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                                                             :مقدمه 
 

آذرخش در واحد تحقیق جامع پورتال کتابخانه شرکت پارس افزاراولین نسخه نرم 7831ماه سال  در خرداد

تواند با ای که بتوسعه این شرکت پا به عرصه پررقابت وب گذاشت. تقاضای گسترده برای پورتال کتابخانهو 

 های بزرگ و پیچیده روزرسانی وب سایتهامکان ب ،پسند و کاربری ساده خود محیط کاربر

های توانایی شرکتپشتیبانی فنی واقعی و عدم ، ها و... را بوجود آورد، عدم وجود راهنمای مناسبدانشگاه

 نیاز روز افزون بهنمایانگر ، مورد تقاضای کاربرانهای نویسی و قابلیتها در برنامهارائه دهنده این سیستم

آذرخش پاسخی شایسته به تمامی این افزار جامع پورتال کتابخانه شرکت پارس. نرمبودافزار جامع پورتال نرم

-آذرخش خلق شده و هیچ بخشی از آن از تکه نرموسط شرکت پارسافزاری که تماما تباشد. نرمنیازها می

افزاری ایرانی با در نظر گرفتن سالیق و عادات کاربر افزارهای رایگان یا منبع باز اینترنت گرفته نشده است. نرم

 روزرسانی شده و هافزاری زنده که دائما بنظیر شامل دفتر راهنما و ... نرمایرانی و پشتیبانی بی

 افزاریشود و هر ماه قابلیتی جدید به آن اضافه شده است. نرمهای آن اصالح، تقویت و رفع ایراد میقابلیت

: از ه استاندازی شدهای گوناگون با آن راههای اینترنتی با کاربریمنعطف که گستره وسیعی از انواع سایت

طبیق نویسی اضافی جهت تفزاری که امکان برنامهانرم سایت کتابخانه یک مدرسه گرفته تا سایت دانشگاه و ....

آذرخش همچنان قوی و افزار جامع پورتال کتابخانه پارساکنون نرم .باشدبا نیازهای کاربران خود را دارا می

ای را در کارنامه های پرآوازهپویا رقیبی جدی برای انواع محصوالت مشابه داخلی و خارجی است و سایت

 رد.افتخارآمیز خود دا
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 :شودسازی میپیاده با تاکید بر اهداف زیر توسعه و ای(رسانی)کتابخانهاطالعپورتال به طور کلی، ایجاد 

 رسانی به ایجاد سیستمی جامع و هوشمند جهت ارائه خدمات اطالع

آموزان و کارشناسان، دانشجویان، دانش ،پژوهشگران، محققان ،اندیشمندان

 ؛منداندیگر عالقه

  ؛مکانی مناسب جهت تولید و استخراج دانشایجاد 

  امکان ارتباط محققین و دانشجویان در یک محیط تعاملی در جهت تولید

 دانش؛

 صورت مجتمع بدون محدودیت زمانی و به ایامکان ارائه خدمات کتابخانه

 مکانی؛

  تسهیل در دسترسی به اطالعات و ارائه سایر خدمات مربوط به امور

 مختلف؛ هایمینهرسانی در زطالعا

 یفیت ک ، با سرعت، دقت و نهایتاًایکتابخانه صورت تخصصی در امورارائه خدمات گوناگون اطالعاتی به

 ؛باال

 ؛صورت هوشمندبه ،ایجاد ابزارهای جستجوی ساده و پیشرفته اطالعات 

  گرافیکی؛ و عددی صورتی بهریگگزارشامکان 

 های اشخاص؛مندیرسانی با توجه به عالقهخدمات و اطالع امکان شناسایی نیازمندی کاربران و ارائه 

 دانش، ارائه و اطالعات کشف ابزارهای تعریف مبنای بر کتابخانه منابع از استفاده قابلیت بردن باال 

 دیجیتال؛ دنیای هایتوانمندی مبنای بر خدمات کیفی

 حرکت در مسیر رسیدن به کتابخانه دیجیتال؛ 

  استقرار متعددی چون متمرکز، نیمه متمرکز  هایهای جانبی با روشو پایگاهمدیریت یکپارچه مراکز

 ؛و غیرمتمرکز

 رسانی به کاربران؛ ای به عنوان نقطه مشترك اطالعتوسعه پورتال کتابخانه 

 ای به عنوان ابزاری برای تقویت سطح کیفی خدمات کتابخانه؛توسعه پورتال کتابخانه 

 عنوان ابزاری برای توسعه ارتباط با کاربران، با هدف ایجاد محیطی برای  ای بهتوسعه پورتال کتابخانه

