خطمشیخذماتامانتمنابعاطالعاتی 

کتابخانههایدانشگاهعالمهطباطبائی 





سال 1335

مقذمه 
داًطگاُ ػالهِ عثاعثائی دس سال  1363تشاساس هػَتِ ضواسُ  34/6448/39824ضَسای ػالی اًوالب كشٌّگی ٍ اص
ادؿام دٍ هجوسغ داًطگاّی ًِ خَد ًیض اص تِ ّن خیَسسي  27هشًض آهَصش ػالی ایجاد ضذُ تَدًذ ،زأسیس ضذ .ایي
داًطگاُ ّن اًٌَى تِ ػٌَاى تضسگسشیي ٍ هْوسشیي داًطگاُ ػلَم اًساًی ٍ اجسواػی دس ًطَس اسر ًِ تا داسا تَدى هشیة
تِ ّ 20ضاس داًطجَ ٍ تیص اص  500ػضَ ّیأذ ػلوی زوام ٍهر ،دس هالة دٍ خشدیس ٍ  9داًطٌذُ دس حال كؼالیر
اسر.
خس اص زأسیس داًطگاُ دس سال ً ،1363ساتخاًِّای هشاًض ٍ هجسوغّای ادؿام ضذُ تا یٌذیگش دس سال  1364تِ ّن
خیَسسٌذ ٍ هجوَػِ ًساتخاًِای داًطگاُ ػالهِ ،ضاهل ًساتخاًِ هشًضی ٍ ً 9ساتخاًِ داًطگاّی سا تِ ٍجَد آٍسًذ.
ً oساتخاًِ داًطٌذُ ادتیاذ ٍ صتاىّای خاسجِ
ً oساتخاًِ داًطٌذُ اهسػاد
ً oساتخاًِ داًطٌذُ اًَ
ً oساتخاًِ داًطٌذُ زشتیر تذًی
ً oساتخاًِ داًطٌذُ حساتذاسی ٍ هذیشیر
ً oساتخاًِ داًطٌذُ حوَم ٍ ػلَم سیاسی
ً oساتخاًِ داًطٌذُ سٍاًطٌاسی ٍ ػلَم زشتیسی
ً oساتخاًِ داًطٌذُ ػلَم اجسواػی
ً oساتخاًِ داًطٌذُ ػلَم اسزثاعاذ
ایي هجوَػِ ًساتخاًِ ای هاّیر ًساتخاًِ دیجیسالی دٍ ٍجْی داسد .تذیي هؼٌا ًِ ّن داسای ٍجِ كیضیٌی (هٌاتغ ٍ
خذهاذ كیضیٌی) ٍ ّن ٍجِ هجاصی (هٌاتغ ٍ خذهاذ دیجیسالی) اسرً .ساتخاًِّای داًطگاُ ػالهِ هجوَػِای خایِ اص
