آیین نامه وجین منابع در کتابخانه مرکزی دانشکذه علوم پزشکی بهبهان

مقدمه:
كبس ٍخيي ثخطي اص فشآيٌذ هدوَفِ سبصي دس كتبثخبًِ ّب ثِ ضوبس هي سٍد كِ ّوبًٌذ سبيش اهَس هشتجظ ثب هذيشيت ٍ تَسقِ
هدوَفًِ ،يبصهٌذ دلت ًؾش ٍ تَخِ هي ثبضذٍ .خيي سا هي تَاى ثِ فٌَاى يكي اص هقيبسّبي اسصيبثي كيفيت ٍ كبسآيي كتبثخبًِ
ّب هَسد تَخِ لشاس داد .ثشاي آًكِ كتبثخبًِ تجذيل ثِ اًجبس هشدُ اص كتبة ٍ سبيش هٌبثـ اعالفبتي ثال استفبدُ ًگشدد ،فول ٍخيي
هٌبثـ اهشي ضشٍسي ثِ ًؾش هي سسذ .دس ٍالـ ٍخيي خَد ًَفي اًتخبة است ثب ايي تفبٍت كِ ثقذ اص تْيِ هدوَفــِ اتفبق هي
افتذ .لزا ايي اهش ثِ اسصضيبثي هدوَفِ هٌتح هي ضَد .هي تَاى گفت كِ دس فشآيٌذ سفبسش هٌبثـ اعالفبتي ،فول اًتخبة اص
هيبى اًتطبسات هَخَد دس ثبصاس غَست هي پزيشد ٍلي دس هشحلِ ٍخيي فول اًتخبة اص ثيي هدوَفِ كتبثخبًِ اًدبم هي ضَد.
ايي هسئلِ حبكي اص آى است كِ سفبسش هٌبثـ ٍ ٍخيي آى دٍ فشآيٌذ كبهالّ هشتجظ ٍ ٍاثستِ ثِ ّن ثَدُ ٍ هي ثبيست سيبست
ّبي ٍاحذي دسخػَظ ّش دٍ فشآيٌذ افوبل ضَد .افضٍدى هٌبثـ ثذٍى پيشاستي آى دس دساص هذت اص كبسايي هدوَفِ هي كبّذ.
آييي ًبهِ ٍخيي هٌبثـ دس كتبثخبًِ هشكضي داًطكذُ فلَم پضضكي ثْجْبى ثِ ضشح صيش هي ثبضذ:

هبدُ  :1اّذاف ٍخيي هٌبثـ كتبثخبًِ؛


ايدبد فضبي هٌبست ٍ كبفي ثشاي هٌبثـ هَخَد ٍ خذيذ،



پَيبيي هدوَفِ هٌبثـ كتبثخبًِ؛



تسْيل ٍ تسشيـ دس دستشسي ثِ هٌبثـ هَخَد؛



ثذست آٍسدى ثبصخَسد ًمبط ضقف ٍ لَت دس كتبثخبًِ اص اهش ٍخيي.

هبدُ  :2هقيبسّب ٍ ضَاثظ ٍخيي


هٌبثـ فشسَدُ ،هستقول كِ اسصش فلوي ٍ يب تبسيخي ًذاسًذ ٍ ًگْذاسي آًْب هَخت اضغبل فضب ،غشف ّضيٌِ ًگْذاسي ٍ

آلَدگي سبيش هٌبثـ خَاّذ ثَد.


هٌبثـ دسسي كِ ثِ هشٍس صهبى افتجبس هحتَايي خَد سا اص دست دادُ ٍ كن اسصش ضذُ اًذ.



ًسخِ ّبي تكشاسي ٍ هبصاد ثش ًيبص ٍ ًيض ٍيشايص ّبي لذيوي كتت حَصُ فلَم پبيِ ٍ ثبليٌي كِ ثِ عَس هٌؾن ٍيشايص ّبي

خذيذ آًْب هٌتطش هي گشدد ٍ دس كتبثخبًِ هَخَد است .دس غَست ًيبص ًگْذاسي يک ًسخِ اص ٍيشايص هبلجل هٌجـ دس كتبثخبًِ
ضشٍسي است.


