
   نابع و انتخاب مي سامانه فراهم آوریمعرف

  )سافام(سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي

  1داود عیدي

  مقدمه

 سطح کـشور    ين کتابخانه ها  ی از مهمتر  یکی ي آستان قدس رضو   ، موزه ها و مرکز اسناد     سازمان کتابخانه ها  

 و ي ، درون شـهر ی تخصـص ي کتابخانه هادر قالب ياقمار کتابخانه 46 باشد و با تحت پوشش قراردادن   یم

  . به صورت متمرکز برعهده دارد  آنان رايازهاین نیت تامی مسئوليبرون شهر

.  اسـت  آن ییربنای ز ي باشد که جزء قسمتها    یسازمان بخش سفارشات م   این   يدیا مهم و بن   ي از بخشها  یکی

 باشـدکه  ی مـ ی متفـاوت ي است و شامل قـسمتها  هر کتابخانهين بخشها یده تر یچی از پ  یکیبخش سفارشات   

 ، بودجهد، یسفارش، خرمانند  مختلف يان بخشهای میجه هماهنگ درنتیو  دارندی گوناگونيهرکدام کارکردها

  .را در پی داشته باشد ی تواند عملکرد مناسبیم منابعا مبادله یاهدا و 

  

   نرم افزار در بخش سفارشاتيریلزوم به کارگ

ز ی سهولت در انجام امور، کتابخانه ها ني متفاوت برا يجاد نرم افزارهای و با ايانه ای رايها يرش فناویدایپ با

ـ  انجام امـور امانـت و فهرستنو  ، متفاوتيگاههایجاد پای نبودند و با این راستا مستثن  یدر ا   را بـه صـورت   یسی

  .خودکار به انجام رساندند

مورد استفاده قرار  یسی امانت و فهرستنوختلف کتابخانه مانند م ي بخشها  در ی متفاوت ي امروزه هم نرم افزارها   

 را در ياری ذکر شده امکانات بسي در بخش هاي فعالیت هااجرامی گیرد که این نرم افزارها جهت تسهیل در 

د گرفته شده است  و بـا  ی ناديان بخش سفارشات تاحدین میاما در ا. ار کتابداران و کاربران قرار داده اند       یاخت

 يمجموعـه هـا      از ياری باشد اما هنـوز در بـس       ی م ي هر مجموعه ا   ییربنای ز ي از بخشها  یکینکه  یتوجه به ا  

 نـرم  يری و بـه کـارگ     طراحی است که با     ین در صورت  یا . شود ی اجرا م  ین امور به صورت دست    ی ا يکتابخانه ا 

ـ  کتابخانه ها با سرعير و تکراری از امور وقت گياریافزار در بخش سفارشات بس    ـ  بیت باال و دقت شتر انجـام  ی

  .خواهد شد

  

  سافام

این سامانه با هدف اطالع رسانی تازه ها و تسریع در امور فنی و مالی بخش سفارش و فراهم آوري منابع، بـا              

 ي ویرایش جدید سامانه سفارش و فـراهم آور         این سامانه   در واقع  .قابلیت اجراي تحت وب طراحی شده است      

 قـرار   ینیش گذشته با آن مواجه بود مجددا مـورد بـازب          یرای که در و   یل محددودیتهای باشد که به دلی    یمنابع م 

 به کاربران مورد ی خدمت رسانيز در راستای  وب نيد و روز  دنیای از امکانات جدياریبسدر این راستا، . گرفت

ق اینترانت براي استفاده   از طری  )سافام(د  ینرم افزار جد   .استفاده قرار گرفته که به شرح آنها پرداخته خواهد شد         

 ، تاالرهاي کتابخانه مرکزي و کتابخانه هاي تخصصی تاریخ، مخطوطـات، جغرافیـا      ،در اداره خدمات کتابداري   

در ضمن کتابخانه هاي وابسته شهر مشهد و سایر شهرها نیـز در صـورت    .در دسترس استو مطبوعات  موزه  

  .  از راه دور از این سامانه استفاده نمایندراه اندازي برنامه و دارا بودن اینترنت می توانند
                                                

  کارشناس بخش سفارشات سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي، 1



 موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي بطور حرفه اي برنامـه اي را     ،آنچه مسلم است سازمان کتابخانه ها     

 نشان می  تحت عنوان نرم افزار سفارش منابع تجربه نکرده است و بررسی سیستمهاي نرم افزاري گذشته نیز               

