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کرمانشاه (کتابخانه مرکس آموزشی درمانی امام رضا )ع  آیین نامه و مقررات استفاده از  

 ػضَیت    
  ػضَیت : هٌظَض اظ ػضَیت زض وتبثربًِ، اضائِ هساضن هَضز ًيبظ ٍ ٍضٍز اعالػبت ضرع هتمبضي ثِ ًطم افعاض وتبثربًِ اي هي ثبضس .

  اػضب ّيأت ػلوي ٍ هطثيبى ضسوي، پيوبًي ٍ حك التسضیس هي ثبضس . وبزض آهَظضي زاًطگبُ : هٌظَض اظ وبزض آهَظضي زاًطگبُ وليِ

  زوتطاي ترػػي هي ثبضس . تب وبضزاًي همبعغ اظ یىي زض : هٌظَض اظ زاًطجَي ضبغل ثِ تحػيل بىزاًطجَی  

 ثيوبضستبى هي ثبضس.وبضوٌبى : هٌظَض اظ وبضوٌبى وليِ پطسٌل ضسوي ، پيوبًي، عطحي ٍ لطاضزازي ضبغل زض 
  

 استفبزُ وٌٌسگبى

  زض ثيوبضستبىضبغل وبضوٌبى   الف(

 ضبغل ثِ تحػيل  پعضىي ٍ پيطاپعضىي زاًطجَیبى(   ة

 وبزض اهَظضي ٍ اػضبي ّيئت ػلوي (   ج

 

توبهي وبضوٌبى اػن اظ ضسموي،پيوبًي، عطحمي،   ٍ  زاًطگبُ ػلَم پعضىي وطهبًطبُ ،زاًطجَیبىٍاػضبي ّيئت ػلوي وبزض آهَظضي    

 اظ هٌبثغ وتبثربًِ استفبزُ ًوبیٌس. هي تَاًٌس ػضَیتزاضا ثَزى ضطایظ  ثِ ضطط  ثيوبضستبى ثيوبضستبىلطاضزازي ضبغل زض 

 هساضن ػضَیت 

 یه لغؼِ ػىس ثِ وتبثربًِ.  اضایِ ة(  تىويل فطم زضذَاست ػضَیتالف( 

وتبثربًِ استفبزُ  ز ض زاذل اهىبًبت اظ تَاًٌس هي  هَلت زاًطجَیي وبضت اضائِ غَضت زض زاًطجَیبى هْوبى اظ سبیط زاًطگبّْب       

 .ًوبیٌس 

 : وتبثربًِذسهبت  

 ٍ ضمٌيساضي  زیمساضي  همَاز   فطمطزُ،  لَح  ًبهِ، پبیبى چبپي، ػلوي ازٍاضي ًططیبت  هٌبثغ وتبثربًِ : هٌظَض اظ هٌبثغ وتبثربًِ، وتبة،

  . ثبضس هي............ 

الوؼبضف، فطٌّگْب، زاًص ثطط( تٌْب زض سبلي وتبثربًِ لبثل استفبزُ ّستٌس ٍ ثِ ّيچ ٍجِ  وتبثْبي هطجغ )زائطُ .1

 ضَز.  اهبًت زازُ ًوي

اظ اهبًت گطفتي وتبة  هبُ زٍ، ثبض زٍم  یه هبُثبض اٍل ،  ثؼس اظ تصوط چٌبًچِ اهبًت گيطًسُ تأذيط زاضتِ ثبضس .2

 ثبض تىطاض وبضت ػضَیت ثوست یىسبل ػسم اػتجبض ذَاّس ضس.  3هحطٍم ذَاّس ضس. زض غَضت 

تَاًس اظ اهبًت گيطًسُ تمبضبي استطزاز ضا ثٌوبیس ٍ ػضَ هؤظف است وتبة ذَاستِ ضسُ ضا  وتبثربًِ زض ّط ظهبى هي .3

 زض اسطع ٍلت ثِ وتبثربًِ ثبظ گطزاًس. 

ثبیستي زض لفسِ ٍسبیل ضرػي زض وتبثربًِ گصاضتِ ٍ زض ایي هَضز  هطاجؼيي ثِ وتبثربًِ ٍسبیل ضرػي ضا هي .4

 ّيچگًَِ هسئَليتي هتَجِ وتبثساضاى ًيست. 