هٌاتغ اعالػازی تِ صتاىّای گًَاگَى دس حَصُّای ػلَم اًساًی ٍ اجسواػی سا دس تش هیگیشًذّ .ذف اغلی ایي
ًساتخاًِ ّا ،كشاّن ًوَدى هٌاتغ اعالػازی هَسد ًیاص داًطجَیاى ،اػضای ّیأذ ػلوی ٍ خژٍّطگشاى حَصُّای هشزثظ
اسرً ٍ ،اسًشدّای اغلی آًْاّ ،واًٌذ دیگش ًساتخاًِّای داًطگاّی ،ػثاسزٌذ اص :كشاّنآٍسی هٌاتغ اعالػازی دس
هالةّا ی گًَاگَى (چاخی ٍ الٌسشًٍیٌی) ،ساصهاًذّی ٍ خشداصش آى هٌاتغ ٍ ،دسسشسخزیش ًوَدى آًْا تشای جاهؼِ
ًاستشاى ٍ ،یا تِ عَس ًلی هذیشیر اعالػاذ ٍ داًص .تِ هٌظَس ًیل تِ ّذف اغلی ٍ خطسیثاًی اص ًاسًشدّای یاد ضذُ،
هجوَػِ ای اص خذهاذ هسٌَع اعالػازی عشاحی ضذُ اسر .یٌی اص هْوسشیي ایي خذهاذ ،خذهاذ اهاًر اسر .اغغالح
"اهاًر" تش عیق گسسشدُای اص خذهاذ ًِ اص عشین آًْا هٌاتغ ًساتخاًِای تِ عَس هسسوین (یا اص ساُ دٍس) دس اخسیاس
ًاستشاى ٍ هشاجؼًٌٌِذگاى كشاس هیگیشًذ ،داللر داسد .زواهی ًساتخاًِّا تخص ػوذُای اص هٌاتغ خَد ،تِ اسسثٌای هٌاتغ
هشجغً ٍ ،لیس یا ًویاب ،سا تِ غَسذ اهاًر دس اخسیاس جاهؼِ اسسلادًٌٌُذگاى خَد هشاس هیدٌّذ .تِ دلیل ٍیژگیّای
تَهی ّش ًساتخاًِ ،تِ ٍیژُ ًساتخاًِّای داًطگاّی ًِ خیشٍ سیاسرّای ساصهاى هادس خَد ّسسٌذ ،خظهطیّای اهاًر
ّش ًساتخاًِ تش اساس ًَع هٌاتغ ،هذذ صهاى اهاًر ،زوذیذ صهاى اهاًر ،رخیشُساصی (سصسٍ) هٌاتغً ٍ ،ظیش آى تا دیگش
ًساتخاًِّای هسلاٍذ اسر .دس ّویي ساسسا ،خظهطی خذهاذ اهاًر هجوَػِ ًساتخاًِای داًطگاُ ػالهِ ،هػَب ضَسای