 قسمتی تحت عنوان پایگاه سفارشات جهت انجـام ایـن امـور        ،فزاري پارس آذرخش  دهد تنها در سیستم نرم ا     

بخشی با عنوان پایگاه سفارشات فارسی ) در حال حاضر(پس از آن نیز در نرم افزارنوسا  طراحی گردیده بوده و

 که بطور کامل پاسخگوي نیازهاي  ویژه بخش سفارشات نیـست و در واقـع کمبـود یـک                    بودهو التین فعال    

سیستم نرم افزاري یکپارچه که هم قابلیت ثبت و سفارش منابع و هم انجام امور مالی این بخش را دارا باشـد        

  .شد به شدت احساس می

  

  سافاممعرفی 

 ویژگیهاي فنی�

ajax و #c  و   java:    استفاده از قابلیتهاي asp: زبان مبنا : زبان برنامه نویسی

وبتحت شبکه و : قابلیت اجرا

  بدون محدودیت: یت تعداد رکوردظرف

   بدون محدودیت:ظرفیت تعداد کاربران

  وابسته به قدرت و سرعت سرور:  تعداد کاربران فعال بطور همزمانظرفیت

  ساده و پیشرفته: قابلیت جستجو و گزارشگیري

    در کمترین زمان ممکنExcel  , Word , HTML , XML در فرمتهاي :قابلیت خروجی اطالعات

   رکورد بصورت همزمان 1500بیش از :  اطالعات و دسته بنديSort قابلیت

  بدون محدودیت: قابلیت افزودن کتابخانه ها و مراکز تحت پوشش

  بدون محدودیت: ه هر رکوردقابلیت افزودن موجودي ب

   ساده و پیشرفتهياستفاده از عملگرهاي بولی در جستجو 

مـساوي  , بزرگتـر مـساوي   , بزرگتـر  , بین ( مختلف ي هاامکان جستجوي اطالعات عددي و تاریخی در بازه      

  ....)و

توسـط کـاربر بـصورت داینامیـک و بـدون           ) Combo(امکان افزایش موارد انتخابی در فیلدهاي باز شونده         

  محدودیت

               بدون محدودیت امکان تعریف سطح کاربري براي کاربران  و تعیین مجوزهاي هرسطح ) امنیتی(

  امکان ردگیري جزئی ترین اطالعات وارد شده در سیستم نظیر تغییر اطالعات یک فیلد ) امنیتی(

  درج مشخصات کاربري در هنگام ورود اطالعات در کنار هر رکورد بصورت خودکار) امنیتی(

  

  پایگاه هاي عمده سافام 

  ) فارسی و عربی و التین(پایگاه تازه هاي کتاب.1

ي و الکترونیکیپایگاه تازه هاي منابع سمعی و بصر.2

پایگاه بودجه و رتبه بندي .3

)منابع دیجیتال, کتاب (کمیته انتخاب الکترونیکی منابع .4



پایگاه امور مالی و ثبت فاکتورها.5

پایگاه امور ثبت.6

)منابع دیجیتال, کتاب (پایگاه امور سفارشات .7

)عربی و التین, فارسی (پایگاه وجین منابع کتابی .8

 بصري و الکترونیکیپایگاه وجین منابع سمعی و.9

)مراجعان و کتابخانه ها(پایگاه درخواست و پیگیري منابع کتابی .10

)مراجعان و کتابخانه ها(پایگاه درخواست و پیگیري منابع سمعی و بصري و الکترونیکی .11

دفاتر ثبت.12

پایگاه کتب آماده تحویل به کتابخانه ها.13

پایگاه ناشرین کل کشور.14

پایگاه قرآن هاي مخزن چاپی.15

  

SAFAM

  صفحه ورود کاربر: 1تصویر

  

  

  

  

  

  

  

  



)فارسی و عربی و التین( پایگاه تازه هاي کتاب.1

  
  پایگاه تازه هاي کتاب: 2تصویر

  

ها، ارسالی کـارگزاران     ارسالی توسط تعاونی ناشران مراکز استان     کتابشناختی منابع جدید نسخه اول      اطالعات  

که وارد بخش سفارش شده و در سازمان نـسخه          ... حقوقی و پخش منابع، ناشرین، اهدائی اشخاص حقیقی و        

اي از آنها وجود ندارد، وارد این سامانه می شود و مسئولین کتابخانه ها، تاالرها و مراجعان محترم می توانند با 

  .  جستجوي ساده و پیشرفته از منابع جدید اطالع یابند

 جستجو شـده  يلدهایوه بر افزوده شدن تعداد ف عالی عمومين سامانه در قسمت جستجوید ایش جد یدر ویرا 

