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 چکیده

مطالعات  مطرح و متعاقب آن «و مركز اسناد آستان قدس رضوي ها ، موزهها كتابخانه دیجیتال سازمان كتابخانه»سازي پروژه  پیاده یل دهه هشتادااو در

كتابخانه دیجیتالي: مباني نظري، محتوا، ساختار، سازماندهي، »یي در حوزه كتابخانه دیجیتال آغاز شد كه نتیجه آن تدوین كتابي با عنوان ها و پژوهش

براي جلسات مختلفي  دهه هشتاد، شد. از همان ابتداي («ي دیجیتالي خارجي و داخليها )همراه با نگاهي به برخي كتابخانه ها استانداردها و هزینه

در  با تشکیل كمیته كتابخانه دیجیتال، جلسات شکل نظامند به خود گرفت. 4831كه در سال  برگزار شد تا این سازي پروژه كتابخانه دیجیتال پیاده

 .محدود آغاز شد پذیري منابع دیجیتال به شکل اي، دسترس در نرم افزار كتابخانه «منبع دیجیتال به ركورد افزودن»با پیاده سازي قابلیت  4831سال 

پس از انتخاب نرم افزار كتابخانه دیجیتال  4811در سال  طرح پژوهشي كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي تدوین شد و متعاقب آن 4831در سال 

ملیاتي شد و از فاز آزمایشي سامانه كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي وارد مرحله ع و جذب نیروي انساني براي سازماندهي منابع دیجیتال،

به صورت آزمایشي  4811پذیر گردید. این سامانه تا سال  سامانه كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي براي استفاده عموم دسترس 4811شهریور 

 شد.  یيتوسط تولیت فقید آستان قدس رضوي حضرت آیت اهلل واعظ طبسي رضوان اهلل تعالي علیه رونما 4811 كه در سال فعالیت كرد تا این

سازي سامانه كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي در فضاي وب و دسترسي همگاني به منابع اطالعاتي  پیاده آغازاز یک دهه  اكنون پس از گذشت

ها و  قابلیت تا به معرفي بر آن شد نگارنده ،آستان قدس رضوي و با توجه به شیوع ویروس كرونا و گرایش بیشتر پژوهشگران به فضاي مجازي

 بپردازد. است  داشته  هاي بسیاري فـراز و نشیب ،كه در مسیر رشد و تحول خـود سامانهامکانات این 
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 مقدمه

گسترانیده است. بسیاري از مراكز هاي زندگي بشر سایه هاي نوین اطالعاتي در تمامي جنبهامروزه حضور فناوري

یکي از مهمترین  اند. هاي تازه اي را همراه با خصوصیات قبلي خود به دست آوردهدر محیط الکترونیکي، ویژگي فرهنگي

ي نوین اطالعاتي دستخوش تغییرات اساسي شده است و ها هستند كه با ظهور فناوري ها كتابخانه این مراكز فرهنگي،

 ست. ها در كتابخانه ها محصول این دگرگوني «یجیتالي دها كتابخانه»

رساني همگام با تغییر و تحوالت حوزه فناوري اطالعات سعي در ایجاد كتابخانه دیجیتال  و مراكز اطالع ها كتابخانه

و مركز اسناد آستان قدس رضوي نیز  ها ، موزهها اند. سازمان كتابخانه و ارائه منابع اطالعاتي خود در این بستر جدید نموده

رساني به ایفاي  اطالع از مراكز ها و شاید پیشتاز از بسیاري رساني پیشرفته جهاني و همگام با آن مشابه دیگر مراكز اطالع

میلیون منبع اطالعاتي  81اي بالغ بر  ي دیجیتال پرداخته است. این سازمان با مجموعهها در حوزه كتابخانه نقش خود

به منظور صیانت از منابع  هاي چاپي و ... هاي چاپ سنگي، نشریات ادواري، كتاب هاي خطي، اسناد، كتاب نسخه همانند

مندان به این منابع، از ابتداي دهه پنجاه،  و عالقه نظران، پژوهشگران اطالعاتي مذكور و دسترسي اندیشمندان، صاحب

دو  اي بالغ بر اكنون با ارائه مجموعه را آغاز نموده است و سازي منابع بع و از دهه هشتاد دیجیتالمنا از تهیه میکروفیلم

و پانصد هزار منبع اطالعاتي در سامانه كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي، براي حضور حداكثري در فضاي  میلیون

 نماید.  پذیري بهتر منابع تالش مي مجازي و دسترس

 توان برشمرد: ین اهداف سازمان را از ایجاد كتابخانه دیجیتال به شرح زیر ميبرخي از مهمتر

هاي مختلف مانند خدمات تحویل مدرک، امانت دیجیتال، ارتباط مستقیم  . ارائه خدمات پژوهشي در زمینه4

 روز كتابداران و اندیشمندان با یکدیگر، حل مشکالت پژوهشي و آموزشي در تمام ساعات شبانه

اد امکانات دسترسي به منابع موجود در كتابخانه سازمان )خصوصاً منابع نایاب و كمیاب( براي افراد مختلف . ایج2

 به منظور پژوهش و نیز آموزش.

 .(4811)نبوي،  هاي خطي، اسناد و مطبوعات . حفاظت از منابع باارزش موجود در كتابخانه سازمان مانند نسخه8

 

 پیشینه پژوهش

تاكنون توسط پژوهشگران معرفي شده است كه در ادامه به بیان  آستان قدس رضوي از زوایاي مختلف كتابخانه دیجیتال

 شود: ها پرداخته مي برخي از آن

خدمات  :مروري بر خدمات نوین در كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي»با عنوان  ( در مقاله خود4813) زبردست

و مركز اسناد آستان قدس رضوي  ها ، موزهها به معرفي خدمات پرسش از كتابدار در سازمان كتابخانه «پرسش از كتابدار

 سازمان و كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي پرداخته است. گاهدر وب
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خدمات  :مروري بر خدمات نوین در كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي»با عنوان  ( در مقاله خود4813) غفاریان

به معرفي سامانه خدمات  ضمن بیان تاریخچه خدمات تحویل مدرک در كتابخانه آستان قدس رضوي «تحویل مدرک

 تحویل مدرک كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي پرداخته است. 

به معرفي  «كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي: كاركردها و ملزومات»( با تدوین كتابي با عنوان 4811) كریمي

فصل با عناوین كلیات كتابخانه دیجیتال؛ گذري  1كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي پرداخته است. این كتاب داراي 

اي كتابخانه دیجیتال؛  بر تاریخچه كتابخانه دیجیتال سازمان؛ وضعیت منابع و تجهیزات موجود در سازمان؛ نیازهاي بودجه

 .استافزاري كتابخانه دیجیتال و ساختار سازماني كتابخانه دیجیتال  ي سامانه نرمها ویژگي

ارزیابي كیفي خدمات تحویل مدرک الکترونیکي در كتابخانه دیجیتال »پژوهش خود با عنوان  ( در4810) ساز زره

به بررسي خدمات تحویل مدرک كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي  «آستان قدس رضوي بر اساس مدل پیشنهادي

، دو پرسشنامه محقق ساخته بود كه ها پیمایشي و از نوع كاربردي و ابزار گردآوري داده ويروش پژوهش  پرداخته است.

