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بٍ وام خذا
مادٌ  :1مقذمٍ
وتبثربًِّبزض  فػطاعالفبت گطزاًٌسگبىٍ  اضبفِزٌّسگبىاعالفبتٍ  زاًصتَغیفهی ضًَسٍهجوَفِ گستطی

ًمصی حیبتیزض  فولىطز آًْب زاضز .هجوَفِگستطی ضبهل فقبلیتّبییاظلجیلضٌبسبییًیبظّبیجبهقِفلویٍ 
فطاّنوطزىاهىبًبتالظمثطایتأ هیيًیبظّبّ ،وگبمًوَزىهٌبثـٍذسهبتثبتحَالتجبهقِ فلوی ،فطاّنسبذتي
اهىبىزستطسیسطیـٍضاحتثِهٌبثـاعالفبتیاظضاُزٍضًٍعزیهثِهٌؾَضپطتیجبًیاظّسف

ّبیپژٍّطیٍ

آهَظضیهیضَز.
ذظهطیّطوتبثربًِثِهٌعلِسٌسیاستوِثِثسیبضیاظپطسصّبیهسیطیتییهوتبثربًِزضثلٌس هستٍوَتبُ

ذظهطی هجوَفِگستطی وتبثربًِ یىیاظضایجتطیيٍهتساٍلتطیياثعاضّبیثطًبهِضیعیضسوی
هستپبسدهیزّس .
هسیطیتهجوَفِ ،وٌتطل اًتربة ٍحفؼتقبزلهجوَفِ وتبثربًِهحسَة  هیضَز .زضٍالـایيذظ هطی ثبّسف 
هیضَز تبثباتىب  ثط آى اظًفَش
تجییيهقیبضّبٍاّسافهجوَفِ گستطیثطایتأ هیيًیبظّبیجبهقِفلویتسٍیي 
سلیمِّبٍزیسگبُّبیغیطاغَلیافطاززضاهَضوتبثربًِجلَگیطیضَز ٍهٌبثـ ثطاسبسفالئكضرػیافطازهرتلف

ضزیباًتربةًطًَس.
مادٌ  :2رسالت کتابخاوٍ
«وتبثربًِترػػی،ثِفٌَاىهْوتطیيهٌجـاعالفبتیٍپژٍّطیجبهقِفلویذَز،
سبظهبىیبفتِزضضضتِ ّبیهطثَطٍّوبٌّگثباّسافٍثطًبهِ

ثبیسهجوَفِایهتَاظىٍ

ّبیسبظهبىهبزضفطاّنآٍضز » (استبًساضزّبی

وتبثربًِّبیترػػیایطاى ) .وتبثربًِوبًَىاغلیتأ هیيهٌبثـاعالفبتیم ٍضزًیبظهحممبىٍپژٍّطگطاىاست ،

هططٍطثِآىوِهٌبثـآىضٍظآم زٍاظلحبػوویٍویفیجَاثگَیًیبظّبیضٍثِضضسجبهقِاستفبزُوٌٌسُثبضس .
ّیچوتبثربًِایثسٍىزاضتيهجوَفِایلَیًویتَاًسثِضسبلتذَزجبهِفولثپَضبًسٍهجوَفِوتبثربًِثبیس
ثبظتبثیاظهغبلتضٍظآهسهَضزاستفبزُزضهَضَفبتهَضزتحمیكثبضس .ثٌبثطایيایجبزهجوَفِایلَیاظهٌبثـ چبپی
ٍالىتطًٍیىیوِثتَاًسًیبظّبیجبهقِوبضثطاى ثبلمٍَُثبلفقل وتبثربًِضاپبسدزّسٍؽیفِاغلیوتبثربًِاست .
مادٌ  :3بًدجٍ
ثَزجِثطًبهٍِچ اضچَثیاستوِهطظّبیاًتربةضاهطرع هیوٌس ٍتػویوبتضاهستٌسهی سبظز« .وتبثربًِ
ترػػیثبیساظثَزجِوبفی  ،هستملٍهٌبستثبّسف ّبٍٍؽبیفهسٍىٍم غَة  ذَزثطذَضزاضثبشزتبثتَاًس
ًیبظّبیاعالفبتیجبهقِاستفبزُ وٌٌسُضاثِضاحتیثطآٍضزُسبظ ز» (استبًساضزّبی وتبثربًِّبیترػػیایطاى ) .ثب
تَجِثِایٌىِ ثَزجِتقْسیهبلیاستوِاظفقبلیت ّبیضطٍضیحوبیتهیوٌس،اّویتٍجَزآىثِفٌَاىیىیاظ
ثرصّبیذظهطیالعاهیاست  تب اّسافشوطضسُزضذظ هطیضاهحمك ساظز « .زض ثَزجِجبضیوتبثربًِثبیس
ّعیٌِّبیهطثَطثِتْیٍِجبیگعیٌیهٌبثـ،زستطسیثِپبیگبُ ّبیاعالفبتی،تساضنثطًبهِّبٍّعیٌِّبی حفبؽت