كتبثخبًِ ثبيستي ًسجت ثِ خبيگضيٌي ثِ هَلـ هٌجـ ٍخيي ضذُ الذام ًوبيذ.

هبدُ  :3هٌبثـ هستثٌي اص ٍخيي


هٌبثـ ًفيس ،تبسيخي ٍ ٌّشي دس حيغِ فلَم پضضكي؛



هٌبثـ ّستِ دس ّش سضتِ تحػيلي؛

هبدُ  :4افضبء كويتِ ٍخيي هٌبثـ كتبثخبًِ هشكضي


سئيس يب هقبٍى كتبثخبًِ هشكضي



كبسضٌبس ثخص اهبًت



كبسضٌبس ثخص سفبسضبت



كبسضٌبس ثخص فْشست ًَيسي

هبدُ  :5افضبء كويتِ ٍخيي هٌبثـ دس كتبثخبًِ ّبي داًطكذُ /هشاكض پضضكي
-

هسئَل كتبثخبًِ

-

كبسضٌبسبى كتبثخبًِ

هبدُ  :6هشاحل اًدبم ٍخيي


كتبثخبًِ هَؽف است ثشاسبس هقيبسّبي ركش ضذُ دس هبدُ دٍ ٍ سًِ ،سجت ثِ ضٌبسبيي ٍ اًتخبة ٍ خوـ آٍسي هٌبثقي

كِ ثبيذ ٍخيي ضًَذ الذام ًوبيذ.


هسئَل كتبثخبًِ الصم است پس اص ضٌبسبيي هٌبثـ ٍخيٌي ،افضبي كويتِ ٍخيي سا خْت ثشسسي ٍ تػوين گيشي ًْبيي دس

خشيبى لشاس دّذ.


ليست هٌبثـ ٍخيي ضذُ دس داًطكذُ /هشكض پضضكي دس لبلت ثشًبهِ اكسل (ضبهل :فٌَاى ،هَلف ،سبل ًطش ،ضوبسُ ثجت ٍ

ضوبسُ ساٌّوب) ثِ ّوشاُ غَستدلسِ كويتِ ٍخيي ،ثِ كتبثخبًِ هشكضي اسسبل گشدد.


تػوين گيشي ًْبيي دس ساثغِ ثب ًحَُ تَصيـ يب خبيگضيٌي كتبثْبي ٍخيي ضذُ هشاكض ثش فْذُ كتبثخبًِ هشكضي است .هشاتت

كتجب ثِ ٍاحذ هشثَعِ افالم هي ضَد.


هسئَليت حفؼ ٍ ًگْذاسي هٌبثـ ٍخيي ضذُ ثِ فْذُ ٍاحذ هشثَعِ است.

هبدُ  :7دٍسُ ٍخيي


ٍخيي هٌبثـ اص هدوَفِ كتبثخبًِ ثِ غَست هستوش ٍ دس هشداد هبُ ّش سبل اًدبم هي ضَد.



تقذاد هٌبثـ ٍخيي ضذُ دس ّش ًَثت ثبيستي هتٌبست ثب تقذاد كل هٌبثـ هَخَد دس كتبثخبًِ ثبضذ.

تجػشُ  :1لجل اص ضشٍؿ فوليبت ٍخيي اثتذا فول سف خَاًي كتبثخبًِ هشثَعِ اًدبم هي ضَد ٍ توبهي هٌبثـ هدوَفِ اص لحبػ
هٌبثـ هفمَدي ،اهبًت ٍ هَخَدي كٌتشل ٍ ثبصثيٌي هي ضَد.
هبدُ  :8ضبخع ّبي ٍخيي


ًسخِ تكشاسيً :سخِ ّبي اضبفي هٌبثقي كِ دس صهبى خبظ ثٌب ثِ ضشايظ تْيِ گشديذُ ٍ دس حبل حبضش ًسخِ ّبي كوتش

آى دس هدوَفِ خَاثگَي ًيبص هشاخقبى هي ثبضذ سا هي تَاى ٍخيي ًوَد.