. نتیجه پژوهش وي ده استیید شأاش با نظر متخصصان ت و روایي 4با مرور متون ساخته شد و پایایي آن با آلفاي كرونباخ

نمره نهائي وضعیت خدمات تحویل مدرک الکترونیکي كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي با توجه دهد كه  نشان مي

ي آزمون تي ها به مدل ارزیابي پیشنهادي از سطح میانگین باالتر از متوسط بود و تفاوت آن با حد میاني با توجه به داده

این یافته بیانگر وضعیت نسبتاً مناسب نظام خدمات تحویل مدرک الکترونیکي آستان قدس دار بود.  ياي معن نمونه 2تک

 .رضوي است

 به «كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي: تاریخچه، خدمات و امکانات»اي با عنوان  ( با ارائه مقاله4812) كریمي

در چهار حوزه بسترسازي و ایجاد  كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي از منظر مدیریتيي ها معرفي فعالیت

 . ي جانبي پرداخته استها ، سازماندهي و اشاعه اطالعات، توسعه منابع دیحیتال و فعالیتها زیرساخت

ي دیجیتالي ها ي نمایش اطالعات در كتابخانهها ارزیابي و مقایسه قابلیت»( با ارائه مقاله با عنوان 4812) كریمي

كتابخانه عضو كنسرسیوم محتواي ملي  41در  نمایش اطالعات قابلیت 11به ارزیابي  «عضو كنسرسیوم محتواي ملي

تحلیلي و براي روایي ابزار تحقیق از تکنیک دلفي بهره برده و نتیجه  -پرداخته است. این پژوهش از روش پیمایشي

امتیاز به  88/14)كدنا( با  يامتیاز و مجمع ذخائر اسالم 42/170گیرد كه كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي با  مي

 اند.  ترین امتیاز را كسب نموده ترتیب باالترین و پایین

ي انجام شده، مشخص شد كه تاكنون هیچ پژوهشي به معرفي جامع سامانه كتابخانه دیجیتال ها در بررسي پژوهش

انه به پژوهشگران و عالقمندان شناساندن این سام آستان قدس رضوي نپرداخته است. بنابراین نگارنده بر آن شد تا به

 بپردازد.

 
1. Cronbach's alpha 

2. T-test spss 

 

http://shamseh.aqr-libjournal.ir/article_110947.html
http://shamseh.aqr-libjournal.ir/article_110947.html
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 ها امکانات و قابلیت

و داراي امکانات و  استدر دسترس  digital.aqr.irكتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي از طریق وب با نشاني 

به معرفي ي مدیریتي ها عمومي است. در این مقاله پس از اشاره مختصر به برخي از قابلیت ي متعدد مدیریتي وها قابلیت

 شود.  ي عمومي این سامانه پرداخته ميها امکانات و قابلیت

 

 ی مدیریتی:ها الف: امکانات و قابلیت

ها براي  ي متعدد مدیریتي است كه به دلیل عدم كاربرد آنها كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي داراي قابلیت

 شود: صرفاَ به معرفي تیتروار آن بسنده ميشود و  پژوهشگران و كاربران، از معرفي كامل آن پرهیز مي

 ي متعددها امکان تعریف مدیران مختلف با دسترسي -4

 مدیریت كاربران -2

 ي متعددها ي مختلف با دسترسيها امکان تعریف نقش -8

 مدیریت كاربران اعتباري -1

 مدیریت مشتركین كتابخانه دیجیتال -0

 كارشناسانمدیریت خدمات تحویل مدرک با قابلیت ارجاع دهي به  -1

 مدیریت امانت دیجیتال -7

 مدیریت پرسش از كتابدار  -3

 مدیریت سازماندهي منابع دیجیتال -1

4كاربرگه ورود اطالعات طبق استاندارد مودس  -41
 

 ي مختلف(ها مدیریت اصطالحنامه )امکان تعریف اصطالحنامه  -44

 مدیریت مستند مشاهیر  -42

 مدیریت موضوعات محلي  -48

 مستند اسامي محلي  -41

2، منابع سبد و ته نقشها دیجیتال از قبیل گالريمدیریت منابع   -40
 

 و موضوعات ها ي مختلف در قالب بنرها، مطالب، فایلها رساني امکان تعریف اطالع  -41

 وجود بستر چندزبانه بودن سامانه كتابخانه دیجیتال )قابلیت ترجمه لغات و جمالت(  -47

 و ... عمومياعمال تنظیمات مختلف در كاربرگه، فیلدها، فروش منابع، پاورقي،   -43

 
1. Mods 

2. Watermark 
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 ها مدیریت پیام  -41

 مدیریت راهنما  -21

، گزارش منابع درخواستي، گزارش بازدیدها، گزارش ها وجود گزارشات متعدد از قبیل گزارش پرداخت  -24

 و ... مدیران

 

 ی عمومیها امکانات و قابلیت .ب

است كه با توجه  یيها ي عمومي سامانه كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي شامل آن دسته از قابلیتها قابلیت

ي محدود در ها ي ایجاد شده براي كاربران و پژوهشگران به صورت آزاد در بستر وب و یا با دسترسيها دسترسي

رساني و ... قابل استفاده است. در ادامه با  و مراكز اطالع ها ي مطالعه دیجیتال آستان قدس رضوي، كتابخانهها ایستگاه

 شود. پرداخته مي ها ن قابلیتتوجه به ظرفیت مقاله به معرفي ای

 

 ی اطالعاتیها پایگاه .3

ي مختلفي تعریف شده ها در سامانه كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي، با توجه به نوع منبع اطالعاتي، پایگاه

، ها ، پایان نامه4821هاي چاپي قبل از  هاي چاپي، كتاب هاي چاپ سنگي، كتاب ي خطي، كتابها ي نسخهها است. پایگاه

و ششصد  بیش از دو میلیون 4دسترسي به فراداده ها . در این پایگاهاست ها هاي الکترونیکي و ... برخي از این پایگاه كتاب

، عالوه بر امکان ها هزار منبع اطالعاتي فراهم شده است و به صورت روزانه در حال افزایش است. در این پایگاه

 يها ها با توجه به قوانین و سیاست اطالعاتي، دسترسي به نسخه دیجیتال آنمندي پژوهشگران از فراداده منابع  بهره

هاي چاپ سنگي،  ي خطي، كتابها موجود ایجاد شده است بدین صورت كه امکان دسترسي به متن كامل نسخه

 ها ابخانهمابقي منابع از طریق اشتراک سازماني براي كت فراهم شده است ولي دسترسي به 4821هاي چاپي قبل از  كتاب

 .(4)جدول شماره  فراهم شده است رساني و خدمات پژوهشي كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي و مراكز اطالع

توانند، به جستجو در منابع اطالعاتي موجود در آن پایگاه خاص  ميها  با انتخاب هر كدام از این پایگاهپژوهشگران  

 د. و منبع مدنظر خود را بازیابي نماین بپردازند

 

 

 

 
1. Metadata 
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 های اطالعاتی موجود در سامانه کتابخانه دیجیتال پایگاه .3تصویر 

 