ًٍگْساضیهٌؾَضضَز»(استبًساضزّبیوتبثربًِّبیترػػیایطاى).

تجػطُ:ثَزجِوتبثربًِثبیسثبًؾطهسیطوتبثربًٍِثطهجٌبیٍؽبیفٍاّسافثِاهَضترػیعیبثس .
مادٌ  :4جامعٍ کتابخاوٍ
جبهقِ وتبثربًِ ضبهل افضبی ّیئت فلوی،وبضضٌبسبى،وبضوٌبىٍ زاًطجَیبى سبظهبىهیضَز.
مادٌ  :5تعاریف
وتبثربًِّبیتحمیمبتیوِثبهجوَفِ ّبیترػػیذَزذسهبت

 -1-5وتبثربًِترػػی  -پژٍّطی« :
اعالفبتیٍیژُایضاثِگطٍّیاظوب ضثطاىٍپژٍّطگطاىاضائِهی زٌّس» (استبًساضزّبی وتبثربًِّبیترػػی
ایطاى).
-2-5هَضَفبتتحتپَضص:ظهیٌِهَضَفیهٌبثـٍهساضنگطزآٍضیضسُزضحَظُفٌی -هٌْسسیٍّوسَ
ثبضضتِّبیفلویفقبلزضسبظهبى استوِضبهل  ثطقٍالىتطًٍیه،فٌبٍضیاعالفبت،هىبًیه،وطبٍضظی،
هًِسسیپعضىی،ظیست فٌبٍضی،ضیوی،هٌْسسیضیوی،غٌبیـغصایی،هغبلقبتٍتحمیمبتفٌبٍضی هیضَز.
 -3-5هٌبثـوتبثربًِ  :هٌبثـاعالفبتیهَضزًیبظوتبثربًِ ثِزٍزستِهٌبثـ  وتبثیٍغیطوتبثی فبضسیٍ
اًگلیسیزض لبلتچبپی ٍالىتطًٍیىیتمسینهی ضَز .ایيهٌبثـ فجبضتاًساظ  :وتبة ،اسٌبزٍ  هساضن (ضبهل
پبیبىًبهِ،اًتطبضاتزٍلتی،اًتطبضاتسبظهبىّبیثیيالوللی ،هجوَؿُهمبالتگطزّوبییّب،استبًساضزّبیهلی

لَحّبی
ٍثیيالوللی،جعٍُ،گعاضشسفط،گعاضشعطح ّبیپژٍّطی ،هٌبثـٍهساضنهٌتطط  ضسُسبظهبى ) ،
ًبهِّب) ،هَاززیساضیٍضٌیساضی  ،زستطسیثِ
ًبهِّبً،وبیِ 
فططزُ،پیبیٌسّب  (ًططیبتازٍاضی،چىیسُ  
پبیگبُّبیاعالفبتیزاذلیٍذبضجی .

ثطًبهِضیعیضیَُگطزآٍضیهَازثًِحَیوًِِفمظاحتیبجبتفَضیضا
هجوَفِسبظی ٍفطاّنآٍضی « :

