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  کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی ١-٣-٣
 ریاست کتابخانه: �

 Kاس و مطالعه دائم در امور مربوط به کتاب و کتابداری جهت پیشربد هدفهای کتابخانه آشنایی کامل با وظایف و اهداف کتابخانه  •
  بررسی و ارزشیابی برنامه های جاری و آتی پیشنهادی کتابخانه   •
 ها ها در جهت تحقق برنامه پیش بینی بودجه سالیانه موردنیاز کتابخانه  •
 کمی و کیفی فعالیت های  کارکنان کتابخانهارزشیابی    •
 تعیین رشح وظایف کلیه کارکنان کتابخانه مرکزی و تقسیم وظایف  بین آنان   •
 دریافت گزارش مستمر کار از کارمندان کتابخانه   •
  ریزیرشکت در جلسات ، اتخاذ تصمیم و برنامه   •
 بات انجام  مکات  ا و ههای مختلف بین کتابخانهاولویتتعیین   •
 های پژوهشی کتابخانهرسپرستی طرح •
 هامصاحبه با داوطلبان استخدام برای مشاغل مناسب کتابخانه   •
 پیشنهاد در مورد تشویقات، ترفیعات و ... کارمندان و هر نوع امور مربوط   •
 ها و پیشنهاد آن به معاونت پژوهشی بررسی نیازهای پرسنلی و تجهیزاتی کتابخانه   •
وردن امکان آموزش و تواdندسازی نیروی انسانی کتابدار با هدف تخصصی dودن بخشهای کتابخانه و بهینه سازی کیفیت تسهیل و فراهم آ  •

 ای دانشگاه ارائه خدمات کتابخانه
 همکاری با مجامع و مراکز علمی و فرهنگی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج •

  
 اداره پشتیبانی و خدمات کتابخانه : ١-٣-٣-١
  بخش اداری �

کارگاهها و هoیش ها                                                                                                           ت روزمره کتابخانه و نیزبرگزاریانجام کليه امـور اداری مربوط به کتابخانه، کارکنان و دفرت رئيس کتابخانه در امورا         
 بخش انتشارات �

  همکاری در نرش آثار علمی ارزشمند اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه شامل تالیف، ترجمه ، تحقیق و چاپ نرشیات ادواری •
  همکاری در نرش کتب، تالیف و ترجمۀ اعضای هیات علمی و کارکنان •
  تجلید، تعمیر و صحافی منابع چاپی کتابخانه •

  
 بخش  مجموعه سازی (ثبت و سفارش)  �

  .بررسی ابزارهای انتخاب مواد چاپی(کاتالوگ ها ، سایت نارشان ) و تهیه سیاهه های پیشنهادی از منابع انتخاب شده جهت سفارش •
 .منابع از طریق ارسال کاتالوگ و ... با اعضای هیات علمی و دانشجویان و انجام نیاز سنجی از این گروه جهت گزینش ارتباط •
 بررسی و کنرتل لیست سفارشات با موجودی کتابخانه برای پرهیز از خرید تکراری •
  نظارت بر مراحل سفارش مواد مورد نیاز با توجه به در خواست ها •
  ت بر امور سفارش های داخلیبرنامه ریزی و نظار  •
     .نظارت بر پیگیری و دریافت کامل مواد سفارش شده •
  .برقراری و حفظ ارتباط با فروشندگان، نارشان و کارگزاران •
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  .تنظیم و پیشنهاد بودجه برای ایجاد تعادل موضوعی مجموعه •
   تسویه حسابهمکاری نزدیک با واحد مالی دانشکده ، جهت ارائه صورتحساب ها ، پرداخت ها و  •
  تقویت خرید اشرتاکی •
  برقراری ارتباط و نظارت بر روابط بین کتابخانه ای (امانت بین کتابخانه ای) •
انجام کلیه امور مربوط به منابع اهدایی اعم از دریافت از مراکز و اشخاص و بررسی های مربوطه    برنامه ریزی و کنرتل اجرای مبادله، اهدا و •

