
 :كتابخانه وظايف شرح

 :سرپرست

 ّب داًطكذُ هسئَليي ثب كتبثخبًِ اهَر ّوبٌّگي

 سزپزستي تحت كبركٌبى فؼبليت ثز ًظبرت

 كتبثخبًِ اداري ّبي ًبهِ تٌظين

 كتبثخبًِ ػولكزد گشارش تٌظين ٍ ّوكبراى اس ػولكزد اطالػبت دريبفت

 هزكشي كتبثخبًِ ثب كتبثخبًِ اهَر ّوبٌّگي

 :كتابدار

 .است گزديذُ اثالؽ هبفَق همبم طزف اس كِ اهَري اًجبم ٍ پيگيزي

 كتبثخبًِ ادارُ ٍ هجالت ٍ كتت اس استفبدُ جْت السم ّبي ًبهِ آييي تْيِ

 احتوبلي ًَالص رفغ ٍ هجالت ٍ ّب رٍسًبهِ دريبفت ثِ هزثَط اهَر پيگيزي

 هجالت ٍ ّب رٍسًبهِ فبكتَر پزداخت ثِ هزثَط اهَر پيگيزي

 آًْب پيگيزي ٍ غيزهصزفي ٍ هصزفي هَاد درخَاست

 كتبثخبًِ اس خزٍج جْت ٍجيٌي كتت ثِ هزثَط اهَر پيگيزي

 داًطگبُ اًتطبرات ثب صحبفي ًيبسهٌذ كتت دريبفت ٍ ارسبل پيگيزي

(PMDR) ُديجيتبلي هٌبثغ پَرتبل اس استفبدُ جْت داًطجَيبى ٍ ػلوي ّيئت اػضبء هطبٍر  

 داًطگبُ كتبثفزٍضي ثب كتبة دريبفت ٍ سفبرش ثِ هزثَط اهَر پيگيزي ٍ ّوبٌّگي

 ػلوي ّيئت اػضبء ٍ ّب داًطكذُ هسئَليي پژٍّطي، هؼبًٍت ثب كتبة ّبي ًوبيطگبُ جْت السم ّبي ّوبٌّگي اًجبم

 حسبثذاري ثب كتبة خزيذ ثَدجِ اػتجبر تبهيي جْت السم ّوبٌّگي

 كتبة خزيذ فبكتَر پزداخت جْت داًطكذُ كبرپزداسي هسئَل ثب ّوبٌّگي

 درخَاستي كتت خزيذ جْت كتبة ًوبيطگبُ در فؼبل ضزكت



 ّوكبراى حضَر ػذم هَالغ در اهبًت هيش ثب ّوكبري

 (ًَيسي فْزست لَاػذ ثٌذي، ردُ هَضَػي، سزػٌَاى) هَاد سبسهبًذّي اثشارّبي جذيذ ّبي ٍيزايص اس آگبّي كست

 اًگليسي ٍ فبرسي كتت ثٌذي ردُ ٍ تحليلي تَصيفي، ًَيسي فْزست

 هزاجؼبى ثِ كتبة تحَيل ٍ اهبًت

 داًطجَيبى ًيبس هَرد هٌبثغ رسرٍ

 پزهزاجؼِ كتت ػَدت جْت داًطجَيبى ثب توبس ٍ تبخيزّب پيگيزي

 هٌبثغ اس صحيح استفبدُ جْت هزاجؼيي ثِ پبسخگَيي ٍ راٌّوبيي

 ،پزسٌل داًطجَيبى ، اسبتيذ ضبهل هزاجؼيي حسبة تسَيِ

 رٍساًِ صَرت ثِ كتت هخشى ًوَدى هزتت

 فزسَدُ ٍ لذيوي كتت ٍجيي

 ّب كتبثخبًِ سبيز ثب ارتجبط ثزلزاري ٍ ّوبٌّگي ٍ ّوكبري

 ػلوي ّيئت اػضبء ٍ داًطجَيبى ًيبس هَرد هٌبثغ اًتخبة در هطبركت

 .دارًذ صحبفي ثِ ًيبس كتبثخبًِ اس خبرج در كِ هٌبثؼي ليست تْيِ ٍ ثبضذ هي هيسز كتبثخبًِ در كِ هٌبثؼي صحبفي

 هجالت ّبي لفسِ كزدى هزتت ٍ سبسي آهبدُ ٍ كبردكس در اطالػبت ًوَدى ٍارد ٍ جذيذ هجالت ثجت

 (كتبة ػطف ٍ ثبركذ ، اهبًت كبرت الصبق)دي سي ٍ التيي ، فبرسي كتت ضبهل هٌبثغ سبسي آهبدُ

 ّب ضلف كبرت فبيل سبسي هزتت ٍ ثزٍسرسبًي ٍ ضلف كبرت پطت در كتبة ّز ًسخ ثجت ضوبرُ كزدى ٍارد

 اسبتيذ ٍ داًطجَيبى اس ّب درخَاست ثجت ٍ ًيبسسٌجي

 درخَاست فزم تكويل جْت ايٌتزًت طزيك اس ًظز هَرد كتبثطٌبسي اطالػبت تكويل ٍ ّب سفبرش ثزرسي

 كتبثخبًِ هجوَػِ هَضَػي تؼبدل ايجبد ٍ ثَدجِ تٌظين ثِ تَجِ ثب ًيبسّب ثٌذي اٍلَيت

 هَردًظز هَاد خزيذ جْت كبرگشاراى ٍ فزٍضٌذگبى ٍ ًبضزاى ثب ارتجبط ٍ كتبة ًوبيطگبّْبي در حضَر

 ضذُ سفبرش هَاد كبهل دريبفت ٍ پيگيزي



 ثجت دفبتز در ّب دي سي ثجت ٍ كتت كزدى هْز ٍ ثجت ٍ گذاري ضوبرُ

 ضذُ ٍجيي كتت ٍ اطالػبتي هٌبثغ اّذاي ثِ هزثَط اهَر سبهبًذّي

 ٍة در رسبًي اطالع جْت جذيذ كتت ليست ارسبل ٍ كتت درخَاست ثزگِ ٍ رسيذ ثزگِ ، خزيذ كويتِ تبيپ

 داًطكذُ سبيت

 كتبثخبًِ افشار ًزم ثِ ضذُ ًَيسي فْزست هٌبثغ اطالػبت ٍرٍد

 آهبر ارائِ ٍ هٌبثغ ٍ اهبًت سيستن اس گشارش ٍ گيزي آهبر

 كتبثخبًِ سبيت ّبي سيستن ّبي ٍيزٍس آًتي ثزٍسرسبًي

 داًطكذُ كبهپيَتز هزكش كبرضٌبس ثب ّوبٌّگي طزيك اس سيستوْب هؼبيت پيگيزي


