شرح وظائف
 هرتفغ ساختي کوثَدّا ٍ ًیازّای کتاتخاًِ درحذ اهکاى تا تَجِ تِ ضرایظ هَجَد ایجاد هحیغی آرام ٍ هٌاسة تا ًیازّای هراجؼِ کٌٌذگاى گردآٍری ٍ حفظ هجوَػِ ای غٌی از هٌاتغ اعالػاتی ػلوی – تخصصی ٍ هرجغ در حَزُ فؼالیتْای داًطکذُ تقَیت رٍحیِ تحقیق ٍ پژٍّص درهراجؼِ کٌٌذگاى ٍ کوک تِ کطف ٍ پرٍرش خالقیتْا ٍ استؼذادّا پیگیری ٍتِ کارگیری ضیَُ ّای ًَیي کتاتذاری ٍ اعالع رساًی ٍ فٌاٍری ّای پیطرفتِ اعالػاتی در جْت استفادُ تْیٌِ از ًیرٍی اًساًی ،هٌاتغ  ،اهکاًات  ،تِ هٌظَر اضاػِ سریؼتر اعالػات  ،افسایص دسترسی تِ آى ٍ ػرضِ فؼاالًِ خذهات
 اجرای عرح تکرین هراجؼِ کٌٌذگاى ترای تْثَد ٍضؼیت کتاتخاًِ ًیاز سٌجی ٍ ًظر سٌجی هراجؼِ کٌٌذگاى کتاتخاًِ ٍ تررسی ًیازّای ػلوی ٍ جذیذ آًْا ٍ تٌظین درخَاستْا ٍ لیست ٍ فرهْای هرتَعِ ٍارائِ آًْا تِ هؼاًٍت هحترم آهَزضی داًطکذُ
 فراّن ًوَدى زهیٌِ ارتقای داًص تخصصی خَد ٍ کارهٌذاى ٍ ایجاد زهیٌِ تْرُ گیری از آخریي دستاٍردّای ػلوی در حَزُ خذهاتکتاتذاری جْت پیطثرد اّذاف کتاتخاًِ

 ارائِ اعالػات ٍ راٌّواییْای الزم ٍ اًتخاب هٌاتغ هٌاسة هَرد ًظر ٍ ارائِ خذهات تِ ٌّگام  ،دقیق ٍ کاهل تِ هراجؼِ کٌٌذگاى درراستای ٍظایف کتاتخاًِ
 ارائِ خذهات ػضَگیری ٍ صذٍر کارت ػضَیت ّواٌّگی تا اساتیذ ٍ داًطجَیاى جْت تْیِ هٌاتغ هَرد ًظر در ّر ترم ًظارت تر کتاتْا جْت اهر قفسِ خَاًی ٍ،جیي ٍ صحافی تِ هَقغ آًْا اًجام کارّای ثثت کتاب ٍ تِ عَرکلی کلیِ هراحل آهادُ سازی کتاب تا اًتقال آًْا تِ هخسى  ،اهاًت کتاب ٍ ٍرٍد اعالػات تِ ًرم افسار ٍدر ًْایت حفاظت ٍ تَسؼِ هجوَػِ هٌاتغ
 ًظارت تر اهر خریذ ٍ سفارش کتاب ٍ ّواٌّگی تا ًاضراى ٍ ضرکت در ًوایطگاّْای کتاب جْت خریذ هٌاتغ هَرد ًیاز رسیذگی تِ هسائل هَجَد در کتاتخاًِ در ّر زهیٌِ ٍ در صَرت ًیاز ارائِ تِ هؼاٍى هحترم آهَزضی داًطکذُ ٍ در هَارد ضرٍری پیطٌْادترگساری جلسِ در زهیٌِ هسائل هَجَد
 ًظارت تر اهَر سالٌْای هغالؼِ ًظارت تر سازهاًذّی هٌاتغ اّذایی ًظارت تر اهر جرائن ٍ دیرکرد کتاتْای کتاتخاًِ -اًجام اقذاهات هرتَط تِ تسَیِ حساب اػضا

