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ویرایش ) طالییاوش ک یتابدار ک یقاتیافزار تحقنرم
 (طالیی

جا تهیه گردد، کیتواند به صورت جداگانه و یا به صورت ها نیز میباشد و هر یک از این زیرسیستمزیر سیستم می 8افزار شامل این نرم

شکا مر یتابخانه و کبدین معنی که هر  سناد و آر های ذکر شده را انتخاب و تهیه نماید. از زیرسیستم کیتواند هر بسته به نیاز خود میو و ... یز ا

 گردد.در ادامه امکانات موجود در هر زیرسیستم بیان می

ای و کتابخانه دیجیتال(و )چندرسانهیتابخانه و آرشکجامع زمرد، کاوش ستم یرسیز  -1
 ستم عبارتند از:یرسین ز یانات موجود در اکام

یاطالعات یهاگاهیجاد پاین ااکام (Data Bankبه صللورت نامحدود به منظور تف )مختلف به صللورت  کو اسللتفاده از اطالعات مدار  کیک

 مجزا 

چون: سللند، نقشلله، مقاله، مجله،  یتابکر یو غ یتابک کاعم از مدار  کاطالعات انواع مدار  یسللیو فهرسللتنو یابیره، باز یرش، ذخیان پذکام

 وردکت تعداد ر یبدون محدود ISBDد و ... مطابق با قواعد یر، اساللم، نوایاتالوگ، فک

هینما و کده مدار یکزموضوعات، چی، ر یدیلکلمات کها، سکندیرش اطالعات، فهرست مندرجات، ایان پذکام 

یسینوهرستفوق العاده در ف ییاوش( جهت سهولت و صرفه جوکمشاع  کها )بانتابخانهکگر ید یهاکها از بانان انتقال دادهکام  

فا یزر یل یهاکسیاطالعات از د یان انتقال و فراخوانکام(با فرمت  ییهالیiso  مانند )... وCD رانیا یمل یتابشناسک 

 کمدار  یتابشللناختکورد اطالعات کها ر ونیلیم یاوش( حاوک یمشللاع اطالعات کشللور )بانک یاتابخانهک یهافهرسللت برگه کن بانیبزرگتر 

 اوشکز تحت پوشش کاها و مرتابخانهک

اطالعات از  یان انتقال و فراخوانکامCD marc  وInternet ا( با فرمت کینگره امر کتابخانه کت ی)ساHtml  

ها، ن، فروسللتیناشللر  یهادانل آنها با برگهیمکدآور، موضللوع، رده و تیعنوان، پد یهادانبرگه یبا بازسللاز  یدانبرگه یان جسللتجوهاکام

 ثبتن و شمارهیعناو یدهاکضوعات، زموینشر، ر  یمحلها

یرا یمنطق یبا عملگرها یبیکتر  یان جستجوکام( جAnd , Or , Notم )مختلف یلدهایان فی 

د آن یلتر در ساخت و تولیجاد فیامل و اکت یر یواژگان هوشمند )منتخک و منتسک( با اعمال مد کشرفتة بانیفرد و پژه منحصر به یان وکام

  یرسانت اطالعیت و مانعیعات و جامعزش اطالیاز ر  یر یو جلوگ

خ و عضو مشخص یتار  یبرا کان رزرو مدر کام 

یات زبان فارسیبا توجه به خصوص یابیپ و باز یتا یان هوشمندکام 

تابخانه از جمله :کران ین و مدیاز مسئولیمختلف مورد ن یهاه و چاپ گزارشیان تهکام 

ها همراه بان و فروسللتیزموضللوعات، ناشللر یدآوران، موضللوعات، ر یپدن، یچون عناوگوناگون  یهاکیها با ترتهیها/ نماتابنامهک (1

 مختلف رده، زمان و عبارت یلترهایف

رار(کرار نسخ و بدون تک)با ت یخوانرف یهاگزارش (2



تابخانهکدفتراموال )ثبت(  (3

تابخانهک یهافهرست تازه (4

رت جدول و نمودار(موجود از نظر تعداد )به صو یتابکر یو غ یتابک کآمار مدار  (5

(Labelچاپ عطف ) (6

تابکت کک پایج (7

ارت امانتک (8

یارجاع یهاارتک (9

یتابدار کدآور، موضوع و...( مطابق قواعد استاندارد ی)رف برگه، عنوان، پد یسینوفهرست یهاارتکانواع  (10

