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 مقدمه -1

افیاار  فنی    دیریریت  شیرکت در هینزم  یر       ههستپس از فعالیت  7631شرکت پارس آذرخش در سال 

از آن زدان تا کننن بیا اتایا بیه هیر       تاسیس گردیر. ،افااری در این هنزمکتابراری   تنلیر ا لین دحصنل  ر 

فرهنگ    علم  این دجمنعه   همچنین با همراه  دتخصصین   دست ا رر کاران علن  کتابراری دحصنالت   

 تنلیر   عرضه  مندم است. ،طح کشنر   قابل رقابتخردات دتننع    نین  در س

ن است. این شرکت عرضه دحصنل استا رارد اتنداسینن کتابخا ه دل  جمهنری اسالد  ایرا افتخار برجسته

. در زدینیه  باشیر دنیر دی   خند بهیرم  افاار بند  در کتابخا ه دل کشنرهای  هستیم که از  ر  دعر دز ا نیابنابر

 افیاار کتابخا یه  ها  یا این شیرکت پیشیر  بیندم   ا لیین  یر      دیجیتال کتابخا ه  سلبا ظهنر راهاارهای  نین   

ها   دراکیا اسیناد     به هنزم کتابراری   اطالع رسا   عرضه کردم است که در کتابخا ه 71دیجیتال را در سال 

برداری قرار گرفته است. در مآرشین دتعردی بنیژم کتابخا ه، دنزم   درکا اسناد دجلس شنرای اسالد  دنرد بهر

اقیرا  بیه    دلی    پژ هش   علم هال هاضر این شرکت ضمن گسترش فعالیت خند در سطح دراکا    هادهای 

 افتخیار دارد هیای علین  پاشیا  کشینر  میندم اسیت         ارائه راهاارهای خاص در سطنح دختلف بنیژم دا شگام

  با پیارس آذرخیش در ایین دسییر پیشیرفت        مندم تخابهای دتعردی در سطح کشنر این راهاار را ا دا شگام

 . راهمگا  شرم

  ماینر عبارتنر از:برداری د های علن  پاشا  که از این راهاار بهرمدا شگامدراکا آدنزش  بنیژم برخ  از 

 دا شگام علن  پاشا    خردات بهراشت  دردا   تهران 

 ر بهشت دا شگام علن  پاشا    خردات بهراشت  دردا   شهی 

 دا شگام علن  پاشا    خردات بهراشت  دردا   دشهر 

 دا شگام علن  پاشا    خردات بهراشت  دردا   بنشهر 

 دا شگام علن  پاشا    خردات بهراشت  دردا   همران 

 دا شگام علن  پاشا    خردات بهراشت  دردا   زاهران 

 ازدا شگام علن  پاشا    خردات بهراشت  دردا   جنری شاپنر اهن 

 دا شگام علن  پاشا  ار دیه 
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 دا شگام علن  پاشا  بجننرد 

 دنسسه آدنزش عال  علم  کاربردی جهاد کشا رزی 

 ارم ادبیات دا شگام الاهراءدا ش 

 دا شگام علن    دعار  قرآن کریم 

 دا شارم دجازی دا شگام علن  پاشا  تهران 

  دا شگام عالده طباطبای 

 دا شگام گیالن 

 ثیدا شگام قرآن   هر 

 پردیس البرز دا شگام تهران 

 ستاد دشرک ارتش 

 جادعه المصطف  العالمیه 

 

 اهداف طرح -2

جهت تنسعه دسترس  به دنیاب  از طرییس سیازدا ره    دیریریت یاهارطیه اطالعیات   دنیاب          این طرح

رطیه  افااری است که بصنرت یاهابرداری از سیستم  ر است. این ادر دستلا  استفادم   بهرمتهیه شرم دیجیتال 

 پذیر است.سهنلت ا جا یابر   فراینرهای راهبری   کاربری آن تحت  ب بندم   بهاستقرار د 

 بین  شرم است:برای  یل به اهرا  زیر پیشدیجیتال  الاتر  یک  طرح جاد  سیستم یاهارطه کتابخا ه 

