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  : يك تجربهشرح
  معرفي سامانه سفارش و فراهم آوری منابع 

  موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی, سازمان کتابخانه ها
 ١داود عيدي

 
 

  
  مقدمه 

 و تسريع در امور فني و مالي بخش سفارش و فراهم آوري منـابع،  كتابخانهاين سامانه با هدف اطالع رساني تازه هاي   
 سـازمان كتابخانـه هـا، مـوزه هـا و مركـز       اين سامانه از طريق اينترانت. وب طراحي شده است تحت يبا قابليت اجرا  

 تاالرهـاي كتابخانـه مركـزي و كتابخانـه هـاي      , اداره خـدمات کتابـداري    براي استفاده دراسناد آستان قدس رضوي  
 شـهر مـشهد و سـاير    در ضمن كتابخانـه هـاي وابـسته   .تخصصي تاريخ، مخطوطات، جغرافيا و موزه در دسترس است      

 .  برنامه و دارا بودن اينترنت مي توانند از راه دور از اين سامانه استفاده نماينديشهرها نيز در صورت راه انداز
  پيشينه

موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي بطور حرفـه اي برنامـه اي را تحـت    , آنچه مسلم است سازمان کتابخانه ها    
 در دهـد تنهـا   نابع تجربه نکرده است و بررسي سيستمهاي نرم افزاري گذشته نيزنشان مي         عنوان نرم افزار سفارش م    

 قسمتي تحت عنوان پايگاه سفارشات جهت انجام اين امور طراحي گرديده بـوده و , سيستم نرم افزاري پارس آذرخش  
پاسـخگوي   که بطور کاملاست فارسي و التين فعال  با عنوان پايگاه سفارشات بخشي نوسا  نرم افزار درپس از آن نيز   

 در واقع کمبود يک سيستم نرم افزاري يکپارچه که هم قابليت ثبت و سـفارش            .نيست  سفارشات  بخش ويژهنيازهاي  
 .دش  احساس مي در سازمانرا باشد به شدتمنابع و هم انجام امور مالي اين بخش را دا

  
  معرفي سامانه

  
  يويژگيهاي فن •

  #c  و   java : ي کمکي   زبانهاasp:    زبان مبنا             زبان برنامه نويسي
 قابليت اجرا                تحت شبکه و اينترنت

   بدون محدوديت  ظرفيت تعداد رکورد              

                                                
 و مرکز اسناد آستان قدس رضوي،آدرس پست الکترونیکی کارشناس ثبت سفارش کتب فارسی سازمان کتابخانه ها، موزه ها 1
:davoodeydi@yahoo.com  
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        بدون محدوديت   ظرفيت تعداد کاربران        
  ه به قدرت و سرعت سرور        وابست    ظرفيت تعداد کاربران فعال بطور همزمان    

       ساده و پيشرفته   قابليت جستجو و گزارشگيري         
 

  پايگاه هاي سامانه  •
  فارسي و عربيب پايگاه تازه هاي کت . ۱
 و الکترونيکي سمعي و بصري  منابعپايگاه تازه هاي . ۲
 پايگاه خريد منابع فارسي و عربي بر اساس فاكتور . ۳
 پايگاه بودجه و رتبه بندي  . ۴
  سفارش و پيگيري کتابسيستم . ۵
 سيستم سفارش و پيگيري منابع سمعي و بصري  .۶
 )تازه هاي نمايشگاه (پايگاه تازه هاي تعاوني ناشران استان ها  . ۷
 پايگاه کتب ثبتي مخازن . ۸
 پايگاه وجين منابع . ۹
 

   : پايگاه پرداخته مي شود هردر ادامه به اختصار به معرفي
  

  ب فارسي و عربيپايگاه تازه هاي کت .۱
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 كـارگزاران پخـش   اوني هاي ناشران مراكـز اسـتانها،  تعتوسط ارسالي كتابشناختي منابع جديد و نسخه اول اطالعات   
كه وارد بخش سفارش شده و در سازمان نسخه اي از آنها وجود نـدارد،       ... منابع، ناشرين، اشخاص حقيقي و حقوقي و      

و مراجعان محترم مي توانند با جستجوي سـاده و پيـشرفته   وارد اين سامانه مي شود و مسئولين كتابخانه ها، تاالرها        
ر اين پايگاه هر كتابخانه با دريافت پسورد مي تواند از امكان درخواسـت كتـاب اسـتفاده     د.از منابع جديد اطالع يابند  