 :استي اطالعاتي به شرح زیر ها ي پایگاهها برخي از ویژگي

  و چرخش صفحات؛  نمایي بـا قـابلیت بـزرگنمایشگر كتابخانه دیجیتال نمایش كتاب در 

  ؛4مودس اطالعات كتابشناختي منابع طبق استانداردارائه 

  مشاهده چکیده و فهرست مندرجات منابع در فیلدهاي كتابشناختي؛ 

 با ركورد بازیابي شده؛ مشابه منابع اطالعاتي برقراري ارتباط با 

 برقراري ارتباط با ركوردهاي هم موضوع؛ 

 برقراري تعامل با پژوهشگران و كاربران با درج اعمال نظر در پایان هر ركورد 

  كل كتاب در قالب یک درخواست دانلودامکان دانلود تصویري و متني 

  امکان دانلود برگزیده متن یا تصویر كتاب براي دانلود؛ 

 اي از ركوردها ي متني و فرادادهها امکان ارائه خروجي 

 با توجه به قوانین كپي رایت به صورت آزاد و یا محدود ها دسترسي به پایگاه ، 

 

 کتابخانه دیجیتالی ها : وضعیت دسترسی منابع در پایگاه3جدول 

ف
دی

ر
 

 

 نام پایگاه

 وضعیت دسترسی منبع دیجیتال

اشتراک  آزاد

 سازمانی

های  ایستگاه

 مطالعه دیجیتال

تحویل 

 مدرک

امانت 

 دیجیتال

  *    هاي خطي كتاب 4

  * * * * هاي خطي تمام متن كتاب 2

  * * * * هاي چاپ سنگي كتاب 8

  *    هاي چاپي فارسي و عربي كتاب 1

 * * *   هاي چاپي فارسي و عربي تمام متن كتاب 0

 
1. Mods 
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  * * * * 4821هاي چاپي قبل از  كتاب 1

   * * * هاي چاپي فارسي و عربي )فهرست مطالب( كتاب 7

  *    هاي چاپي التین كتاب 3

  *    اسناد 1

  * *   ها نامه پایان 41

   * * * نشریات دیجیتال 44

   * *  الکترونیکي فارسي و عربيهاي  كتاب 42

   * *  هاي الکترونیکي التین كتاب 48

   * *  مقاالت الکترونیکي فارسي و عربي 41

   * *  مقاالت الکترونیکي 40

   * *  هاي الکترونیکي فارسي و عربي نامه پایان 41

   * *  هاي الکترونیکي التین نامه پایان 

   * * * معرفي منابع 47

   * * * بریده جراید  43

   * * * تصاویر دیجیتال 41

   *   ها نقشه 21

   * * * ها فیلم 24

   * * * پوستر 22

  * * * * انتشارات سازمان 28

   * * * انتشارات زائر رضوي 21

هاي اسالمي آستان قدس  انتشارات بنیاد پژوهش 20

 رضوي

  * *  

  * *   نشر( انتشارات آستان قدس رضوي )به 21

 

 ی موضوعیها مجموعه .2

شده  جادیموجود در هر موضوع ا يمتمركز پژوهشگران به منابع اطالعات يدسترس با هدف يموضوع يها مجموعه

 .است يهر مجموعه موضوع جادیروز، اساس ا عیو تحوالت و وقا يمل ،يمذهب يها است. مناسبت

 
 ی موضوعی موجود در سامانه کتابخانه دیجیتال ها مجموعه .2تصویر 
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و گردآوري شده و  ي اطالعاتي مختلف شناسایي، دانلودها منابع مربوطه از محمل براي ایجاد مجموعه موضوعي،

با كلیک بر روي هر مجموعه موضوعي، منابع بر  شوند. ي تخصصي وارد ميها منابع در این پایگاه پس از فراداده نویسي،

ي موضوعي، ها منابع موجود در مجموعه مندي از شوند. بهره بندي، نمایش داده مي اطالعاتي به صورت دسته پایگاهاساس 

مجموعه  80ي موجود فراهم شده است. تاكنون ها بر اساس قوانین و سیاست ها با توجه به دسترسي اعمال شده در پایگاه

ي موضوعي در ها اطالعات مربوط به این مجموعه شده كهموضوعي در كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي ایجاد 

ي موضوعي هم صادق ها ي اطالعاتي، در مورد مجموعهها مربوط به پایگاه ها آمده است. كلیه ویژگي 2جدول شماره 

 است.
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 نام مجموعه موضوعی

 نوع منبع موجود
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41

-4 

چهارده معصوم علیهم 

)هر كدام یک  السالم

 مجموعه موضوعي(

* * *  * * * * * * * * * 

 * * * * * * * * *  * * * قرآن 40

 * * * * * * * * *  * * * عاشورا 41

 * * * * * * * * *  *   الرضا علیه السالم میقات 47

           *   شهید ثالث 43

شهید سردار حاج قاسم  41

 سلیماني

    * * * * * * * * * 

حضرت زینب سالم اهلل  21

 علیها

* * *  * * * * * * * * * 

 * * * * * * * * *  * * * نجمه خاتون 24

 * * * * * * * * *  * * * مبارک رمضانماه  22

 * * * * *  *    *   دانش شناسي 28

 * * * * * * * * * * *   خلیج فارس 21

      *        نشریات ادواري خراسان 20

 * * * * * * * * *  * * * اربعین 21

 * * * * * * * * *  * * * حجاب و عفاف 27

 های موضوعی وضعیت منابع موجود در مجموعه .2جدول 
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 خدمات تحویل مدرک .1

یي از موادي را كه از طریق جستجوهاي پیوسته بازیابي شده ها سازد تا نسخه خدمات تحویل مدرک كاربر را قادر مي

صورت پیوسته از طریق ه گونه خدمات تحویل مدرک ممکن است ب سفارش داده و مستقیماً از میزبان تحویل گیرد. این

 (4111، 4)هوردز. پایانه كاربر فراتر از نسخه چاپي یا از طریق پست الکترونیکي نیز ارائه شود

كتابخانه دیجیتال آستان قدس  سامانهتوانند هر یک از منابع سازمان را از طریق  از طریق این خدمت كاربران مي

ي آستان قدس رضوي به ها ا با توجه به قوانین ملي و سیاستو سازمان، منابع درخواستي ر رضوي درخواست نمایند

 نماید.  صورت دیجیتال براي كاربران واگذار مي

كتاب مورد نظر  ابتدا در سامانه كتابخانه دیجیتال عضو شده سپس براي استفاده از این سرویس، الزم است كاربر

را  وجود دارد آن اطالعات كتابشناختيكه در پایین  «دریافت نمونه منبع»با انتخاب گزینه نموده و خود را جستجو 

ي خطي، چاپ سنگي، ها موجود ارسال شود. بدین صورت كه امکان درخواست نسخهتا طبق ضوابط  دهدسفارش 

هاي چاپي،  سایر منابع از قبیل كتابدر مورد به صورت كامل وجود دارد و  ها ، اسناد، عکس4821هاي چاپي قبل از  كتاب

 ، امکان درخواست صرفاً بیست صفحه از منبع وجود دارد.ها هنام پایان

 

 

 

 

 

 

 
1. Harrods 

 * * * * * * * * *  *   دفاع مقدس 23

 * * * * * * * *   * * * تربیت دیني 21

 * * * * * * * * *  *   انقالب اسالمي 81

حضرت احمد بن موسي  84

 السالم علیه

  *   * * * * * * * * 

 * * * * * * *       كرونا 82

 * * * * * * *  *  *   عید نوروز 88

حضرت معصومه سالم اهلل  81

 علیها

* * *  * * * * * * * * * 

 * * * * * * * * *  *   شهید مدرس 80
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 یک رکورد در سامانه کتابخانه دیجیتال «نمونه منبع». دریافت 1تصویر 

 

 :استخدمات تحویل مدرک كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي به شرح زیر  يها برخي از ویژگي

 گیرد. نامه موجود صورت مي درخواست منابع طبق آیین 

 سامانه كتابخانه دیجیتال دارد. استفاده از این خدمت نیاز به عضویت در 

  استدریافت این خدمت مشمول هزینه. 

