٍِْ ،عاةن آييُِاٍْ يا از ظسين
ةذظ جٔيْ و جأٍيُ ٍّاةؽ كحاةذاِْ ٍسكشی ٍتادرت ةْ دسير آن ٍّاةؽ ٍیكّر.
 .6-15ةذظ جٔيْ و جأٍيُ ٍّاةؽ كحاةذاِْ ٍسكشی ةس اضاس ضَٔيْ ريايی ٓس كحاةذاِْ ِطتث ةْ دسير ٍّاةؽ
دردٕاضحی كحاةذآِْا اهرام ٍیَِاير.
جتؽسه  :1جٔيْ كحابٓا و ِغسيات الجيُ ةْ ؼٕرت ايكحسوِيكی از ظسين پايگاهٓای اظالؾحی اعحساكی جٔيْ
ٍیگسدد  .لسٍث چاپی ايُ ٍّاةؽ ةْ دييى اهحؽاد ٍواوٍحی جٔيْ ِذٕآر عر ٍگس درؼٕرجیكْ لسٍث
ايكحسوِيكی ٍّحغس ِغره ةاعر.
جتؽسه  :2ةذظ از ٍّاةؽ اظالؾاجی كحاةذآِْای داِغگاه ٍیجٕاِر از ظسين آرا و واضپاری جٔيْ گسدد.
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فصل پٌجن :سازهاىدّی هٌاتغ اعالػاتی کتاتخاًِّای داًطگاُ
ٍاده  :16ضازٍاندٓی كًيْ ٍّاةؽ اظالؾاجی اؾٌ از چاپی و ايكحسوِيكی يكی از ٌٍٔجسيُ كارٓايی اضث كْ ةؿر از جٔيْ
ٍّاةؽ ؼٕرت ٍیگيسد .ضازٍاندٓی ٍّاةؽ اظالؾاجی كحاةذآِْای داِغگاه از زًَْ كحابٓای دسيراری عره يا
آرايی ةْ ؼٕرت ِيٍَْحَسكش اِسام ٍیعٕد .در ايُ روش كحاةذآِْای اهَاری كًيْ كحابٓا در دلحس دتث دٕد دتث
ٍیكّّر و ضپص از ظسين ضيطحٌ زاٍؽ كحاةذاِْ اهرام ةْ لٔسضثِٕيطی ٍیَِايّر.
جتؽسه  :1ةذظ ضازٍاندٓی كحاةذاِْ ٍسكشی در كًيْ لؿاييثٓا درٍات ضازٍاندٓی ٍٕاد ِؼارت ٍیكّر و در
حزف و يا اضالْ كسدن ٓس ركٕرد آزادی كاٍى دارد.
جتؽسه  :2ةذظ ضازٍاندٓی اظالؾات كحاةذاِْ ٍسكشی وػيمْ إٍٓزش ِيسوی لٔسضثِٕيطی كحاةذآِْای اهَاری را
ةس ؾٔره دارد.
جتؽسه  :3چّاِچْ كحاةذاِْای ِيسوی الزم ةسای ضازٍاندٓی ٍّاةؽ ِراعث كحاةذاِْ ٍسكشی ٍیجٕاِر ايُ وػيمْ را
اِسام دٓر.
ٍاده  :17وػايك ةذظ ضازٍاندٓی اظالؾات كحاةذاِْ ٍسكشی ةْ عسح زيساضث:
 .1-17جحٕيى و دتث ادس
 .2-17لٔسضثِٕيطی يا َِايْضازی؛
 .3-17آٍادهضازی (ِؼيس جٔيْ و الشودن ةاركر ،ةسچطب و )...
 .4-17جٕزيؽ ادس (ةْ كحاةذاِْ ٍسكشی يا كحاةذآِْای اهَاری
جتؽسه  :زشئيات ٍسةٕط ةْ دطٍغی ةذظ ضازٍاندٓی اظالؾات ،لسايّر ضازٍاندٓی ٍّاةؽ اظالؾاجی كحاةذآِْای
داِغگاهِ ،حٕه اِسام ٓس ٍسحًْ كار و ٍرتزٍان الزم ةسای اِسام آن ،ةسحطب و عسايط زٍان هاةى جقييس دٕآر ةٕد.

