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  :همذهِ

سٍد كِ ّوبًٌذ سبيش اهَس هشتجظ ثب  ضوبس هيّب ثِ  سبصي دس كتبثخبًِ كبس ٍجيي ثخطي اص فشآيٌذ هجوَػِ

اي  ًبهِ ثب تَجِ ثِ اّويت كبس ٍجيي آئيي. ثبضذ ًظش ٍ تَجِ هي هذيشيت ٍ تَسؼِ هجوَػِ، ًيبصهٌذ دلت

دح ثِ تصَيت ضَساي پژٍّطي هؼبًٍت /20/71/1294ثب ضوبسُ  97/5/21تذٍيي ضذُ است ٍ دس تبسيخ 

  .تحميمبت ٍ فٌبٍسي سسيذُ است

ٍى اٍل ٍ پٌجن ساًگبًبتبى هجٌي ثش ايٌكِ كتبة ثشاي استفبدُ است ٍ كتبثخبًِ اسگبًيسوي صًذُ ٍ اگش لبى

اگش . ضَد ّب ثِ ٍضَح هطخص هي پَيبست سا هذًظش داضتِ ثبضين، آًگبُ اّويت هسئلِ ٍجيي دس كتبثخبًِ

داساي دٍ پذيذُ صايص  هؼتمذين كِ كتبثخبًِ اسگبًيسوي صًذُ ٍ پَيبست ثٌبثشايي ّوبًٌذ ّش هَجَد صًذّبي

ٍجيي ثبػث هي ضَد ثب تب كٌبس گزاضتي ثؼضي اص ػٌبٍيي غيشضشٍسي جب ثشاي سبيش ػٌبٍيي . ٍ پيشش است 

صهبًي كِ كتبثذاساى دسيبثٌذ كتبثخبًِ ثبيذ داساي . ثبصتش ضذُ ٍ اهكبى دستيبثي ٍ ثبصيبثي اعبلؼبت ثيطتش ضَد

  .ضَد ثغَس تصبدفي گشدآهذُ ثبضذ، اّويت ٍجيي هطخص هياي  سيضي ضذُ ٍ ًِ هجوَػِ اي ثشًبهِ هجوَػِ

سبصد، ًيبص ثِ كٌتشٍل ٍ سضذ هجوَػِ ٍ  ّب ضشٍسي هي تشيي دليلي كِ ٍجيي كشدى سا ثشاي كتبثخبًِ ػوذُ

هطي ٍ  جذيذ ٍ ثِ سٍص، خظ اعالػبتّب، ًيبص جبهؼِ ثِ  سٍصآهذ كشدى آًْب، هحذٍد ثَدى فضبي كتبثخبًِ

داسد تب دسصذد  اص جولِ ػللي است كِ كتبثذاساى سا ثش آى هي... ّب ٍ  صي كتبثخبًِسيبستْبي هجوَػِ سب

  .ّب ثشآيٌذ حلْبي هٌبست جْت اهش ٍجيي كشدى دس كتبثخبًِ يبفتي ساُ

 :اي اّذاف ٍجيي هٌبثغ كتبثخبًِ

ايجبد فضبي هٌبست ثشاي هٌبثغ اعبلؼبتي ٍ سضذ هجوَػِ   

اف ٍ ٍظبيف كتبثخبًِ پَيبيي هجوَػِ هٌبثغ هشتجظ ثب اّذ 

ضَد  اص عشيك ٍجيي هٌبثؼي كِ ديگش استفبدُ ًوي اعالػبتيافضايص استفبدُ اص هٌبثغ  
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جلَگيشي اص اًجبضتِ ضذى كتبثْبي صائذ ٍ ثي استفبدُ   

هَسد ًيبص هَجَد دس هجوَػِ  اعالػبتيتسْيل ٍ تسشيغ دس دستشسي ثِ هٌبثغ 

 :معيبرهب و ضوابط وجين كتببهب 

هشاجؼِ سّبي ح اهب دس صَستي كِ اص كتبة. كتبثْبي هٌذسس سا هيتَاى اص هجوَػِ خبسج كشد: وضع ظبهري

 .ّبي جذيذ جبيگضيي ضًَذ ثبضٌذ ثبيذ ثب ًسخِ

ّبيي است كِ ثٌب ثِ ضشايظ ٍ هَلؼيت صهبًي اص ػٌبٍيي پشهشاجؼِ  ايي هَسد هشثَط ثِ كتبة: نسخه تكراري

 .كٌذ اًذ ٍ يك يب دٍ ًسخِ اص آى كفبيت هي خَد سا اص دست دادُ ثَدُ، اهب دس ضشايظ فؼلي اّويت هَضَػي

كٌذ ٍ حبئض اّويت  دس هٌبثغ كتبيخبًِ داًطگبُ ػلَم پضضكي ايي هَسد ثسيبس صذق هي: تر هبي كهنه ويرايش

 .ضًَذ ّب سشيغ ثِ سٍص هي ثذليل ايٌكِ هٌبثغ پضضكي ، هغبلت ٍ سٍش. است

تَاى دسيبفت كِ چِ  ثب ثشسسي تؼذاد دفؼبت استفبدُ يب ثِ اهبًت سفتي يك كتبة هي :ميسان استفبده

