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 شرح وظايف پست سازماني
                          

 معاونت توسعه مديريت و سرمايه نيروي انساني رئيس جمهور     ۲) ت  ۷٤-٤( ۲۳فرم ع 

 
 
 
 

 واحد هاي آموزشي   واحد سازماني :  -2 آموزش و پرورش  وزارت /موسسه : -1
 مسئول كتابخانه عنوان  پست/ شغل : -4 شهرستان ها و مناطق      محل جغرافيايي خدمت : -3

   موقت     ثابت / مستمر        نوع پست / شغل : -5
 انجام مي دهد :    مديرشاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و طبق مقررات اداري و مالي،وظايف زيررا تحت نظارت    

 دانش آموزان مدرسه در سالن كتابخانه و دقت و مراقبت الزم بمنظور ايجاد محيط مناسب جهت مطالعه كاركنان ♦
 تهيه آمارهاي خواسته شده از طرف مسئوالن مربوطتهيه پيش نويس هاي اداري مربوط به امور كتابخانه و  ♦
 تهيه و تنظيم فيش براي كتابهاي موجود كتابخانه بنحوي كه به سهولت در دسترس متقاضيان قرار گيرد  ♦
 تحويل كتب مورد درخواست كاركنان و دانش آموزان مدرسه در قبال اخذ رسيد و ثبت در دفتر تحويل كتب طبق ضوابط ♦
 رده به كتابخانه و تنظيم فهرست الزم براي آنهانگهداري نشريات وا ♦
 شماره گزاري كتابها و تهيه فهرست براي آنها  ♦
 طبقه بندي و تنظيم كتب و نشريات موجود در كتابخانه در قفسه هاي مطابق سيستم جاري در كتابخانه ها ♦
 ست آنها در آن منعكس مي باشدراهنمايي كاركنان و دانش آموزان مدرسه نسبت به كتابهايي كه موضوعات مورد درخوا ♦
 تهيه درست كتب مورد نياز كتابخانه و ارائه آن به مدير مدرسه جهت تهيه آن ♦
 تحويل گرفتن مجدد كتابها و قراردادن آنها در محل مربوطه  ♦
 تهيه فهرست كتب امانتي كه مسترد نگرديده و اقدام الزم بمنظور استرداد  ♦
راد يا خريداري شده در دفتر كتابخانه با درج كليه مشخصات و تعيين فيش مربوطه و اضـافه نمـودن بـه سـاير     ثبت كتب تحويلي از اداره و اهدايي اف ♦

 فيشها در محل ذيربط طبق ضوابط
 كتابدار موظف است تعليمات الزم در مورد كتابداري و ديگر ضرورتهاي مربوط به حفظ ايمني محيط كتابخانـه را بـا شـركت در دوره هـاي آموزشـي      ♦

  د.فراگير مربوط
 تهيه پيش نويس و گزارش هاي الزم  ♦
 آموزان استعدادهاي درخشان   برنامه ريزي جهت جذب دانش آموزان به مطالعه و كتابخواني مانند دعوت از نويسندگان، شاعران.... متناسب با سطح دانش ♦

 آموزان و استفاده تهيه محتواهاي الكترونيكي   دسترسي دانشعلمي، پژوهشي، اجتماعي، ادبي، جهت  -تهيه منابع اصيل و معتبر در حوزه هاي ديني ♦

 جلوگيري از افزايش بي رويه كتب كمك آموزشي و تست كنكور در كتابخانه ♦

 تالش در جهت راه اندازي كتابخانه الكترونيكي و استفاده از فن آوري هاي نوين در سيستم طبقه بندي و امانت دهي ♦

 عنداللزومانجام ساير امور ارجاعي مربوط  ♦
 

 امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي عنوان پست سازماني مسئول مربوطه

     تعيين كننده :

     يد كننده :أيت

اهيمي صيقالن    مسئول واحدتشكيالت:  مهدي ابر
 
 
 
 
 
 
 