فرایٌذ اًجام فْرستًَیسی کتاب در کتاتخاًِّای داًطگاُ رازی
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ارسالکتابتًتخش
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فصل ضطن :جاهؼِ استفادُ کٌٌذُ ٍ ًظام خذهات کتاتخاًِای داًطگاُ رازی
اضحماده از ٍّاةؽ و درٍات كحاةذآِْای داِغگاه جاةؽ ٍوسرات ٍّررج در آييُِاٍْ اضحماده از ٍّاةؽ و درٍات
كحاةذآِْای داِغگاه اضث
ٍاده  :18اضحماده كّّرگان:
الساد ذيى ٍیجٕاِّر ةْ ؾضٕيث كحاةذاِْ ٍسكشی داِغگاه رازی درآيّر و از ٍّاةؽ كحاةذاِْ اضحماده َِايّر: :
 .1-18داِغسٕيان داِغگاه رازی در ضعٕح ٍذحًك كارداِی ،كارعّاضی ،كارعّاضی ارعر و دكحسا
 .2-81اؾضای ٓيأت ؾًَی عافى در داِغگاه رازی
 .3-18كاركّان رضَی ،پيَاِی و هساردادی داِغگاه رازی
جتؽسه  :1داِغسٕيان ضايس داِغگاهٓا و ٍساكش إٍٓزعی ،ضازٍانٓای دويحی و دؽٕؼی جّٔا ةا در دضث داعحُ
ٍؿسلیِاٍْ ٍؿحتس از داِغگاه يا ضازٍان ٍحتٕع دٕد و ةا ؼالحرير ٍريسيث كحاةذاِْ ،ةا ارائْ كارت عّاضايی ٍؿحتس
ٍیجٕاِّر در ٍحى كحاةذاِْ از ٍّاةؽ اضحماده َِايّر و يا ةا عسايط داص كحاب ةْ اٍاِث ةتسِر.
ٍاده  : 19عسايط ؾضٕيث
ارائْ جؽٕيس كارت داِغسٕيی ةسای داِغسٕيان كْ در پغث آن ٍغذؽات ( ِامِ -ام دإِادگیِ -ام پرر -عَاره
عّاضّاٍْ -جاريخ جٕير -رعحْ جحؽيًی و آدرس ٍّشل) ٍحواضی هير عٕد؛ و ارائْ جؽٕيس حكٌ كارگشيّی ةسای
اؾضای ٓيأت ؾًَی و كاركّان
جتؽسه  :2اؾضای كحاةذاِْ ٍٕػكاِر ٓسگِْٕ جقييس ِغاِی ٍحى ضكِٕث يا عَاره جَاس دٕد را ةْ كحاةذاِْ اظالع
دّٓر.
جتؽسه ٍ :3تًقی ةْؾّٕان حن ؾضٕيث از ضٕی كحاةذاِْ گسلحْ َِیعٕد.
جتؽسه  :4كارت يا عَاره ؾضٕيث كحاةذاِْ فيس هاةى اِحوال ةْ لسد ديگس اضث و لوط ؼاحب كارت ازازه اضحماده از
آن را دارد.
جتؽسه  :5اؾضای كحاةذاِْ ًٍشم ةْ رؾايث ضٕاةط و عسايط ٍّررج در آييُِاٍْ كحاةذاِْ ٓطحّر و در ؼٕرت ؾرم
رؾايث ٍوسراتٍ ،ريسيث كحاةذاِْ ٍیجٕاِر كارت ؾضٕيث لسد داظی را جؿًين يا ةاظى كّر.
ٍاده ٍ : 21رت اؾحتار ؾضٕيث
ٍ .1-21رت اؾحتار ؾضٕيث داِغسٕيان از جاريخ ؼرور جا پايان ٍرت اؾحتار كارت داِغسٕيی
ٍ .2-21رت اؾحتار ؾضٕيث اضاجير و كارٍّران جا زٍان جطٕيْحطاب ةا داِغگاه اضث.
ٍ .3-21رت اؾحتار ؾضٕيث اؾضای هساردادی جا پايان هسارداد

ٍاده  : 21جؿراد ٍّاةؽٍ ،رت زٍان و عسايط اٍاِث كحاب
جؿراد ٍّاةؽ و ٍرت زٍان اٍاِث ةسای ٓس گسوه از اؾضای كحاةذاِْ ظتن عسايط ذيى دٕآر ةٕد:
جؿراد كحب اٍاِحی