لبثل ركش است كِ ايي كتت ًيض ثِ ػلت اضغبل فضبي (اًذ  ستفبدُا الةّبيي ثسيبس كن استفبدُ ٍ يب  كتبة

 ).گشدًذ، كتت اسصضوٌذ اص هؼيبس فَق خبسج است كتبثخبًِ ٍجيي هي

 :منببع مستثني از وجين

خشيذاسي ًطذُ  ثبالتيي لذين كِ ًسخِ جذيذ آًْب ثِ دليل ليوت الهٌبثغ 

ّبي ٍ هٌبثغ هشجغ  اعلس

هٌبثغ ًفيس ٍ ٌّشي كِ تصبٍيش سًگي ٍ كبغزّبي اػبلء داسًذ، ٍجيي ًخَاٌّذ ضذ 

 :مسئوليت وجين منببع
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ٍ هسئَليت اجشايي سسبًي ٍ كتبثخبًِ هشكضي است  عالهسئَليت اصلي ٍجيي هٌبثغ ثب كويتِ ٍجيي هشكض اط

ثش ػْذُ ثخص اهبًت ٍ سفبسضبت ٍ گشٍُ كبسضٌبسي ٍجيي هٌبثغ چبپي هتطكل اص كبسضٌبسبى هَضَػي 

 .ثبضذ اس ثخص هشجغ ٍ كبسضٌبس ًطشيبت هيثخص سفبسضبت، ثخص اهبًت، كبسضي

 ٍ كتبثخبًِ هشكضي ٍ تَسظ ثخص سسبًي عالاطثذيْي است كليِ اػوبل ًْبيي ٍجيي دس هشكض : تجصشُ

 .گيشد سفبسضبت ٍ صيش ًظش هسئَل كتبثخبًِ اًجبم هي

  :شيوه كبر وجين منببع

ّب اص  ضَد ٍ توبهي هٌبثغ هجوَػِ لجل اص ضشٍع ػوليبت ٍجيي اثتذا ػول سفخَاًي كتبثخبًِ هشثَعِ اًجبم هي

 كتبثخبًِ هشثَعِايي كبس تَسظ كتبثذاساى . ضَد لحبػ هٌبثغ هفمَدي، اهبًت ٍ هَجَدي كٌتشل ٍ ثبصثيٌي هي

دّي ٍ  تَاًٌذ ٍظبيف سشٍيس ّب ثِ تطخيص سشپشست كتبثخبًِ هي جْت ايي اهش كتبثخبًِ. گيشد صَست هي

 .خذهبت اهبًت خَد سا دس همغغ صهبًي هٌبست تؼغيل ًوبيٌذ تب ثب دلت ثيطتشي هشاحل فَق سا اًجبم دٌّذ

  ضَد  اًجبم هيٍجيي هٌبثغ كتبثخبًِ ثِ عَس هستوش دس هشداد هبُ ّشسبل

  تؼذاد هٌبثغ ٍجيي ضذُ دس ّش دٍسُ ثبيذ هتٌبست ثب كل هٌبثغ هَجَد دس كتبثخبًِ ثبضذ ٍ ايي هيضاى

ًبهِ ثِ پيطٌْبد كتبثخبًِ هشكضي ٍ تبييذ  ّشگًَِ تغييش دس هفبد ايي آييي .كل هٌبثغ ًجبضذ% 5ثيطتش اص 

 .ضَساي پژٍّطي داًطگبُ اهكبى پزيش خَاّذ ثَد

 

 :منببع وجينسرنوشت 

 حزف ضًَذ ٍ ٍيشايص جذيذ ثِ هجوَػِ اضبفِ ضَد

 حزف ضًَذ ٍ ّوبى ٍيشايص هجذداً خشيذاسي ضَد 

حزف ضًَذ ٍ دسصَست ًيبص هٌبثؼي جذيذتش ٍ ثْتش دس ّويي صهيٌِ هَضَػي تْيِ ضَد 

صحبفي ضَد ٍ ثِ هجوَػِ ثبصگشدد 
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 .ثِ اًجبس هٌتمل ضَد 

 :نپس از وجي

 ضَد اهِ كتبثخبًِ حزف هيهَجَدي كتبثْب اص ثشى 

ضَد  كتبثْبي ٍجيي ضذُ ثِ اًجبس فشستبدُ هي 

 ّبي ٍجيي ضذُ هَجَد دس اًجبس اص اهَال داًطگبُ خبسج كشدى كتبة

ي  ّب ٍ يب هشاكض آهَصضي ٍ پژٍّطي ٍ تْيِ ّبي ٍجيي ضذُ ًْبيي ثِ كتبثخبًِ فشٍش، اّذا ٍ يب اًتمبل كتبة 

 .سفبسضبت ي تحَيل هٌبثغ تَسظ ثخص صَستجلسِ

ٍ كتبثخبًِ هشكضي داًطگبُ  سسبًي العًبهِ ثِ پيطٌْبد كويتِ ٍجيي هشكض اط ّشگًَِ تغييش دس هفبد ايي آييي 

ػلَم پضضكي ثَضْش ٍ تصَيت هؼبًٍت پژٍّطي داًطگبُ اهكبى پزيش ثَدُ ٍ هشاتت ثِ كتبثخبًِ هشكضي 

 .خَاّذ ضذ الماع