سٍسای ًساتخاًِّا ،زْیِ ٍ زذٍیي گشدیذُ اسر .خظهطی حاضش ،تا زػَیة ّیأذ سئیسِ داًطگاُ ،زَسظ هؼاًٍر
خژٍّطی داًطگاُ تِ ًساتخاًِّا اتالؽ ٍ الصماالجشاسر.
بخانههایدانشگاهعالمهطباطبائی

جامعهکاربرانکتا
هجوَػِ هٌاتغ اعالػازی ًساتخاًِّای داًطگاُ ػالهِ عثاعثائی تِ دلیل خیطیٌِ تیص اص  6دِّای ٍ ،زوشًض تش سٍی
حَصُ ػلَم اًساًی ٍ اجسواػی ،ؿٌیزشیي هجوَػِ هشزثظ دس ًطَس تِ ضواس هیآیذ .تِ ّویي دلیل ،عیق ٍسیؼی اص
دسخَاسر ّا ٍ ًیاصّا اص سَی جاهؼِ ًاستشاى دسٍى داًطگاّی ٍ تشٍى داًطگاّی (عشح اهاًر تیي ًساتخاًِای ؿذیش ٍ
زلاّنًاهِّای تیي ًساتخاًِای) تشای دسسشسی تِ ایي هٌاتغ اسائِ هیضَد .تٌاتشایي جاهؼِ ًاستشاى هجوَػِ ًساتخاًِای
داًطگاُ سا زواهی خژٍّطگشاى حَصُ ػلَم اًساًی ٍ اجسواػی زطٌیل هیدٌّذ .اػضای ّیأذ ػلوی ،داًطجَیاى زواهی
هواعغ زحػیلیً ٍ ،اسًٌاى دس ایي جاهؼِ ،هخاعثاى خذهاذ ًساتخاًِّای داًطگاُ ػالهِ ّسسٌذ .الصم تِ رًش اسر ،دس
هسي خظ هطی حاضش ،زاًیذ اغلی تش اسائِ خذهاذ تِ جاهؼِ ًاستشاى دسٍى داًطگاّی اسر ٍ ،تشای اسائِ خذهاذ تِ
جاهؼِ تشٍى داًطگاّی ،اكضٍى تش ضشایظ تیاى ضذُ دس خظهطی ،خظهطیّای عشح ؿذیش ٍ زلاّنًاهِّای تیي
ًساتخاًِای تِ غَسذ هطسشى هذ ًظش هشاس هیگیشًذ.
ماده-1عضویتدرکتابخانههایدانشگاهعالمهطباطبائی 1
ػضَیر دس ًساتخاًِ ّای داًطگاُ ػالهِ عثاعثائی تشای سِ گشٍُ هجاص اسر:
-1اعضایهیأتعلمیدانشگاه
الق.اعضایهیأتعلمیتماموقت :تا اسائِ ًاسذ ضٌاسایی ّیأذ ػلوی داًطگاُ ػالهِ عثاعثائی ،زٌویل
كشم ػضَیر ٍ یي هغؼِ ػٌس ( زشجیحاً اسٌي ضذُ ٍ تش سٍی دیسي كطشدُ) .زاسیخ اػسثاس ػضَیر ایي
اكشاد زا خایاى خذهر آًْا دسج هیگشدد.
ب .اعضایهیأتعلمیحقالتذریسومذعو  :تا اسائِ هؼشكی ًاهِ اص هذیش گشٍُ ٍ زٌویل كشم ػضَیر ٍ
یي هغؼِ ػٌس ( زشجیحاً اسٌي ضذُ ٍ تش سٍی دیسي كطشدُ) .ػضَیر ایي اكشاد ساالًِ زوذیذ هیگشدد.
-2دانشجویاندانشگاه 
تا اسائِ ًاسذ داًطجَیی هؼسثش داًطگاُ ،زػَیش تشٍ اًسخاب ٍاحذ ( كوظ تشای داًطجَیاى جذیذالَسٍد) ،زٌویل كشم
ػضَیر ٍ یي هغؼِ ػٌس (زشجیحاً اسٌي ضذُ ٍ تش سٍی دیسي كطشدُ) .اػسثاس ػضَیر ایي اكشاد زا خایاى زحػیل آًْا
دس ّواى هوغغ اسر.

1

 .الزم به رکر است ،از زهاى استقرار سیستن نرمافساری یکپارچه کتابخانه دیجیتالی دانشگاه ،به هنظور تسهیل و تسریع فراینذ عضویت ،عضویت

تواهی اعضای دانشگاه (اعن از اعضای هیأت علوی ،دانشجویاى ،و کارهنذاى) در هر نیوسال تحصیلی بر اساس دریافت فهرست نامهای دریافتی از
هعاونت آهوزشی و هعاونت اداری-هالی توسط کتابخانه هرکسی صورت هیگیرد.

