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ی صائذ وتاتْا ٍ هَادی است وِ تِ ًذست هَسد استفادُ ّا: ؾول حزف وشدى یا جاتجا وشدى ًسخِوجین 1-1  

 استفادُ ًیستٌذ.  لشاس هی گیشًذ یا تِ ولی لاتل

سال ساتمِ ٍ تجشتِ ؾولی دس  8وسی وِ داسای هذسن واسضٌاسی ٍ یا تاالتش تَدُ ٍ یا حذالل  :کتابذار 1-2  

 ی داًطگاُ سا داضتِ تاضٌذ. ّاوتاتخاًِ

ی هٌاتؽ خَد سا تِ وتاتخاًِ، هؤسسِ یا اًجوي دیگش اسسال هی ا: لشاسدادی وِ طثك آى وتاتخاًِمبادله 1-3

ی تىشاسی خَد سا تِ وتاتخاًِ دیگش ّاسسِ سا دسیافت هی وٌذ یا ًسخِداسد ٍ دس هماتل هٌاتؽ آى وتاتخاًِ یا هؤ

 ی دیگشی اص آًْا دسیافت هی داسد. ّاهی فشستٌذ ٍ دس هماتل ًسخِ

: اگش ًَیسٌذُ اصلی ٍ یا ضخص دیگشی دس هتي هٌثؽ تغییشاتی تذّذ ٍ هٌثؽ تِ چاج تشسذ )حتی ویرایش 1-4

هی ضَد )حتی اگش دس لطؽ، صحافی، تصاٍیش ٍ غیشُ وتاب ًیض اگش دس تي دست تشدُ ًطَد( ٍیشایص ًاهیذُ 

 تغییشاتی دادُ ضَد ٍیشایص جذیذ تلمی هی ضَد(. 

هشوضی اص وتاتخاًِ  ضاّشٍد اؾنی داًطگاُ ؾلَم پضضىی ّاتواهی وتاتخاًِ : هٌػَس اص وتاتخاًِکتابخانه 1-5

ی هشاوض آهَصضی ّاّوچٌیي وتاتخاًٍِ پضضىی ٍ  ی  تْذاضت، پشستاسی ٍ هاهاییّاداًطىذٍُوتاتخاًِ ّای 

 هی تاضذ.  اهام حسیي)ؼ(ٍ فاطویِدسهاًی تیواسستاًی ٍ 

 ضاّشٍد: هٌػَس اص داًطگاُ دس ایي آئیي ًاهِ، داًطگاُ ؾلَم پضضىی ٍ خذهات تْذاضتی دسهاًی دانشگاه 1-6

 هی تاضذ. 

 

 

   ( مقدمه2

ٍ یا اص  استفادُ یتٍجیي دس ؾلن وتاتذاسی تیطتش تا هحتَای تصفیِ ٍ پاالیص هجوَؾِ وتاتخاًِ اص هَاد اطالؾاتی 

 تؿثیش ضذُ است.  ضَد یهاستفادُ  ّا آىاص  ًذست تِسدُ خاسج ٍ یا هَادی وِ 

تشای آًىِ وتاتخاًِ تثذیل تِ اًثاسی هشدُ اص وتاب ٍ سایش هٌاتؽ اطالؾاتی تالاستفادُ ًگشدد، ؾول ٍجیي هٌاتؽ 

. اها ایي اهش ًیض ّواًٌذ واسوشد اسصیاتی هجوَؾِ هٌاتؽ وتاتخاًِ اص طشف وتاتذاساى سسذ یهاهشی ضشٍسی تِ ًػش 

ٍ یا اهىاى  واسوٌاىیي وشدى هطىالتی چَى ووثَد ٍلت، ثاتت، دائوی ٍ هٌػن اًجام گیشد. تشای ٍج طَس تِتایذ 

 یّا وتاتخاًٍِجیي هٌاتؽ اطالؾاتی  ًاهِ يیآئاًتخاب غلط دس هَسد حزف هٌاتؽ ٍجَد داسد. تِ ّویي هٌػَس 

تحت  یّا وتاتخاًِاست تا تا تالش ّوىاساى وتاتذاس دس  افتِی يیتذٍ ضاّشٍدتحت پَضص داًطگاُ ؾلَم پضضىی 

 تشای جاهؿِ داًطگاّی تاضین.  تش جزابپَیاتش ٍ  ییّا هجوَؾِظ هحتَای اطالؾاتی، ضاّذ پَضص تِ لحا



ضاهل: وتة، ًطشیات ادٍاسی ٍ هَاد دیذاسی ٍ  ّا وتاتخاًِدس  هَسدًػشالصم تِ روش است وِ هٌاتؽ اطالؾاتی 