-4-5
ثطعطفوٌس  ،ثلىِهجوَفِایهٌسجنٍهقتجط ضا ثِ ٍجَزآٍضزوِثتَاًسًیبظّبیسبل ّبیآتیضاثطهجٌبی
اّسافٍذسهبتپیص ثیٌیضسُثطآٍضز ُ ًوبیس» (زاًطٌبهِوتبثساضیٍاعالؿ ضسبًی)« .اًتربة،سفبضشٍ
زضیبفتهٌبةؿوتبثربًِایاظضاُذطیس،اّسا  یبهجبزلِ،وٌتطلپیبیٌسّبٍغحبفیآًْبضافطاّن آٍضی هیًبهٌس»
(زاًطٌبهِوتبثساضیٍاعالؿضسبًی).
مادٌ  :6ريش اوتخاب مىابع اطالعاتی
ضای  گعیٌصثْتطیيٍهٌبست تطیيهٌبثـاظثیيسبیطهٌبثـ
اًتربةهٌبثـاعالفبتیثِهجوَفِضاّجطزّبیوالى ة
اعالفبتیگفتِهیضَز.
 -1-6ذطیس (یب سفبضش) :وتبة (چبپیٍالىتطًٍیىی ) اظًوبیطگبُّبیثیيالوللیٍترػػی،سفبضشا ظ
ًبضطیيزاذلیٍوبضگعاضاىًبضطا ىذبضجی؛ هجالت (چبپیٍالىتطًٍیىی ) اظًبضطا ى،وبضگعاضاى  ،زستطسیثِ

سبیتّب ٍ پبیگبُّبیاعالفبتی؛ هٌبثـزیساضیٍضٌیساضی  ٍلَح ّبیفططزُ  اظتَظیـوٌٌسگبى؛ زستطسیثِ
ٍة 

پبیگبُّبیاعالفبتی(زاذلیٍذبضجی)اظعطیكًبضطاىیبوبضگعاضاى .

هطاحلاجطایی  )1 :اضائِاعالفبت  ٍ هقطفیاثعاضٍهٌبثـ الظمثِ وبضثطاى ثطایاًتربثیزلیك،هٌبستٍغحیح؛ 
 )2زضیبفتزضذَاستّب ٍاعالفبتهَضزًیبظثطایّطهٌجـ

؛  )3اضظیبثیهٌبثـزضذَاستضسُ اظلحبػ

ثِضٍظثَزى ،افتجبضًبضط ،ویفیتفیعیىی  ٍ
ّوبٌّگی ثباّسافهجوَفِ سبظی،ظهیٌِهَضَفیوتبثربًِ ،
پیگیطیسفبضضبت؛ٍ)5آگبّیضسبًیهٌبثـاعالفبتی جسیس.
جلَگیطیاظذطیسفٌبٍیيتىطاضی ؛ )4
هجوَفِسبظیاست(ضطایظ

زضذَاستّبثطفْسُوتبثساضهترػع

تجػطُ:1ضٌبسبییهٌبثـجسیسٍاضظیبثی
وتبثساضهترػعزضاستبًساضزّبیوتبثربًِّبیترػػیایطاىتقطیفضسُاست).
تجػطُ:2هسئَلیتًْبییگعیٌصهٌبثـٍتػَیتسفبضشٍذطیسآىثطفْسُ هسیطوتبثربًِاست.
 -2-6اّسا :وبضضٌبسبىثرص هجوَفِسبظی پساظثطضسیهٌبثـزضیبفتی،هٌبثـهَضزًیبظوتبثربًِضااًتربة
هیوٌٌسٍسبیطهٌبثـضاثِوتبثربًِّبیبوبضثطاىهتمبضیاّساهی ًوبیٌس.
هغبثكآییيًبهِاًجبمهیضَز.

تجػطُ:اّسا
-3-6هجبزلٍِسبیطضٍشّبیهطسَم:زضهجبزلِالظماستوِّطوتبثربًِفْطستزلیكهٌبثـاعالفبتیهَضز
هجبزلِذَزضازضاخ تیبضوتبثربًِّبیزیگطلطاضزّستبثقساظاًتربةاٍلیِ  هصاوطاتالظم زضهَضزچگًَگی
ضٍشّبیهطسَم زض هجبزلِضطوتزضثطًبهِ ّبیّوىبضیثیيوتبثربًِ ای ٍ
هجبزلِغَضتپصیطز  .اظ زیگط 
وٌسطسیَمّبیتأهیيهٌبثـ استوِ ثبتَجِثِهسبئلٍهطىالتهبلی،حجنظیبزاًتطبضاتّ،عیٌِتْیِ،