-3کارمنذان 
تا اسائِ ًاسذ خشسٌلی داًطگاُ ،زٌویل كشم ػضَیر ٍ یي هغؼِ ػٌس ( زشجیحاً اسٌي ضذُ ٍ تش سٍی دیسي كطشدُ).
تبصره 
اػسثاس ًاسذ ًساتخاًِ اػضای ّیأذ ػلوی سسوی ٍ خیواًی زوام ٍهر ٍ ًاسهٌذاى زا خایاى هذذ خذهر آًْا دس داًطگاُ ٍ
اػسثاس ًاسذ ػضَیر داًطجَیاى زا خایاى اػسثاس ًاسذ داًطجَیی آًْا اسر .اػسثاس ًاسذ اػضای ّیأذ ػلوی حن
السذسیس ٍ هذػَ زا خایاى ّواى زشم زحػیلی اسر ًِ هطـَل خذهر دس داًطٌذُ  /داًطگاُ ّسسٌذ ٍ تشای زشمّای
تؼذی الصم اسر هؼشكیًاهِ هجذد اص هذیش گشٍُ تِ ًساتخاًِ زحَیل دٌّذ.
-4بازنشستگان 
تاصًطسسگاى داًطگاُ ػالهِ عثاعثائی (ضاهل اػضای ّیأذ ػلوی ٍ ًاسهٌذاى) هیزَاًٌذ تا اسائِ ًاسذ تاصًطسسگی ٍ یي
هغؼِ ػٌس اسٌي ضذُ سٍی دیسي كطشدُ ،تِ هذذ یي سال ػضَ ًساتخاًِ ضًَذ .زوذیذ ػضَیر ایي اضخاظ هٌَط
تِ زحَیل هٌاتغ ٍ زسَیِ ساالًِ تا ًساتخاًِ اسر.
-5اعضایافتخاری
اكشادی ًِ خذهاذ اسصًذُ ای (هاًٌذ اّذای ًساب ٍ یا زْیِ سخر اكضاسّای هَسد ًیاص ًساتخاًِ) تشای ًساتخاًِ ّای
داًطگاُ اًجام دادُ اًذ ،هیزَاًٌذ ػضَ اكسخاسی ًساتخاًِ ضًَذ .هذذ ػضَیر ایي اػضا تا ًظش هذیش ًساتخاًِ زؼییي هی-
ضَد.
-6سایرپژوهشگران 
اسائِ خذهاذ تِ دیگش خژٍّطگشاى هٌَط تِ داضسي اهٌاًاذ صیشتٌایی الصم ًساتخاًِ هَسد ًظش ٍ زأییذ هذیش ًساتخاًِ اسر.
ماده-2امانتمنابع 
زؼذاد ٍ هذذ اهاًر تِ ضشح صیش هی تاضذ:




-

اعضایهیأتعلمیتماموقت:زؼذاد  8ػٌَاى تشای حذاًثش  4هاُ

-

اعضایهیأتعلمیپارهوقتواساتیذمذعو:زؼذاد  4ػٌَاى تشای حذاًثش  4هاُ

-

دانشجویانکارشناسی:زؼذاد  4ػٌَاى تِ هذذ ّ 2لسِ

-

دانشجویانکارشناسیارشذ :زؼذاد  6ػٌَاى تِ هذذ ّ 3لسِ

-

دانشجویاندکتری:زؼذاد  8ػٌَاى ًساب تِ هذذ  1هاُ

-

کارمنذان:زؼذاد  4ػٌَاى ًساب تِ هذذ یي هاُ

تبصره 
دس هَسد هٌاتغ هَسد ًیاص تشای یي ًالس دسسی ،تایذ دسخَاسر ًسثی اسساد آى دسس اسائِ گشدد .ایي هٌاتغ كوظ تشای
هذذ صهاى تشگضاسی ًالس هَسد ًظش اهاًر دادُ هیضَد .
ماده-3بازگردانذنوتمذیذمنابع 
ًساتْای اهاًسی تایذ تا اًوضای هْلر هوشس دس هادُ  2تِ ًساتخاًِّای هشزثظ زحَیل ضًَذ ٍ دس غَسذ ًیاص هجذد
هسواضی ٍ دس چاسچَب هوشساذ زوذیذ گشدد .ػذم تاصگطر تِ هَهغ هٌاتغ ًساتخاًِ ،هَجة اخز جشیوِ تِ هثلؾ 1000
سیال تِ اصای ّش سٍص دیشًشد تشای ّش هٌثغ هیگشدد .زأخ یش تیص اص یي هاُ تشای تاس اٍل هطوَل اخغاس ٍ تشای دكؼاذ
دیگش ،یي هاُ زؼلین حساب ًاستشی (ػضَیر) ًاستش هَسد ًظش سا دس تش خَاّذ داضر .
تبصره 1
هثلؾ جشیوِ دیشًشد ّش سال  %25اكضایص هییاتذ.
تبصره 2
هشاجؼیي هَظق تِ حلظ ٍ ًگْذاسی هٌاتغ ًساتخاًِ ّسسٌذ ٍ دس غَسذ غذهِ یا هلوَد ًوَدى هٌثغ ،اهاًر گیشًذُ
هَظق اسر تِ یٌی اص دٍ سٍش صیش ًسثر تِ زْیِ هذسى اهذام ًٌذ -1 :خشیذاسی اثش هَسد ًظش ٍ خشداخر ّضیٌِ
آهادُساصی ( 20000سیال) ٍ جشیوِ دیشًشد -2 .خشداخر سیالی اثش تِ هیور سٍص ٍ ّضیٌِ ( 20000سیال) ٍ جشیوِ دیش
ًشد .هثلؾ هزًَس زَسظ سییس ًساتخاًِ زؼییي ضذُ ،خس اص زأییذ هؼاٍى خژٍّطی داًطٌذُ ،تِ ضخع هَسد ًظش اػالم
هی ضَد .دس غَسذ گن ضذى هٌاتغ ًویاب ،كشد هَظق اسر یي ًدی سیسَ گشاكی ضذُ اص ایي اثش سا اص دیگش هشاًض
زْیِ ًوایذ ٍ خساسذ ًساتخاًِ سا تا غالحذیذ هذیش ًساتخاًِ تدشداصد .زطخیع ًویاتی اثش تش ػْذُ سییس ًساتخاًِ اسر
ماده-4منابعیکهامانتدادهنمیشونذ 
هٌاتغ هشجغ (چاخی) ،خغی ،چاج سٌگیً ،ویابً ،ایاب ،خایاى ًاهِّاً ،طشیاذ ادٍاسی ،عشحّای زحویوازی ،اسٌاد،
هٌاتغ دیذاسی ٍ ضٌیذاسی تِ ّیچ ٍجِ اهاًر دادُ ًوی ضًَذ.
تبصره 1
هٌاتغ ًوي دسسی هشجغ (تِ اسسثٌای هٌاتغ خغی ،چاج سٌگیً ،ویابً ،ایاب ،خایاى ًاهِّا ،اسٌاد ٍ عشحّای
زحویوازی) هَسد ًیاص تشای یي ًالس دسسی خاظ ،تا اسائِ ًاسذ داًطجَیی ٍ تشای هذذ صهاى تشگضاسی ّواى ًالس
دسسی اهاًر دادُ هیضًَذ .
تبصره 2
دس غَسذ ًیاص تِ تخطی اص هٌاتؼی ًِ ا هاًر دادُ ًوی ضًَذ ،تا سػایر هاًَى حوَم هإلق ٍ اهٌاًاذ ّش ًساتخاًِ ،اهٌاى
ًسخِتشداسی هحذٍد اص تخصّایی خاظ (تِ اسسثٌای خایاىًاهِّا ٍ عشحّای زحویوازی) ٍجَد داسد.