    مجموعه یا تکراری بودن به مراکز دیگر ارسال می گردندکه درصورت عدم تناسب با 
  .ساماندهی و کنرتل منابع وجین شده و مفقودی در کتابخانه •
  پیشنهاد سفارش و تهیه وسائل تجهیزات کتابخانه های تابعه دانشگاه •
  رشکت در dایشگاه های کتاب برگزار شده در کشور و خرید بر اساس درخواست های رسیده •

.  
  های اطالعاتی:سفارش و تامین پایگاهبخش  �

  های فعال در این حوزههای علمی  مفید و یا معرفی شده از طریق رشکتبررسی و معريف پایگاه •
 های آموزشی پژوهشی موردنیاز دانشگاههای علمی و اطالعاتی در حوزهتأمین و تقویت مناسب ترین پایگاه •
ها از طریق اتوماسیون و ایمیل و دریافت بازخورد و نظرات کاربران ، نیز رسیدگی و رفع مشکالت اهع رسانی دسرتسی آزمایشی و دایمی پایگاطال  •

نهایی کردن همکاری و عقد   جانبه پایگاه، دریافت نظرات متخصصین و اساتید خارج از دانشگاه مربوط به این حوزه،  موجود، بررسی همه
  قرارداد در صورت لزوم؛

  هاي هدف در قالب خرب، ا�يل، ب�، پاورپوینت و ... ؛عاتی به گروههای اطال معرفی پایگاه •
  .تنظیم و پیشنهاد بودجه برای ایجاد تعادل موضوعی مجموعه  •
     همکاری نزدیک با واحد مالی دانشکده ، جهت ارائه صورتحساب ها ، پرداخت ها و تسویه حساب. •
  تقویت خرید اشرتاکی  •
  با نحوه و زمانبندی متفاوت پرداخت؛   حساب مربوط به منابع خريداري شده گ�ي قراردادها و تسويهپي •
 ايجاد، تكميل و معريف مخزن كتب الكرتونيك كتابخانه؛  •
 فراهم ساخ� امکان دسرتسی رسیع و راحت به منابع اطالعاتی برای اعضاء هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه به منظور پشتیبانی از   •

 موزشی و پژوهشی کنونی و آینده دانشگاههدف های آ 
  تأمین و تهیه نسخه های جدید نرم افزار جامع کتابخانه ای و ویرایش آن به منظور استانداردسازی خدمات کتابخانه ای •

  
  بخش اطالع رسانی: �

  جدید. ها برای رفع مشکالت پیش آمده، اعoل پیشنهادات و تغییرات و بکارگیری امکاناتارتباط مداوم با رشکت •
  های موجود از نظر تایید عضویت، شارژ اعضا و بخش های مدیریتی دیگر پایگاهبررسی مداوم و روزانه پایگاه •
  هاي آموزيش براي اعضاي هيئت علمي و دانشجويان تحصيالت تكمييل بررسی نیازهای مرتبط با برنامه های آموزشی و پژوهشی و  برگزاري كارگاه •
  ابع خريداري شده به رياست كتابخانه؛گزارش نقاط ضعف و قوت من •
  مراجعه مداوم به ایمیل دانشگاهی جهت پاسخ یا راهنoیی کاربران و دریافت پیشنهادات آنان؛ •
  مدیریت پورتال کتابخانۀ مرکزی •
  مدیریت متمرکز  رسور و نرم افزار کتابخانه  •
 تهیه فایل پشتیبان از از اطالعات کتابخانه؛ •
  های اطالعاتی؛اينرتنتي مربوط به پایگاهبروزنگهداري صفحة  •
  پاسخگويي و راهنoيي حضوری و تلفنی به مراجع� ؛ •
 تهیه و ارائه گزارش های آماری و گزارش های عملکردی مربوط به بخش    •
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 تهیه مقاالت فارسی و انگلیسی برای دانشجویانراهنoیی یا   •
التین و ارائه خدمات گوناگون از جمله خدمات آموزش سواد اطالعاتی،، مدیریت اطالعات، های مورد اشرتاک فارسی و تسلط کامل به کلیۀ پایگاه •