سبظهبًسّی،حفبؽتًٍگْساضیهٌبثـ ضطوتزض ایيثطًبهِّب ثطایگستطش هجوَفٍِافتالیذسهبت
ضطٍضیاست.
تجػطُ  :1ضطوتزضوٌسطسیَمّبیزستطسیثِپبیگبُ ّبیاعالفبتیذبضجیثبیسثبهَافمتهقبًٍتتَسقِ

فٌبٍضیغَضتپصیطز.
سیبستّبٍهٌبفـسبظهبى

تجػطُ:2فمستفبّنًبهِّوىبضیزضتأهیيهٌبثـثبوتبثربًِّبیزیگطثبیسّوسَثب
ًوبی .
ثبضسٍهحتَایتفبّنًبهًِجبیسثبضهبلیغیطهتقبضفیضاثطسبظهبىتحویل ز
تجػطُ:3هجبزلِهغبثكآییيًبهِاًجبمهیضَز.
مادٌ  :7حفاظت ي وگُذاری
«وتبثربًِترػػیثبیسهحلهٌبسجیثطایحفؼًٍگْساضیهٌبثـذَزتساضنثجیٌسٍفضبیوبفی،جصاةٍحسبة
ضسُایضاثطای  وبضهٌساى،هطاجقبىٍاضائِذسهبتٍثطًبهِ ّبیذَزپیصثیٌیوٌس  .وتبثربًِثبیستساثیطٍالساهبت

الظمضاثطایجلَگیطیاظسطلت،ذسبضتٍآسیت ّبیزیگطیوِهوىياستثطاثطآتص سَظی،ظلعلِ،سیلٍ
آفتّبیهْنثِهجوَفٍِاضزآیسثِفولآٍضز »(استبًساضزّبیوتبثربًِّبیترػػیایطاى).


حفبؽتاظهج هَفِفجبضتاستاظ  :اّتوبموبضهٌساىٍوبضثطاىثطاستفبزُغحیحهٌبثـ
فیعیىی (غحبفیوتتًٍططیبتازٍاضی،تْیًِسرِالىتطًٍیه

 ،حفبؽتاظآسیت ّبی

) ،ایجبزهحیغیهٌبست (لفسِثٌسی استبًساضز،

وٌتطلزهب،ضعَثتًَ،ض ،اجطایثطًبهِهٌؾنٍپبیساضًؾبفتثطای ضفـآالیٌسُّبیشضُایماًٌسسیبّیٍزٍزُ،گطزٍ
ذبن ٍوٌتطلآفتّب)،حفبؽتاظهٌبثـالىتطًٍیىی (اهٌیتسیستنّبٍ هىبىشذیطُزازُّب،حفبؽتزضهمبثل
زستطسیغیطهجبظ ،تْیًِسرِپطتیجبى،وٌتطل ٍیطٍسٍغیطُ )،اهٌیتزضهمبةل  زظزیٍ  هقیٍةسبظی (ًػت
ثطًبهِضیعیزضهمبثلثالیب
سیستنافالمسطلت،ضفذَاًیهٌؾنٍ هوٌَفیتآٍضزىویفٍسبن زضزاذلهجوَفِ) ،
(ًػتسیستنافالمٍاعفبءحطیك ،ضفـآسیتّبیسبذتوبًیٍاتػبالت ثطقی).
تجػطُ « :1الظماستثطایّعیٌِّبیسطهبیِایوتبثربًِثَزجِایجسا اظثَزجِجبضیسبالًِپیصثیٌیٍتػَیت
ضَز»(استبًساضزّبیوتبثربًِّبیترػػیایطاى).
تجػطُ  :2آسیتضسبًسىثِاهَالٍهٌبثـوتبثربًِترلفهحسَة هیضَز ٍوتبثربًِهیتَاًسهترلفضاثِججطاى
ذسبضتٍهحطٍهیتاظذسهبتوتبثربًٍِازاضًوبیس .
قآییيًبهِاًجبمهیضَز.
ضفذَاًیهغبة
تجػطُ :3
مادٌ  :8ارزشیابی
اضظضیبثیهجوَفِثِهقٌبیهغبلقٍِثطضسیهجوَفِهٌبثـاعال فبتیثطاسبساّسافٍجبهقِوتبثربًِ ٍثطًبهِّبی
سبظهبىاست.