تبصره 3
ًسخِتشداسی ٍ اهاًر خایاىًاهِّا ٍ عشحّای زحویوازی هجاص ًیسر .دس غَسذ ًیاص ضشٍسی تِ تخصّایی خاظ اص ایي
هٌاتغ ،تِ ًساتخاًِ هشًضی داًطگاُ هشاجؼِ ضَد.
تبصره 4
هٌاتغ ؿیش هشجغ زي ًسخِای ًِ خش هشاجؼِ ّسسٌذ ،اهاًر دادُ ًویضًَذ .دس غَسذ ًیاص هثشم تِ ایي هٌاتغ ،هاًٌذ
زثػشُ  1ػول خَاّذ ضذ .
ماده-5تسویهحساب 
ضیَُ زسَیِ حساب هشاجؼِ ًٌٌذُ ٍ اسسلادُ ًٌٌذگاى اص ًساتخاًِ ّا تِ ضشح صیش اسر:
الف)اعضایهیأتعلمیضاهل اسساداى زوام ٍهر ،خاسُ ٍهر ٍ هذػَ تِ ضشح صیش:
 -1استادانتماموقت :اػضای ّیأذ ػلوی داًطگاُ ًِ تاص خشیذ ٍ یا تاصًطسسِ هی ضًَذ ٍ یا تِ ّش ًحَی
اسزثاط آًْا تا داًطگاُ هغغ هی ضَد ،هلضم تِ اسائِ تشگِ زسَیِ حساب تِ ًاسگضیٌی داًطگاُ هیتاضٌذ.اسساداًی
ًِ تِ هشخػی تذٍى حوَم ٍ یا كشغر هغالؼازی هی سًٍذ ،تایذ ّوِ هٌاتغ اهاًسی خَد سا زحَیل ٍ تشگِ
زسَیِ حساب سا هثل اص ػضیور تِ اهَس اداسی زحَیل دٌّذ.
 -2استادانمذعووحقالتذریس :تایسسی دس خایاى ّش زشم تشگِ زسَیِ حساب ًساتخاًِ سا تِ اداسُ آهَصش
زحَیل دٌّذ.
ب)کارمنذانً :اسهٌذاًی ًِ تاصًطسسِ  /تاصخشیذ هی ضًَذ یا تِ ّش دلیل زشى خذهر هی ًوایٌذ ًلیِ ًساتْای اهاًسی
خَد سا زحَیل ًساتخاًِ دٌّذ ٍ تشگِ زسَیِ حساب دسیاكر ًوایٌذ.
ج) دانشجویانً  :لیِ داًطجَیاى هَظق ّسسٌذ دس خایاى زحػیل خَیص تا ًساتخاًِ ّای داًطگاُ زسَیِ ًوایٌذ.
دسیاكر گَاّی هَهر كاسؽ السحػیلی ٍ ّش ًَع زـییش دس ٍضؼیر داًطجَ (زـییش سضسِ ،اًسوال ٍ ؿیشُ) هٌَط تِ اسائِ
زسَیِ حساب ًساتخاًِ اسر.
تبصره -1داًطجَیاى هَظق ّسسٌذ ا تسذا تا ًساتخاًِ داًطٌذُ هحل زحػیل ٍ ًوایٌذُ عشح ؿذیش دس آًجا
زسَیِ حساب ًوایٌذ ٍ سدس تا دس دسر داضسي كشم زسَیِ حساب اص ایي ًساتخاًِ تِ ًساتخاًِ هشًضی ٍ
هشًض اسٌاد هشاجؼِ ًوایٌذ .
تبصره-2زسَیِ حساب داًطجَ تا هجوَػِ ًساتخاًِای داًطگاُ ػالهِ عثاعثائی هٌَط تِ زحَیل هَاسد صیش
اسر:
 -1تشای داًطجَیاى ًاسضٌاسی اسضذ ٍ دًسشی:
الق) اسائِ لَح (دیسي) كطشدُ حاٍی كایل ٍسد ٍ خی دی اف اص خایاى ًاهِ (دس غَسذ خژٍّص هحَس
تَدى)

ب) زحَیل یي ًسخِ اص خایاى ًاهِ چاخی تِ ًساتخاًِ داًطٌذُ ٍ ًساتخاًِ هشًضی
ج) زٌویل ٍ اسائِ كشم گشدآٍسی اعالػاذ خایاى ًاهِ تِ ًساتخاًِ هشًضی (تشای دسیاكر كشم هزًَس تِ
ًطاًی ایٌسشًسی ًساتخاًِ هشًضی  http://library.atu.ac.irهشاجؼِ ضَد).
د) تاصگطر زواهی ًساب ّای اهاًی
ُ) زسَیِ حساب هالی دس غَسذ تذٌّاس تَدى
 -2تشای داًطجَیاى ًاسضٌاسی ٍ ًاسداًی
الق) تاصگطر زواهی ًساب ّای اهاًی
ب) زسَیِ حساب هالی دس غَسذ تذٌّاس تَدى
رسانی)کتابخانهها 