حراكذس زٍان اٍاِث

رديك اٍاِثگيسِره
1

اؾضای ٓيأت ؾًَی عافى

 21زًر كحاب

ةْ ٍرت  61روز

2

داِغسٕيان دكحسا

 15زًر كحاب

ةْ ٍرت  31روز

3

داِغسٕيان كارعّاضی ارعر

 8زًر كحاب

ةْ ٍرت  21روز

4

داِغسٕيان كارعّاضی

 5زًر كحاب

ةْ ٍرت  15روز

5

كارٍّران

 4زًر كحاب

ةْ ٍرت  31روز

ٍاده  :22عسايط اٍاِث كحاب
 .1-22اٍاِثگيسِره ٍساز ِيطث كحابٓای اٍاِث گسلحْ عره را ةْ ديگسان واگزار َِاير.
 .2-22اؾضای كحاةذاِْ ٍٕػكاِر عذؽا ةا در دضث داعحُ كارت ؾضٕيث (كارت داِغسٕيی يا كاركّاِی)
ٍتادرت ةْ اٍاِث ،جَرير يا ةسگغث كحاب َِايّر .در ؼٕرت جذًك ،ؾضٕيث الساد ٍحذًك يقٕ
دٕآر عر.
 .3-22در ٍٕرد كحابٓای درضی و پس ٍسازؿْ ةْ ؼالحرير ٍطئٕل اٍاِث يك ِطذْ از ٓس ؾّٕان كحاب لوط
در ٍحى كحاةذاِْ ٍٕرد اضحماده هسار ٍیگيسد و اٍاِث داده ِذٕآر عر.
ٍ .4-22رت اٍاِث كحب ٍیجٕاِر ةا جٕزْ ةْ ِياز ٍسازؿيُ ،ةْ جغذيػ كحاةذاِْ جقييس ياةر.
 .5-22پص از ةسگغث دادن كحاب ةْ ةذظ اٍاِث ،در ؼٕرت ِياز ٍیجٕان ٍرت اٍاِث را حراكذس جا دو دوره
جَرير َِٕد .كحابٓای درضی جا يكةار جَرير دٕآّر عر.
 .6-23كحابٓايی كْ در ييطث رزرو هسار دارِر ،جَرير اٍاِث ِذٕآّر عر و ةْ ٍرت  24ضاؾث زٔث جحٕيى ةْ
رزرو كّّره ،در كحاةذاِْ ِگٔراری ٍیعِٕر.
ٍاده  :23زسيَْ ديسكسد ةازگغث كحاب
 .1-23اٍاِثگيسِره ٍٕػك اضث رأس جاريخ ٍوسر در ةسگ اٍاِث ،كحاب را ةْ كحاةذاِْ ةسگغث دٓر.
 .2-23چّاِچْ كحاب اٍاِثگسلحْ عره در ٍٕؾر ٍوسر ةاز گسداِيره ِغٕد ؾضٕ ةاير ظتن آييُِاٍْ دادًی
كحاةذاِْ ةْ ازای ٓس روز جأديس ٍتًـ  1111ريال ،زسيَْ ديسكسد كحاب را پسدادث َِاير.
 .3-23ةرئی اضث كْ ؾضٕ جا زٍان پسدادث زسيَْ از اٍاِث گسلحُ كحاب ٍحسوم دٕآر ةٕد.
جتؽسه  :1در ؼٕرجی كْ اؾضای ٓيأ ت ؾًَی و كاركّان از پسدادث زسيَْ ديسكسد جؿييُ عره دٕدداری َِايّر
ٍساجب ةْ اظالع ٍؿاوِث اداری ٍايی داِغكره يا واحر زی رةط رضاِره دٕآر عر جا از حوٕق آِان كطس عٕد.

