
كتاتخاًِ قاهتي تِ تلٌذاي تاريخ تشزي دارد تذيي        

اس "هؼٌا كِ اًساى پس اس اتذاع خط تَاًست آًچِ قثال

طزيق شفاّي ٍحافظِ هحذٍد خَدٍسيٌِ تِ سيٌِ تِ 

ًسلْاي تؼذي هٌتقل هي كزد تِ صَرت هكتَب تِ آًْا 

هٌتقل كٌذ اس ايي سهاى تِ تؼذ اًساى تَاًست تا تِ كار 

قثيل الَاح سٌگي ٍگلي رساًِ ّااس  گيزي اًَاع 

پَست حيَاًات ٍسزاًجام كاغذ ،حجن ػظيوي ،پاپيزٍس 

تزاي حفظ .اس هٌاتغ اطالػاتي را جوغ آٍري ًوايذ

ًٍگْذاري اس ايي هٌاتغ اطالػاتي السم شذ تا 

     كشي تاسيس شَدتذيي تزتية اٍليي اهكاًْاٍهز

. كتاتخاًِ ّا ٍآرشيَّا تِ ٍجَد آهذًذ

 

: كتاتخاًِيس سال تاس
جلذ كتبة دس  600ثب  1370كتبثخبًِ تخصصي هشكض دسػبل 

 .هشكضآهَصؿي دسهبًي ؿفيؼيِ افتتبح ؿذ
 

:  ظزفيت كتاتخاًِ 
ًفش ظشفيت هي ثبؿذكِ دسهؼبحتي  200كتبثخبًِ هشكض داساي 

. هتشهشثغ دسعجقِ ّوكف قشاسگشفتِ اػت 680حذٍد 

       اًِ ـػيؼتن سدُ ثٌذي كتبثخ :سيستن ردُ تٌذي

NLM  ( هَضَػي) هي ثبؿذٍ هخضى كتبثخبًِ ثصَست ػيؼتن

. ثبص اداسُ هي ؿَد 
 

: ساػت كار كتاتخاًِ  
ؿت ٍسٍص ّبي  22دقيقِ الي  7/ 30كتبثخبًِ اص ػبػتهخضى 

ٍ ػبلي هغبلؼِ ظْش  14:15دقيقِ  الي 30/7تؼغيل اص ػبػت 

. دايش  هي ثبؿذؿت  24صجح تب   7.30ّوِ سٍصُ اص ػبػت 

 

: اتغ هَجَد هي
جلذ   6414كتبثْبي فبسػي 

جلذ  1437كتبثْبي التيي 

ثصَست اًاليي  قبثل دػتشػي اص عشيق پبيگبّْب  هجالت ٍطٍسًبلْب

هشدم ًَ  ، ّوـْشي،ايشاى :ػٌبٍيي سٍصًبهِ ّب 
 

: اػضاء كتاتخاًِ 
:  كتبثخبًِ ػجبستٌذاص  هحتشم اػضبي

(   تبجشٍاع دس هقغغ سصيذًت ، اًتشى) داًـجَيبى پضؿكي

(   كبسآهَصي ٍكبسآهَصيدس هقغغ )هبهبيي  ٍپشػتبسي داًـجَيبى 

پشػٌل  

. اػضبء ّيبت ػلوي
 

شزايط ارائة خذهات تِ اػضاء كتاتخاًِ   
ٍاػضبي ّيبت ػلوي ٍپشػٌل  ٍاجذ ؿشايظ كليِ داًـجَيبى 

تَػظ هشكض ثب سائِ هـخصبت ٍثجت آى دس ًشم افضاس كتبثخبًِ 

هي تَاًٌذ اص  ص عشيق ثجت ًبم آًالييٍ يب ا هتصذي كتبثخبًِ

. خذهبت كتبثخبًِ اػتفبدُ ًوبيٌذ
 

: شزايط استفادُ اس هٌاتغ كتاتخاًِ 
داًـجَيبى پضؿكي دس هقغغ كبسآهَصي، كبسٍسصي ٍ داًـجَيبى 

ٍيبى پيشاپضؿكي دس هقبعغ كبسٍسصي ٍ پشػتبسي ٍ هبهبئي، داًـج

ساى ادػتي ،سٍص 14هي تَاًٌذ ػِ جلذ كتبة ثِ هذت  ّوكبساى

سٍص، ٍ اػضبي ّيئت  14ثِ هذت سؿتِ ّبي تخصصي چْبسجلذ 

ػلوي ؿؾ جلذ ثِ هذت يک هبُ هي تَاًٌذ كتبة ثِ اهبًت 

ثگيشًذ 

: ًحَُ خزيذ هٌاتغ
كتبثْبي هَسدًيبص هشاجؼِ كٌٌذگبى اص عشيق ًوبيـگبُ ثيي 

الوللي كتبة صيش ًظش هؼبًٍت پظٍّـي داًـگبُ ػلَم پضؿكي 

 .خشيذاسي هي ؿَد

 