 یا و عین عبارت نیز به این باکس افزوده شده تا کـاربر بـا اطمینـان    ، و  ي عملگرها ،ی عموم يتوسط جستجو 

ن قسمت ی استفاده از ايالزم به ذکر است برا.  نسبت به نتیجه جستجوي خود اقدام به جستجو نماید   يبیشتر

 سافام قادر بـه جـستجو   ی و رمز عبور نبوده و کاربر با وارد شدن به صفحه اصل    ياربر به نام ک    نیازي زیسافام ن 

  .د سازمان خواهد بودیدر منابع جد

 جـستجوي پیـشرفته     کاربر با وارد شدن به بخـش       .استجستجوي پیشرفته آن    ، قابلیت   از امکانات این بخش   

اي در نظر گرفته شده در ایـن صـفحه در            با استفاده از جستجوي ترکیبی و همچنین عملگره        قادر خواهد بود  

ضمن اینکـه بـا     . به جستجو بپردازد  ... یا قطع کتاب و      ریزترین جزئیات کتابشناختی منبع نظیر صفحه شمار و       

 کاربر ،توجه به در نظر گرفته شدن محلی براي وارد کردن تصویر روي جلد و همچنین تصویر صفحه فهرست

  .بع نیز خواهد بودقادر به مرور کردن فهرست مطالب من

 در اختیـار    با جستجوي انجام شده مطابقـت دارد       نرم افزار فهرستی از منابعی را که         ،در پایان عملیات جستجو   

 یتواند به راحتـ  یاز داشت م  ی شده ن  یابیدهد و کاربر در صورتی که به فهرست تمامی منابع باز           کاربر قرار می  

  .دریافت کند...  ورد و،الب فایل اکسل را در قت خروجی اطالعاعالوه بر چاپ فهرست مورد نظر،



  

پایگاه تازه هاي منابع سمعی و بصري و الکترونیکی.2

پایگاه تازه هاي منابع سمعی و بصري و الکترونیکی: 3تصویر

  

  که در نرم افزار نوسا فاقد رکورد می        بصري و الکترونیکی   اطالعات توصیفی منابع جدید سمعی    در این پایگاه    

 وارد می شود و با استفاده از جستجوي عمومی یا پیشرفته و همچنین عملگرهاي بولی و دیگـر قابلیـت       دنباش

 بازیابی چکیده و دریافت اطالعات بیشتر براي کتابـداران و مراجعـان امکـان                ،هاي موجود در بخش جستجو    

توانند  یز میو کاربران میهمان ني به نام کاربري و رمز عبور نیست         استفاده از این پایگاه نیاز     يبرا. پذیر است 

 ین مـسئول  نکـه  یوجود در این پایگاه بهره مند گردند ضـمن ا       م سافام از امکانات     یبه صفحه اصل  با وارد شدن    

، پـس از انتخـاب      د با جستجو در منابع جدیـد      نمی توان کتابخانه هاي تحت پوشش      سمعی و بصري     هايتاالر

  . دن ارسال و پیگیري نمای، جهت تهیهبخش سفارش و فراهم آوريرا براي ها منابع مورد نیاز، اطالعات آن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



پایگاه بودجه و رتبه بندي .3

  پایگاه بودجه و رتبه بندي: 4تصویر 
  

شش در کمیته گزینش    سامانه بودجه بندي سازمان پس از رتبه بندي و محاسبه امتیاز کتابخانه هاي تحت پو              

در ابتدا با توجه به رتبه کسب شده کتابخانه ها بر اساس فرم ها اقدام   .  شد ، پایه ریزي و طراحی    )1387(منابع  

به محاسبه بودجه آنها توسط سامانه می شد که این موضوع موجب بروز مشکالتی در نحوه توزیع بودجه مـی      

اي  چرا که کتابخانه هاي هم امتیاز بصورت ردیف و پشت سرهم قرار می گرفتند ومحاسبه یک رتبه بر،گردید

 لذا تصمیم بر این شد تا گزینه رتبه از این مقوله حذف وکتابخانه ها . کتابخانه در یک زمان امکان پذیر نبود   2

با این توضیحات مراحل طراحی سامانه بودجه بندي         .بر اساس امتیاز و درصد مکتسبه  بودجه دریافت نمایند           

 یخ مذکورنرم افزار طراحی شده در تار   . تمام رسید  به ا  1388عملیاتی شد و در تاریخ بیست و پنجم خرداد ماه           