 .4-23در ؼٕرت جكسار جأديس  ،ؾضٕيث لسد ةْ حايث جؿًين در دٕآر آٍر و ٍرت جؿًين ةا جٕزْ ةْ آَيث
كحاب و ٍرت زٍان جأديس ،از يك جسم جا يك ضال در ِؼس گسلحْ دٕآر عر و چّاِچْ ةسای ضٍٕيُ
ٍسجتْ جذًك ؼٕرت گيسد ،ؾضٕيث اةعال ٍیگسدد.
 .5-23رضيرگی ةْ ٍٕارد داص زسيَْ ةس ؾٔره ٍريسيث كحاةذاِْ ٍسكشی ٓطث.
ٍاده  : 24زتسان دطارات وارد عره ةْ كحاب
ٍ .1-24طئٕييث حمغ و ِگٔراری كحب و ضايس ٍّاةؽ ةْ اٍاِث گسلحْ عره از ٓس زٔث ةْ ؾٔره اٍاِث گيسِره
اضث.
جتؽسه  :1كحاةراران ٍٕػكاِر در زٍان ؾٕدت كحاب اٍاِث داده عره آن را از ِؼس ػآس و ٍححٕی دادى آن
ةسرضی َِايّر.
 .2-24اٍاِث گيسِرگان و اضحماده كّّرگان از ٍّاةؽ كحاةذاِْای در ؼٕرت آضيب رضاِرنٍ ،ذروش كسدن يا
ٍموٕد كسدن ٍّاةؽ؛ يا حزف ٓس ِٕع اظالؾات از ٍّاةؽ (ةْؼٕرت پاره كسدن ،دط زدن؛ زرا كسدن
اوراق و جؽاويس ٍّاةؽ ِٕعحاری) ؾالوه ةس پسدادث زسيَْ دركسد (در ؼٕرت جأديس) ٍٕػكاِر ؾيُ
اؼى آن ٍّتؽ را جٔيْ و ةْ كحاةذاِْ جحٕيى َِايّر.
 .3-24چّاِچْ جٔيْ ؾيُ ادس اؼًی ٍموٕد يا ٍذروش عره اٍكانپزيس ِتاعر ،اٍاِثگيسِره ٍٕػك اضث كْ
كحاب را از كحاةذآِْای ديگس جٔيْ َِٕده و پص از آٍاده َِٕدن آن (كپی و ؼحالی عره) آن را ةْ
كحاةذاِْ جحٕيى دٓر و ؾالوه ةس پسدادث زسيَْ ديسكسد ةا جغذيػ ٍريسيث كحاةذاِْ ٍتًقی را ِيش
ةْؾّٕان ٍاةْايحماوت ِطذْ اؼًی و جكذيس عره و ٓشيّْٓای آٍادهضازی ٍسرد كحاب ةْ كحاةذاِْ ةپسدازد.
جتؽسه : 1اگس ةْ ٓس دييًی جٔيْ كحاب ٍموٕد عره ٍورور ِتاعر ةٔای كحاب ،جا ضْ ةساةس هيَث روز آنٍ ،حاضتْ و از
اٍاِثگيسِره دريالث ٍیگسدد؛ ضَّا ٓشيّْٓای ٍسةٕط ةْ لٔسضثِٕيطی و آٍادهضازی كحاب ٌٓ حطب ِؼس
ٍريسيث كحاةذاِْ از وی دريالث ٍیگسدد.
 .4-24اگس ةْ ٓس ؼٕرت كحاب يا ٍرركی ةرون اظالع و ٍٕالوث كحاةرار از كحاةذاِْ دارج عٕد ،لسد ٍحذًك
يك ِيَطال جحؽيًی از ؾضٕيث كحاةذاِْ ٍحسوم عره و ٍساجب ةْ كَيحْ اِضتاظی و حساضث داِغگاه
گشارش دٕآر عر.
ٍاده  :25جطٕيْحطاب
.1-25

ٓس ِٕع جقييس در وضؿيث إٍٓزعی داِغسٕيان ،از هتيى اِحوال ،اِؽساف از جحؽيى ،زاةسايیٍَٔ ،ان
عرن و ِؼايس آن ٍّٕط ةْ ارائْ ةسگْ جطٕيْحطاب از كحاةذاِْ اضث.