  . ايدبراي بخش سفارش و فراهم آوري ارسال و پيگيري نم را پس از انتخاب منابع مورد نياز، اطالعات آننمايد و 
كتابخانـه  ي و عربي، جستجو در سيـستم جـامع   همچنين امكان جستجوي سريع و پيشرفته در تازه هاي كتاب فارس         

  .   مي باشد فراهم گيري از کتب درخواست شده   و امکانات چاپ و گزارش)سيمرغ(اي 
  
  

  تازه هاي منابع سمعي، بصري و الكترونيكي پايگاه  .۲
  

  
بازيـابي چكيـده و دريافـت    . معي، بصري و الكترونيكي در اين پايگاه وارد مـي شـود      اطالعات توصيفي منابع جديد س    

مسئول تاالر سمعي و بـصري مـي توانـد بـا جـستجو در      . اطالعات بيشتر براي كتابداران و مراجعان امكان پذير است        
ي ارسـال و پيگيـري   را براي بخـش سـفارش و فـراهم آور        منابع جديد ، پس از انتخاب منابع مورد نياز، اطالعات آن          

  . نمايد
  
  
  
  



 

 ٤

  پايگاه خريد منابع فارسي و عربي بر اساس فاكتور .۳
  

  
 

 و مشخـصات   امور مالي بخش سفارش و فراهم آوري منابع است و بـا ورود اطالعـات          مربوط به  اين پايگاه در حقيقت   
  نـسخه  و يـا  تعداد عنـوان ،انيبر اساس محدوده زمگزارشهايي  مي توان    ،كارگزارانخريد منابع از    دريافتي  فاكتور هاي 

  .تهيه نمود خريداري شده
  : دكر گزارش تهيه سه نوعاز پايگاه خريد منابع فارسي و عربي مي توان 

 كليه فاكتور هاي دريافتي از كارگزاران پس از ثبت و تهيه قبض رسيد كتاب، در زمان ارسـال بـه      :  گزارش كل     -
ه شده تا بتوان گزارش گيري كاملي از تعداد و مبلغ خريد به صورت         وارد اين سامان    كتابخانه اداره امور عمومي  

  .كلي به دست آورد
دريافت كننده منـابع،  هاي كتابخانه با استفاده از اين قابليت اطالعات مربوط به   :گزارش بر اساس نام كارگزار     -

 در پايان نيز جمع كل تعداد تعداد نسخه، عنوان، مبلغ، تاريخ دريافت، تاريخ اعالم وصول، شماره قبض اموال و      
  .عنوان و جمع كل مبلغ قابل بازيابي است

كتابخانه هاي حوزه يزد و كرمـان،  برخي از كتابخانه هاي وابسته سازمان مانند  :  كتابخانه ها با فاكتور مستقل     -
 بـا   تـوان در اين موارد مـي . موقوفات طبس و كاشمر از بودجه مستقلي براي خريد منابع  برخوردار مي باشند            

ورود اطالعات جداگانه فاكتورها، طبق قبض هاي رسيد كتاب، گزارش كاملي از تعداد و مبلغ خريد بـه دسـت    
  .آورد

  
  پايگاه بودجه و رتبه بندي . ۴

در کميته گزينش منـابع   تحت پوشش ياز کتابخانه ها  ي و محاسبه امت   ي سازمان پس از رتبه بند     يسامانه بودجه بند  

 اقـدام بـه    بـر اسـاس فـرم هـا      کتابخانه هـا کسب شدهدر ابتدا با توجه به رتبه     .  شد   يطراح و   يزيه ر يپا , )۱۳۸۷(

, ديـ گردي ع بودجـه مـ  يـ  در نحوه توزين موضوع موجب بروز مشکالتيشد که اي محاسبه بودجه آنها توسط سامانه م 

 کتابخانه دو يک رتبه براي محاسبه گرفتند وي ف و پشت سرهم قرار ميصورت رده  از ب ي هم امت  يچرا که کتابخانه ها   
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از و يـ ن مقوله حذف وکتابخانه ها بر اسـاس امت ينه رتبه از اين شد تا گزيم بر اير نبود لذا تصميک زمان امکان پذيدر  

  .ند يافت نمايبودجه دردرصد مکتسبه 

 بـه  ۱۳۸۸ ست و پـنجم خـرداد مـاه   يـ خ بي شد و در تار ياتي عمل ي سامانه بودجه بند   يحات مراحل طراح  ين توض يبا ا 

 يک کـردن بـر رو  يـ بعـد از کل  ن صفحه کاربريک صفحه ورود اطالعات بوده که در ا     ي ين سامانه دارا  يا. د  ياتمام رس 

 اتازيـ اقـدام بـه ورود امت  ,  بودجـه در سـمت راسـت    يضمن وارد کردن اطالعـات کلـ   , دي جد يجاد سال مال  ينه ا يگز

