
 كاركنان كتابخانه

 

 سيمين رضايي 

كارشناس ارشد مديريت اطالعات،  سمت: مسئول كتابخانه،

  ms@yahoo.co2007_86negarل:ايمي

 :شرح وظايف 

 تدوين، بازنگري و اصالح دستورالعمل هاي كاري و اولويت بندي هاي امور بخش مورد نظر 

 نظارت بر فرآيند كارها و پيشرفت امور 

 )برگزاري دوره هاي آموزشي )آموزش به همكاران و مراجعان 

 انيتشويق همكاران بخش به شركت در سمينارها و همايش هاي حوزه كتابداري و اطالع رس 

 مورد نظر  بخش هاي  برگزاري جلسه هاي دوره اي با 

 ارائه گزارش و آمارهاي دوره اي از بخش مورد نظر به رئيس دانشكده 

 همكاري با كاركنان در بخش هاي ديگر و انجام كار گروهي 

 نظارت بر مراحل سفارش مواد مورد نياز با توجه به درخواست ها 

 برنامه ريزي و نظارت بر امور سفارش هاي داخلي و خارجي 

 نظارت بر پيگيري و دريافت كامل مواد سفارش شده 

 ارتباط با اعضاي هيات علمي و دانشجويان و انجام نياز سنجي از اين گروه جهت گزينش مواد 

 برقراري و حفظ ارتباطات با فروشندگان، ناشران و كارگزاران 

 بررسي ابزارهاي انتخاب مواد چاپي و غيرچاپي جهت سفارش منابع 

 تنظيم بودجه و ايجاد تعادل موضوعي در مجموعه 

 انجام مكاتبات اداري و يا نظارت برآن 

 پيش بيني بودجه ريالي و ارزي جهت خريد منابع اطالعاتي داخلي و خارجي 

 تقويت خريد اشتراكي و يا استفاده اشتراكي 

 ط و نظارت بر روابط بين كتابخانه ايبرقراري ارتبا 

 برنامه ريزي و كنترل اجراي وجين در كتابخانه 
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 فاطمه كاكائي

سمت: كتابدار اطالع رسان، كارشناس كتابداري و اطالع رساني پزشكي، 

 kakaiesabzekhani75@gmail.com ل: ايمي

 :شرح وظايف

   در جامعهاطالع از اهميت و نقش كتابخانه در گسترش فرهنگ و دانش  

  شناسايي نيازهاي آموزشي و پژوهشي و همكاري در اجراي طرح هاي پژوهشي  

  مديريت يكپارچه منابع و نظام هاي اطالعاتي براي تسهيل در دسترسي به اطالعات 

   گزينش منابع اطالعاتي به منظور دسترسي به اطالعات كيفي و تسهل راه هاي دسترسي به

 آن

  رد نياز واحدهاي پژوهشي و پردازش اين منابع و اطالعات خدمت به مو  تهيه و گزينش منابع

 آموزش و پژوهش پزشكي از طريق اشاعه اطالعات موجود در منابع

  ها و استعدادهاتقويت روحيه تحقيق و پژوهش در كاربران و كمك به پرورش خالقيت  

   كاربرانآموزش نحوه استفاده از سامانه كتابخانه، و سامانه امانت كتاب به  

  هاتوانمند سازي كاربران از طريق برگزاري كارگاه  

  هاي كتابخواني و چكيده نويسيريزي و انجام مسابقهبرنامه 

  مشاوره اطالعاتي با كاربران با هدف تسريع در فرايند فعاليتهاي پژوهشي و توليد دانش 

  آموزش سواد اطالعاتي با هدف توانمندسازي كاربران در بهره گيري مستقل از اطالعات  

  برنامه ريزي و توسعه خدمات برون كتابخانه اي به منظور جلب كاربران بيشتر 

  اشاعه دانش و ارتباط كارآمد و مستمر با متخصصين رشته هاي موضوعي گوناگون  

  آشنايي با علم اطالعات و راه هاي سازماندهي، ذخيره و بازيابي، مديريت و اشاعه آن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 روشكبري فرهاد

 سمت: كتابدار بخش امانت، كارشناس زبان فرانسه

 :شرح وظايف

  امور امانت )سرپرستي و هماهنگي فعاليت هاي بخش امانت از جمله:   نظارت بر انجام صحيح

ع و كنترل ديركرد منابع، رسيدگي به امور رزرو منابع، فايل كردن منابع و امانت دادن و گرفتن مناب

 مجموعه، وجين و صحافي(

 تنظيم آئين نامه امانت مواد و باز پس گيري آنها 

 نظارت بر قفسه خواني ادواري 

 نظارت بر چگونگي آمار گيري و گزارش از سيستم امانت 

 ايجاد و اداره بايگاني )فايل( امانت 

 هماهنگي با بخش هاي فراهم آوري، سازماندهي، آماده سازي و تكثير همكاري و 

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

 و خدمات و تحويل مدرك

 برنامه ريزي براي ارائه خدمات به بيرون 

  

براي خانم كاكائي و  390خانم رضايي، داخلي  براي 376داخلي   33120140 :تلفن تماس كتابخانه

 براي خانم فرهادروش 416داخلي 

  

 