 جلب نظرات و آرای عمومی در خصوص مسائل مختلف؛

 ای به عنوان بستری برای تجمیع، استفاده بهینه و سریع تمامی کاربران و توسعه پورتال کتابخانه

 ها، اطالعات و دانش موجود؛ذینفعان از کلیه داده

 گیری مدیران ارشد؛ای به عنوان ابزار تصمیمرتال کتابخانهتوسعه پو 

 سازی شده با سالیق و نیازهای کاربران برای ای به عنوان ابزاری مناسبتوسعه پورتال کتابخانه

 ها و اطالعات؛استفاده راحت و آسان آنها از داده
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 بررسی کلی:

، استانداردسازی و فراهم آوردن زمینه آذرخشای شرکت پارساز اهداف اصلی ارائه پورتال کتابخانه

به  ترافزارهای اختصاصی به منظور بسترسازی مناسب جهت دسترسی هرچه بهتر و سریعسازی نرمیکپارچه

رای تر بهای گستردههای کتابخانه، اصالح کیفیت اینگونه خدمات و همچنین ارائه فرصتاطالعات و سرویس

-رهآذرخش با بهای پارسهداف امکاناتی در پورتال کتابخانهادن به این برای رسی مشارکت عموم کاربران است.

ته در های پیشرفآوریای کشور و به کارگیری فنمندی از تجربیات متخصصان برجسته علوم کتابداری و رایانه

 نظر گرفته شده است. 

 آذرخش شامل موارد زیر است:  های پورتال پارسبه طور کلی مجموعه فعالیت

  قابلیت اجرا با اکثرApp Server ها وServlet Containerهای اطالعاتی و سیستم ها، اکثر بانک 

 ؛ها را داردعامل

 آخرین تکنولوژی( های جاواJava  وJ2EEو تکنیک )( های نوین وبWeb 2را استفاده می )؛کند 

  این پورتال با استانداردJSR-168 ؛سازگاری و انطباق دارد 

  ؛باشندپورتال قادر به سفارشی نمودن )شخصی نمودن( صفحات خویش میکاربران 

 ؛باشدسیستم مدیریت محتوای بسیار قدرتمند می وجود 

 وب، وجود مخزن اسناد، مخزن عکس، امکان تولید بالگ،  تامکانات قدرتمند تولید صفحاWiki ،

RSS  ؛های این پورتال استاز سایر ویژگی ...و 

 ؛ی ارائه سرویس الکترونیک و تحقق کتابخانه الکترونیکایجاد بستر الزم برا 

 ؛افزارهای مورد استفادهافزاری میان نرمکتابخانه و ایجاد ارتباطات نرم سازی اطالعاتیکپارچه 

  پشتیبانی ازOracle  ؛نوع پایگاه داده رایج 02و  

 ؛برخورداری از امنیت باال  

 ؛های جهانیسازگاری با پورتال  

 های رایج بستر جاوا که امکان اجرای پورتال روی کلیه سیستم عامل استفاده از

 ؛(Compatibility) سازدرا فراهم می Windowsو  Linuxنظیر 

 ؛سازی محتوا و ظاهر توسط کاربرانسهولت خصوصی 

 ،؛برخورداری از چارچوب مستحکم قابلیت تست و سادگی، انعطاف  

 دلیل استفاده از هب افزاردر سطح نرم پشتیبانی از سیستم ارسال و دریافت پیغامJMS؛ 

 ؛هادلیل تفکیک الیهه ، تست و رفع اشکال بسادگی مدیریت  

 ؛انیکتابخانه ها ، توسط دانشجو یبرا قاتینامه ، مقاالت و تحق انیامکان ارسال پا 

 ؛عضو شبکه شتاب یبانک یدرگاهها یامکان اتصال به تمام 

  ؛تالیجیماده د کی یها بر رومشاهدهامکان مشاهده تعداد دانلودها و 

 ؛«در دسترس بودن»ای پورتال برای نیل به اصل ای و غیر وظیفهفراهم آمدن مهمترین نیازهای شالوده  
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 آذرخش امکان مشاهده رسانی پارسهای موجود در پورتال اطالعتازه ها(: بخشخدمات عمومی )تازه

 های منابع دیجیتال را فراهم همچنین تازهها و منابع چاپی و های فهرست کتابتازه

  کند.می

  خدمات عمومی )اخبارها و رویدادهای جاری(: در این قسمت امکان نمایش آخرین اخبار و رویدادهای