-1-8اّساف:
جوـآٍضیاعالفبتثطایتػوینگیطیزضتَسقِثْتطهجوَفِ

جوـآٍضیاعالفبتثطایهقطفیهجوَفِ

 تقییيًمبطلَتٍضقفهجوَفِهٌبثـاعالفبتیتقییياٍلَیتّبیحفبؽتًٍگْساضیهجوَفِ

اظثطًبهِّبیتحمیمبتی

 تقییيتَاًبییهجوَفِزضحوبیتجوـآٍضیاعالفبتثِهٌؾَضافعایصثَزجِ

جوـآٍضیاعالفبتثطایثطًبهِّبیّوىبضیثیيوتبثربًِای

ضٍشّبیاضظضیبثی:
 -2-8
 ثطضسیهیعاىاستفبزُاظهجوَفِ ثطضسیهجوَفِهَضَفیثطضسیّبیآهبضی

 ًؾطسٌجیاظجبهقِوتبثربًٍِهیعاىضضبیتهٌسیآًْب همبیسِثبفْطستّبیپیطٌْبزیهترػػبىٍفْطستهَضَفی -هساضناستفبزًُطسُ

 وتبةسٌجی هغبثمتثباستبًساضزّب هطبّسُهستمین-3-8فَایسًٍتبیج:
 ٍجیيهجوَفِفطاّنآٍضیهٌبثـ
 تغییطزضضیًَُبهٍِسیبستّبی  تقییيًمبطلَتٍضقفهجوَفِ ثطًبهِضیعیثطایاذتػبظثَزجِ

 ایجبزّوبٌّگیزضگطزآٍضیهٌبثـ اٍلَیتثٌسی

 استفبزُاظًتبیجاضظیبثیزضسبیطثرصّباعالؿضسبًی
 ّسفوٌسًوَزىهجوَفِسبظیٍسبیطذسهبت ٍجیيهغبثكآییيًبهِاًجبمهیضَز.

تجعضُ :
مادٌ  )9کمیتٍَای مجمًعٍسازی
 -1-9وویتِهطَضتی ٍ :ؽیفِایيوویتِ ّوىبضیزض اًتربة ٍاٍلَیتثٌسی هٌبثـ ُ ،هىبضیزضاضظیبثیذسهبت
وتبثربًِ ،ثطضسیًتبیجاضظضیبثیهجوَفِ  ،ایجبز ّوبٌّگی ٍاضتجبطثیيثرص ّبی هرتلفسبظهبىثبوتبثربًِ ،
تطغیتسبظهبىثِترػیعثَزجِّبیاضغط اضیّ ،وىبضیزضثطضسیهحتَاییهٌبثـٍجیيضسُاست  .افضبی ایي
وویتِ ضبهل هقبٍىتَسقِفٌبٍضییبًوبیٌسُایطبى ،ضؤسبیپژٍّطىسُّبٍهسیطیت ّبیبًوبیٌسگبى آًْب ،هسیط
وتبثربًٍِثٌبثطًیبظهترػػیيهَضَفیٍوبضضٌبسبىوتبثربًِ هیضَز.
 -2-9وویتِفٌی ٍ :ؽیفِووتیِفٌی تػوینگیطی زضاهَضفٌیٍجبضیوتبثربًِ  ،ثطضسیاضتجبطهَضَفیهٌبثـ ،
ثیيوتبثربًِای ٍایجبزّوبٌّگیثیي
ثطضسیضیَُّبی اضبفِاعالفبت ٍ ضٌبسبییضاُ ّبیاضتجبعی  ٍ ّوىبضیّبی 
گطٍُّبیوتبثربًٍِ
گطٍُّبٍثرصّبیهرتلفوتبثرب ًِاست.افضبیوویتِفٌی ضبهلهسیطوتبثربًِ،مترػػیي  

ثٌبثطًیبظزیگطوبضوٌبىهیضَز.

ثطضسیٍثبظًگطیضیًَُبهِمجوَفِسبظی فطایٌسیهستوطاستٍ ّط زٍ سبلیه ثبضپساظ اضائِ گعاضشاضظضیبثی
هجوَفٍِزضغَضتضطٍضتلبثل ثبظًگطیٍ،یطایصٍتػَیتهجسزاست.
ضیًَُبهِزض  9هبزُ ٍزضتبضید   ثِتػَیت  ّیئتضئیسُسبظهبىضسیسٍُاظتبضیدتػَیتلبثل
ایي 
اجطاست.