مهارت های اطالع یابی و انتشارات به منظور تواdند ساخ� اعضای هیأت علمی و دانشجویان در برآوردن نیازهای علمی، آموزشی و پژوهش 
 .خود و تولید علم

 کردن مراجعین از منابع و خدمات کتابخانه مرکزیتهیه بروشورهای آموزشی به منظور آگاه  •
  تهیه فایلهای راهنoی آموزشی و نحوه استفاده از پایگاههای اطالعاتی   •
  همگام dودن منابع و خدمات با تحوالت جامعه و نیازهای متحول جامعه دانشگاهی •

 
  بخش سمعی و برصی �

ای ههای آموزشی، کمک آموزشی و پادکست کلیه رشتهسی دی کتاب، سی دیآماده سازی منابع مختلف مورد نیاز مراجعه کنندگان نظیر  •
 مرتبط با دانشگاه

 امانت، تکثیر و آموزش منابع فوق الذکر •
 DVD Playerارائه خدمات در محل با تجهیزات مختلف نظیر کامپیوتر، پروژکتور و  •
  های الزمارائه آموزش •

  
  بخش خدمات فنی �

های فارسی و التین (آماده سازی منابع شامل مراحل مختلف مهمور dودن منابع، ورود اطالعات کامل کتابشناختی به نرم آماده سازی کتاب •
  افزار کتابخانه، تهیه  و چاپ برچسب ها و الصاق آنها به منابع)    

  هاآماده سازی پایان نامه •
  های تحقیقاتیآماده سازی طرح •
   آماده سازی سی دی های همراه کتاب •
  های از رده خارج شده یا گمشده در نرم افزار کتابخانهاعoل وجین کتاب •
  های صحافی شدهآماده سازی کتاب •
  جایگزینی کتاب های گمشده •
  اصالح و الصاق مجدد بارکد و برچسب های مخدوش و گمشده  •
 تهیه و ارائه گزارش های آماری و گزارش های عملکردی مربوط به منابع و مدارک چاپی موجود درخواستی    •
 فهرست نویسی بنیادی منابع در صورت لزوم •
 آموزش دانشجویان همکار به عنوان کار دانشجویی •
  
  
  
  
  
  
  اداره کتب و نرشیات : ١-٣-٣-٢

 بخش امانت: �
  علمی،دانشجویان وکارمندان جهت عضویت درکتابخانه ؛هاي جديداعضای هیات پذيرش عضويت •
ات ها از سیستم کامپیوتری کتابخانه، این اطالعامانت کتب و سایر منابع کتابخانه: هریک از اعضا پس از جستجوی اطالعات کتابشناختی کتاب •

  دهد؛ر آیین نامه بخش امانت به عضو تحویل میرا به کتابدار بخش امانت تحویل داده و کتابدار کتاب مربوطه را طبق ضوابط تعیین شده د
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  تحویل گرف� کتب امانتی و سایر منابع؛ •
ها را بر حسب شoره رده در جای مربوطه های برگشتی از نام اعضا، کتابها: بخش امانت پس از حذف کتابفایل dودن کتب برگشتی در قفسه •

  دهد.در قفسه قرار می
  ها؛ت موجود در کتب و مشخص dودن مفقودیخوانی و برطرف dودن اشکاال  قفسه •
های فرسوده از قفسه خارج شده و ابتدا اسامی آنها در فایلی ثبت شده وسپس برای های فرسوده جهت صحايف مجدد: کتابجدا dودن کتاب •