نه محاسـبه بودجـه را   يدر سمت چپ صفحه نموده و گز      بر اساس گزارش کميته گزينش منابع      مکتسبه کتابخانه ها    

  .کند ي ک ميکل

  
  ستميصفحه ورود اطالعات س: ۱ر يتصو

 بـه صـورت خودکـار    ، سيستم پس از باز پرسي مجدد سـال مـالي       ،بعد از کليک کردن بر روي گزينه محاسبه بودجه        

  . رقم پس از اعشار مي نمايد ۱۴ا دقت  اقدام به محاسبه بودجه هر کتابخانه به طور مجزا و درصد هر کتابخانه ب

  
  بازپرسي سال مالي قبل از محاسبه بودجه : ۲ر يتصو



 

 ٦

  
  محاسبه بودجه : ۳ر يتصو

 شده براي هـر  صورت خودکار اقدام به کسر کردن قيمت کتب خريداري      ه  سيستم ب , پس از محاسبه بودجه   همچنين  

انده بودجه هر کتابخانه را در انتهاي گـزارش کتـب ثبتـي آن     از بودجه محاسبه شده مي نمايد و ميک از کتابخانه ها 

 اقدام به گزارش گيري از    ،د با ورود به صفحه گزارشات سامانه      نتوان مسئولين کتابخانه ها مي   .  نمايد کتابخانه وارد مي  

 منـابع   و در تصميم گيريهاي خود براي انتخـاب وندمانده بودجه کتابخانه مطلع ش    از  و  كرده  وضعيت کتب ثبت شده     

  . .ضروري و مورد نياز مراجعان کتابخانه تجديد نظر نمايند

  
  صفحه گزارش گيري سيستم در کتابخانه مرکزي : ۴ر يتصو

در هنگام گزارش گيري از يک کتابخانه کاربر ابتدا بايد سال مالي و سپس بازه زماني مورد نظر خود را وارد نمايد تـا                  

  . ذيل محاسبه و نمايش دهد  گزارش مربوطه را به شرح جدول،سيستم



 

 ٧

  
  )نمونه(صفحه گزارش سيستم از وضعيت کتب ثبتي تاالر نوجوانان پسر: ۳ر يتصو

اهدائي متفرقه  و انتخابي از انبار نيز عـالوه بـر   ,  تعداد منابع ثبت شده اهدائي ارشاد اسالمي   ،در گزارش گيري نهايي   

  .منابع خريداري شده ارائه مي گردد اما باقيمانده بودجه فقط مربوط به منابع خريداري شده مي باشد

 
  
   کتابيريگيستم سفارش و پيس .۵
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هـر  , از کتابخانه هـا و تاالرهـا صـورت گرفـت    خواست کتاب   در يات دست يستم که با هدف حذف عمل     ين س يدر ا 
 يري منابع پيگياز خود را از طريق سامانه سفارش و فراهم آوري و مورد ن يکتابخانه قادر خواهد بود تا کتب کسر      

ک شـماره رکـورد   يـ نه يشيصورت خودکار به هر پ   ه   ب ،ره اطالعات توسط کاربر   يستم پس از ذخ   ين س ي در ا  .دينما
 و ينکه کتـب کـسر  يپس از ا.  کرديريگيت کتاب را پيتوان وضع ين شماره ميق ا يد گرفت که از طر    تعلق خواه 

 سـه  از يکـ يت کتاب در سـامانه بـه   يوضعد ي گرديه و فراهم آورياز کتابخانه ها توسط بخش سفارش ته يمورد ن 
 توسط تاالر هـا  يرخواست کتب ديريگيشود تا پ ير داده مييتغ) ابطال درخواست(ا  رد يسفارش و , د يحالت خر 

ـ  , کتـاب ت ير وضعييرد چرا که پس از تغ ي انجام پذ  يشتريو کتابخانه ها با سهولت ب      شناختي آن بـه  پيـشينه کتاب
 کتب در دسـت  سياهه شده منتقل خواهد شد و از و يا رد  داده شده    سفارش,  شده   اريي خريد  بايگان سهيکي از   

  .اقدام حذف خواهد شد 
  
  يگيري منابع سمعي و بصري سيستم سفارش و پ.. ۶
  

  
  

 ي و بـصر ياز بخـش سـمع  يـ  مورد ن ي و بصر  يد منابع سمع  يع در سفارش و خر    يدر اين سيستم که با هدف تسر      
ن بخش قادر خواهد بود تا منابع کسري و مورد نياز خود را از طريـق سـامانه     يا, د  ي گرد ي طراح يکتابخانه مرکز 