 استقرار کتابخا ه الاتر  یک   دیجیتال در قالب یک سیستم یاهارطه -7

 های پژ هش های دختلف از دناب  شادل کتاب، دقاله، پایان  اده   طرحیت پایگامایجاد   دریر -2

  دا نر سازدا ره  اطالعات، دریریت دناب  دیجیتال، در فراینرهای دراکافعالیت دستقل هر یک از  -6

 عضنگیری   ادا ت

 رسا     پژ هش های تعادل  اطالعارائه سر یس -4

 افااریافااری    ر   سازگاری با بسترهای دختلف سخت کاربر پسنربندن  اسط کاربری سیستم -5
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 های کاربریدریریت کاربران   اعمال ادنیت براساس  قش   گر م -3

 ادنیت   ارائه اطالعات براساس سطنح دسترس  کاربران -1

 ادنیت   ارائه دناب  دیجیتال براساس سطنح دسترس  کاربران -7

ها، پست الاتر  یک   های تازم( با استفادم از سر یسSDIرسا   گاینش  )رسا   جاری   اطالعآگاه  -9

RSS 

 الملل الملل  با اتاا به استا راردهای بینهای دل    بینتبادل د سنیه اطالعات با کلیه کتابخا ه -71

 Client   Serverدر دنرد تبادل اطالعات در سطح  Z69.51پشتیبا   از پر تال  -77

 در قالب یک سیستم یاهارطه  اهر گهراری درتبط با یک دریریت همادان طنرین کتابخا ه   دخان  -72

 دراکادر هر یک از  ایاطالعات کتابشناخت  دناب    دناد کتابخا هدستقل دریریت  -76

 دناب همادان در  ر د اطالعات   فهرستننیس   دحر د  بندن کاربران -74

 های کاری ادا تایستگام در تعراددحر د  بندن سیستم  -75

 دراکادر هر یک از  های دختلف رایجدیجیتال با پشتیبا   از فردتدناب   دستقلدریریت  -73

 Watermark   Streamingهای هفاظت از دناب  دیجیتال با استفادم از داا یا  -71

 های استاتیک   پنیا(  تایج جستجن براساس رتبهRankingبنری)رتبه -77

 ( دناب  تما  دتن در دحیط کاربری دناسبOnlineدر ر برخط) -79

 گذاری   جستجنبرطسب، بنری، یادداشتص  با اداان گر مشخ کتابخا ه -21

 ایبهبند عملیات اجرای    دریریت گردش کار کتابخا ه -27
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 دا شگام

 7دا شارم  6 دا شارم

 کتابخا ه ا ل کتابخا ه ا ل کتابخا ه د  
 

7دخان   

2دخان   

 

7دخان   

 

7دخان   

 

 2دا شارم

 کتابخا ه ا ل

7دخان    

 

 ایمدیریت متمرکز فرایندهای کتابخانه

پذیر اسیت. پنشیش دراکیا      راهااری یاهارطه   تنسعه دا شگامهای ابخا هطرح جاد  سیستم یاهارطه کت

 است: شرم در این طرح بصنرت زیر در  ظر گرفته تحت پنششهای کتابخا ه

 

 

 

 

 

 

 

 

  اداان تعریف   دریریت آ ها فراهم شیرم   اهرهای درکاد ا: با تنجه به تعر اهراداان تعریف طنرین ،

 است.

  هیا(    تحت پنشش، اداان تعرییف کتابخا یه)    اهرهایکتابخا ه: برای هر یک از اداان تعریف طنرین

های قابل ارائه فراهم شرم اسیت. همچنیین بیرای فراینیرهای     ها    نع سر یسدشخص  مندن  یژگ 

دهی   های آن   تعیین سطح سر یس یژگ ، های ادا تگیری، اداان دعرف   نع سر یسادا ت   عضن

 های دختلف  جند دارد.گر مبه اعضا در قالب 

 ها: اداان تعریف یک یا طنیر  اداان تعریف طنرین دخان   دحل  گهراری به ازای هر یک از کتابخا ه

بین  شرم است. همچنیین در فراینیر   دخان برای هر کتابخا ه   دریریت در ثبت دنجندی دناب  پیش