 امکان درخواست كلیه منابع سازمان از طریق پروفایل كاربري 

  تحویل منابع درخواستي پس از تأیید كارشناسان مربوطه و پرداخت هزینه 

 ساعت 13زمان پرداخت هزینه به مدت  امکان دانلود منبع درخواستي از 

  از طریق پروفایل كاربر.انجام كلیه امور مربوطه از قبیل درخواست منبع، پرداخت هزینه، دانلود و .. 

 ي من(ها درخواست-)قسمت مدیریت اطالعات شخصي

  2در حال حاضر سقف روزانه درخواست هر كاربر  (روزانه درخواستامکان تعیین محدودیت سقف 

 (استركورد 

 امکان مشاهده وضعیت منبع درخواستي در پروفایل كاربر )قسمت مدیریت اطالعات شخصي-

 ي من(ها درخواست

 ارسال گزارش وضعیت منبع درخواستي از طریق پست الکترونیکي 
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 کتابخانه دیجیتال. ثبت درخواست تحویل مدرک یک رکورد در سامانه 0تصویر 

 

 مدیریت اطالعات شخصی .1

مدیریت اطالعات شخصي یکي از امکانات مورد توجه سامانه كتابخانه دیجیتال است كه از طریق آن كاربران و 

مدیریت نمایند؛  و منابع جستجو شده خود را ها توانند پس از عضویت در كتابخانه دیجیتال، عالقمندي پژوهشگران مي

امانت  سامانه امکان مشاهده و مدیریت منابع دیجیتال درخواست شده از طریق خدمات تحویل مدرک یاهمچنین در این 

  نیز وجود دارد. ي مطرح شده از طریق سامانه پرسش از كتابدارها و پرسش دیجیتال

تغییر رمز  هاي امانتي من، راهنما و ي من، كتابها كتابخانه شخصي، منابع درخواستي من، منابع اهدایي من، پرسش

نام و ورود در  تواند پس از ثبت براي دسترسي به این قسمت، كاربر مي باشد. جزء امکانات مدیریت اطالعات شخصي مي

در سمت راست صفحه اصلي سامانه كتابخانه دیجیتال مراجعه نموده  «كتاب»امانه كتابخانه دیجیتال، به تصویر شناور س

 استفاده كند. ي این قسمتها قابلیت و از امکانات و

 

 
در صفحه اصلی کتابخانه  «مدیریت اطالعات شخصی»گزینه . 0تصویر 

 دیجیتال
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 امانت دیجیتال .0

عملیاتي گردید؛ در این  4813اسفند  امانت دیجیتال با هدف رفع نیازهاي اطالعاتي كاربران در شرایط كرونا در

به دلیل مسائل حقوقي امکان دسترسي آزاد برایشان وجود كه  يو عرب يفارس يكتاب چاپ دوازده هزاراز  شی، بقابلیت

نقاط  يپژوهشگران در اقص قابلیت نیا قیاز طرگیرد.  ها قرار مي نداشت بر اساس درخواست پژوهشگران در دسترس آن

امانت در  صورتمنابع به  تالیجیدرخواست نموده تا نسخه د ستمیس نیا قیخود را از طر ازیتوانند منابع مورد ن يجهان م

 واگذار شود.ها  بازه زماني مشخص به آن

 

 
 ها  در قسمت پایگاه «) امانت دیجیتال( پایگاه کتابهای چاپی فارسی و عربی» گزینه .6تصویر 

 

براي استفاده از این سرویس، كاربران الزم است ابتدا در سامانه كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي ثبت نام 

 «)امانت دیجیتال( تمام متن -هاي چاپي فارسي و عربي كتاب»، به پایگاه ها مراجعه به قسمت پایگاهنموده، سپس با 

را كلیک )انتخاب(  «درخواست امانت دیجیتال»مراجعه نمایند و پس از جستجو در پایگاه، كتاب خود را انتخاب و گزینه 

نمایند. كارشناس مربوطه در سازمان درخواست كاربر را بررسي و پس از تأیید، مطالعه آنالین كتاب به مدت دو هفته 

  شود. براي كاربر فراهم مي
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 های چاپی فارسی و عربی تمام متن در پایین رکوردهای پایگاه کتاب «درخواست امانت دیجیتال » گزینه .7تصویر 

 

 اشتراک سازمانی .0

آستان  تالیجیكتابخانه د سامانهاز منابع موجود در  يبرخ امکان دسترسي آزاد از طریق وب به كه نیبا توجه به ا

 نیها از ا آن تیاز محروم يریپژوهشگران و جلوگ يمند بهره يوجود ندارد، لذا برا تیرا يمسئله كپ لیبه دل قدس رضوي

ها، مقاالت و  ي كتابها پایگاه .شود يداده م تالیجیاشتراک كتابخانه د ي،و پژوهش يو مراكز علم ها منابع، به كتابخانه

یي هستند كه از طریق اشتراک سازماني ها ي فارسي، عربي، انگلیسي و ... جزء پایگاهها الکترونیکي به زبان يها نامه پایان

 گیرند. و مراكز اطالع رساني قرار مي ها در دسترس كتابخانه

توانند ضمن مکاتبه با  اشتراک كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي مي رساني برايو مراكز اطالع ها كتابخانه

را انتخاب و فرم مربوطه را تکمیل  «اشتراک سازماني»به صفحه اصلي كتابخانه دیجیتال مراجعه نموده و گزینه  سازمان

در فرم  داشته باشد تا 4است آي پي ثابترساني الزم  خانه و مراكز اطالع، كتابها نمایند. براي دسترسي به این پایگاه

 ها وارد شود. براي اعمال تنظیمات الزم در خصوص دسترسي آن مربوطه

 

 
 در صفحه اصلی سامانه کتابخانه دیجیتال  «اشتراک سازمانی »گزینه  .8تصویر 

 
1. Static IP 
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 اهداء منابع دیجیتال .6

و مركز اسناد آستان قدس رضوي، وقف و  ها ، موزهها دیجیتال در سازمان كتابخانهي توسعه منابع ها یکي از روش

 توانند منابع دیجیتال خود را به سازمان ي مختلف ميها به روش داران و نویسندگان است. پژوهشگران، مجموعه اهداء

، ها قرار گیرد. یکي از این روشاهداء نمایند تا در سامانه كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي در دسترس پژوهشگران 

توانند با تکمیل فرم مربوطه و  كاربران مي صفحه اصلي سامانه است. ارسال فایل از طریق فرم اهداء منابع دیجیتال در

بارگذاري منبع دیجیتال، نسبت به واگذاري منابع خود اقدام نمایند. منابع دیجیتال اهدایي پس از ارسال، توسط بخش 

ي آستان ها با توجه به سیاست ها نویسي خواهد شد و دسترسي آن توسعه منابع دیجیتال سازمان، فرادادهسازماندهي و 

 قدس رضوي و نظر اهداءكننده در كتابخانه دیجیتال اعمال خواهد شد.

