باسمو تعالی
ّ
كتاب يك غذا ست؛  ...يك نوشيدنی روح است و چنانچو مقوى باشد ،روح را تقويت میكند.
مسم
مع
خ
بايد مواظب باشيم هك مبادا نوشيدنی وم ،خطرانك ،افسد ،گنديده و مضز با رنگآميزىاهى يلی خوب ،دست مردم داده شود( ...مقام ظم رهبزى مدظلو العالی)
ًظش ثِ اّويت كتبة ٍ كتبثخبًِ ،ثِ هٌظَس استلبدُ ثيطتش ٍ كبسآهذ اص اهكبًبت هَجَد دس كتبثخبًِ داًطگبُ ،حلظ ٍ ًگْذاسي هٌبثغ ٍ اػوبل
سٍش ّبي يكٌَاخت ٍ ّوبٌّگ دس خذهبت اهبًت هَاد كتبثخبًِ اي ،ايي آييي ًبهِ دس 38هبدُ تٌظين ضذُ است.

شرایط عضًیت
هبدُ .1داًطجَيبى جذيذالَسٍد پس اص پش كشدى كشم هطخػبت اػضبء ٍ اسائِ هذاسک هَسد ًيبصٍ پشداخت حق ػضَيت ،ػضَ كتبثخبًِ هی ضًَذ.
هبدُ .2كبست ػضَيت داًطجَ يک ّلتِ ثؼذ اص تكويل هطخػبت غبدس هی گشدد .دس ايي هذت اهكبى اهبًت كتبة ٍجَد داسد.
هبدُ .3هجلؾ حق ػضَيت  33333سيبل هی ثبضذ 15333 ،سيبل آى ثِ هٌظَس ضبسط كبست ػضَيت دسيبكت هی گشدد.
هبدُ .4هذت اػتجبس كبست تب پبيبى دٍسُ تحػيل داًطجَ هی ثبضذ.
مىابع اطالعاتی
هبدُ .5هٌبثغ كتبثخبًِ ،ضبهل هٌبثغ هكتَة ٍ ؿيش هكتَة اص جولِ كتبةً ،طشيِ ،پبيبى ًبهِ ّبي تحػيلی ،لَح كطشدُ ٍ ًَاس كبست هی ثبضذ.
هبدُ .6هٌبثؼی كِ ثِ اهبًت دادُ ًوی ضَد:
 كتت هشجغ
 كتت خبظ ٍ ًبيبة
 پبيبى ًبهِ ّبي تحػيلی
ً شم اكضاسّبي ثب هحذٍديت ًػت
تجػشُ .ثؼضی اص هٌبثغ ثٌب ثِ ضشايط ٍ تطخيع هسئَل كتبثخبًِ ثِ اهبًت دادُ ًوی ضَد.
شرایط اماوت
هبدُ .7اهبًت گشكتي هٌبثغ كتبثخبًِ كقط ثب اسائِ كبست ػضَيت هيسش است.
ماده .8استلبدُ اص كبست ػضَيت تٌْب هٌحػش ثِ خَد ػضَ است ٍ هٌبثغ كتبثخبًِ كقط ثِ غبحت كبست اهبًت دادُ هی ضَد.
هبدُ .9اهبًت گيشًذُ هجبص ًيست هٌبثغ اهبًت گشكتِ ضذُ سا ثِ ديگشاى ٍاگزاس ًوبيذ.
هبدُ .13هشاجؼِ حضَسي جْت اهبًت هٌبثغ كتبثخبًِ ضشٍسي است .
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هبدُ .11تؼذاد هٌبثغ اهبًی ثشاي داًطجَيبى ثِ ضشح صيش هی ثبضذ:
 هقطغ كبسضٌبسی  3جلذ
 هقطغ كبسضٌبسی اسضذ  4جلذ
 هقطغ دكتشا  6جلذ
تجػشُ  .1تؼذاد اهبًت كتبة ّب ثٌب ثِ تطخيع هسئَل ثخص اهبًت قبثل تـييش هی ثبضذ.