 طراحی شده و با سامانه وقت یکپارچه         گذشته ي مستقل از سامانه سفارش و فراهم آور       ينکه به نحو  یبخاطر ا 

لذا این مشکل    .کرد   کاربران در خصوص اطالع از بودجه اختصاص یافته  فراهم می           ي را برا  یمشکالتنبود،  

سیستم بودجه بندي به عنوانی جزئی از اجزاي سافام مجددا مـورد تجزیـه تحلیـل و              د و   در سافام مرتفع گردی   

توانند به راحتـی از   طراحی قرار گرفت و در حال حاضر کلیه مسئولین کتابخانه ها که عضو سافام میباشند می      

  .بودجه اختصاص یافته به کتابخانه خود در سنوات مختلف اطالع حاصل نمایند

  

  

  

  

  



  ) منابع دیجیتال،کتاب(نتخاب الکترونیکی منابع کمیته ا.4

  

  
  )کتاب، منابع دیجیتال(کمیته انتخاب الکترونیکی منابع : 5تصویر 

  

کمیته انتخاب الکترونیکی منابع در دو بخش کتاب و منابع دیجیتال با هدف بهینه سـازي و تـسریع در رونـد                      

در این پایگاه کلیه منابعی را که با نظر کارشناسان           . سفارش منابع کتابخانه اي طراحی و به مرحله اجرا درآمد         

، قابلیت خریداري و عرضه به کلیه کتابخانه هاي تحت پوشش سازمان را دارند         و صاحب نظران  امور سفارش     

جدا ) چه در بخش کتاب و چه در بخش منابع سمعی و بصري     (از مجموع منابع ورود اطالعات شده در سافام         

 در این قـسمت اطالعـات کتابـشناختی منـابع مـذکور          . گردد یته انتخاب منابع ارسال می    و با یک تیک به کم     

مجددا مورد بازبینی قرار گرفته و در صورت نیاز اطالعات مازاد نظیر تصویر جلد، تصویر فهرسـت منـدرجات،                   

  کتـاب کمیتـه   منوي ،سپس با اعالم قبلی. گردد  دیویی و موضوع کتاب در سیستم اضافه می      شماره  قطع،  

در پرتال اعضاي کمیته فعال شده و کلیه این افراد قادر خواهند بود ضمن اطالع از موجودي منبع، نسبت بـه                     

  . سفارش منبع مذکور اقدام نمایند

 سیستم بصورت خودکار تعداد سفارش شده از هر رکورد را محاسبه کرده و در اختیار کاربر امـور                   ار،در پایان ک  

از مزایـاي ایـن   . باشـد داشـته   به محاسبه دستی تعداد سفارشی ني کاربر مذکور نیازدهد تا سفارشات قرار می  

  :ذیل اشاره کردتوان به موارد   میروش 

  امکان انتخاب منبع از راه دور و بدون نیاز به حضور فیزیکی در بخش سفارش) الف 

عدم استهالك زمـان بـا       کمیته در راستاي انتخاب سریعتر منابع و         جوي موضوعی کتاب هاي   امکان جست ) ب

باشـند   این مورد بخصوص در مورد کتابخانه هاي تخصصی که رو به گسترش مـی             ( غیر ضروري    مواردمرور  

  )مصداق دارد

  )حداقل پانصد عنوان در جلسه( امکان برگزاري جلسات کمیته با تعداد بیشتر کتاب )ج



  انه به صورت مشورتیامکان انتخاب منابع با تعداد بیشتري از کتابداران هر کتابخ) د

جهت مقایسه بـا    ( مجزا   امکان اطالع از تعداد عنوان، نسخه و مبلغ کتب انتخاب شده هر کتابخانه بصورت             ) ه

  )بودجه

بر کتب انتخاب شده توسط پرسنل زیر مجموعه و حذف کتـب            )  اداره مسئول(کان اعمال نظر ناظر سوم      ام) و

  غیر ضروري 

اب شده بصورت موضوعی و مقایـسه بـا کتـب وجـین شـده در همـان                  گیري از کتب انتخ    امکان گزارش ) ي

.... وموضوع

  

پایگاه امور مالی و ثبت فاکتورها.5

پایگاه امور مالی و ثبت فاکتورها: 6تصویر 

  

 توجه به اینکه بخش مهمی از امور سفارشات مربوط بـه مـسائل مـالی و پیگیـري فاکتورهـاي دریـافتی از                    با

باشد لذا اطالع از میزان فاکتورهاي پرداخت شده، مرجوعی و در دست اقـدام در هـر                  ناشران و کارگزاران می   