اي ثِ آى ٍاضز آٍضز هؤظف است وِ ػيي وتبة ضا  فطاّن ًوبیس. )زض غَضت  ّط ػضَ وِ وتبثي ضا هفمَز ٍ یب غسهِ .5

 ضَز.  زض ّوبى هَضَع (پطزاذت ذسبضت ًمسي پصیطفتِ ًويًجَزى ٍیطایص جسیسي 
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اهبًت گيطًسگبى ثب تَجِ ثِ تبضید ثبظگطت، هؤظف ّستٌس وتبة ضا زض هَػس همطض، ػَزت یب توسیس ًوبیٌس ٍ زض  .6

غَضت ًيبظ ثِ توسیس هجسز، وتبثساض ثرص اهبًت پس اظ وٌتطل وتبة اظ حيث ضظضٍ ًجَزى وتبة هَضز ًظط، هست 

ًوبیس ٍ زض غَضت ضظضٍ ثَزى، وتبثساض ثِ هتمبضي ضظضٍ، ثطگطت وتبة ضا  هغبثك آئيي ًبهِ توسیس یب ضظٍ هي اهبًت ضا

 ًوبیس.  اػالم هي

زض غَضتي وِ توبهي ًسد یه وتبة اهبًت زازُ ضسُ ٍ هطاجؼِ وٌٌسُ زیگطي هبیل ثِ استفبزُ اظ ّويي وتبثْب  .7

اهىبًي وِ جْت ضظٍ وتبة زض ًطم افعاض پبضس آشضذص تؼطیف ثبضس، وتبثساض ثرص هي تَاًس ثب استفبزُ اظ  هي

 گطزیسُ، وتبة هَضز ًظط ضا ثطاي فطز هصوَض ضظضٍ ًوبیس.

 

زض غَضتي وِ هطاجؼيي ثرص اهبًت هبیل ثبضٌس وتبة ضا زض سبلي وتبثربًِ هغبلؼِ ًوبیٌس، اعالػبت وتبثطٌبذتي  .8

ظف است وتبة ضا ثب اضائِ وبضت ػضَیت  فمظ زض سبلي وتبة ضا ثِ وتبثساض هيع اهبًت تحَیل زازُ ٍ وبضثط هؤ

 وتبثربًِ هغبلؼِ ًوبیس. 

وليِ وبضثطاى زض پبیبى زٍضُ تحػيلي ذَز هلعم ثِ تسَیِ حسبة ثب وتبثربًِ هي ثبضٌس. ثسیي هٌظَض وبضثط، ثطگِ  .9

َسظ هسئَل تسَیِ حسبة ضا ثِ ثرص اهبًت تحَیل زازُ ٍ وبضت ػضَیت اٍ ثبعل ضسُ ٍ ثطگِ تسَیِ حسبة ت

ضَز. اگط وبضثط، وتبة اهبًتي ذَز ضا ػَزت ًسازُ ٍ یب هفمَز وٌس، هؤظف است آى وتبة ضا  وتبثربًِ اهضبء ٍ هْط هي

ذطیساضي ٍ جبیگعیي ًوبیس ٍ زض غَضت ًبیبة ثَزى وتبة، ثٌب ثط ًظط هسئَل ثرص اهبًت ثبیس یىي اظ وتت هَضز 

ضا ذطیساضي وطزُ ٍ ثِ جبي وتبة هفمَزي ثِ وتبثربًِ تحَیل زّس.  ًيبظ ٍ پط وبضثطز زاًطجَیبى ثب ٍیطایص جسیس

 تَاًس ثب پطزاذت جطیوِ ثب وتبثربًِ تسَیِ حسبة ًوبیس. فمظ زض ایي غَضت هي

ٌّگبهي وِ یىي اظ اػضبء وتبثربًِ )فبضؽ التحػيل ضسى،  هأهَضیت، ثبظًطستگي، پبیبى هأهَضیت، ثَضسيِ( ثغَض  .11

گطزز، ٍاحس هؼطفي وٌٌسُ ػضَ هؤظف است لجل اظ اًجبم ّط گًَِ اهَضي  هطوع لغغ هياش ثب هَلت یب زائن ضاثغِ

ثطگِ تسَیِ حسبة ضسوي ضا اظ وتبثربًِ تمبضب ًوبیس. زض غيط ایٌػَضت ٍاحس هؼطفي وٌٌسُ هسئَل تْيِ وتبة یب 

 هَازي است وِ ػضَ ػَزت ًسازُ است. 

 گطزز.  پس اظ تسَیِ حسبة ػضَ ثب وتبثربًِ ،ػضَیت ثبعل هي .11

 

 تؼساز ٍ هست اهبًت هٌبثغ ثط اسبس جسٍل ظیط هي ثبضس :

 

 هست اهبًت تؼساز هٌجغ اػضب

 ضٍظ 31 جلس 5 ٍاػضبي ّيئت ػلوي وبزض آهَظضي

 ضٍظ 15 جلس 3  بىزاًطجَی

 ضٍظ 15 جلس 2 وبضوٌبى
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 پایگاه داده ها واینترنتخدمات  