 

 
 در صفحه اصلی سامانه کتابخانه دیجیتال  «اهداء منبع دیجیتال»گزینه  .9تصویر 

 

3رابط کاربر واکنش گرا .7
 

  اي از ضـروري از زندگي روزمره تبدیل شده، در نتیجه باید طیف گسترده  بـخش  از آنجا كه امروزه فناوري به

  كاربران  امروزه  ها قادر به دسترسي به ایـنترنت هـستند، در نـظر گرفت؛ زیرا كه كاربران به واسطه آن  را  هایي دستگاه

طور كه  همان كنند. استفاده مي  اینترنت  و كـوچک براي دستیابي به صفحات شمار نمایشگر در ابعاد بزرگ اینترنت از بي

تـا بتوان اجزا و تجهیزات مختلف را به طور   آورند مـي  از فناوري مدرن این امکان را فـراهم گیري در معماري، با بهره

سازي  سازد تا با پیاده قادر مي  را  وب  انگرا نیز رویکرد مناسبي است كه طراح واكـنش  سامانه  خودكار كنترل نمود، طراحي

 .(4811)احمدي تنکابني،  دهد نشان بـه تـغییر دسـتگاه كاربران واكنش  ، نسبت پذیر انعطاف سامانه

  تنظیم عرض  باعث  شود كه صـورت شـناور طـراحي مي  به  سامانههاي  گرا، ساختار الیه واكنش سامانهبا طراحي 

 .شود خودكار انجام مي كـار، بـه صـورت كامالً  این  شود كه در ابعاد مختلف مي متن  و اندازه  صفحه

تاپ و  ، موبایل، لپ تبلت هاي مـختلف مـانند به تغییر دستگاه  نسبت  سامانهگرا براي واكنش  واكنش سامانه

 .دگیر قـرار مـي  استفاده  تغییر میزان وضوح تصاویر مورد  و نیز  هاي هوشمند تلویزیون

 
1.Responsive 
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بـه   نسبت  كه  مواقع نیاز به صفحاتي است  از  عـلت این نامگذاري، آن است كه در طراحي وب در بسیاري

صـفحه وب را در  كاربر، باشند؛ یعني اگـر گرا ؛ به عبارت دیگر، واكنش دهند  را براي او نمایش  اطالعات  افزار كاربر سـخت

نـوع نـمایش   ها كدام از این دستگاه  هر  ، دردمشاهده كن  خانگي  ایانهتاب و یا ر ، گوشي هوشمند، یک لپ تبلت  یـک

گیرد و اندازه  خود مـي  خـاصي را بـه  شکل  ها كرد و صفحه براي هر كدام از دستگاه دمتفاوتي از صفحه را مشاهده خواه

شوند و بعضي دیـگر بـسته بـه  ف مياز عناصر صفحه حذ  ، بعضي كند؛ براي مثال مي  تغییر  هركدام  در  تصویر  و وضوح

 . شوند وضوح تصویر صفحه، كوچک یا بزرگ مي

اي ابزارهاي مـناسبي  مشکلي نیست. گرچه براي طراحان حرفه  گراست كار كه صفحه واكـنش این  فهمیدن  البته

به  توان ، مي مرورگر در رایانهبا تـغییر انـدازه صفحه  وجـود دارد تا صفحات خود را آزمایش كنند، اما به صورت ساده

پذیري سامانه، انعطاف يتواند در بهبود سئو گرا مي واكنش سامانه. داشتن بردپي  سامانهگرا بـودن قـالب  ویژگي واكـنش

 .مؤثر باشد باال و كارآمد، افزایش بازدیدگنندگان، محبوبیت در بین موتورهاي جستجو

نسبت به تغییر  خـود را بـه بهترین شـکل بـه كـاربران ارائه كند و پیشروي موفق، باید اطالعات سامانه  یـک

تـأثیر مثبت و باعث برقراري تعامل بهتر كاربر با سامانه شده و ، قابلیتدهد. این نشان واكـنش مناسب  ،دستگاه كـاربران

 خواهد داشت.  سامانهكـاربري  برجذابیت بیشتري 

و  سامانه  با  و تعامل بهتر آنان  كـاربران  یز بـراي ارائه بهترین امکانات بهنـ آستان قدس رضويكـتابخانه دیجیتال 

كتابخانه دیجیتال نموده  سامانهدر  گرا  تمام ابزارهاي موجود، اقدام به طراحي ساختار رابـط كـاربري واكنش ازاستفاده 

 .اسـت

 

 جستجو .8

 اردهایلی. در حال حاضر، مشود يبر حجم آن افزوده مروز   به اطالعات است كه روز  از  يمیعظ  وب، منبع يایدن

  در  ـنیاند. ا مختلف جا خوش كـرده يسـِرورها يموضوعات مختلف را در بر دارنـد، رو  از   يصفحه كه اطالعات فراوان

. دیافزا يت ماطالعا  حجم نیبه ا يا ندهیبه طور فزا زیموجود ن يها گاهیو گسترش پا دیجد يها گاهیاست كه تولد پا  يحال

 يو چالش اساس  است  از نـبود اطالعات تر ي، جـد به اطالعات ينرخ رشد اطالعات تا آنجاست كه امروزه مشکل دسترس

باشد، كدام صفحه  اصخ يدنبال موضوع ياگر كاربر گر،یبه اطالعات است؛ به عبارت د يابیدست يكاربران، دشوار شتریب

چالش،  نیا چاره كند؟ ياو را بـرآورده م ازین  صفحات موجود، كـدام صـفحه میتعداد عظ نیا انیبخواند؟ از م دیرا با

به كـاربران در  تجوجس يدارند. موتورها ياساس يها جستجو هم تفاوت يجستجوست؛ اما موتورها ياستفاده از موتورها

متناسب با  يبند ه كـاوش مـتون و رتبهاقدام بـ ،يزبان  اتیخصوص  و با در نظر گرفتن ندینما ياطالعات كمک م افتنی

 .(4811، احمدي تنکابني) كنند يم جینتا
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:انواع جستجوهاي موجود در سامانه كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي به شرح زیر است  

 

 ساده یجستجو -

 يبا حداقل دانش اطالعات يابیجستجو به منظور فراهم آوردن امکان باز يابزارها نیتر ساده« ساده يجستجو» در

فیلد جستجو را اعم از عنوان، ناشر، پدیدآور، جنس  نوعدر این روش كاربر  .شده است ينیب شینسبت به اصول جستجو، پ

 .نماید ميدرج « جستجو». سپس واژه قابل جستجو را در قسمت كند ميو فهرست مندرجات تعیین 

شود  مي پیتا ،واژه مورد نظر این جستجو، در كادر مقابل كلمه از درج واژه مورد نظر، به منظور تخصصي كرد پس

 «ومهیگ»مورد نظر در داخل  يها با قرار دادن كلمه «يعبارت»از جستجو به صورت  توان يكه با توجه به نوع جستجو م

 يابیباز یيحالت ممکن است ركوردها نی. در اشود يم يابیباز بیمورد جستجو با حفظ ترت يها كلمه ياستفاده كرد. تمام

 از عبارت مورد جستجو باشد.  يشتریواژگان ب يدارا بیگردد كه با حفظ ترت

 

 
 در صفحه اصلی سامانه کتابخانه دیجیتال «جستجوی ساده»گزینه  .35تصویر 

 