باشد و این امر بدون وجود ابـزاري دقیـق و کارآمـد              زمان از مهمترین امور بخش سفارش و فراهم آوري می         

ر گرفتـه   در نظـ  بخشی با عنوان پایگاه امور مالی و ثبت فاکتورها  ،لذا در این خصوص در سافام      .ممکن نیست 

آن را در ... شده تا کاربر به راحتی و در هر زمان به محض دریافت فاکتوري از سـوي کـارگزاران، ناشـرین و                      

سیستم ورود اطالعات کرده و در زمان مورد نیاز اقدام به پیگیري امور فاکتورها و اعالم وصـول هریـک و در             

  :توان به موارد ذیل اشاره کرد هاي مهم این بخش می از قابلیت. نهایت پرداخت فاکتور نماید



  ؛گیري میزان بستانکاري و بدهکاري هر کارگزار بصورت مجزا امکان گزارش) الف 

  ؛گیري کلی از میزان مبالغ پرداخت در طول سال و پیش بینی بودجه سال آتی امکان گزارش) ب

 عناوین کتب ارسالی از سوي هـر یـک و نتیجـه             امکان سنجش میزان فعالیت کارگزاران با توجه به تعداد        ) ج

  ؛گیري در خصوص ادامه یا عدم ادامه کار با کارگزار مذکور

  .گیري اقدامات صورت گرفته در خصوص یک فاکتور خاص امکان گزارش) د

پایگاه امور ثبت.6

پایگاه امور ثبت: 7تصویر 

  

قدس  تابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستانتوجه به گستردگی تعداد کتابخانه هاي تحت پوشش سازمان کبا 

 و همچنین گسترش روز افزون منابع منتشره از یک سو و از سوي دیگر گسترش تعداد کتابخانه هاي رضوي

الب تعداد کتب ه ها و یا تفکیک اطالعات ثبت در قسازمان، اطالع از تعداد منابع ثبت شده جهت هر یک از کتابخان

 جهت  تنظیم و تخصیص بودجه مربوط به هریک به صورت دستی بسیار مشکل می...   و خریداري شده، اهدائی

حت لذا این نقیصه در سافام با طراحی  پایگاه امور ثبت به گونه اي مرتفع گردید که هریک از کتابخانه هاي ت. نمود

جستجوي ساده از موارد ذیل پوشش در هر لحظه اي که مایل باشند، قادر خواهند بود ظرف مدت چند ثانیه و با یک 

  .اطالع حاصل نماید

   ؛تعداد کتب ثبت شده در بازه هاي زمانی) الف



و ) متفرقه(تفکیک کتب ثبت شده در غالب کتب خریداري، اهدائی وزارت ارشاد ، اهدائی افراد و سازمان ها ) ب

  اب هاي انتخابی از انبار؛کت

  ؛کارگزاران مختلف جهت اعالم وصولگیري از تعداد و شماره ثبت کتب ثبتی  گزارش) ج

  ؛تفکیک کتب ثبت شده در زبانهاي مختلف جهت هر کتابخانه)د

  تفکیک منابع ثبت شده در غالب کتاب یا منبع دیجیتال ) ه

  

  ) منابع دیجیتال،کتاب(پایگاه امور سفارشات .7

  )کتاب، منابع دیجیتال(پایگاه امور سفارشات : 8تصویر 

 ایی منابعی که امور سفارشات آنها به اتمام رسیده و آماده ارسال براي کارگزار میدر این پایگاه فهرست نه

گیري اطالعات منابع موجود در  شود و کاربر با گزارش خودکار جمع آوري و آماده سازي میباشند، بصورت 

ت فایل این قسمت بر اساس کارگزار مربوطه قادر خواهد بود که فهرست مربوطه را چاپ نموده و یا بصور

بدیهی است پس از تهیه منابع مذکور توسط . خروجی و از طریق پست الکترونیک براي کارگزار ارسال نماید 

که عنوانی از  کارگزار و ارسال آنها به کتابخانه، کارگزار فهرست ارسالی کاربر را نیز ارجاع نموده و در صورتی

زند و در نهایت کاربر سفارش  ورد مربوطه عالمت میدر کنار رکعناونین درخواستی را نتوانسته تهیه نماید 

  .دهد عنوان مورد نظر را به کارگزار دیگري جهت سفارش ارجاع می

  :قابلیتهاي مهم این بخش عبارتند از 

   ؛قابلیت پیگیري سفارشات تاخیري در بازه هاي زمانی مختلف) الف



بایگانی و پیگیري سفارشات به ( دستی لتبع آن حذف  بایگانی سفارش و خریدحذف کارت سفارش و با) ب