 است.کار   دریریت آن  یا فراهم ادا ت، اداان تعریف  حنم گردش

در این طرح، فراینرهای  دا نر جستجن   بازیاب  اطالعات، پرسش   پاسی،،  ظرسینج ، دیریریت دیارک،     

باشیر    آ ری بصینرت دتمرکیا دی    هیا   فیراهم  سازدا ره ، دریریت کاربران، دریریت دناب  دیجیتیال، گیالری  

 پذیرد.ها ا جا  د های تحت پنشش براساس تنظیمات هر یک از آ دریریت ادا ت در سطح کتابخا ه



 

  

 0.1  نگارش: تالیجیو د کیافزار جامع کتابخانه الکترون پروژه استقرار نرم
 10/10/0131 تاریخ:  یتیریخالصه مد

 

 02از  7 صفحه:      شرکت پارس آذرخش :تهیه کننده

 

 راهکار پیشنهادی -3

اسیت کیه تمیاد     « آذرسیا »، دبتن  بر سیستم یاهارطیه  آن دا شگامهای راهاار پیشنهادی برای کتابخا ه

کنر. این فراینرها ها   فراینرهای کتابخا ه سنت    کتابخا ه دیجیتال  را بصنرت همادان پشتیبا   د  یازدنری

ها   استا رارهای  نین در هنزم با استفادم از فنا ری« آذرسا»پذیرد. سیستم   د سهنلت ا جاتحت  ب بندم   به

رسا     کاربردهای پژ هش  فنا ری اطالعات با ر یاردی کاربردرار   تعادل  در زدینه دریریت کتابخا ه، اطالع

های ا حصاری آن فاار    یژگ ادر این بخش در ر کل   ر  رسا   تنسعه یافته است.ها   دراکا اطالعدر کتابخا ه

 اشارم خناهر شر.

سیستم  یاهارطه، دتمرکا، قابل گسترش   دارای کاربر  ادحر د است. این راهایار بیا   راهاار پیشنهادی، 

رسا     پژ هشی  بیه عنینان    های گردآ ری، سازدا ره ، اطالعهای دختلف در هنزمپنشش خردات   سر یس

رسیا     پژ هشی  اسیت. همچنیین فراینیرهای      ها، دراکیا اطیالع  برای کتابخا هیک راهاار جاد  قابل استفادم 

های کتابخا ه دیجیتال پنشش دادم   بصنرت یاهارطه دینرد  کتابخا ه فیایا  را  یا در کنار خردات   سر یس

 گیرد.برداری قرار د بهرم

 یکپارچگی -4

در  دتفیا ت ی افاارهیا  یر   بیین یری پیذ نح دختلف شادل تعادیل افااری در سطهای  ر یاهارطگ  سیستم

سازی راهاارهای سازدا   ادری ضر ری است که استا راردهای فن    تخصص  دتننع  در این راستای یاهارطه

 خصنص عرضه شرم است.

به عننان یک سیستم یاهارطه کتابخا ه الاتر  یک   دیجیتال دطرح است که کلیه فراینرهای تحت  آذرسا

 عپیذیری بیه ا ینا   . این  یژگ  در دسیترس باشرد برداری اهارطه در سیستم قابل بهرمپنشش آن  یا بصنرت ی

دناب    اطالعات یک درکا   همچنین دراکا تحت پنشش  یا فراهم شرم است. زیرساخت استا رارد کاربردی در 

هیای  ع سیرعننان سیازد. ا ینا  سیر دی   یافاارهای  یاهمگنن را د پذیری سیستم با  ر اطالعات دناب ، اداان تعادل
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قابیل اسیتفادم اسیت. عیال م بیر ایین طنیرین         آذرسیا دنضنع  در فراینر دستنرسازی به صینرت یاهارطیه در   

بنری دناب    بازیاب  اطالعات اصطالهناده طنرزبا ه همادان بصنرت یاهارطه در فراینرهای دستنرسازی، طبقه