 .2-25ضايس اٍاِثگيسِرگان ،اؾٌ از اؾضای ٓيأت ؾًَیٍ ،حووان و كاركّاِی كْ ٍّحوى ،ةازِغطحْ و ةازدسير
ٍیعِٕر ،يا از ٍإٍٔريثٓای درازٍرت و لسؼث ٍعايؿاجی اضحماده ٍیكّّر ،يا ةْ ٓس جسجيب ةْ درٍث
آِان داجَْ داده ٍیعٕدًٍ ،شم ةْ دريالث جطٕيْحطاب از كحاةذاِْ و جحٕيى آن ةْ كارگشيّی ٍیةاعّر.
ٍاده ٍٕ :26اد فيس اٍاِی
ايُ ٍٕاد عاٍى كحابٓای ٍسزؽ ،پايانِآٍْای جحؽيًی ،اضّاد و ٍرارك پژوٓغیٍّ ،اةؽ ٍ ، offlinسالت و
ٍٕادی از ايُ دضث ٍیةاعّر كْ در ٓس كحاةذاِْای در ةذغی ٍسشا از ٍذشن اؼًی هسار دارد .عسايط اضحماده از
ايُ ٍّاةؽ جاةؽ عسايط داص ٍیةاعر و ححیايَورور لوط در ٍحيط كحاةذاِْ هاةى اضحماده ٓطحّر
جتؽسه  :1پايانِآٍْای جحؽيًی ةْ دييى عسايط ادالق پژوٓغی ٓسگش اٍاِث داده َِیعِٕر
جتؽسه  :2ضايس ٍٕاد فيس اٍاِی ةس حطب ضسورت ٍیجٕاِّر از  1جا  5روز اٍاِث داده عِٕر.
هاده  :27كحاةذاِْ جحويواجی اضاجير
ايُ كحاةذاِْ دارای ٓ 5شار زًر كحاب اضث كْ در ضالٓای ٍذحًك جٕضط اضحاد يراهلل ةٔشاد كسٍاِغآی ،اضحاد
كيٕان ضَيؿی و اضحاد ِٕيری ةْ كحاةذاِْ ٍسكشی آرا عره اضث .عسايط اضحماده از ايُ كحاةذاِْ ظتن وؼيث ايُ
اضاجير لوط در ٍحيط دادى كحاةذاِْ اضث .كًيْ كحب ايُ ٍسَٕؾْ در ضيطحٌ اظالؾاجی كحاةذاِْ هاةى زطحسٕ اضث.
ٍاده  :28عسايط كپی گسلحُ از ٍّاةؽ كحاةذاِْ
 .1-28كپی از ةذظ چكيره و ٍورٍْ پايانِآٍْا ةا َٓآّگی ٍطئٕل ةذظ ةالٍاِؽ اضث.
 .2-28ةا ؾّايث ةْ ايّكْ پايانِآٍْا زشو حوٕق ٍؿّٕی داِغگاه ٍیةاعّر يزا ٓسگِْٕ كپی از ؼمحات ،ةْ فيس از
ٍٕارد ٍّررج در ةّر يكٍَّٕ ،ع اضث.
 .3-28كپی از ةذغی از ٍسًْ و كحاب ٍسزؽ ةا ؼالحرير ٍطئٕل ةذظ و ةا عسايط رؾايث حوٕق ٍؤيك ةالٍاِؽ
اضث.
ٓ .4-28شيّْ كپی در ؼٕرجی كْ در كحاةذاِْ اِسام گيسد ٍعاةن هيَث روز جؿييُ دٕآر عر.

فرایٌذ اًجام کار در تخص هَاد اهاًی (اهاًت) کتاتخاًِّای داًطگاُ رازی

فرایٌذ کار در تخص هَاد اهاًی

آیا ػضَ کتاتخاًِ ّست

درخَاست ػضَیت در کتاتخاًِ حساب

خیر

تلِ

جستجَی کتاب از عریق ًرمافسار ثٌا

ػضَیت اػضا جذیذ تَسظ اًتقال اعالػات
از سیستن گلستاى

یادداضت ضوارُ تازیاتی
کتاب تَسظ کارتر

آیا کتاب در اهاًت است؟

هراجؼِ تِ هیس اهاًت ٍ تائیذ

ػضَیت تَسظ کتاتذار

خیر

رزرٍ کتاب ٍ هراجؼِ هجذد کارتر تِ

ثثت کتاب هَرد درخَاست در
تؼذاد کتاب ٍ هذت اهاًت ترای کارتراى:

تلی

پرٍفایل کارتر در ًرمافسار ثٌا

کتاتخاًِ در تاریخ اػالم ضذُ

داًطجَیاى کارضٌاسی 2 :جلذ تِ هذت  81رٍز
داًطجَیاى کارضٌاسی ارضذ 4 :جلذ تِ هذت  22رٍز

اػالم تاریخ تازگطت کتاب تِ هراجؼِ
کٌٌذُ

داًطجَیاى دکتری 1 :جلذ تِ هذت  8هاُ
اساتیذ هحترم 7 :جلذ تِ هذت یک ترم

کارهٌذاى داًطگاُ 2:جلذ تِ هذت  81رٍز

تحَیل کتاب تِ
هراجؼِ کٌٌذُ

تازگرداًذى کتاب در
هَػذ هقرر

فرایٌذ جستجَی اعالػات در کتاتخاًِّای داًطگاُ رازی
فرایٌذ جستجَی اعالػات از عریق
ًرمافسار سستن جاهؼِ کتاتخاًِ (ثٌا)
در صَرت ًیاز توذیذ

فایل ًوَدى کتاب

هجذد کتاب

تَسظ کتاتذار
هراجؼِ تِ آدرس Lib.razi.ac.ir

کلیک رٍی گسیٌِ "جستجَ در هٌاتغ کتاتخاًِ"

جستجَی کتاب یا ّر هٌثغ دیگر از عریق هٌَی
جستجَ تر اساس فیلذّای خاظ :ػٌَاىًَ ،یسٌذُ،
کارتراى در قسوت

هَضَع ٍ یا فیلذ آزاد

جستجَی پیطرفتِ هیتَاًٌذ
جستجَی خَد را هحذٍد تِ
یک یا چٌذ هٌثغ خاظ کٌٌذ

هطاّذُ ًتیجِ تر اساس ًَع هٌثغ :کتاب ،پایاىًاهِ ،هقالِ ،عرح پژٍّطی ٍ غیرُ

هطاّذُ هحل ًگْذاری هٌثغ :کتاتخاًِای کِ هٌثغ در آى هَجَد است

یادداضت ضوارُ تازیاتی کتاب ٍ تحَیل آى تِ
کتاتذاری تخص اهاًت

کارتراى هیتَاًٌذ از
عریق آدرس کتاتخاًِ
ٍضؼیت هَاد اهاًی خَد
را کٌترل یا رزرٍ کٌٌذ

چک کردى کتاب هَرد ًظر تَسظ کارتر

فرایٌذ تسَیِحساب داًطجَیاى در کتاتخاًِّای داًطگاُ رازی

فرایٌذ تسَیِحساب داًطجَ

کتاتخاًِ داًطکذُ

تسَیِحساب ًْایی در کتاتخاًِ هرکسی

هْر ٍ اهضا ترگِ

تخص هَاد غیر اهاًی
ةذظ ٍٕاد فيس اٍاِی (ٍسزؽ ،اضّاد و پايانِآٍْا و ِغسيات زاری)
ٍّاةؽ ةذظ ٍسزؽ عاٍى كحابٓای ٍسزؽ لارضی و الجيُ (دايسةايَؿارفٓا ،واژهِآٍْا ،كحاةغّاضیٓا ،رآَّآا،
اظًصٓاِ ،وغْٓا ،ضايّآٍْا ،ضسگزعث ِآٍْا و كحابٓای ِميص) اضثٍّ .اةؽ ايُ ةذظ ةْ ؼٕرت همطْ ةاز اداره
ٍیعٕد .ايُ ٍّاةؽ لوط در ةذظ ٍسزؽ كحاةذاِْ ٍسكشی و ٍسكش اضّاد ٍٕرد اضحماده ٍسازؿان هسار ٍیگيسِر و جّٔا در
ؼٕرت ِياز و ضسورت ،ؼمحات و ٍٕارد ٍٕردِياز جكذيس عره و در ادحيار ٍسازؿْكّّرگان هسار ٍیگيسد.
داِغسٕيان جحؽيالت جكَيًی ةس اضاس هإِن واضپاری پايانِاٍْ جحؽيًیٍٕ ،ػك ٓطحّر در ّٓگام لارغايححؽيًی،
يك ِطذْ از پايانِاٍْ دٕد ةا در ِؼس گسلحُ جَاٍی ِكات عيٕهِاٍْ جحٕيى پايانِاٍْ جّؼيٌ كسده و ةْ َٓساه يك حًوْ
ضیدی حاوی لايى ديسيحايی پايانِاٍْ ةا لسٍث  docxو  pdfجحٕيى ةذظ پايانِآٍْای كحاةذاِْ ٍسكشی و ٍسكش اضّاد