ژه چاپ بارکدیاز به چاپگر وید بدون واسطه از داخل برنامه بدون نکه و چاپ بار یان تهکام 

(یآمار  یهاشینما یهار قالکیای و سا)ستونی و دایره یهای آماری به صورت نمودار مایش انواع گزارشن 

کتابخانه بدون کجاد یان اکام( اغذE-Libraryو بهره برداری از مجموعه ) ت یها و ... با قابلها، نقشلللهآرشلللیو مقاالت، نشلللریات، کتاب

ت یو...( بدون محدود doc , pdf ,  jpg , psd , dat , mp3 , wmaویندوز) ره انواع فایلهای استانداردیو ذخ ییشناسا

تابکامانات و گردش مروارید، کاوش ستم یرسیز  -2
 ستم عبارتند از:یرسین ز یانات موجود در اکام

 مختلف اعضاء  یهاف گروهیس آنها و تعر کرش اعضاء به همراه عیان پذکام 

 رزرو،  یهای، بررسللی، چاپ برگه خالصلله اطالعات امانکرفت و برگشللت مدار  یهاخیتار  ارکمات روزانه جهت ثبت خودیوجود تنظ

 ردها  کر یو جمع د یافتیدر  کمشخص نمودن تعداد مدار  یبرا یمحدوده زمان

  د کر ق باین از طر یو همچن کارت و عنوان مدر ک( با استفاده از نام اعضاء و شماره ک ز امانات )داد و ستد مدار یم یانجام امور جار

 کز امانات و هنگام داد و ستد مدر یس عضو در مکش عیان نماکام 

 ک در آنیت و ترتیجاد اولویتاب و اکان رزرو کام 

 کار و بالفاصله پس از بازگشت مدر کرد )برحسک روز( بصورت خودکر یان محاسبه دکام 

 ها و اعضاء(، گروهیگانی)بایدر امانت، بازگشت کمختلف بر اساس اطالعات مدار  یان جستجوهاکام 

 جامع و متنوع از جمله : یهاه و چاپ آمار و گزارشیان تهکام 

در امانت اعضاء( کاطالعات مدار  یامل از پرونده امانات )حاوکگزارش  (1

هر عضو یارنامه مطالعاتکامل از پرونده اعضاء همراه با کگزارش  (2

عنوان کیکبه تف کرد مدار کآمار عمل (3

یافتیدر  کرد آنها از جهت تعداد مدار کها و عملگروه یآمار تعداد اعضا (4

یمختلف موضوع یهادر رده یافتیدر  کآمار تعداد مدار  (5



یافتیدر  کهر عضو همراه با مشخصات مدار  یارنامه مطالعاتک (6

ضوکچاپ  (7 سلیان تنظکت )همراه با امیارت ع سکد و عکن بار یاربر و همچنکقه یم رنگ و قلم و اندازه مطابق با 

 عضو(

یادآور یخطار و چاپ برگه ا (8

کبازگشت مدر  یبه عضو برا یادآور یچاپ برگه امانت به منظور  (9

 وجود دارد. یر یگجهت گزارش ین محدوده زمانییان تعکستم امانات امیرسیز  یهادر تمام گزارش 

تخصصی مقاالت – اتیس نشر کاردکفیروزه، کاوش ستم یرسیز  -3
شریات ادواری کتابخانه را مکا سیار فراتر نماید. این گزارشهای متنوعی را ایجاد مینیزه نموده، گزارشکاِر کاردکس دستی ن ها خدماتی ب

ساس عناوین، موضوعات، شمارهها رایج است در اختیار کتابداران میاز آنچه به طور دستی در کتابخانه بندی، های ردهگذارد. امکان جستجو بر ا

سل و... د سل شماره م شار،  ستم پیشمحل نگهداری، تاریخ انت سی شده و در گزارشر این  های چاپی امکان اعمال فیلترهای گوناگونی چون بینی 

های وارده به کتابخانه توان در این زیرسیستم تعیین نمود که شمارهاست. بسادگی میموضوع، تاریخ نشر، محل نگهداری و... در نظر گرفته شده

 نه بوده است. این زیرسیستم انحصارًا توسط کاوش در کشور تولید شده است. بینی شده چه و چگواز هر نشریه در مقطع زمانی پیش