گیرترین امور کارکنان سفارش بوده که با ایجاد این پایگاه به طور کامل حذف  صورت دستی همواره از وقت

  ؛)گردیده است

   ؛قابلیت ارجاع کتب تهیه نشده توسط یک کارگزار به کارگزار دیگر) ج

  ؛بر اساس ناشر مربوطه جهت سهولت کار کارگزاراطالعات کتب سفارشی  نظم دهی و دسته بندي امکان ) د

امکان درج شماره تماس هر یک از ناشران در کنار نام آن با استفاده از پایگاه ناشرین کل کشور جهت ) ه

  سهولت و سرعت کار کارگزار 

پایگاه وجین منابع سمعی و بصري و الکترونیکی.8

  
ونیکیپایگاه وجین منابع سمعی و بصري و الکتر: 9تصویر 

  

هر کتابخانه اي در راستاي جذب مشتریان بیشتر از مهمترین اصولی است که در هر لزوم روزآمد بودن 

کتابخانه باید مورد توجه قرار گیرد و بدین منظور سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان 

وجه به اینکه جمع آوري با این هدف و با ت. قدس رضوي نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیست

نمود لذا پایگاه وجین با هدف  گیر و پر زحمت می اطالعات منابع وجینی بصورت دستی امري وقت

توانند در  کاربران می. سرعت و دقت بخشیدن به امر وجین در سامانه قبلی طراحی و در سافام بهینه شد

ع را وارد و در نهایت با استفاده از این پایگاه کلیه اطالعات منبع وجینی خود از جمله موضوع منب

  :توان به موارد ذیل اشاره کرد  از آن جمله می. هاي متنوعی از سافام بگیرند  جستجوي پیشرفته گزارش

  ؛گیري موضوعی از منابع وجین شده و تدوین سیاست خرید و مجموعه سازي امکان گزارش) الف 



   ؛ط مرجع ذیصالحاطالع از تائید یا عدم تائید منبع وجینی توس) ب

  ؛استفاده از بایگانی وجین تائید شده و عدم نیاز به نگهداري فهرست وجینی بصورت کاغذي) ج

   ؛امکان پیگیري تک تک منابع وجینی ورود شده بر اساس شماره ثبت منبع) د

  ؛گیري سالیانه از تعداد منابع وجینی امکان گزارش) ه

   ؛دون نیاز به ورود اطالعات مجدد هر جلد جلدي بمنابعامکان کپی کردن اطالعات ) و

  بروزرسانی گروهی اطالعات  رکوردها به صورتی که نیاز به ویرایش تک به تک رکوردها نیست) ي

  

پایگاه وجین کتاب.9

  
پایگاه وجین کتاب: 10تصویر 

  

دق کلیه اطالعات ذکر شده در بخش پایگاه وجین منابع سمعی و بصري، در قسمت وجین کتاب نیز صـا                  

 اطالعات بر اساس شماره ثبت منبع و یـا          نظم دهی به  ضمن اینکه در هر دو پایگاه مذکور امکان         . است  

 هر فیلد دیگر موجود است و کاربر با الفبایی کردن شماره ثبت منابع این امکان را به متصدي وجین مـی                 

  .از دفاتر خود حذف نمایدوجینی را دهد تا بدون نیاز به پرینت مجدد اطالعات بتواند به راحتی منبع 

  

  

  

  

  



)مراجعان و کتابخانه ها(پایگاه درخواست و پیگیري منابع کتابی .10

  
)مراجعان و کتابخانه ها(پایگاه درخواست و پیگیري منابع کتابی : 11تصویر 

  

که نیاز به  د بود در صورتیقادر خواه) مراجعان( و یا مهمان  کاربر اعم از کاربر رسمی،در این قسمت از سافام

 کتابخانه مورد نظر آنها فاقد آن منبع است، منبع را در ود داشته باش) کتابی و غیر کتابی(منبع اطالعاتی 

با این . دیگیري روند تهیه آن را پیگیر باش وارد نموده و با دریافت شماره پ"پایگاه درخواست و پیگیري منابع"

پایگاه "ابی دارد باید مشخصات منبع مورد نظر خود را در تفاوت که اوال کاربري که نیاز به منبع غیر کت

که کاربر در سافام  د و ثانیا در صورتی وارد نمای)پایگاه بعد ("درخواست منابع سمعی و بصري و الکترونیکی