  گردد.صحافی ارسال می
  تسویه حساب اعضا •
  وجین منابع؛ •
  مقررات دیرکرد ؛پیگیری و بررسی برگشت امانات و استفاده از  •
  های فهرستنویسی شده و رفع مغايرت كتب ارسال شده با اطالعات شبكه؛دریافت و تنظیم کتاب •
  های گردش کتاب و ارائه پیشنهادات اصالحی؛بررسی نارسایی •
  دریافت عناوین پیشنهادی همکاران و دانشجویان جهت خرید؛ •
  ئی؛محافظت و نگهداری از منابع موجود و انجام تعمیرات جز  •
  راهنoیی مراجعین؛ •
  هاي جديد در صورت نیاز؛ها و عضويتتهيه گزارش از تعداد مراجع�، تسويه حساب •
  راه اندازي كامپيوترهاي بخش مراجع� و نگهداري و كنرتل عملكرد آنها؛ •
  )RFIDثبت و تگ گذاری کتب بخش در سیستم حفاظتی کتابخانه ( •

  بخش نرشیات �
 فاريس و الت�؛تهيه فهرست نرشيات ادواري  •
  دهي و نگهداري نرشيات ادواري؛نظم •
  سفارش نرشیه چاپی در صورت نیاز •
  اقدام براي صحايف نرشيات در صورت نیاز؛ •
  اتخاذ تصميم در خصوص مجالت با مشورت رياست كتابخانه؛ •
  تعیین کمبودها و نقص نرشیات و انعکاس برای اقدام الزم؛ •
  ربران ارائه اطالعات و  راهنoیی الزم به کا •
 نظارت بر امور سالن نرشیات •
 وجین نرشیات  •

  بخش مرجع �
 پاسخگویی به سواالت مرجع •
 آموزش نحوه استفاده از منابع مرجع به مراجعه کنندگان •
 کمک به محققان در یاف� منابع مناسب جهت انجام پژوهش •
 قفسه خوانی در بخش مرجع بصورت ادواری  •
 منابع چاپی اعضای هیات علمی و دانشجویان به ویژه منابع جدیدشناخت نیازهای تحقیقاتی و مطالعاتی و  •
 گزارش خالءهای اطالعاتی موجود در بخش مرجع به مدیریت کتابخانه و تهیه سیاهه منابع مرجع مورد نیاز برای انتخاب و سفارش و خرید •
 نظارت بر امور سالن مرجع •
 ز طرف ریاست کتابخانهارائه گزارش ساالنه بخش مرجع و انجام سایر امور محوله ا •
 آموختگان در سایت پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران (ایرانداک)نامه و رساله دانشثبت و تایید پایان •
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دانشجویان فارغ التحصیل مقطع  pdfو  word) درقالب CDتحویل و مشاهده و کنرتل اطالعات وارد شده  در نسخه چاپی و فایلهای فرشده( •
 کارشناسی ارشد و دکرتی

 پایان نامه ورساله دانشجویان در نرم افزار کتابخانه مرکزی  PDFثبت چکیده و  •
پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله دکرتی به تفکیک رشته تحصیلی و سال دفاع و مشخصات  CDتنظیم و رده بندی و فایل کردن  •

 جهت آرشیو و دسرتسی در صورت نیاز دانشجویان 
تهیه لیست و ارسال نسخه چاپی پایان نامه های تحویلی از دانشجویان به بخش خدمات فنی و فایل و مرتب سازی پایان نامه های تحویلی  •

  پس از فهرستنویسی براساس رده بندی در قفسه های بخش مرجع 
  تهیه و تنظیم کتابشناسی ها و فهرست های مشرتک •
  آوری ، تنظیم و طبقه بندی اسناد و مدارک  ارزشمند دانشگاه جمع •
 حفظ و حراست از كتاب هاي ناياب و اسناد و مدارك تاريخي و قد�ي موجود در دانشگاه •

 