 جستجوی پیشرفته -

)موضوع، پدیدآورنده، ناشر و ...( یا  ، جستجوي محتوایي عناصر با مشخص نمودن نوع عنصردر جستجوي پیشرفته

گذاري مشخص  ي خاص محتوایي یک منبع )چکیده، عنوان، فهرست مندرجات و ...( كه توسط زبان نشانهها بخش

به  در این نوع جستجو، نماید. همچنین عملگردهاي بولي، جستجوي عبارتي و ... را پشتیباني مي ؛سازد اند را میسر مي شده

مورد نظر از عملگرهاي  كلمه یا عبارتپس از درج توان  جستجو و جلوگیري از ریزش كاذب مي منظور تخصصي كردن

ركوردهاي بازیابي شده با توجه به فیلدهاي  وارد كرد.بعدي را كلمه یا عبارت سپس  ،نمودجز( استفاده ه منطقي )و، یا، ب

 .(4811)كریمي،  نمایش استكتابشناختي و امتیاز كاربران، به دو صورت صعوي و نزولي قابل 
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 در سامانه کتابخانه دیجیتال  «جستجوی پیشرفته». گزینه 33تصویر 

 

 :عبارت است از سامانه كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي ي جستجويها ویژگيبرخي 

 ؛4جستجوكردن نتیجه   برجسته 

 ؛ 2جستجوبندي نتایج  رتبه 

  ؛8جستجوفیلتر نتایج 

  ؛1مرتبطهاي جستجونمایش 

 عناصر(؛ جستجوي آزاد در فیلدها( 

 منبع(؛ جستجوي تعیین نوع شيء( 

 0اي؛جستجوي چندرسانه 

  1جستجوي عبارتي؛ 

 7سازي؛ جستجوي كوتاه 

 3جستجوي تمام متن ؛ 

 .جستجوي همزمان در چند فیلد 

 

 . مرور9

از طریق یک نظام مسطح یا  ي اطالعاتي و اشیاي محتوایي،ها اي، پارهمرور عبارت است از كشف عناصر فراداده

یي است كه عالوه بر ها اند. مرور یکي از روشسلسله مراتبي كه بر اساس نظم الفبایي، ساختار منطقي و ... مرتب شده

 
1. Highlight 

2. Ranking 

3. Filtering 

4. Related Searches 

5. Multimedia (or univarsal) Searching 

6. Pharsal Search 

7. Trunction Search 

8. Fulltext 
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ي فرامتن وب، ها ورياشود. فني اطالعاتي استفاده ميها سیستم جستجو، براي كشف و بازیابي اطالعات دیجیتالي نظام

توان به پیگیري منطقي و  مي ها تأثیرگذار بوده است. از مهمترین مزایاي این سیستم ها سیستمبسیار بر گسترش این 

 .(4811و رهایي از اشکاالت تایپي اشاره نمود )كریمي،  ها مند شناسه نظام

 در سامانه كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي دو نوع مرور به شرح زیر وجود دارد:

 مرور الفبایی:

ترین انواع مرور است. در  اند. این نوع مرور، متداول بر اساس الفباي كلمات مرتب شده ها مرور، شناسهدر این نوع 

منابع دیجیتال از حرف آ تا حرف ي در قالب مرور  سامانه كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي، فهرست الفبایي عنوان

شود نشان داده شده است. در  ها با آن حرف شروع مي الفبایي آمده است. با كلیک روي هر حرف، منابعي كه عنوان آن

 این نوع مرور امکان محدود كردن پایگاه نیز قبل از انتخاب منبع وجود دارد.

 ای: مرور اصطالحنامه

حاكي از آن است كه بیش از پنجاه درصد  ها اي است. پژوهش مهمترین نوع سیستم مرور، مرور اصطالحنامه

در كنار فهرست الفبایي،  .(4837)طاهري،  ي اطالعاتي، موضوعي هستندها شده به نظام ي جستجوي ارائهها درخواست

ها را بر اساس موضوعات مختلف و به صورت الفبایي  منابع نیز قابل دسترسي است كه كتاب اي اصطالحنامهفهرست 

 است.

 

 
 انواع مرور در سامانه کتابخانه دیجیتال .32تصویر 

 

 صوت و نفایسی فیلم، ها گالری. 35

مختلف  يها يدر قسمت گالر سامانه كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضويموجود در  اي چندرسانهاز منابع  تعدادي

 .استمشاهده قابل  سیصوت و نفا لم،یعکس، ف
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 انواع گالری در صفحه اصلی سامانه کتابخانه دیجیتال .31تصویر 

 

 پربازدیدها .33

 .اند كاربران داشته ياز سو تالیجیو استفاده را در كتابخانه د دیبازد نیشتریهستند كه ب يمنابع دهایپربازد

 رکوردهای پربازدید در صفحه اصلی سامانه کتابخانه دیجیتال .30تصویر 

 

 منابع منتخب .32

 شنهادیكتابخانه به كاربران پ ياز سو لیفا تیفیاست كه از لحاظ محتوا و كاطالعاتي  يمنابع منتخب منابع

 شود. يم

 

 سامانه کتابخانه دیجیتال منابع منتخب در صفحه اصلی .30تصویر 
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 ها جدیدترین .31

 4شامل آخرین ركوردهایي است كه توسط بخش سازماندهي و توسعه منابع دیجیتال، تأیید و نمایه ها جدیدترین

. به این ستو ركوردها ها ي اعمال شده در پایگاهها ، با توجه به دسترسيها . نمایش ركوردها در جدیدترینشده است

هاي الکترونیکي باشد، این منابع صرفاً در  صورت كه در صورتي كه آخرین ركوردهاي تأیید شده مربوط به كتاب

ي مطالعه دیجیتال آستان قدس رضوي در سراسر كشور و مشتركین ها ي آستان قدس رضوي، ایستگاهها كتابخانه

ي خطي، چاپ سنگي و ... به ها ده خواهد بود و منابعي از قبیل نسخهكتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي قابل مشاه

 ها، بدون محدویت قابل مشاهده خواهد بود.  دلیل دسترسي آزاد آن

 

  جدیدترین رکوردهای ارائه شده سامانه کتابخانه دیجیتال .36تصویر 

 

 عضویت .30

كتابخانه عضو شده و  نیدر ا گانیبه صورت را توانند يمدر سامانه كتابخانه دیجیتال نام  كاربران با تکمیل فرم ثبت

با زدن گزینه وارد شده و  اصلي الزم است كه ابتدا به صفحهاین سامانه نام در  ثبت ياز امکانات آن استفاده نمایند. برا

گردد يارسال م كاربر ينام برا كد ثبت يحاو يامکی. پس از ارسال فرم، پندیو ارسال نما لیرا تکم تیفرم عضونام،  ثبت

اطالعات مربوط به حساب كاربري،  شود. يم لینام تکم ثبت ندیكه پس از وارد كردن كد مربوطه در قسمت مورد نظر فرا

 شود. از قبیل نام كاربري و كلمه عبور در فرم مربوطه توسط كاربر تکمیل مي

 با ندتوا مي ،دهر دلیل از دست داده باشنام كاربري یا رمز عبور خود را فراموش كرده یا به  كاربر در صورتي كه

 رمز عبور را دریافت «ام رمز عبور را فراموش كرده»كلیک بر روي گزینه ورود در صفحه اصلي و سپس انتخاب گزینه 

 نماید.