ـ ، در اين سيستم پـس از ذخيـره اطالعـات توسـط کـاربر     .و فراهم آوري منابع پيگيري نمايد   سفارش   صـورت  ه  ب
وان وضعيت درخواسـت  ت خودکار به هر پيشينه يک شماره رکورد تعلق خواهد گرفت که از طريق اين شماره مي   

ستم يـ همچـون س ش سفارش تهيه و فراهم آوري گرديـد  پس از اينکه منابع مورد نياز توسط بخ       . را پيگيري کرد  
ابطـال  (سـفارش و يـا  رد   ,  حالـت خريـد   سـه در سـامانه بـه يکـي از       ييت منابع درخواسـت   سفارش کتاب وضع  

 با سـهولت بيـشتري   ي وبصريت درخواستها توسط بخش سمع   يشود تا پيگيري وضع    تغيير داده مي  ) درخواست  
  .انجام پذيرد
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  )تازه هاي نمايشگاه (پايگاه تازه هاي تعاوني ناشران استان ها .۷
  

  
 با موافقت معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، كتابخانه مركزي آستان قدس رضـوي       ۱۳/۰۳/۸۶ از تاريخ 

به عنوان پنجاه و دومين پايگاه اطالع رساني تازه هاي نشر معرفي و مراكز تعاوني ناشـران اسـتانها موظـف بـه تهيـه                  
 ،در ايـن پايگـاه  . اني تـازه هـا مـي باشـند      عناوين جديد منتشر شده حوزه خود و ارسال يك نسخه براي اطـالع رسـ              

  . اطالعات مالي و اعالم وصول اين كتب وارد مي شود
بـا اولويـت   . با توجه به اهميت اعالم وصول منابع براي تعاوني هاي ناشران، تسريع در اعالم وصول بسيار مهـم اسـت               

ابهـاي قبلـي بـراي نمـايش در ورودي     بررسي منابع در سامانه  و تعيين محل ثبت، منابع سريعا ثبت و جـايگزين كت            
 ارسالي، تعداد فاكتور، نسخه، مبلغ و شماره اعـالم وصـول بـه تفكيـك تعـاوني وارد      نابعم.  كتابخانه مركزي مي شود  

  .سامانه شده تا گزارش گيري سريع و دقيق انجام پذيرد
 
  پايگاه اطالعات كتب ثبتي كتابخانه ها.۸
  

  



 

 ١٠

 و مصوبه رتبه بندي كتابخانه هـا و تقـسيم عادالنـه         ۱۳۸۶منابع سازمان در سال     با توجه به مصوبات كميته گزينش       
بودجه و كنترل خريد منابع براي دقت و استفاده بهينه از بودجه خريد كتاب، جدول رتبه بندي كتابخانه هـا تهيـه و          

ن كتابخانـه منظـور   بر اساس آيتم هاي مصوب رتبه بندي شده و بر اساس رتبه، درصدي از كل بودجه براي خريـد آ               
مبلـغ بـين   اقـدام بـه تقـسيم    اين سامانه با اعالم تخصيص اعتبار خريد ساالنه توسط اداره امـور عمـومي،               . مي گردد 

 تـا در انتخـاب   مي رسـاند به اطالع كتابخانه ها را  و در پايان هر ماه ميزان خريد و مانده حساب     مي كند كتابخانه ها   
در .  اطالعات مالي هر كتابخانه به صورت مجزا وارد مـي شـود    ،در اين پايگاه  . ايندمنابع با حساسيت بيشتري اقدام نم     

   :ند گروه تقسيم مي شوچهار مجموعه تاالرها و كتابخانه هاي سازمان به ،صفحه اصلي اين پايگاه
  كتابخانه مركزي. ۱       
  كتابخانه هاي تخصصي. ۲       
   كتابخانه هاي وابسته درون شهري. ۳       
  كتابخانه هاي وابسته برون شهري. ۴       

فـرم  .   باشدپس از ورود اطالعات، گزارش گيري بر اساس كتابخانه ها به صورت مجزا و به صورت كل امكان پذير مي   
منـابع  .  وارد مـي شـود  )بدون تخفيـف (ثبت كننده، مركز دريافت كننده منابع، تعداد نسخه، مبلغ ورود اطالعات، نام   

خش سفارش و فراهم آوري منابع شامل منابع خريداري، واسپاري ارشاد اسالمي، اهدائي متفرقه و انتخـابي             دريافتي ب 
از انبار  ملك آباد مي باشد كه با ورود اطالعات، گزارش گيري براي هر كتابخانه در محدوده زماني، بر اساس تعـداد و    