دّٓر .ةذظ پايانِآٍْا و ظسحٓای جحويواجی ٍطئٕييث جحٕيى ،حماػث و ِگٔراری از پايانِآٍْا و ظسحٓای جحويواجی
دريالث عره و ارائْ درٍات ةْ كارةسان را ةس ؾٔره دارد .پايانِآٍْا و ظسحٓای جحويواجی پص از اِسام لسايّرٓای
َِايْضازی و آٍادهضازی ،ةارگزاری لايىٓای ايكحسوِيكی در ةذظ ضازٍاندٓی ٍّاةؽ ديسيحايی ،از ظسين كحاةذاِْ
ديسيحايی ةسای اؾضاء داِغگاه رازی هاةى دضحسس ٓطحّر.وػايك:
 إٍٓزش اضحمادهكّّرگان در زٔث چگِٕگی اضحماده از ٍّاةؽ ٍسزؽ؛
 رآَّای ٍسازؿيُ در دضحياةی ةْ پايانِاٍْ  ،اضّاد ،و ٍواالت ٍسالت چاپی
 دتث و جحٕيى پايانِآٍْا از داِغسٕيان
 إٍٓزش عّادث و ِحٕهی اضحماده از كحابٓای ٍسزؽ ،پايانِاٍْ و اضّاد پژوٓغی
 ارائْ درٍات ارزاؾی ،رآَّايی و ٓرايث ٍسازؿْ كّّره ةْ ضايس كحاةذآِْا و ٍساكش اظالؾاجی در ؼٕرجی
كْ ٍّاةؽ ٍٕرد ِياز در كحاةذاِْ ٍٕزٕد ِتاعر؛
ِ گٔراری ،ةْروزرضاِی و در ادحيار هسار دادن يٕحٓای لغسده (ٍّاةؽ )ofline


درٍات زيساكص و كپیةسداری از ٍّاةؽ ٍسزؽ فيس هاةى اٍاِث

 جٔيْ رآَّا و ةسوعٕرٓايی ةٍّْؼٕر آگاه كسدن اضاجير و داِغسٕيان از ٍّاةؽ و درٍات ةذظ ٍسزؽ.
 پاضذگٕيی ةْ ضؤاالت ضاده و پيچيره ٍسازؿيُ؛
 كَك ةْ ٍسازؿان دريالحُ ٍّاةؽ ٍّاضب زٔث اِسام پژوٓظ؛
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 ارائْ گشارشٓای جذؽؽی و گشارش كار
ةْجّاوب زٍاِی جؿييُ عره ةْ ٍوام ٍالٕق
 اِسام إٍر ٍحٕيْ از ظسف ٍوام ٍالٕق
 جٔيْ و در دضحسسپزيس َِٕدن ٍّاةؽ