تجػشُ  .2داًطجَيبى سبل آخش كِ ثشاي آصهَى كبسضٌبسی اسضذ آهبدُ هی ضًَذ دس غَست ًذاضتي سبثقِ ديشكشد هی تَاًٌذ تب  5هٌجغ
اطالػبتی سا ثِ اهبًت ثگيشًذ.
هبدُ .12هذت اهبًت ثشاي داًطجَيبى توبم هقبطغ  8سٍص هی ثبضذ.
تجػشُ  .1تبسيخ ثبصگطت كتبة دس ثشگِ يبدآٍس آخش كتبة دسج ضذُ است .
تجػشُ  .2هذت اهبًت ًطشيبت ،يک ّلتِ هی ثبضذ.
تجػشُ  .3آييي ًبهِ اهبًت هٌبثغ الكتشًٍيكی ًيض ّوبًٌذ هٌبثغ چبپی هی ثبضذ.
رزري ي تمذیذ مىابع
هبدُ .13توذيذ كتبة ثشاي داًطجَيبى هقطغ كبسضٌبسی  1هشتجِ ٍ كبسضٌبسی اسضذ ٍ دكتشا  2هشتجِ هی ثبضذ.
هبدُ .14دس غَست سصسٍ ًجَدى هذاسک ثِ اهبًت ثشدُ ضذُ ٍ ػذم تبخيش ،توذيذ هذاسک اهكبى پزيشخَاّذثَد.
هبدُ .15اهكبى سصسٍ هٌبثؼی كِ ثِ اهبًت دادُ هی ضَد ٍجَد داسد.
هبدُ .16كتت دسسی ،ضشٍحً ،طشيبت ادٍاسي ٍ هٌبثغ الكتشًٍيكی قبثل توذيذ ًوی ثبضذ.
هبدُ .17توذيذ تللٌی اهبًت كتبة ثب ضوبسُ هستقين كتبثخبًِ  3441965اهكبى پزيش است.
دیرکرد مىابع اطالعاتی
هبدُ .18ديشكشد هٌبثغ اطالػبتی ثِ اصاي ّش سٍص  1333سيبل هی ثبضذ .
تجػشُ .هجلؾ ديشكشد اص ضبسط كبست ضوب كن هی ضَد.
هبدُ .19جشيوِ تكشاس تأخيش ثيص اص  3ثبس ،هجلؾ  13333سيبل هی ثبضذ.
تجػشُ  .چٌبًچِ تكشاس تأخيش ّش يک اص اػضبء ثيص اص  5هشتجِ ثبضذ ،ػضَيت كشد خبطی ثِ هذت يک تشم تؼليق هی گشدد.
هبدُ .23دس غَست تأخيش ،كتبة قبثل توذيذ ًوی ثبضذ.
ساله مطالعٍ

هبدُ .21توبهی اػضبي كتبثخبًِ هی تَاًٌذ دس سبػبت كؼبليت كتبثخبًِ اص سبلي هطبلؼِ استلبدُ ًوبيٌذ.
هبدُ .22اػضبيی كِ هٌبثغ سا ثشاي هطبلؼِ داخل سبلي اهبًت گشكتِ اًذ ،ثبيذ هٌبثغ سا تب پبيبى سبػت كبسي كتبثخبًِ ثِ هيض اهبًت تحَيل دٌّذ دس
غَست ػذم تحَيل ثِ اصاي ّش سٍص جشيوِ ًقذي هحبسجِ هی گشدد.
هبدُ .23داًطجَيبى ػضَ هی تَاًٌذ  3هٌجغ سا ثِ غَست ّوضهبى ثشاي هطبلؼِ داخل سبلي ثِ اهبًت ثجشًذ.
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ساله کامپیًتر
هبدُ .24هجوَػِ اهكبًبت اػن اص سيستن ّب ،ايٌتشًت ٍ  ...ثشاي كؼبليت ّبي ػلوی  -پظٍّطی  -كشٌّگی دس اختيبس داًطجَيبى قشاس گشكتِ است.
تجػشُ :قبثل ركش است ،داًلَد غشكب دس ساستبي كؼبليتْبي پظٍّطی استلبدُ ضَد.
هبدُ .25اص تـييش دادى تٌظيوبت سيستن ّب خَدداسي كٌيذ.
