
  شرح وظايف كتابدار

 

 وموجودي كتابخانه ورد نياز با توجه به در خواست هام منابعمراحل سفارش انجام  

 پيگيري و دريافت كامل مواد سفارش شده، نظارتانجام ،

 منابعو سفارش  دانشجويان و انجام نياز سنجي جهت گزينش ،اعضاي هيات علمي از تعامل و اخذ پيشنهادات خريد منابع

) و تهيه ، چاپي و اينترنتي ( مثل كتابشناسي هاي جاري و گذشته نگر فارسي و التينو منابع  بررسي ابزارهاي انتخاب مواد 

 سياهه هاي پيشنهادي از منابع انتخاب شده جهت سفارش

 ارتباط و نظارت بر روابط بين كتابخانه اي

 با هماهنگي سرپرست كتابخانه رنامه ريزي و اجراي وجين در كتابخانهب

 كسب آگاهي از ويرايش هاي جديد ابزارهاي سازماندهي مواد و پيشنهاد سفارش آن به بخش فراهم آوري

 نظارت بر انجام صحيح فهرستنويسي توصيفي ، تحليلي و رده بندي منابع

و  نمايه سازي مواد  سر عنوان هاي موضوعي ، رده بندي ها ، فهرستهاي مستند:ظارت بر كاربرد صحيح ابزارهاي سازماندهي ن

 فهرستنويسي

 برنامه ريزي در امور مربوط به رايانه اي كردن اطالعــــات منابع سازماندهي شده و گسترش شبكه كتابشنــاختي

 موجود براي بخش فهرستنويسي و نمايه سازي كتابخانه مشاركت در طراحي و توسعه نرم افزار

 همكاري و هماهنگي با بخش سفارشات ، مرجع ، امانت و نشريات ادواري

 كسب آگاهي از انواع منابع چاپي و الكترونيكي مرجع بويژه منابع جديد

 شناخت نيازهاي تحقيقاتي و مطالعاتي اعضاي هياًت علمي و دانشجويان

 يشبرد پژوهش هاي اعضاي هياًت علمي و دانشجويان دانشگاههمكاري فعال در پ

 برنامه ريزي و مشاركت در انتخاب نشريات ادواري و هماهنگي با بخش سفارشات 

 ثبت و ضبط صحيح اطالعات ادواري هاي دريافت شده و بايگاني هاي آنها

ي ها و منابع وابسته به آنها مانند فهرست ها ، نمايه برنامه ريزي و نظارت بر تهيه و تدارك ادوارو نظارت بر امور سالن نشريات

 نامه ها چكيده نامه ها  

 تنظيم آئين نامه امانت مواد و باز پس گيري آنها،  انجام صحيح امور امانت

 انجام و نظارت بر امور بازگرداندن و ترتيب كتب و منابع برگشتي به قفسه



 تحويل مدرك به منظور ايجاد و برقراري خدمات امانت بين كتابخانه اي و خدماتبرقراري ارتباط با ساير مراكز و كتابخانه ها 

   نظارت بر امور سالن مطالعه

 منابع و سازماندهي  آماده سازيانجام و نظارت بر فرآيند 

 سرويس دهي و راهنمايي و پاسخگويي به مراجعين جهت استفاده صحيح از منابع

 مربوطه و پيگيري معايب سيستمها و نيازهاي بخش وسخت افزار كنترل و مراقبت از رايانه هاي

 ساير امور محوله از طرف مافوق 

 