استفادهازبخشخذماتمرجعالکترونیکی(اطالع
ماده-6
اسسلادُ اػضای هجوَػِ ًساتخاًِای داًطگاُ اص تخص خذهاذ هشجغ الٌسشًٍیٌی (اعالعسساًی) ًساتخاًِّا آصاد ٍ سایگاى
اسر .ایي تخص اص ًساتخاًِّا ،تشای تْشُهٌذی اص خایگاُ ّای اعالػازی اضسشاًی ٍ ًساتخاًِ دیجیسالی داًطگاُ عشاحی
ضذُ اسر .
تبصره 
تا زَجِ تِ هحذٍدیر هٌاتغ ،اسسلادُ ضخػی اص اهٌاًاذ ایي تخص هاًٌذ خشداخرّای خیَسسِ (آًالیي) ،زایح ،هشٍس
سایرّای خثشی ٍ هاًٌذ آى تا هواغذ ؿیش ػلوی دس تخص خذهاذ هشجغ الٌسشًٍیٌی (اعالع سساًی) هجاص ًیسر .
شرایطعمومیاستفادهازمجموعهکتابخانهایدانشگاه 

ماده-7
-

سػایر احسشام ٍ حسي تشخَسد تا ًساتذاساى ٍ ًاسًٌاى ًساتخاًِّا الضاهی اسر.

-

اسسلادُ اص خذهاذ هجوَػِ ًساتخاًِای داًطگاُ كوظ تشای اػضای هحسشم ایي هجوَػِ (اسازیذً ،اسًٌاى
ٍ داًطجَیاى) اهٌاىخزیش اسر ٍ اسسلادُ ًاستشاى ؿیش ػضَ اص حساب ًاستشی اػضا هجاص ًثَدُ ،هحشٍهیر
اص خذهاذ ًساتخاًِ سا دس خی خَاّذ داضر (تشای اعالػاذ تیطسش تِ گضیٌِ "جٌثِّای حوَهی اسسلادُ اص
هٌاتغ ًساتخاًِ" دسسشسخزیش اص غلحِ ًساتخاًِ دیجیسالی داًطگاُ تا ًطاًی ایٌسشًسی http://d-
 lib.atu.ac.ir/files/doc1.pdfهشاجؼِ ًواییذ).

-

حلظ ًظن ٍ اًضثاط ،سػایر سٌَذ دس ًساتخاًِ ٍ حلظ ٍ ًگْذاسی هٌاتغ ٍ زجْیضاذ ًساتخاًِ تشای اسائِ
خذهاذ تْسش ضشٍسی اسر.

-

ّشگًَِ خَسدى ٍ آضاهیذى دس هحیظ ًساتخاًِّا هوٌَع اسر.

-

خشٍج ؿیش هاًًَی هٌاتغ اعالػازی ًساتخاًِ زخلق هحسَب هیضَد ٍ هسخللاى تِ ًویسِ اًضثاعی
داًطگاُ هؼشكی خَاٌّذ ضذ.

-

حلظ ٍسایل ضخػی هشاجؼاى تش ػْذُ ضخع هشاجؼًٌٌِذُ اسر.

-

هشاجؼاى هَظق ّسسٌذ دس غَسذ ًوثَد هٌاتغ یا اتضاسّا ،تذٍى اهذام ضخػی ،غشكاً اص عشین آگاُ ًوَدى
ًساتذاساى ،سكغ هحذٍدیر هَسد ًظش سا خَاسساس ضًَذ.

ایي خظهطی دس  7هادُ ٍ  11زثػشُ تا حضَس سؤسای هجوَػِ ًساتخاًِای داًطگاُ زٌظین ٍ خس اص زػَیة
زَسظ ّیأذ سئیسِ داًطگاُ ،زَسظ هؼاٍى هحسشم خژٍّطی داًطگاُ دس زاسیخ  1335/04/04تِ ًساتخاًِّا
اتالؽ گشدیذ .