 
1. Index 
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 نام در سامانه کتابخانه دیجیتال کاربرگه ثبت .37تصویر 

 

 تعامل با کاربران. 30

از ثبت نام، نیازمند ارتباط دوسویه از   پس  . كاربرانداردكاربران اهمیت بسیاري   با  مستمر  در فضاي وب، ارتباط

و اطالعات موجب   اخبار  . ارسال دست آورند  به  را سامانهو یا اخـبار جـدید   اطالعات  هستند تا سامانهطریق مـنابع مـعتبر 

شده پیدا كنند. متأسفانه، عادتي كـه غـالب   هاي انجام روزرساني و به سامانهبا   تريبیش  شود تا كاربران ارتباط مي

  تعامليدهند و یا با كاربران  مي  پاسخ  كاربران خیري زیاد بهأبا ت  اند، این است كه آن مبتال شده  به  ایراني يها سامانه

آستان   كـتابخانه دیـجیتال سامانهرو،   این دهند. از قرار نمي سامانهو آنان را در جریان آخرین خبرهاي   ندارند اي( )مراوده

یي ها سازي زیرساخت پیاده، اقدام به سامانه  و اخبار مربوط بـه  اطالعات  و ارائه  براي تعامل بیشتر با كاربران قدس رضوي

  تواند الفت و هـمدلي خـوبي مي سامانهات نمودن كاربران از اخبار و اطالع  است؛ زیرا مطمئناً آگاه نموده در این زمینه

 شود: سازي شده براي تعامل با كاربران اشاره مي . در ادامه به برخي از امکانات پیادهبا كاربران ایجاد نماید سامانه  مـیان

 

 الف. پرسش از کتابدار

ي دانش بشري ها كه با كمک كارشناسان پژوهشي در تمامي حوزه است پرسش از كتابدار یکي از مؤثرترین خدمات

دهد. این سرویس، با از میان برداشتن محدودیت زماني و  اي ارائه مي به محققان و دانش پژوهان رضوي خدمات مشاوره
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سازمان  سازد در هر زمان و مکاني نیاز اطالعاتي خود را مطرح نماید. متخصصین پژوهشيمکاني، كاربر را قادر مي

  نمایند. مي زمان براي كاربران ارسال زمان یا غیرهم ي مرتبط به نیازهاي اطالعاتي را به صورت همها پاسخ

)آدمک نمایش داده شده در  «پرسش از كتابدار»تواند با انتخاب گزینه  پژوهشگر مي براي استفاده از این سرویس،

كتابدار آنالین )پرسش همزمان( به صورت آنالین با  خاب گزینهسمت چپ صفحه اصلي سامانه كتابخانه دیجیتال( و انت

كتابدار گفتگو نماید و یا از طریق ارسال پرسش از طریق فرم وب )غیرهمزمان( پرسش خود را از كتابدار مربوطه مطرح 

ریافت نماید. تواند پاسخ خود را به صورت همزمان )آنالین( د نماید. در پرسش همزمان كاربر پس از طي فرایند آن مي

تواند با ورود به سایت كتابخانه دیجیتال و انتخاب گزینه پرسش از كتابدار  نام در سایت ندارد و مي این شیوه نیاز به ثبت

سمت چپ صفحه )آدمک( با كتابدار روي خط، گفتگو نماید. در پرسش به شیوه غیرهمزمان، كاربر ابتدا باید در سایت 

كه در باال و وسط صفحه قرار دارد، فرم نمایش داده شده را  «پرسش از كتابدار»گزینه نام نماید سپس از طریق  ثبت

تکمیل و پرسش خود را ارسال نماید و پاسخ خود را پس از طي روزهاي تعیین شده از طریق صفحه شخصي خود و 

 دریافت نماید. «ي منها پرسش»بررسي قسمت 

 

 
  کتابخانه دیجیتال سمت چپ سامانه در «پرسش از کتابدار» گزینه .38تصویر 

 

 :استي پرسش از كتابدار به شرح زیر ها برخي از ویژگي

  در سامانه كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي فعال است. 4812این خدمت از سال 

 .استفاده از كتابدار آنالین نیاز به عضویت در سامانه كتابخانه دیجیتال ندارد 

 پرسش به شیوه غیرهمزمان( نیاز به عضویت در سامانه كتابخانه دیجیتال  استفاده از كتابدار آفالین(

 دارد.

 نسخه موبایلي( قابل استفاده است. این سرویس از طریق سامانه كتابخانه دیجیتال همراه( 

 كه پاسخ كوتاه و مختصر نیاز داشته باشد. سؤاالتي است پاسخگویي صرفاً به 
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 اعم از  نمایي كاربر و معرفي منابع اطالعاتي مورد نیاز ويسؤاالتي كه در مورد راه پاسخگویي به(

 .گیرد صورت مي نامه، منابع اینترنتي و غیره( باشد، كتاب، مقاله، مجله، روزنامه، پایان

 شود. به سؤاالت تخصصي در حد معرفي منابع پاسخ داده مي 

 د.شو در هر بار استفاده از این خدمات، حداكثر به دو سؤال پاسخ داده مي 

  در غیر از  است. 48الي  3روزهاي كاري از ساعت  «پرسش از كتابدار آنالین»ساعت ارائه خدمات

 ي خود را از طریق قسمت پرسش از كتابدار مطرح نمایند.ها توانند پرسش ي ذكر شده كاربران ميها ساعت

 باشد هفته مي)آفالین( تمام ساعات و روزهاي  ساعات ارائه خدمات پرسش از كتابدار غیرهمزمان 

 .(4813)زبردست، 

 

 ارتباط با ما .ب

 يكاربران وجود دارد. برا يو نظرها شنهادهایامکان ارسال انتقادها، پ ،سامانهنمودن   و كارآمدتر  لیتکم يدر راستا

 .نمایندپیغام مدنظر خود را ارسال « ارتباط با ما»اصلي با زدن گزینه  در صفحه  ندتوان يمكاربران ،  منظور  نیهم

از طریق پست الکترونیکي به كاربر ارسال خواهند نمود. را ي ارسالي ها كارشناسان مربوطه در اولین فرصت پاسخ پیغام

توان از طریق آن براي برقراري ارتباط  اطالعات تماس نیز درج شده كه در صورت لزوم مي ،كه در این قسمت ضمن این

پیام مدنظر را ارسال نمود. همچنین پست الکترونیکي  digital@aqr.irاستفاده نمود و یا از طریق پست الکترونیکي 

donation.lib@aqr.ir ع دیجیتال اهدایي توسط اشخاص حقیقي و حقوقي درنظر گرفته شده است.براي ارسال مناب 

 

 باالی صفحات سامانه کتابخانه دیجیتال  در «ارتباط با ما» گزینه .39تصویر 

 

 ثبت نظر .ج

پایین اطالعات كتابشناختي كلیه منابع اطالعاتي موجود در سامانه در « نظر ثبت»روي گـزینه   كـلیک  با  كاربران

در خصوص آن ركورد مطرح نموده و نوع  توانند انتقادها یا پیشنهادهاي خود را ميكتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي، 

mailto:digital@aqr.ir
mailto:donation.lib@aqr.ir
mailto:donation.lib@aqr.ir
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اولین   در دیجیتال كتابخانه  كارشناسانرا گزارش نمایند.  خرابي موجود در منبع دیجیتال و یا اطالعات كتابشناختي

