تسوِ تعالی
آییي ًاهِ اهاًت تیي کتاتخاًِ ای کتاتخاًِ ّای

کتاتخاًِ هرکسی داًشگاُ علَم پسشکی اراک

ٍ

کتاتخاًِ داًشکذُ علَم پایِ داًشگاُ اراک

ّفتِ کتاب3191

آییي ًاهِ طرح اهاًت تیي کتاتخاًِ ای
کتاتخاًِ هرکسی داًشگاُ علَم پسشکی اراک ٍ کتاتخاًِ داًشکذُ علَم داًشگاُ اراک
هادُ  -3تعریف:
اعضبء  :ضبهل داًطجَیبى  ،اعضبء ّئیت علوی ٍ کبرکٌبى رسوی ٍ پیوبًی ّز د ٍ کتبثخبًِ کِ ًبهطبى در ًزم افشار کتبثخبًِ ّب
ثجت گزدیذُ است.

هادُ  -2اّذاف:
اّذاف اصلی تذٍیي آییي ًبهِ:


فزاّن آٍردى چبرچَثی در جْت ّوكبري السم ثیي کتبثخبًِ ّبي دٍ داًطگبُ



ّوبٌّگ ضذى در اجزاي هقزرات هزثَط ثِ استفبدُ اس هٌبثع هَجَد در کتبثخبًِ ّب ثِ هٌظَر تحقق اّذاف
آهَسضی پژٍّطی دٍ داًطگبُ



یكسبى ًوَدى رٍش ارائِ خذهبت کتبثخبًِ اي داًطگبُ ّب

هادُ  -1شرایط استفادُ:


استفبدُ اس خذهبت کتبثخبًِ ّبي دٍ داًطگبُ در هحل کتبثخبًِ ّب آساد هی ثبضذ ٍ ،تبثع هقزرات ٍ قَاًیي کتبثخبًِ ّب
هی ثبضذ.



اهبًت کتبة ثزاي داًطجَیبى صزفب ثب کبرت داًطجَیی هعتجز اهكبى پذیز است ٍ کتبة فقظ ثِ صبحت اصلی کبرت
ضٌبسبئی تحَیل هی گزدد.



ارائِ هعزفی ًبهِ ثزاي کلیِ اعضبي ّیبت علوی ،کبرکٌبى داًطگبُ ّب ٍ ثِ ّوزاُ داضتي کبرت ضٌبسبیی هعتجزالشاهی
است.



گزفتي ضوبرُ تلفي ّوزاُ اهبًت گیزًذُ ّبي کتبة ضزٍري است.



کتبثذار هی تَاًذ کتت اهبًت دادُ ضذُ ثِ ّز یك اس اعضبء را در صَرت ًیبس فزاخَاًی کٌذ .اهبًت گیزًذُ هَظف
است حذاکثز تب سِ رٍس پس اس فزاخَاًی  ،کتبة را ثِ کتبثخبًِ ثبس گزداًذ.

هادُ  -4تعذاد کتة اهاًتی ٍ هذت اهاًت :



اعضبي ّیبت علوی داًطگبُ ّب پٌج کتبة ثزاي دٍ ّفتِ



داًطجَیبى سِ کتبة ثزاي یك ّفتِ

تجصزُ :کتبة ّبي پز تقبضب هذت اهبًت آًْب کبّص هی یبثذ.

آییي ًاهِ طرح اهاًت تیي کتاتخاًِ ای
کتاتخاًِ هرکسی داًشگاُ علَم پسشکی اراک ٍ کتاتخاًِ داًشکذُ علَم داًشگاُ اراک
هادُ  -5هٌاتع هستثٌی از اهاًت:


هٌبثعی کِ در ثخص هزجع ّز کتبثخبًِ ًگْذاري هی ضًَذ.



ًطزیبت ادٍاري



ًسخ خغی ٍ کتت ًبیبة



پبیبى ًبهِ ّب ٍ سی دي ّبي هزثَط ثِ آًْب

هادُ  -6توذیذ کتة:
در صَرت توبیل ثِ توذیذ کتت  ،ثب تَافق کتبثذار ٍ تب سهبًی کِ کتبة رسرٍ ًجبضذ تب یك دفعِ اهكبى پذیز است.

هادُ  -7تاخیر ٍ جرائن:


چٌبًچِ ضخصی کتبة اهبًت گزفتِ ضذُ را در تبریخ هقزر ثبسگطت ًذّذ ،السم است ثبثت ّز رٍس تأخیز هجلغی ثِ
عٌَاى جزیوِ ثِ کتبثخبًِ داًطگبُ پزداخت ًوبیذ.



هجلغ جزیوِ ثِ اساي ّز رٍس تبخیز پبًصذ ریبل است.



هجلغ جزیوِ تَسظ ًزم افشار کتبثخبًِ هحبسجِ هی گزدد لذا ،کبّص ٍ خذف آى اهكبى پذیز ًیست ٍ اهبًت
گیزًذگبى هَظف ثِ پزداخت آى ثِ کتبثذار هیش اهبًت هی ثبضٌذ.



ثِ هتقبضی هتخلف کتبة اهبًت دادُ ًوی ضَد.

هادُ  -8هفقَد شذى یا آسیة دیذى هٌاتع:


آسیت رسبًذى ثِ اهَال ٍ هٌبثع کتبثخبًِ ّبي داًطگبُ جزم هحسَة هی گزدد کتبثخبًِ هی تَاًذ هتخلف را ثِ
هحزٍهیت اس خذهبت کتبثخبًِ ٍ ججزاى خسبرت ٍاردُ ٍادار ًوبیذ.



در صَرت گن ضذى هٌجع ،اهبًت گیزًذُ هَظف است عیي آى را تْیِ ٍ ثِ کتبثخبًِ تحَیل دّذ اضبفِ ثز ایي،
اهبًت گیزًذُ هَظف است جزیوِ دیزکزد کتبة هفقَدي را ًیش ثپزداسد.



در صَرت هَجَد ًجَدى هٌجع در ثبسار ،اهبًت گیزًذُ هَظف است ثب ّوبٌّگی هسئَل کتبثخبًِ هزثَعِ ًسجت ثِ
تْیِ یك ًسخِ صحبفی ضذُ اس آى اثز ٍ یب خزیذ یك کتبة دیگز اقذام ًوبیذ.
هعاٍى تحقیقات ٍ فٌاٍری داًشگاُ اراک
دکتر علیرضا فضلعلی
رئیس کتاتخاًِ هرکسی داًشگاُ اراک

دکتر عثذا ...هرٍتی

هعاٍى تحقیقات ٍ فٌاٍری علَم پسشکی داًشگاُ اراک
دکتر هحوذ رفیعی
رئیس کتاتخاًِ هرکسی داًشگاُ علَم پسشکی اراک

آزادُ هرادی ًژاد