 ایستگبُ ّبي وبضي هتػل ثِ ایٌتطًت جْت استفبزُ وبضثطاى -1

 زض هحل پبیگبُ ػطضِ اعالػبت ٍ وتبثربًِ ٍاي فبياهىبى استفبزُ اظ ایٌتطًت  -2

 ٍ وتبثربًِ زیجيتبل حٌبى هرتلف فطاّن ًوَزى زستطسي ثِ پبیگبّْبي اعالػبتي -3

 RDMLوتبثربًِ زیجيتبلي  -4

 ٍجَز زستگبُ پطیٌتط ٍ اسىٌط ثطاي استفبزُ وبضثطاى -5

 وظایف پایگاه عرضه اطالعات :

  وبضثطاى ضاٌّوبیي  .1

 ضبهل وتبة، هجلِ ٍ پبیبى ًبهِ زیجيتبل هٌبثغ ٍ اعالػبتي ّبي پبیگبُ زض ثبظیبثي ٍ جستجَ جْت هطبٍضُ ٍ ضاٌّوبیي  .2

 . اعالع ضسبًي زض هَضز زستطسي ثِ اًَاع هٌبثغ زیجيتبل3

 . اضائِ ذسهبت پطیٌت، اسىي، اضائِ فبیل الىتطًٍيه ضٍي هحول ّبي اعالػبتي4

  . ًػت ًطم افعاضّبي هَضز ًيبظ وبضثطاى ثب ّوبٌّگي لجلي5

 راهنماي استفاده از پایگاه عرضه اطالعات :

 ضبهل اػضبي وتبثربًِ هي ثبضٌس. طاى .وبضث1

 .ثبضٌس زاضتِ  VPN. وبضثطاى ثطاي استفبزُ اظ ایٌتطًت ثبیس 2

 .ُ یب هحل وبض ذَز هطاجؼِ ًوبیٌسزاًطىس  IT ثرص ثِ  VPN. وبضثطاى جْت زضیبفت 3
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 آیین نامه وجین

 تؼطیف

 ضَز.  ٍجيي فطآیٌسي است وِ اظ عطیك آى وتبة ّبي ظائس ٍ یب ثي استفبزُ اظ هجوَػِ ذبضج هي 

 ّسف

ّبي ظائس ٍ ثي  گطزز، لصا اظ عطیك ٍجيي اظ اًجبضتِ ضسى وتبة اظ آًجب وِ هجوَػِ وتبثربًِ یه اضگبًيسن زض حبل ضضس هحسَة هي 

 ّبي جسیس ٍ ضضس هجوَػِ فطاّن ذَاّس ضس.  ضَز ٍ فضبي الظم ثطاي وتبة استفبزُ جلَگيطي هي

 اّويت

ضسس وِ زیگط جبیي ثطاي وتت جسیس  چ چيع اظ آى ون ًطَز، ظهبًي فطا هياگط ثِ هجوَػِ وتبثربًِ ثغَض هساٍم اضبفِ ضَز ٍ ّي 

ّبي جسیسثِ زليل ووجَز فضب  ثِ ًسضت ذطیساضي ضًَس ٍ زستطسي ثِ هَاز  ضَز وتبة ٍجَز ًرَاّس زاضت. ایي اهط هَجت هي

ثٌبچبض زست اظ ثْطُ جَیي اظ هجوَػِ  ذَاٌّس ثيبثٌس ٍ تَاًٌس آًچِ ضا هي هجوَػِ چٌبى ثطاي استفبزُ وٌٌسگبى زضَاض ضَز وِ ًوي

چطا وِ ًِ تٌْب هٌبثغ ثِ ضٍظ ًيستٌس ثلىِ یبفتي وتبثْبي لسیوي ٍ فطسَزُ هيبى حجن ظیبزي اظ وتبة ٍ لفسِ ّبي  زاضًس ثط هي

 سبظز. فططزُ وبض ضا ثطاي وبضثطاى ٍ وتبثساضاى زضَاض هي

 ضَاثظ ٍ هؼيبضّب

تَاى اظ هجوَػِ ذبضج ًوَز، اهب زض غَضتي وِ اظ وتبثْبي  یظ ًبهٌبست ضا هيٍضغ ظبّطي: وتبثْبي هٌسضس ثب ٍضغ ٍ ضطا

 پطهطاجؼِ وٌٌسُ  ثبضٌس، هي ثبیست ثب ًسرِ ّبي جسیس جبیگعیي ضًَس. 