  . داد و عنوان قابل مشاهده استدر پايان هر گزارش نيز جمع كل تع. مبلغ قابل بازيابي است
 گزارش گيري كل دريافت منابع و مبلغ در سازمان انجام پـذير اسـت كـه در امـور مـالي و برنامـه ريـزي هـاي اداره            

  . امور عمومي تاثير گذار خواهد بودخدمات کتابداري و اداره
  

 پايگاه وجين منابع .۹

  
 توسط بخش سـفارش و   خريداري شدهاالي انتشارات و منابع با توجه به تعدد كتابخانه هاي وابسته سازمان و حجم ب          

در . فراهم آوري و كمبود فضاي تاالرها و كتابخانه ها، وجين منابع غير قابل استفاده و مستهلك امري ضـروري اسـت       



 

 ١١

  تا برابر اطالعات شده است طراحي كميته گزينش منابعاييد شده توسط    اين پايگاه با هدف تسريع در وجين منابع ت        
با توسعه اين پايگاه كتابخانه هايي كه به اين . مورد نياز براي حذف منابع وجيني از دفاتر ثبت و برگه دان اقدام گردد      

تـا پـس از برگـزاري     منابع وجيني خود را از ايـن طريـق ارسـال نماينـد     رند مي توانند مشخصات سامانه دسترسي دا  
صورت خودکار از ليـست در  ه ب کتب مذکور, هم آوري منابع  توسط بخش سفارش و فرا   نهايييد   و تاي  گزينشکميته  

 ،از ويژگيهاي اين سيـستم . گرددبه بايگاني کتب وجين شده منتقل    انتظار وجين هر بخش در پرتال مربوطه خارج و          
 توانـد از  کتب وجيني تاالرها و کتابخانه هاست که با استفاده از آن هـر کتابخانـه مـي           عناوين   درهمکرد   سياههتهيه  

پـس از آن،  د تا تاب جهت کتابخانه و يا تاالر خود اقدام نماي    نسبت به انتخاب ک   , ميان کتب وجين شده ديگر تاالرها       
  .ترتيب انتقال کتاب مورد نظر به آن کتابخانه داده شود

  
  :توسعه سامانه مدنظر جهت برنامه هاي 

   ايجاد لينك پايگاه وجين منابع براي كليه كتابخانه ها و تاالرها -
 ايجاد پايگاه خريد منابع التين  -
 ايجاد پايگاه خريد منابع سمعي، بصري و الكترونيكي  -
  
  ي آتيکردهايشنهادات و رويپ

سازمان كتابخانه ها، موزه هـا و مركـز اسـناد آسـتان قـدس       درصد امور بخش سفارش   پنجاه  ش از   ي در حال حاضر ب   
 يتهـا يشتر فعاليـ ست و جهت گسترش و پوشش هر چه ب در حال انجام ا  يتوسط سامانه سفارش و فراهم آور     رضوي  

  :پيشنهاد مي گرددل ي موارد ذ،بخش
تـه انتخـاب کتـاب    ين سـامانه جلـسات کم    يـ  ا ي با طراح  :کتابالکترونيکي   سامانه انتخاب    يراه انداز  . ۱

 منـابع  ي و بدون حضور کارشناسان در محل بخش سفارش و فراهم آوريکيسازمان به صورت کامال الکترون  
د در نتوان ي دارند مينترنت دسترسيا اينترانت  ي سازمان که به ا    يه کتابخانه ها  ي انجام خواهد بود و کل     قابل

  .ند ي و رمز عبور شرکت نمايق نام کاربري و از طرير حضوريصورت غه ته بين کميا
, ن سـازما ينه هـا ي در هزييستم عالوه بر صرفه جوين سي اي با طراح  :ستم اعالم وصول    ي س يراه انداز  . ۲

تـوان   يق مـ يـ ن طريـ ستم فراهم خواهد شـد و از ا   ي اعالم وصول در س    ضهايامکان انجام امور مربوط به قب     
دقـت هرچـه   افـزايش  ن برنامه در جهـت  ينگ ايلترينه از فين زميع در ا ي سر ييپاسخگو  و يريگيعالوه بر پ  

 از مزايـاي ديگـر ايـن    .ترکيبي برنامه بهره مند گرديد ي هايري گزارش گو همچنينشتر اعالم وصول ها  يب
توان به حذف پايگاه واقفان در سيستم سيمرغ و کاهش هزينه هاي پرداختـي در خـصوص ورود       برنامه مي 

 .اطالعات اين پايگاه نام برد
  
  

  
 

                                                         