 است.  ضذُ ًَضتِدس هَسد وتاب ٍ ًطشیات  فمطدس لسوت اجشایی  ًاهِ يیآئٍلی ایي  ضَد یهضٌیذاسی سا 

دس هشحلِ اٍل ؾولیات ٍجیي، اسصیاتی ٍ تشسسی دسجِ وفایت هجوَؾِ هٌاتؽ اص طشف وتاتذاساى ّش داًطىذُ / 

 تِ چٌذ ؾاهل هْن تَجِ داضت: یستیتا یههشوض ضشٍسی است. تشای اسصیاتی هجوَؾِ 

ج( تَجِ تِ ًَؼ     خاًِاص وتات وٌٌذُ استفادُب( ًَؼ تخصص ٍ سضتِ جاهؿِ    الف( اسصش هحتَایی وتاب

هختلف وِ  یّا گشٍُ، تیواسستاًی ٍ دس یا داًطىذُوتاتخاًِ  ٌىِیتاااّذاف وتاتخاًِ دس استثاط  چشاوِوتاتخاًِ )

د( هیضاى استفادُ ون ٍ یا صیاد اص ّش هٌثؽ دس      ، هختلف ٍ هتٌَؼ است(.ذیًوا یهتخصصی فؿالیت  صَست تِ

ٍ تَجِ تِ ایي ًىتِ اهشی  گشدد یههجوَؾِ وتاتخاًِ وِ اص ؾَاهل هْن ٍجیي ٍ ؾذم ٍجیي آى هٌثؽ هحسَب 

 ضشٍسی است. 

   ( اصول وجین3

ٍ تواهی هٌاتؽ  ضَد یهلثل اص ضشٍؼ ؾولیات ٍجیي اتتذا ؾول سف خَاًی وتاتخاًِ هشتَطِ اًجام  3-1

. ایي واس تَسط وتاتذاساى وتاتخاًِ ضَد یههٌاتؽ هفمَدی، اهاًت ٍ هَجَدی وٌتشل ٍ تاصتیٌی  اصلحاظ ّا هجوَؾِ

 . شدیگ یههشتَطِ صَست 

ضشٍؼ واس ٍجیي هٌاتؽ دس ّش وتاتخاًِ تذٍى اًجام سف خَاًی لثل اص آى غیشهوىي ٍ هوٌَؼ  *تبصره یک:

 است. 

ٍ خذهات  یدّ سیسشٍٍغایف  تَاًٌذ یهتِ تطخیص سشپشست وتاتخاًِ  ّا وتاتخاًِ: جْت ایي اهش *تبصره دو

 اهاًت خَد سا دس همطؽ صهاًی هٌاسة تؿطیل ًوایٌذ تا تا دلت تیطتشی هشاحل فَق اًجام ضَد. 

صهاى ٍ ٍلت هٌاسة ٍ  یستیتا یه ّا وتابتحت پَضص تشای اًجام ؾول ٍجیي  یّا وتاتخاًِ*تبصره سه: 

خاصی سا تشای دلت تیطتش دس ٍجیي هٌاتؽ اًتخاب ًوایٌذ. تْتشیي صهاى هماطؽ صهاًی تؿطیالت تیي دٍ تشم 

 . گشدد یهتحصیلی ٍ یا تؿطیالت تاتستاى پیطٌْاد 

هطخصات وتة هفمَدی سا طثك فشم ضواسُ چْاس  یستیتا یه: الصم تِ روش است وِ وتاتذاساى *تبصره چهار

 ین ًوَدُ ٍ تِ وتاتخاًِ هشوضی داًطگاُ اسسال ًوایٌذ. تٌػ

( سفشًسدس ایي هشحلِ اتتذا وتة هشجؽ ) اًذ هَغفتا تَجِ تِ هفاّین هَجَد دس همذهِ وتاتذاساى  3-2

سا تطخیص دادُ ٍ سپس دس  گشدًذ یهصهاى ٍ ٍیشایص سٍصآهذ  اصًػشتخصصی هشوض هشتَطِ وِ  یّا سضتِ

 لثلی سا ٍجیي ًوایٌذ.  یّا صیشایٍوافی،  اًذاصُ تِجذیذ دس ّش هجوَؾِ  یّا صیشایٍصَست تْیِ 

اص  تش یویلذدس صَست ًیاص ٍ حسة تطخیص تؿذادی اص ًسخ حذالل یه ٍیشایص  تَاًٌذ یهوتاتذاساى  *تبصره:

 جذیذ حفع ًوایٌذ.  یّا صیشایٍٍیشایص آخش وتاب سا ًیض دس هجوَؾِ خَد ٍ دس وٌاس 

تىشاسی ٍ فشاٍاى اص یه ؾٌَاى ٍاحذ ٍ یه ٍیشایص ٍاحذ وِ تِ تطخیص وتاتذاس وِ ایٌه اص  یّا ًسخِ 3-3



 حسة ًػش وتاتذاس تِ یه یا چٌذ ًسخِ هحذٍد تملیل داد.  تَاى یهاّویت ٍ استفادُ آى واستِ ضذُ است سا 

فشسَدُ ٍ هستؿول وِ اهىاى صحافی ٍ یا اصالح ًذاضتِ ٍ دس حال حاضش ًیض اص اؾتثاس ؾلوی  یّا وتاب 3-4

 . ضَد یهالصم تشخَسداس ًیستٌذ جضٍ وتة ٍجیٌی هحسَب 

ٍ دس طی سِ سال گزضتِ  اًذ ضذُتشجوِ، هَضَؼ، هحتَا، صهاى یا ٍیشایص لذیوی  اصًػشوتثی وِ  3-5

 ٍجیي گشدًذ.  تَاًٌذ یهًػش وتاتذاساى  تٌا تِ اًذ ًذاضتِ یا وٌٌذُ استفادُ

)تٌا تِ تطخیص  ضَد یهضشایطی سیاسی، اجتواؾی یا فشٌّگی ًاهطلَب تطخیص دادُ  اصًػشهٌاتؿی وِ  3-6

هطاتك فشم ضواسُ دٍ  ّا آىجذاگاًِ فْشستی اص  طَس تِ ستیتا یهوتاتذاساى ٍ یا سشپشست وتاتخاًِ هشتَطِ( 

اص آى تِ وتاتخاًِ هشوضی اسسال گشدد تا وتاتخاًِ هشوضی ضوي استؿالم اص ضَسای فشٌّگی  یا ًسخِتٌػین ٍ 

داًطگاُ ًسثت تِ ٍجیٌی تَدى هٌاتؽ هزوَس الذام ٍ تطخیص ًْایی سا تِ وتاتخاًِ هشتَطِ اؾالم ًوایذ، تا دس 

 صَست تأییذ ضَسای فَق وتة هزوَس اص هجوَؾِ ٍجیي ضَد. 

 ضًَذ یًوَضَؾات ادتی، سیاسی، تاسیخی، هزّثی ٍ ولیات ضاهل تؿشیف ٍ سًٍذ ٍجیي تا ه ییّا وتاب: *تبصره

 ( 3-6هَاسد تٌذ  استثٌاء تِ) 

هشتَط تِ  یّا سضتِ هَسداستفادٍُ  اًذ ضذُ یذاسیخشاًتخاب ٍ  اضتثاُوِ دس ٌّگام خشیذ  ییّا وتاب 3-7

 تحت پَضص هثادلِ گشدًذ.  یّا وتاتخاًِتا سایش  تَاًٌذ یه تاضٌذ یًووتاتخاًِ هشتَطِ 

 اصًػشٍ  اًذ ضذُ اسسالتىی ٍ یا اّذایی  صَست تِهَاسدی وِ  صشفاًدس هَسد ًطشیات ادٍاسی ٍ هجالت  3-8

 ّا آىسال اص اًتطاس آى گزضتِ تاضذ( ٍ دس حال حاضش ًیض ًسخ سٍصآهذ  2هحذٍدُ صهاًی لذیوی تَدُ )تیص اص 

 ٍجیي گشدًذ.  تَاًٌذ یه، گشدد یًوتِ وتاتخاًِ هشتَطِ ًیض اسسال 

اص آى تِ  یا ًسخِ)فشم پیَست( تٌػین گشدد ٍ  3دس فشم ضواسُ  یستیتا یه: لیست ایي ًَؼ هَاد *تبصره

 وتاتخاًِ هشوضی داًطگاُ اسسال ضَد. 

طثك فشم ضواسُ یه پیَست تواهی هٌاتؽ ٍجیٌی خَد سا دس فشم هزوَس  اًذ هَغف ّا وتاتخاًِتواهی  3-9

جاهؽ وتاتخاًِ حزف ٍ هجَص ًْایی ٍجیي  افضاس ٍ ًشمهزوَس اص دفتش ثثت  یّا وتابتٌػین ًوَدُ، پس اص تأییذ، 

 اًجام گیشد.  ّا آىصادس ٍ الذام الصم تشای حزف فیضیىی 

  

 