 ؛سازمان یا کتابخانه و همچنین امکان آرشیو اطالعات اخبار و جستجو برای اخبار فراهم شده است

 گذاری و یا هایی که از نظر سیاستمکان پیوند به سایتامکان پیوند به سایت: این  بخش ا 

  ؛کندرسانی به پورتال سازمان نزدیک است را فراهم میاطالع

 رسانی در پرتال  نمایش های خبری را به منظور اطالعهای خبری: این قابلیت بولتننمایش بولتن

های داخلی و خارجی، خبار خبرگزاریهای سیاسی، اقتصادی، اهم اها شامل: بولتندهد. این بولتنمی

صورت روزانه، هفتگی، ماهانه یا به صورت موردی مطبوعات داخل کشور، مقاالت و جراید است که  به

 ؛شودارائه می

 ؛های اومندیهامکان اشاعه گزیده اطالعات مورد نیاز پژوهشگر بر اساس عالق 

 ؛درخواست عضویت و تمدید عضویت  

 ؛تعلیقات و گزارشات مربوط به میز امانت ،جرایم، مشاهده دیرکردها 

 ؛رزرو و تمدید ،درخواست امانت  

 ؛مشاهده اطالعات پروفایل اعضاء  

 ؛امکان مشاهده گزارشات مدیریتی 

 ؛نمایش وضعیت مدارك کاربر 

 ؛ایامانت بین کتابخانه  

 ؛پیشنهاد اصالح منابع  

 ؛پیشنهاد خرید و پروسه سفارشات  

 :کتابخانه من  

ا ههای خود را در پورتال بررسی کند این فعالیتتواند مدیریت فعالیتکننده میاین بخش استفادهدر 

 عبارتند از:

 ؛های منپرونده -

 ؛وضعیت و کارکرد من -

 ؛های منها و یادآوریفعالیت -

 :شرح اطالعات و خدمات کتابخانه 

 ؛های تخصصیرسانی و شرح خدمات کتابخانهاطالع -

ها، اهداف، ساختار سازمان، مشخصات مدیریت و نحوه برقراری فعالیت تاریخچه اهمارائه  -

 ؛شناسینامه و شرایط استفاده از کتابخانه و اطالعات کتابارتباط با آنها، آیین

 ؛امکان ارسال پست الکترونیکی برای تماس -

  ؛عضویت اینترنتی -
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 های راهنمای سیستم:وجود بخش 

 ؛رتالوهای پاستفاده بهینه از قابلیتراهنمایی و هدایت کاربران در  -

 ؛های آنها )پرسش و پاسخ(سؤاالت متداول و پاسخ -

  ؛ساختار درختی مناسب برای راهنمایی کاربران به منظور یافتن اطالعات مورد نظروجود  -

 آوری اطالعات:مکان دریافت نظرات و جمعا 

  ؛آوری اطالعاتهای مختلف جمعروش -

 ؛های مختلفها در بالگتحلیلنقدها و آوری  جمع -

 ؛تولید دانش با استفاده از تکنولوژی ویکی -

  نظر سنجی: -

o ؛ساده  

o ؛ترکیبی  

o ؛توضیحی  

 پرسش از کتابدار 

  ؛ارسال سوال و دریافت جواب -

 ؛Onlineصورت دریافت اطالعات به -

 ها و موضوعات مختلفجستجو در پایگاه:  

 ؛آوردهای مختلف را فراهم میبراساس پایگاهو  امکان جستجو بر اساس موضوعات، منابع -

 ها و آرشیوجستجو در فهرست کتابخانه: 

  ؛امکان جستجوی ساده -

 ؛امکان جستجوی پیشرفته با جستارهای ترکیبی -

قیمت و  ،زبان ،محل نگهداری، پایگاه ،نوع مواد، امکان محدود کردن جستجو )نوع مدرك -

 (؛تاریخ نشر و اطالعات برچسب رکورد

 ؛سازی نتایج جستجومرتب امکان -

  ؛امکان ایجاد محدوده در مشخصات عددی و تاریخی -

 مدیریت نتایج: 

 ؛مشاهده جستار -

 ؛پیمایش جستجوها -

 ؛سازیغییر مرتبت -

 ؛غییر جستجوت -

 ؛پاالیش جستجو -

 ؛و کتابخانه من وارهدرختاضافه کردن به   -

 ؛درخواست رزرو و امانت بر اساس موجودی -
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 ؛امکان درخواست خرید -