 باشر.برداری د قابل ایجاد   بهرم ،  دناب 

 RFIDها با استفاده از تکنولوژی کتابخانه هوشمند سازی -5

را  RFIDای با هفظ ادنیت دناب ، استفادم از افاایش دناب  کتابخا ه   لا   ارتقای سطح خردات کتابخا ه

دا نر ادا ت،  راهاار پیشنهادیدر فراینرهای دریریت  کتابخا ه در  RFIDها به همرام داشته است. در کتابخا ه

هیا  هنشمنرسیازی کتابخا یه  ها   کیفیت را باال بیرد.  تنان سطح سر یسبا کاربرد آن د  که قش دنثری داشته 

  مایر.ها را  یا هذ  د دحر دیت زدا   خردات رسا   کتابخا ه

 

 ها و موسسات علمیرتبه بندی وب سایت دانشگاه – وبومتریک -6

آموزشی و  –ها و مراکز علمی دانشگاههای بندی وب سایتبندی وبومتریک به عنوان شاخصی برای رتبهرتبه

 های وبومتریک عبارتند از:ای دارد. شاخصپژوهشی اهمیت ویژه

 ( حجم اطالعات موجود بر روی وبSize) 

 ( قابلیت دسترسیVisibility) 

 فایل( های محتواییRich Files) 

 تعداد مقاالت و رتبه( بندی علمی در گوگلGoogle Scholar) 

های اطالعات و منابع موجود در دانشگاه ،بندیها و مراکز علمی در این رتبهرتبه دانشگاه برای افزایش آذرسا

 نماید.منتشر می Googleدر موتورهای جستجو مانند بردار از این راهکار را با اعمال سطوح دسترسی بهره

موتورهای  بندی وبومتریک وضعیت و تعداد صفحات ایندکس شده توسطاز معیارهای اصلی رتبه یکی

 پذیرد.این مهم انجام می آذرساباشد که با قابلیت مذکور در جستجو می
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 نحوه استقرار -7

های سادم، دتمرکا،  یمه افااری در راهاار پیشنهادی برهسب  یاز به یا  از ر شهای  ر استقرار سیستم

ها در سطح سر رها تنزی  سر یس افاار اداانپذیر است. زیرساخت   دعماری  ر دتمرکا   یا غیر دتمرکا اداان

 هیا دا شیگام گذاری باتنجه به سیاستجهت ارتقای ادنیت، کارای    کنترل ترافیک شباه را فراهم ساخته است. 

، ر ش استقرار دتمرکا بیرای سیسیتم   تحت پنشش هایکتابخا هدبن  بر تمرکا سیستم   ارائه خردات به کلیه 

یک کتابخا ه  ،دراکادر  ظر گرفته شرم است. در این ر ش برای هر یک از « آذرسا»یاهارطه کتابخا ه دیجیتال 

عبیارت  دیگیر پایگیام دسیتقل ایجیاد      یک پایگام جیا ب  ییا بیه    دراکا  یا  اهر تعریف شرم   به ازای هر یک از 

گردد. با در  ظر گرفتن سطنح دسترس  دنرد  ییاز تنسیط دیریر سیسیتم، اطالعیات کتابشیناخت  بصینرت        د 

 دتمرکادر شال زیر  حنم استقرار بصنرت  قیم در پایگام اصل    یا از طریس پایگام جا ب  ایجاد خناهر شر.دست

  شان دادم شرم است.
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ها به ازای هر کتابخا ه  جیند دارد. کیاربران     همچنین در سیستم اداان تنظیم   ارائه خردات   سر یس

دنر خناهنر شر که ضیمن دریافیت   از سیستم بهرم سازدانح براساس یک پر فایل اطالعات   اهر در سط اعضاء

تنا نر از خردات ادا ت هر کتابخا یه تعرییف شیرم بصینرت دسیتقل اسیتفادم       ها   خردات دشترک د سر یس

  ماینر.
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 لیست برخ  دراکا دارای  ر  افاار      

  "سایکپارچه کتابخانه الکترونیک و دیجیتال آذر"

 