 پست الکترونیک عضو نیست باید کتابخانه اي را جهت منبع مورد نظرش پیشنهاد داده و در صورت تمایل 

  .ریافت پاسخ از سوي کارشناسان بخش سفارش وارد نمایدخود را جهت د

اطالعات خواسته شده در ) مراجعان(رود که کاربر مهمان  الزم به ذکر است با توجه به اینکه این احتمال می

خصوص منبع درخواستی خود را به صورت استانداردي که قابل پیگیري باشد در سافام وارد نکند لذا ورود 

 منابع درخواستی منوط به تائید مدیر هر کتابخانه که منبع پایگاهنابع درخواستی مراجعان به نهایی اطالعات م

 رکورد ،کتابخانه پس از بررسی صحت اطالعات ضمن تائیدویژه آنها درخواست شده می باشد و مدیر 

 تا دهد  به منبع اختصاص می"لیست موضوعات ارائه شده توسط سیستم بصورت کلی"موضوعی را هم از 

 درخواست شده  بدست آورد و وسیله بتواند در آینده گزارشی از موضوعاتی که بیشتر توسط مراجعان بدین

.سیاست مجموعه سازي خود را بر اساس آن تنظیم نماید



مراجعـان و  (پایگاه درخواست و پیگیري منابع سمعی و بـصري و الکترونیکـی    .11

)کتابخانه ها

)مراجعان و کتابخانه ها(پیگیري منابع سمعی و بصري و الکترونیکی پایگاه درخواست و : 12تصویر 

  

 با صدق می کندبخش پایگاه درخواست منابع کتابی در بخش منابع دیجیتال نیز کلیه اطالعات ارائه شده در 

ین این تفاوت که با توجه به اینکه منابع دیجیتال موضوع مشخص و استانداردي را در نگاه اول ندارند لذا تعی

موضوع منبع دیجیتال به عهده درخواست کننده منبع گذاشته شده و مسئول کتابخانه صرفا اطالعات منبع 

  . کند درخواستی را تایید می

  



دفاتر ثبت.12

  دفاتر ثبت: 13تصویر 

  

باشد بطوریکه دیگر نیازي به  یکی از امکاناتی که در سافام در نظر گرفته شده قابلیت پرینت دفاتر ثبت می

این نرم افزار این قابلیت را دارد تا همزمان با ورود شماره ثبت در . ثبت کتب در دفاتر بصورت دستی نیست 

سیستم و افزودن موجودي به یک رکورد بصورت خودکار مشخصات منبع مذکور به همراه کتابخانه مقصد را 

 دفتر ،گیري گزارشانتخاب  قسمت و در پایگاه دفاتر ثبت نمایه سازي نماید و کافیست کاربر با ورود به این

  .ثبت مورد نظر خود را پرینت نماید

  

  

  

  

  



پایگاه کتب آماده تحویل به کتابخانه ها.13

  پایگاه کتب آماده تحویل به کتابخانه ها: 14تصویر 

  

ویل با توجه به اینکه پس از پایان کلیه عملیات خدمات فنی،  کتاب باید طبق فهرستی به کتابخانه مقصد تح

گردد و این روند در حال حاضر بصورت دستی در حال انجام است لذا با در نظر گرفتن قابلیت سافام در پایگاه 

دفاتر ثبت، طراحی نرم افزار بگونه اي صورت گرفت تا از این قابلیت حداکثر استفاده صورت پذیرد و ضمن 

ک از  از هر یيگزارش گیرواهد بود با  کاربر قادر خ.زي به انجام عمل اضافه تري نیستاینکه دیگر نیا

 تحویلی به هر کتابخانه را  هايبا فهرست کت، بازه هاي زمانی مورد نظرکتابخانه هاي تحت پوشش در

ب اضمن اینکه تعداد کت . بصورت چاپی به کتابخانه مقصد تحویل نماید، بر اساس شماره ثبتنظم دهیضمن 

گردد و فرد تحویل گیرنده در   توسط سیستم محاسبه میتحویلی به هر کتابخانه بصورت خودکارهاي 

  .ها را تحویل گیرد تواند فهرست مذکور را چک و کتاب کتابخانه مقصد با اطمینان و سهولت بیشتري می

  



 کل کشورنناشر یپایگاه .14

   کل کشورنپایگاه ناشر ی: 15تصویر 

  

، مشکل کتب مفقودي باشد هر کتابخانه می اعضا و کتابداران رگریبان گییکی از مشکالتی که عمدتا 