  .به مطالب ارسالي كاربران پاسخ خـواهند داد  فرصت

 

 در پایین هر رکورد  «ثبت نظر » گزینه .25تصویر 

 

 لمتداو یها پرسش .د

كتابخانه سامانه است كه امکان دارد در استفاده از  یيها از پرسش يبه برخ عیمتداول شامل پاسخ سر يها پرسش

 كاربران مطرح شود. يبرا تالیجید

 

 سامانه کتابخانه دیجیتال  در باالی صفحات «ی متداولها پرسش» گزینه .23تصویر 
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 ی اجتماعی:ها شبکه .هـ

رساني، كتابخانه دیجیتال  و مراكز اطالع ها ي كرونایي در كتابخانهها و تعطیلي ها از سال گذشته با وجود محدودیت

 ي خود از طریق این بستر جدیدها ي اجتماعي و معرفي منابع و فعالیتها شبکهآستان قدس رضوي سعي در حضور در 

پژوهشگران در نظر گرفته  نشاني گروه واتساپي این كتابخانه دیجیتال كه براي ارسال مقاالت مختلف به .نموده است

 :است در ادامه آمده شده است

https://chat.whatsapp.com/Ii1hLi1uQn0BZQRV8kX31s 

 

 ی نظرسنجیها فرم .ح

ي نظرسنجي است ها یکي از جدیدترین ابزارهاي تعامل با كاربران در كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي، فرم

و خدمات موجود در سامانه كتابخانه دیجیتال استفاده  ها امکانات و قابلیت كه در این روش، روزانه از بین مخاطباني كه از

 گیرد.  ها، سنجیده شده و مورد ارزیابي قرار مي شود و ضمن تماس تلفني، میزان رضایت آن ده نفر انتخاب مي ،اند نموده

 

 پیشنهادها

، میلیون منبع اطالعاتياي بالغ بر سي  و مركز اسناد آستان قدس رضوي با مجموعه ها ، موزهها سازمان كتابخانه

 ،4111انداز سازمان در افق  . طبق برنامه چشماسترساني موجود در كشور و منطقه  از بزرگترین مراكز اطالع یکي

اي و سندي در منطقه شناخته  اي، موزه ترین و مؤثرترین سازمان كتابخانه ترین، فعال سازمان قرار است به عنوان غني

 شود: انداز پیشنهاداتي به شرح زیر ارائه مي ي به این چشمشود. براي تسهیل در دستیاب

 تصویب قانون استفاده منصفانه در مجلس شوراي اسالمي -4

 ي بزرگ كشور در مجلس شوراي اسالميها تصویب قانون واسپاري منابع دیجیتال به كتابخانه -2

 ي سامانه كتابخانه دیجیتالها افزایش امکانات و قابلیت -8

 ي موجود در سامانه كتابخانه دیجیتالها سازي قابلیت بهینه -1

 جدید و مدرن در سامانه كتابخانه دیجیتال يها ایجاد قابلیت -0

 سازي سامانه كتابداري و سامانه كتابخانه دیجیتال سازمان یکپارچه -1

استفاده از جدیدترین استانداردهاي كتابخانه دیجیتال و ابزارهاي سازماندهي اطالعات از قبیل  -7

4یف و دسترسي به منابعاستاندارد توص
 

 

 

 
1. Resource Description and Access 

https://chat.whatsapp.com/Ii4hLi9uQn5BZQRV3kX89s
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 گیری نتیجه

كه پس از چهار  استي دیجیتال كشور ها و بزرگترین كتابخانه ترینكتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي یکي از قدیمي

دهه فعالیت در حوزه تهیه میکروفیلم و دیجیتال از منابع اطالعاتي و یک دهه مطالعات كارشناسي و تدوین مستندات 

در دسترس پژوهشگران قرار گرفته است. این كتابخانه دیجیتال در ابتداي رونمایي داراي  11علمي، از ابتداي دهه 

پرسش از كتابدار به  و یي از قبیل خدمات تحویل مدرکها زمان قابلیت كه به مرور ینبود تا ا ها حداقل امکانات و قابلیت

كه با شیوع ویروس كرونا در  ي سامانه اضافه شد و امانت دیجیتال آخرین قابلیت قابل توجه این سامانه استها قابلیت

 4دیجیتال طبق استاندارد مودسمیلیون و ششصد هزار منبع  دسترس پژوهشگران قرار گرفت. تاكنون بیش از دو

ي آستان قدس رضوي در دسترس پژوهشگران ها نویسي و ورود اطالعات شده و با توجه به قوانین ملي و سیاست فراداده

سازي و توسعه منابع اطالعاتي این سامانه به صورت روزانه در حال انجام است. پژوهشگران و  غني .قرار گرفته است

ز كتابخانه دیجیتال همراه )نسخه موبایلي( سامانه كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي مشابه توانند ا عالقمندان مي

 نسخه وبي استفاده نمایند.

 

 منابع 

 .21-41، 08، نورره آورد ، پایگاه كتابخانه دیجیتال نور(. 4811) احمدي تنکابني، حسین

-10، شمسه ،مروري بر خدمات نوین در كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي خدمات پرسش از كتابدار(. 4813) زبردست، مریم

11 ،84-40. 

الکترونیکي در كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي بر اساس مدل  (. ارزیابي كیفي خدمات تحویل مدرک4810) زره ساز، صدیقه

 .117-133(، 31)8، ي عموميها رساني و كتابخانه تحقیقات اطالع ،پیشنهادي

ي قرآني ها براي سازمان فعالیت ،ي دیجیتالي: استانداردها، بستر فني و الگوي معماريها كتابخانه.(4837) طاهري، مهدي

 ه به جهاد دانشگاهيدانشجویان كشور وابست

، 11-10، شمسه ،مروري بر خدمات نوین در كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي خدمات تحویل مدرک(. 4813) غفاریان، سمانه

0-41. 

 .4-44، 24، شمسه ،كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي: تاریخچه، خدمات و امکانات(. 4812) كریمي، مهدي

و مركز  ها ، موزهها مشهد، سازمان كتابخانه ،كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي: كاركردها و ملزومات(. 4811) كریمي، مهدي

 اسناد آستان قدس رضوي.

. ي دیجیتالي عضو كنسرسیوم محتواي مليها ي نمایش اطالعات در كتابخانهها ارزیابي و مقایسه قابلیت(. 4812) كریمي، مهدي

 پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران. ،دیجیتاليي ها كتابخانه كنفرانس ملي(

و مركز اسناد آستان  ها ، موزهها به سفارش سازمان كتابخانه ،طرح كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي(. 4831) كریمي، مهدي

 قدس رضوي.

 
1. Mods 

http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/11
http://shamseh.aqr-libjournal.ir/article_110948.html
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همراه با نگاهي به برخي  ها دها وهزینه(. كتابخانه دیجیتالي، مباني نظري، محتوا، ساختار، سازماندهي، استاندار4831) نبوي، فاطمه

و مركز  ها ، موزهها ي دیجیتالي خارجي و داخلي، با راهنمایي و همکاري رحمت اهلل فتاحي، مشهد: سازمان كتابخانهها كتابخانه

 اسناد آستان قدس رضوي.

Harrods’s librarians Glossary and Reference Book (1999). By Ray prytherch, Gower 

publishing Company. 