 توضیحات نام مرکز

 در سراسر د یا درکا 49فاز ا ل  جادعه المصطف  العالمیه

 تک درکای دا شگام ادا  صادق

 دا شارم 4کتابخا ه درکای +  دا شگام دذاهب اسالد 

 تک درکای دنسسه تنظیم    شر آثار ادا  خمین 

 تک درکای کتابخا ه، دنزم   درکا اسناد دجلس شنرای اسالد 

 تک درکای ایرم المعار  اسالد بنیاد د

 تک درکای کتابخا ه دیجیتال علن  ا سا   شهرداری تهران

 هفت درکا به صنرت غیر دتمرکا  هاد ریاست جمهنری

 درکا کل کشنر 37 دنسسه آدنزش عال  علم  کاربردی جهاد کشا رزی

 درکا به صنرت دتمرکا 77 سازدان بنادر   دریا نردی

 کتابخا ه استان های کل کشنر 64 زیست سازدان هفاظت دحیط

 کتابخا ه درکای + د  بیمارستان+ سه دا شارم دا شگام علن  پاشا  سمنان

 کتابخا ه درکای + شش بیمارستان+ هشت دا شارم دا شگام علن  پاشا  اهناز

 کتابخا ه درکای + پنج بیمارستان+ هفت دا شارم دا شگام علن  پاشا  همران

 تک درکای ی دا شگام علن  پاشا  تهراندا شارم دجاز

 کتابخا ه درکای + پنج بیمارستان+ طهار دا شارم دا شگام علن  پاشا  زاهران

 کتابخا ه درکای + هشت بیمارستان+ هفت دا شارم دا شگام علن  پاشا  دشهر

 کتابخا ه درکای + طهار بیمارستان+ طهار دا شارم دا شگام علن  پاشا  بابل

 پنج دا شارم علن  پاشا  شهیر بهشت  دا شگام

 کتابخا ه درکای + د  بیمارستان+ یک دا شارم دا شگام علن  پاشا  بنشهر

 درکا 71با  ار دیهدا شگام علن  پاشا  

 تک درکای دا شگام علن  پاشا  بهبهان
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 توضیحات نام مرکز

 دا شارم به صنرت دتمرکا 71 دا شگام گیالن

 دا شارم به صنرت دتمرکا 76 اشا  کرداندا شگام علن  پ

 دا شارم به صنرت دتمرکا 1 دا شگام شیراز

 دا شارم به صنرت دتمرکا 9 دا شگام عالده طباطبائ 

  اهر دا شگام در کل کشنر 77 دا شگام علن    دعار  قرآن کریم

 تک درکای دا شگام تهران کتابخا ه دیجیتال  پردیس البرز

 تک درکای لاهرا)س(ا دا شارم ادبیات

 کتابخا ه درکای   یک درکا تحت پنشش آستان دقرسه هضرت دعصنده )س(

 تک درکای ایتنک )دنسسه دشا رم ای  فت   گاز(

 تک درکای درکا اطالعات   درارک اسالد  قم

 تک درکای (بیت آل)ار پای  زبا های به اسالد  دطالعات درکا   کتابخا ه

 تک درکای گهر گل صنعت    دعر   شرکت

 تک درکای کشنر دحاسبات دینان

 تک درکای تهران شهر ریای بر اده   دطالعات درکا - تهران شهرداری

 تک درکای تهران شهر عمران   دهنرس  سازدان -شهرداری تهران 

 درکا اقماری 9 پایگاه اطالعات پژوهشی مدیریت شهری  - درکا دطالعات 

 درکا اقماری 9   دراکا تحقیقات  شهریشباه علم  -درکا دطالعات  

 تک درکای ا ستیتن پاستنر ایران

 تک درکای ستاد دشترک ارتش ادارم فنا ری اطالعات

 دا شارم   بیمارستان 61 دا شگام علن  پاشا  تهران

 تک درکای دا شارم هنر دا شگام الاهرا

 دا شارم 6کتابخا ه درکای +  دا شگام علن  پاشا  بجننرد

 کلیه دا شارم ها   بیمارستان ها   دراکا تحقیقات  ا شگام علن  پاشا  اصفهاند

 تک درکای بنیاد تاری، پژ ه    دا شناده ا قالب اسالد 

 