ةذظٓا در زٍيّْ عتكْ و ضيطحٌ

ايكحسوِيكی E-book, E-Journalدر

اظالؾاجی

زٍيّْٓای ٍٕضٕؾی ٍذحًك

ِ ؽب و إٍٓزش درٍات ِسمالشاری و

 ضازٍاندٓی ،لٔسضثِٕيطی و ردهةّری ٍّاةؽ

ضذثالشاری در كحاةذاِْ ٍسكشی و

ايكحسوِيكی
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فصل ّفتن :خذهات ػوَهی ٍ جاًثی
ٍاده  :29كحاةذآِْای داِغگاه رازی ةْؾّٕان كإِِی لسّٓگی ،ؾًَی و پژوٓغی ٍیجٕاِّر در ؾسؼْ لسّٓگ كحاب و
كحابدٕاِی در داِغگاه لؿاييث داعحْ ةاعّر .ايُ كحاةذاِْ در ظٕل ضال ؾالوه ةسلؿاييث اؼًی دٕد در ؾسؼْ
لسّٓگ ٍعايؿْ و جسوير كحابدٕاِی لؿال دٕآّر ةٕد .ةس َٓيُ اضاس كحاةذآِْای داِغگاه ٍیجٕاِّر ةْ
ٍّاضتثٓای ٍذحًك ةذؽٕص در ٓمحْ كحاب ،كحابدٕاِی و كحاةرار لؿاييثٓای ويژهای ةْ عسح ذيى داعحْ ةاعّر:
َِ .1-29ايغگاه ٍآاِْ ،ضاالِْ و ٍٕردی
َِ .2-29ايغگاه دائَی كحاب ٍٔسةاِی
جتؽسه َِ :1ايغگاه دائَی كحاب ٍٔسةاِی ةٍّْؼٕر زَؽآوری كحابٓای آرايی داِغسٕيان و ٍسازؿان ايساد
ٍیعٕد ٓرف از ايُ َِايغگاه جسوير لسّٓگ وهك و آرا كحاب ةْ ديگسان اضث كْ ٓس كحاب دوضحی ٍیجٕاِر
كحاب ٓای دٕد را ةْ ايُ ةذظ ةْ ؼٕرت رايگان آرا َِاير يا از كحابٓای آرايی ديگسان اضحماده كّر.
 .3-29ةسگشاری زغُ ٓمحْ كحاب ،كحابدٕاِی و كحاةرار
ٍ .4-29طاةوْ كحابدٕاِی
 .5-29ةازدير از كحاةذاِْ
 .6-29ايساد پٕرجال كحاةذآِْا زٔث اظالعرضاِی درٍات و ةٔسهگيسی ةيغحس و راحثجس ةسای كارةسان كحاةذاِْ
 .7-29زيتاضازی ِ ،ؽب جاةًٕ لسٓيذحگان ،عاؾسان و ِٕيطّرگان ضسعّاس ةس روی كحاةذاِْ
 .8-29ةسگشاری ِغطثٓای ؾًَی و لسّٓگی در كحاةذآِْا
هادُ  :02رػایت هَازیي اخالقی
ةٍّْؼٕر حمغ ٍّشيث كحاب و كحاةذاِْ ،كًيْ اؾضاء ٍٕػك ٓطحّر در ٍحيط كحاةذاِْ ٍٕارد زيس را رؾايث َِايّر:
 .1-31ازحّاب از رلحارٓای ٍقايس ةا اؼٕل اضالٍی و ادالهی
 .2-31حمغ كاٍى ضكٕت و آراٍظ در ٍحيط كحاةذاِْ
 .3-31ؾرم اضحؿَال دداِيات
 .4-31حمغ ِؼٌ و پاكيشگی كحاةذاِْ
 .5-31رؾايث اححسام ةْ كاركّان و كحاةراران كحاةذاِْ
 .6-31پسٓيش از ايساد ٍشاحَث ةسای ضايس اؾضاء
 .7-31رؾايث كاٍى هٕاِيُ و ٍوسرات ٍّررج در آييُِاٍْ كحاةذاِْ ٍسكشی

جتؽسه  :1در ؼٕرت ٍغآره جذًك ،پص از يك ِٕةث جزكس عمآی ،ضَُ جؿًين ؾضٕيث ،لسد ٍحذًك ةْ كَيحْ
اِضتاظی داِغگاه ٍؿسلی دٕآر عر.
جتؽسه  :2كًيْ اؾضای كحاةذاِْ ٍٕػك ٓطحّر كْ ةس اضاس ايُ آييُِاٍْ ٍوسرات كحاةذاِْ را رؾايث َِايّر و در
ؼٕرت ؾرم رؾايث هٕاِيُ ٍعاةن ةا آييُِاٍْ ةا ايغان رلحار دٕآّر عر .كحاةذآِْای داِغگاه رازی ِيش ٍٕػك اضث
ظتن ٍٕاد ٍزكٕر در ايُ آييُِاٍْ ةْ كًيْ اؾضاء درٍات ارائْ دٓر.
ايُ اضاضّاٍْ عاٍى  7لؽى و ٍ 31اده در جاريخ  23ارديتٔغث  96در عٕرای كحاةذآِْا جائير و جؽٕيب عر و از ايُ
پص الزماالزسا ٍیةاعر.