ًسرِ تىطاضي: ایي هَضز ضبهل وتبثْبیي است وِ ثسٍى زليل ثيص اظ حس لعٍم ًسرِ ّبي تىطاضي آًْب زض هجوَػِ گطزآٍضي 

ّب  اًس ٍ ثٌبثطایي اظ آى ّبیي است وِ ثٌب ثِ ضطایظ ٍ هَلؼيت ظهبًي، اظ ػٌبٍیي پطهطاجؼِ ثَزُ ثَط ثِ وتبةضسُ است ٍ یب هط

اًس ٍ یه  ّبي تىطاضي تْيِ ٍ زض هجوَػِ لطاض زازُ ضسُ است، اهب زض ضطایظ فؼلي اّويت هَضَػي ذَز ضا اظ زست زازُ ًسرِ

 ًسرِ ّبي تىطاضي ثبیس اظ هجوَػِ ٍجيي ضًَس.  ًوبیس، لصا ًسرِ اظ آى ًيع زض هجوَػِ وفبیت هي

وٌس وِ ٍیطایص لسیوي ثب ٍضٍز ٍیطایص  ّبي وٌِْ تط ٍ هٌسَخ:  ایي هؼيبض ثيطتط زض ذػَظ وتت ػلوي غسق هي ٍیطایص

 گطزز، الظم است وِ ٍیطایص لسیوي اظ هجوَػِ ٍجيي ضَز. جسیستط هٌسَخ هي

زٌّس ٍ ون  ّب، اػتجبض هحتَایي ذَز ضا اظ زست هي ػلوي پس اظ هطٍض سبلّبي  هحتَاي لسیوي ٍ ون اضظش: ثؼضي اظ وتبة

ًَیسي ٍ ػلَم وبهپيَتطي ػوط هحتَایي ٍ تبضید هػطف وتبثْب ثِ سطػت هٌمضي هي  ضًَس. هثالً زض هَضز ظثبًْبي ثطًبهِ اضظش هي

 گطزز.
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ة هي تَاى زضیبفت وِ چِ وتبثْبیي ثسيبض ون هيعاى استفبزُ: ثب ثطضسي تؼساز زفؼبت استفبزُ ٍ یب ثِ اهبًت ضفتي یه وتب

استفبزُ ٍ یب ثي استفبزُ ثَزُ ٍ ٍاجس ضطایظ ٍجيي ّستٌس. ثطاي ایي وبض هيتَاى هحسٍزُ ظهبًي سِ سبل ضا زض ًظط گطفت ٍ 

 وتبثي وِ ثِ هست سِ سبل استفبزُ ًطسُ است ثْتط است اظ هجوَػِ ذبضج ضَز.

 ًيطٍي اًسبًي

یي افطاز جْت اًجبم ٍجيي ّستٌس، ظیطا اٍالً ثيطتط اظ سبیطیي ثب هجوَػِ ذَز آضٌب ّستٌس، ثبًيبً ثْتط اظ وتبثساضاى ّط ثرص ثْتط 

 اًس. زیگطاى اظ ًيبظّبي هطاجؼيي ذَز آگبُ

 ضٍش وبض  

يبضّبي وتبثساض هَظف است ثػَضت سبليبًِ، ثِ هٌظَض ثبظوطزى فضب ثطاي وتبثْبي جسیس ٍ ضٍظآهس ًوَزى هجوَػِ ذَز ثط اسبس هؼ

ثطضوطزُ ٍ ثِ تطتيت ضزُ ّبي هَضَػي، هجوَػِ ضا ثطضسي ٍ ػول ٍجيي ضا اًجبم زّس. زض پبیبى وبض ٍجيي، ثبیس وتبثْبي ٍجيي 

ضسُ ثِ ٍسيلِ ّيبتي هطوت اظ چٌس ًفط اظ وتبثساضاى هترػع وتبثربًِ هَضز ثطضسي لطاض گيطز تب چٌبًچِ وتبثي استثٌبئي تطريع 

 گطزاًسُ ضَز. زازُ ضس ثِ هجوَػِ ثبظ

 هطاحل پس اظ ٍجيي

اي ثب اهضبي هسئَل ثرص  پس اظ آًىِ هؼلَم ضس چِ وتبثْبیي ثبیس ٍجيي ضسُ ٍ اظ هجوَػِ وتبثربًِ ذبضج ضَز، غَضتجلسِ 

)ثِ  وتبثربًِ، هسیط وتبثربًِ ٍ زیگط وسبًي وِ هسئَليتي زض ایي هَضز زاضًس، تْيِ ٍ ثِ اهضبي افطاز ثطسس ٍ زض آى سطًَضت وتبثْب

غالحسیس افطاز( ًَضتِ هي ضَز. هبًٌس اّساء ٍ هجبزلِ ثب زیگط وتبثربًِ ّب. )شوط ضوبضُ ثجت، ػٌَاى وتبة، ًبم ًَیسٌسُ ٍ زیگط 

هطرػبت وتبة ضطٍضي است(. پس اظ اًجبم ٍجيي فيعوي هٌبثغ، ثبیس ليست وتبثْبي ٍجيي ضسُ زض اذتيبض ثرص سبظهبًسّي لطاض 

 بثربًِ ًيع ثِ غَضت الىتطًٍيىي ٍجيي ضًَس.افعاض وت گيطز تب اظ ًطم

 

 


