آییي ًاهِ ٍجیي :
ٍجیي کتاب ٍ دیگز هٌاتع کتاتخاًِ ای در کتاتخاًِ ّای داًطگاُ ّای علَم پشضکی پذیذُ ای تایستِ است کِ
ًوی تَاى آى را ًادیذُ گزفت .سیزا تا فزگطت پزضتاب داًص ،هٌاتع کتاتخاًِ ای رٍس تِ رٍس اس دیذگاُ داًص دچار
فزسَدگی هی گزدد .کتاتخاًِ ی داًطگاُ علَم پشضکی ًیاسهٌذ جایگشیٌی هٌاتع تاسُ تِ جای هٌاتع پیطیي است ٍ
اگز چٌیي ًطَد پَیایی کتاتخاًِ اس هیاى هی رٍد.تل اًثار ضذى هٌاتع پیطیي دستزسی تِ هٌاتع تاسُ را سخت
تز هی ًوایذ ٍ ًیش گٌجایص کتاتخاًِ را هی گیزد ٍ اس سَد دّی آساى تِ دٍر هی دارد
الف .دستاٍردّای ٍجیي:
 .1پیذا ضذى جای هٌاسة تزای هٌاتع تاسُ.
 .2دستزسی آساى تز تِ هٌاتع تاسُ.
 .3پیایٌذ تٌذّای  2 ٍ 1پَیایی کتاتخاًِ خَاّذ تَد.
ب .رٍش ّای ٍجیي:
 .1هٌاتع فزسَدُ کِ ضتاب رٍ تِ پیص داًص آًْا را کن ارسش ًوَدُ ٍ اس سَد دّی افتادُ اًذ کٌار
گذاضتِ هی ضًَذ.
ً .2سخِ ّای تکزاری کِ ًوی تَاًٌذ سَد دّی سیادی داضتِ تاضٌذ تِ تیزٍى راًذُ هی ضًَذ ٍ هٌاتع
کارا جایگشیي آًْا هی ضًَذ.
ج .هٌاتعی کِ ّیچگاُ ٍجیي ًوی ضًَذ:
 .1هٌاتع تاریخ پشضکی ٍ هٌاتع ٌّزی کِ سهیٌِ ساس داًص پشضکی ّستٌذ.
 .2هٌاتع سزچطوِ در ّز یک اس رضتِ ّای پشضکی.
هَارد ّ 2 ٍ 1زگاُ دچار فزسَدگی ضًَذ ،صحافی خَاٌّذ ضذ.
د .چِ کسی تایذ کار ٍجیي را اًجام دّذ:
اًجوٌی تزساختِ اس سزپزست کتاتخاًِ هزکشی ٍ یک تي کارضٌاس کارکطتِ ی هیش اهاًت کتاتخاًِ ی
ًطاًِ ٍ یک تي اس تخص سفارش کتاتخاًِ هزکشی.

ُ .چگًَگی اًجام ٍجیي:
 .1تز پایِ سٌجِ ّای گفتِ ضذُ هٌاتع ٍجیٌی ضٌاسایی هی ضًَذ.
 .2پس اس ضٌاسایی هٌاتع ٍجیٌی اًجوي ٍجیي اس چگًَگی اًجام کار آگاُ هی ضَد.
 .3هٌاتع ٍجیٌی تا ضٌاسِ ّای تایستِ ّواًٌذ عٌَاى ٍ ًَیسٌذُ یا ٍیزاستار ٍ ضوارُ ثثت ،لیست هی
ضًَذ.
 .4لیست پایاًی تِ دست کارضٌاساى ،در ًزم افشار جاهع کتاتخاًِ دارای کذ تاسُ ٍ سپس تِ کارگشاراى
اهَال ساسهاى دادُ هی ضًَذ تا گام ّای پس اس آى تزداضتِ ضَد.
 .5کارگشار ثثت کتاب در دفتزّای ثثت ،کتاب را هطخص هی کٌذ.
 .6کتاب ّای ٍجیي ضذُ اس اختیار کتاتخاًِ تیزٍى رفتِ ٍ فزایٌذّای پس اس آى در ستاد داًطگاُ اًجام
هی پذیزد.