 ؛امکان مشاهده کامل اطالعات -

 ؛امکان کپی اطالعات -

 ؛امکان خروجی گرفتن از نتایج جستجو -

 ؛امکان محدود کردن خروجی -

  ؛امکان چاپ و ارسال خروجی از طریق ایمیل -

 سوابق جستجو: 

 ؛امکان مشاهده جستار -

 ؛امکان پیمایش جستجوها -

 ؛سازی جستجوهاامکان ذخیره -

 ؛امکان مدیریت جستجوها -

 ؛اضافه کردن به کتابخانه منامکان  -

 جستجوهای من: 

 ؛امکان مشاهده جستار -

 ؛امکان پیمایش جستجوها -

 ؛سازی جستجوها با نام دلخواهامکان ذخیره -

 ؛امکان مدیریت جستجوها -

 کتابخانه من: 

 ؛مدارك من وارهدرختامکان تهیه  -

 ؛امکان تایید نحوه نمایش -

 ؛های منامکان مشاهده امانت -

 ؛مداركبندی امکان گروه -

  وارهدرختجستجوی: 

 ؛امکان مشاهده درختی -

 ؛امکان مشاهده و پیمایش مدارك از طریق درخت به همراه موجودی -

  ن(دیجیتال )تصاویر، صدا، ویدئو، متجستجوی منابع: 

 ؛امکان جستجو بر اساس اندازه تصاویر -

 ؛های مختلفامکان جستجو بر اساس فرمت -

 ؛امکان جستجو بر اساس رنگ تصاویر -

 ؛کان جستجو بر اساس نوع عام موادام -

 ؛امکان جستجوی ترکیبی -

 نمایش کامل نتایج:  
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 ؛امکان مشاهده جستجو -

 ؛امکان مشاهده فرمت برچسبی -

 ؛امکان مشاهده فرمت تگ -

 ؛های نگهداری مختلفامکان مشاهده موجودی بر اساس محل -

 ؛امکان درخواست رزرو و امانت -

 ؛امکان درخواست خرید -

 ؛رکوردهای مختلفامکان مشاهده  -

 ؛امکان اعالم نظرات -

 ؛وارهدرخت امکان مشاهده مدرك در -

 ؛های مختلفامکان دریافت خروجی در فرمت -

 های جدیدبکارگیری تکنولوژی: 

  ؛هامندیهها و عالقارسال اتوماتیک تازه -

  ؛ارسال هشدارهای مربوط به سیستم امانت -

  ؛خاص و ارسال نتایج هایو اجرای برنامه SMSصورت هدریافت دستور ب -

  ؛هابه مدیران سیستم Onlineصورت هبارسال خطاهای حساس سیستم  -

  ؛عنوان مثال تمدید اشتراكهجهت اعضاء ب SMSارسال  -

 ؛رسانی از خدمات استفاده شده جهت اعضاءاطالع -

 ؛رسانی به خدمات قابل ارائه به اعضاءاطالع -

  ؛مناسب ها جهت اطالع رسانیارسال هشدارها و پیغام -
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 مستند فنی 
 افزار جامع کتابخانه نرم

  

Technical Document 
      Integrated Library Automation System 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  SIS PORTALافزار نرم معماری
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  ایپورتال کتابخانهزبان پیاده سازی اینJ2EE   .است 

 رافزابانک اطالعاتی این نرمMy SQL /MS SQL .است  

SIS Portal  های عملیاتی و اجرایی کتابخانه است که امکان در واقع الیه بیرونی و نمایشی کلیه سیستم

رسانی دارد و اطالعات مختلفی هم جنبه اطالع SIS Portalاستفاده از آنها را برای کاربران فراهم خواهد کرد. 