: تؼذادپزسٌل 
. ًفش هي ثبؿذ  5تؼذاد پشػٌل كتبثخبًِ 

هؼئَل كتبثخبًِ  :خبًن صّشا سججيبًي --

آقبي ػجذالوغلت عبّشي   -

ػويِ هحجي خبًن  -

هٌْبص صذسخبًي خبًن  - 

آقبي راكش صاسع  -
 

: ٍظايف پزسٌل 
اًجبم فؼبليتْبي هشثَط ثِ ػفبسؽ ٍخشيذ كتت ثب تَجِ ثِ -1

. دسخَاػت هشاجؼِ كٌٌذگبى

تبهيي اػتجبسات الصم جْت تكويل دسخَاػت پيـٌْبد ٍ-2

 .ٍتَػؼِ كتبثخبًِ

ثشقشاسي ًظن ٍآساهؾ دسكتبثخبًِ   -3

  جبسي  دسًشم افضاس كتبثخبًِ هغبثق ثب سدُ ثٌذي ثجت هٌبثغ -4

 دسكتبثخبًِ 

پغ گشفتي آى ٍتْيِ  دادى كتت ثِ هشاجؼيي ٍ تحَيل-5

اهبًتي كِ هؼتشدد  ًگشديذُ اػت ٍ پيگيشي آًْب  فْشػت كتت

. جْت ػَدت 

تؼييي ٍتْيِ فْشػت عجقِ ثٌذي ٍثؼظ ٍتؼوين ٍتجذيذ ًظش -6

كتبثْبي ثشحؼت احتيبجبت خبف ٍكٌتشل ًْبيي دسآًْب 

. فْشػت ؿذُ ٍعجقِ ثٌذي ؿذُ

لؼول  ّبي الصم جْت اػتفبدُ اص تْيِ آييي ًبهِ ٍدػتَسا-7

اداسُ كتبثخبًِ   كتت ٍ

   فشٌّگي ثوٌظَس  هجبهغ ػلوي ٍ اخز توبع ثب كتبثخبًِ ٍ-8

جوغ آٍسي كتت هَسد ًيبص هشكض ٍتجبدل ًظش ٍاسائِ ًظشات 

 .تخصصيٍهـَستي 

 

 



:  هَارد قاتل تَجِ
ء فقظ حضَسي اهكبى پزيش هي فقظ ثِ اػضباهبًت كتبة   -1

         ت كتبة ثب كبست ػضَيت ػبيش اػضب اهكبى پزيشاهبىثبؿذٍ 

 .ًوي ثبؿذ

    كتبثْبي هشجغ ، اعلغ ّب ٍكتبثْبي كويبة اهبًت دادُ-3

. ًوي ؿَد

       اهبًت گيشًذُ ثبيذ اص ػْذُ خؼبساتي كِ ثشكتبة ٍاسد-4

دسصَست هفقَد ؿذى ثبيذ هبًٌذ آى كتبة تْيِ  .هي ؿَد ثشآيذ

 .ُ ؿَدٍثِ كتبثخبًِ ثشگشداًذ

     سيبل جشيوِ دسيبفت300سٍص  دسصَست ديشكشد ثشاي ّش-6

دس صَست ديشكشد هكشس ػضَيت كبسثش ثِ هذت يک .هي گشدد

. هبُ هؼلق هي گشدد

. اص آٍسدى ٍػبيل غيش ضشٍسي ثِ داخل هخضى خَدداسي ؿَد-7

، حفظ ػكَت ٍآساهؾ دسكتبثخبًِ  اًضجبط سػبيت ًظن ،-8

. ضشٍسي اػت

اػضبء ّيبت ، پشػٌل ثشاي ػبلي هغبلؼِ فقظ اػتفبدُ اص  -9

پشػتبسي  داًـجَيبىسصيذًت ّب ، اًتشى ّب ، اػتبجشّب ٍ ،ػلوي

قذٍس ميب كبسٍسصي داسًذ  ايي هشكض كبسآهَصي ٍ كِ دسهبهبيي  ٍ

 .هي ثبؿذ
 

:  سايت
ٍاحذػبيت هي ثبؿذكِ ٍظبيفي   ، يكي اص اهكبًبت كتبثخبًِ هشكض

ٍي هقبالت ػلوي ، ساٌّوبيي اص قجيل اعالع سػبًي ، جؼتج

سا ...پشٍپَصال ًَيؼي ٍهشاجؼيي دسسفغ ًيبصّبي اعالػبتي ٍ 

  Accountجْت  اػتفبدُ اص ايٌتشًت داؿتي . ثشػْذُ داسد

 Accountهشاجؼيي جْت دسيبفت  .ؿخصي ضشٍسي هي ثبؿذ

  :ساػت كار سايت  .هشاجؼِ ًوبيٌذ  ITٍاحذ  ثِ هي تَاًٌذ

ٍ پٌجـٌجِ اص 15/14الي  30/7اػتعؿٌجِ الي چْبسؿٌجِ اص 

ظْش   15/13الي  30/7ػبػت 

 

ذهه ما باغچه است 

گل درآن باید کاشت 

گر وکاری ، گل مه 

علف هرز درآن می روید 

زحمت کاشته یک گل سرخ 

کمتر از برداشته هرزگی آن علف است 

 مرحوم مجتبی کاشاوی
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 سشي درهاًي آيت الِ هَسَيآهَهزكش

 
 ٍاحذ كتاتخاًِ
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