شریات طراحی و پیادهبا هدف اطالع شره در ن سانی جامع و دقیق از مقاالت منت ست و با پذیرش فیلدهایی چون عنوان ر سازی گردیده ا

ها، برساخت و صفحه شمار، پدیدآوران و عی موضوعات و نمایهمقاله، نشریه، سرشناسه، شماره مسلسل، تاریخ انتشار، شرح شماره، رده موضو

صوص برای مراکز تحقیقاتی که بر روی اطالعاتی می چکیده مقاله، نظام جامعی را برای پردازش اطالعات مقاالت فراهم ستم بخ سی آورد. این زیر

ست. به ع سیت دارند نظام جامع و کاملی ایجاد نموده ا ستم به راحتی میخاص به ویژه در مقاالت حسا سی توان تعیین نمود نوان مثال در این 

سال ستان  سامی پدیدآوران مرتک  88که مثاًل در تاب شده و آنها را مثاًل با ترتیک ا شهری چه مقاالتی چاپ  شریه هم ضوع حقوق جزا در ن در مو

(Sort.نمود ) 

مستند مشاهیر - های موضوعی زبان فارسینسرعنوا - بندی )دیویی و کنگره(مدد کار رده ت،کاوش یاقو زیرسیستم  -4
 نشانه مؤلف دیویی و کنگره )فارسی و التین( - و مؤلفان

های دیویی و کنگره جستجو بر اساس رده دیویی، رده کنگره، پلی است میان سر عنوانهای موضوعی مختلف و رده بندیامکان مددکار رده

سایر اطالعات متن ضوع و دیدن  شی از مو ضوع و بخ ستم پیشمو سی ستجو مثاًل اظر هر یک در این  ست، به نحوی که با یک ج بینی گردیده ا

ضوع، می ساس مو ستجو بر ا ستم حاوی بانک اطالعاتی توان ردهج سی شاهده کرد. به عبارت دیگر این زیر سک بدان را نیز م دیویی و کنگره منت

سترده ضوعات، ردهگ سه فیلد مو شامل  ست برگهدیویی وکنگره بوده که رکوای  سی ملی انتخاب گردیده و در نتیجه ردهای آن از فهر شنا های کتاب

باشد. در این برنامه دیویی و کنگره و یا جستجو بر اساس رده و دیدن موضوع و رده دیگر میسر میامکان جستجو بر اساس موضوع و یافتن رده

 را بازیابی و مشاهده نمود. توان اطالعاتکنگره( میدیویی و با سه ترتیک مختلف )موضوعی، رده 

های شخصی خود با استقبال بسیار خوبی از کاربران مواجه شده به نحوی که بسیاری از کتابداران این زیرسیستم را برای رایانهاین امکان 

اند. تهیه نموده



گردیده عرضلله  Hypertextدر محیط ویندوز با امکان بسللیار مهم و جالک مسللتند مشللاهیر و مولفان  امکان

شد، به نحوی که با زدن یک کلید و یا کلیک ماوس به صورت است. با این امکان ارجاع خودکار بر روی عبارات مختلف میسرمی با

کند، منتقل خواهیم شد. هیچ سیستم دیگری در کشور با این ویژگی هوشمندی هوشمند به محل مناسبی که اطالعات سرعنوان اقتضاء می

 آورد.. امکانات مختلف فیلتر نمودن اطالعات و نحوه نمایش آنها فضایی مناسک برای عالئق مختلف کاربران فراهم میبی نظیر وجود ندارد

های موضلوعی کاوش بوده و با این تفاوت که در آن از نظر عملکرد دقیقًا مشلابه زیرسلیسلتم سلرعنوانهای موضلوعی امکان سلرعنوان

 ر و مؤلفان جستجو و بازیابی نمود.توان اسامی مستند و غیرمستند مشاهیمی

عمال حاوی چهار مجموعه کتاب و راهنمای کتابدار برای یافتن نشللانه مؤلف مورد نظرش درجداول دیویی و کنگره در  امکان نشللانه مولف

های مرجع و یا تغییر کتاب ای با سیستم دستی و بدون مراجعه به کتابمقایسه باشد، به نحوی که با سرعت غیر قابلزبانهای فارسی و التین می

نویسی استاندارد از آن بهره جست. همچنین جدول راهنمای کامل نشانه مولف در رده بندی توان درجهت فهرستفارسی به التین و برعکس، می

 کنگره نیز در این زیرسیستم وجود دارد.
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