ٍضـ ؽبّشي :كتبثْبي فشسَدُ ٍ هٌذسس ثب ٍضـ ٍ ضشايظ ًبهٌبست سا هي تَاى اص هدوَفِ خبسج كشد ،ثِ ضشط آًكِ اگش اص

كتبة ّبي پشهشاخقِ ّستٌذ ثبيذ ًسخِ ّبي خذيذ خبيگضيي ضَد.


فذم افتجبس فلوي :هٌبثـ فلوي كِ ثِ هشٍس صهبى افتجبس هحتَايي خَد سا اص دست هي دادُ ٍ كن اسصش ضذُ اًذ ،سا دس

غَستيكِ هَسد استفبدُ لشاس ًوي گيشًذ ،هي تَاى ٍخيي ًوَد.


ٍيشايص ّبي لذيوي تش :ايي هقيبس ثيطتش دس ساثغِ ثب كتبثْبي فلوي اًدبم هي پزيشد كِ ٍيشايص لذيوي ثب ٍسٍد ٍيشايص

خذيذ كبهال ًثي اسصش تلمي هي ضَد .هگش آًكِ ٍيشايص لذين داساي ٍيژگي خبغي ثَدُ كِ ٍيشايص خذيذ فبلذ آى هي ثبضذ.


هيضاى استفبدُ :ثب ثشسسي تقذاد دفقبت استفبدُ ٍ يب ثِ اهبًت سفتي يک كتبة هي تَاى دسيبفت كِ چِ كتبثْبيي ثسيبس كن

ٍ يب ثي استفبدُ ثَدُ است ٍ ٍاخذ ضشايظ ٍخيي هي ثبضذ .دس ثخص گشدش ٍ اهبًت هي تَاى اص عشيك ثشسسي ثشگِ ّبي اهبًت
كتبة ٍ يب اصعشيك سايبًِ تقذاد دفقبت اهبًت كتبثْب سا هحبسجِ كشد.


ًسخ لذيوي يب هٌبثقي كِ ثي استفبدُ ّستٌذ :هٌبثقي كِ حذالل  3سبل پس اص صهبى هَسد ثجت استفبدُ هشاخقِ كٌٌذگبى

ًجَدُ اص هدوَفِ ٍخيي ٍ هٌبثـ هفيذتش خبيگضيي خَاّذ ضذ.
هبدُ  : 9پس اص ٍخيي


پس اص آًكِ كتبثْب ٍخيي ضذًذ ٍ اعالفبتطبى دس فشم هشثَعِ دسج گشديذ ،اص هدوَفِ كتبثخبًِ خبسج ضذُ ٍ دس دفتش ثجت

ّشكتبثخبًِ دس ستَى هالحؾبت تَضيح الصم اسايِ هي ضَد.


دس سيستن ًشم افضاس كتبثخبًِ كتت ٍخيي ضذُ هطخع ٍ كبست كتت ٍخيي ضذُ ًگْذاسي هي ضَد.

هبدُ  :10تغييش دس هفبد آييي ًبهِ ٍخيي


ّشگًَِ تغييش دس هفبد ايي آييي ًبهِ ثِ پيطٌْبد سيبست كتبثخبًِ هشكضي ٍ تػَيت هقبًٍت پژٍّطي داًطگبُ اهكبى پزيش

ثَدُ ٍ هشاتت ثِ كتبثخبًِ ّبي تبثقِ افالم خَاّذ ضذ.
ايي آييي ًبهِ دس  10هبدُ ٍ يک تجػشُ دس تبسيخ  96/03/20ثِ پيطٌْبد كتبثخبًِ هشكضي ٍ تبييذ ٍ تػَيت هقبًٍت پژٍّطي
سسيذُ ٍ اص ايي پس الصم االخشا هي ثبضذ.