د و از نچراکه بعضی از اعضاي محترم بنا به دالیلی ممکن است کتاب امانتی خود را مفقود نمایاست 

 به مسئول هر کتابخانه یکتابشناختهر کتابخانه طبق شماره ثبت و مشخصات هاي ب ا کتکه آنجایی

 با عنایت به این موضوع .  همان کتاب از بازار نشر استگردد لذا تنها راه حل این معضل تهیه تحویل می

پذیر نیست   مورد نظر در بازار نشر بدون در دست داشتن اطالعات ناشر کتاب امکانکتابکه پیدا کردن 

لذا طراحی پایگاهی که بتوان به کمک آن به اطالعات جامع ناشران کل کشور دسترسی پیدا نمود بیش 

 این منظور پایگاه فوق الذکر در سافام طراحی و مورد بهره برداري قرار شد و به از پیش احساس می

توانند به راحتی و با انجام جستجو  که عضو سافام هستند می  کلیه افرادي،گرفت بطوریکه به کمک آن

  .در این پایگاه به اطالعات کامل ناشر خود دست پیدا کنند

  :دهد شامل موارد ذیل است  بر قرار میاز جمله اطالعاتی که این پایگاه در اختیار کار

 حوزه ، نمابر، پست الکترونیک، تلفن تماس، آدرس پستی، نام و نام خانوادگی مدیر مسئول،عنوان ناشر

  .....فعالیت و 

به این مفهوم که با . هاي پایگاه مذکور امکان تعریف کارگزار براي یک ناشر است یکی دیگر از قابلیت

تعداد خاصی از ناشرین کشور را تحت پوشش خود دارد ، گزار طرف قرارداد سازمانتوجه به اینکه هر کار

 مورد است لذا به خاطر سپردن تمام ناشرین 60و از طرفی معموال تعداد ناشرین هر کارگزار نیز بیش از 



پذیر نیست و این مطلب ممکن است باعث ارسال اشتباه  یک کارگزار توسط کارشناسان سفارش امکان

 نرم ، لذا در سافام با تعریف کارگزار هر ناشر براي سیستم.ین یک ناشر به یک کارگزار دیگر شودعناو

افزار قادر خواهد بود بصورت خودکار در هنگام ورود اطالعات کتابشناختی منابع کارگزار آن منبع را نیز 

  .تعیین نماید و بدین ترتیب احتمال خطا را به حداقل برساند

  

هاي مخزن چاپی پایگاه قرآن.15

هاي مخزن چاپی پایگاه قرآن: 16تصویر 

قدس رضوي در محلـی مجـزا از         هاي موجود در مخزن چاپی کتابخانه مرکزي آستان        با توجه به اینکه قرآن    

اطالعـات  شود و همچنـین بـا در نظـر گـرفتن ایـن موضـوع کـه کلیـه                 دیگر کتب این بخش نگهداري می     

 لذا بازیابی اطالعات این منابع همواره یکی ،م افزار نوسا بطور کامل وارد نشدهه در نرکتابشناختی منابع یاد شد

 بود چرا که ایـشان بایـستی پاسـخگوي مراجعـان و             بخش مخزن چاپی  از مشکالت و دغدغه هاي مسئولین       

ها مانعی برسر راه      براي جستجوي اطالعات خاص بعضی از قرآن       پایگاهیو نبود    بودند محققان قرآن ها می   

تر و دقیـق تـر    پایگاه با هدف اطالع رسانی سریع    این   لذا   .شد طالع رسانی صحیح به مراجعان محسوب می      ا

 طراحی و در اختیار کارکنان و مراجعـان ایـن بخـش قـرار گرفـت تـا بـا اسـتفاده از                  ،هاي مخزن چاپی   قرآن

 اطالعات کتابشناختی   ،گاهاین پای  .جستجوي پیشرفته این پایگاه به سرعت به منبع مورد نظر خود دست یابند            

ن چاپی جدیـدي    که قرآ   در صورتی  وشود    نسخه قران چاپی در قطع هاي مختلف را شامل می          1700بالغ بر   

 منبع جدید ، در هنگام ورود اطالعات کتابشناختی  با تغییر دادن فیلد نوع کتاب به قرآنبه سیستم اضافه شود،

 بعـضی از فیلـدهاي مـازاد    .گیرد و در دسترس کاربران قرار میشود  بصورت خودکار به این پایگاه افزوده می     

  :این پایگاه عبارتند از 

  ....و است  نف، قطع، تذهیبگر،خطاط