تجػشًُ :ػت ّشگًَِ ًشم اكضاس ثذٍى ّوبٌّگی هسئَل سايبًِ تخلق هحسَة هی ضَد.
هبدُ .26اتػبل تللي ّوشاُ ٍ دٍسثيي ضخػی ثِ ّيچ ػٌَاى جبيض ًوی ثبضذ.
هبدُ .27كبيل ّبي هَسد ًيبص سا دس پَضِ اي ثِ ًبم خَد دس هسيش  Libraries < My Documentرخيشُ ًوبييذ.
تجػشُ .اص رخيشُ اطالػبت دس سبيش هسيشّب خَدداسي ًوبييذ.
هبدُ .28اطالػبت رخيشُ ضذُ دس سيستن ّب ،پبيبى ّش ّلتِ ( چْبس ضٌجِ -سبػت  )14حزف هی گشدد( .دس غَست ًيبص ثب هسئَل هشثَطِ ّوبٌّگ
ًوبييذ).
هبدُ .29سيستن ّب سا ثؼذ اص استلبدُ خبهَش ًٌوبييذ.
مقررات عمًمی استفادٌ از کتابخاوٍ ي مىابع آن
ثِ هٌظَس حلظ هٌضلت كتبة ٍ كتبثخبًِ ،كليِ ي اػضبء هَظق ّستٌذ هَاسد صيش سا سػبيت ًوبيٌذ:
هبدُ .33خبسج كشدى كتبة ٍ ًطشيِ اص كتبثخبًِ ثذٍى ثجت ٍ اطالع هسئَل اهبًت ،ؿيش قبًًَی ٍ ضوبى ضشػی داسد.
هبدُ .31هحبكظت اص هٌبثغ كتبثخبًِ ثِ ػْذُ ضوبست؛ ثٌبثشايي ّشگًَِ آسيت سسبًذى ثِ آًْب  -اػن اص ّش ًَع خط كطی ٍ ػالهت گزاسي حتی ثب
هذاد ٍ  ...ضوب سا هلضم ثِ پشداخت جشيوِ ًقذي هيكٌذ (ثش طجق هيضاى خسبست ٍاسدُ).
هبدُ .32سػبيت سكَت ٍ حلظ آساهص  ،الصهِ هطبلؼِ ٍ تحقيق است ؛ ثٌبثشايي حلظ سكَت دس سبلي كتبثخبًِ الضاهی است.
هبدُ .33لطلب اص سّب كشدى كتبة  ،ثؼذ اص استلبدُ  ،سٍي هيض هطبلؼِ خَدداسي كٌيذ.
هبدُ .34خَاّطوٌذين كتبة ّب سا ثؼذ اص هطبلؼِ يب اسجبع ،كقط ثِ هسئَل هيض اهبًت تحَيل دّيذ.
هبدُ .35لطلب ثؼذ اص اتوبم هطبلؼِ  ،غٌذلی ّب سا هشتت كٌيذ ٍ اص جبثجبيی لَاصم ٍ تجْيضات كتبثخبًِ خَدداسي ًوبييذ.
هبدٌُّ .36گبم ٍسٍد ثِ ثخص هخضى اص ثِ ّوشاُ داضتي كيق ٍ سبک دستی خَدداسي كٌيذ.

تسًیٍ حساب
هبدُ .37د اًطجَيبى دس صهبى كبسؽ التحػيلی ،اًتقبل ٍ يب هْوبى ضذى دس سبيش داًطگبُ ّب ،ثبيستی هَاد اهبًتی ًضد خَد سا تحَيل دٌّذ ٍ ثب
كتبثخبًِ تسَيِ حسبة ًوبيٌذ.
هبدُ .38كليِ كبسؽ التحػيالى هقطغ كبسضٌبسی اسضذ داًطگبُ ضْيذ هطْشي (سُ) هی ثبيست يک ًسخِ اص پبيبى ًبهِ خَد سا ثِ ّوشاُ قبلت
الكتشًٍيكی آى (  CDيب  ) DVDكِ هطبثق ضيَُ ًبهِ داًطگبُ تْيِ ضذُ است ثِ كتبثخبًِ تحَيل دٌّذ.
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