د تواننران داخلی سازمان میکند و هم ابزاری است که کاربرا در خصوص مسائل مختلف برای کاربران مهیا می

 های روزانه استفاده نمایند. از این دیدگاه، جنبه ارائه خدمات دارد.از آن برای انجام فعالیت

های کاربردی )از قبیل خدمات ها و زیرسیستمشود، مجموعه سیستمگونه که در شکل مشاهده میهمان

دهنده اصلی خدمات هستند. این ننده و ارائهای، پشتیبانی، آموزش و خدمات پژوهشی( تولیدککتابخانه

افزارها را امکان ارتباط این نرم SIS Portalگیرد. ها از طریق وب سرویس در اختیار پورتال قرار میسرویس

سازی صفحات نمایش، فراهم خواهد کرد. بنابراین بخش عظیمی از تحت یک سایت، با امکاناتی مانند شخصی

شود. سطح عملکرد و ارائه های عملیاتی و کاربردی سازمان تهیه می، از سیستمSIS Portalها و اطالعات داده

 ها بستگی خواهد داشت.، به سطح عملکرد و ارائه خدمات توسط این سیستمنیز خدمات آن

 

دنمشوه هاگردیمومع هاگرد

یياناد و یدنمشوه یاهرازبا

یدربراک یاه متسیسريز و اه متسیس

هداد زکرم

یزا م یصاصتخا هکبش
 

 

 

 

 

 

 

 

 ، موارد زیر قابل ذکر است:SIS Portalمعماری کلی در خصوص 

عمومی از طریق شبکه جهانی اینترنت قابل دسترسی خواهد بود. برای این  SIS Portalورود به  .7
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های خاصی لحاظ نشده است و استفاده از آن بدون شناسه و کلمه عبور مشخص، دسترسی، محدودیت

 پذیر خواهد بود.امکان

ب غیره فقط از طریق وها مانند تزاروس و ای و دیگر زیرسیستمورتال کتابخانهپبرقراری ارتباط بین  .0

 باشد.میپذیر امکان( WSDLسرویس با استاندارد )

عمومی شامل ایجاد صندوق الکترونیکی، گفتگو، پرسش  SIS Portalبرای انجام و ارائه خدمات در   .8

هایی وجود خواهد عمومی، مالحظات و پروتکل SIS Portalو پاسخ و خدمات کتابخانه از طریق 

عمومی ثبت نام کرده و نام کاربری مشخصی   SIS Portalتوانند در بران میداشت. در این روش کار

 توانند از خدمات سازمان برای عموم، استفاده نمایند. دریافت نمایند. با دریافت این نام کاربران می

های مشخص شده و وظیفه کنترل دسترسی (Firewall)، دیواره آتش SIS Portalبرای استفاده از  .4

 دارد. غیرمجاز را بر عهده

 Firefoxیا  IEی مختلف مانند اتواند از طریق مرورگرهعمومی می SIS Portalارتباط کاربران با  .5

 باشد.

 های توزیع شده را دارا خواهد بود.Hostصورت قابلیت نصب و راه اندازی به SIS Portalسیستم  .6

  :دهدافزار را نشان میکلی معماری نرمشکل زیر شمای 
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 مدل معماری سیستم
 

سازی معماری در پالت فرم ها، پیادهای معماری سیستم، تشریح هر یک از الیهابتدا در مورد مدل چند الیه

J2EE به بررسی معماری ها در الگوی معماری و سپس و سپس الگوی معماری سیستم، نحوه قرارگیری مولفه

 پردازیم.های اجرایی میسیستم در سناریو
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 (Multi Tier)ای مدل چند اليه
های کالینت، نمایش، الیه تشکیل شده است که مطابق شکل شامل الیه 5مدل معماری سیستم از یک مدل  

 باشد.منطق، اتصال و منابع و داده می

 

لاصتا هيال

هداد و عبانم هيال

تنيالک هيال

شيامن هيال

قطنم هيال

Client Tier

Presentation Tier

Business Logic Tier

Integration Tier (Data Access)

Resource Tier (Data)
 

 
باشد که وظیفه منحصر به فردی بر عهده دارد. هر الیه به در سیستم می هر الیه بیانگر تفکیکی منطقی

ها موجب افزایش امنیت سیستم، سهولت باشد. تفکیک الیههای مجاورش مرتبط میصورت غیرپیوسته به الیه

مدیریت سیستم، افزایش مقیاس پذیری سیستم، افزایش قابلیت استفاده مجدد و سهولت در پیاده سازی در 

 شود.تفکیک وظایف و در نتیجه تمرکز هر الیه بر وظیفه آن الیه می کنار
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 هاتشريح اليه

 اليه کالينت

 ها را بر عهده دارد.این الیه وظیفه برقراری ارتباط با کاربر و دستگاه

 های گوناگون پشتیبانی شود مانند:صورتتواند بهدر تکنولوژی جاوا این الیه می

 مرورگر وب 

 هااپلیکیشن 

که  هایی از سیستمهایی از سیستم که ماهیتا باید توسط وب قابل دسترس باشند از مرورگر و قسمتدر بخش

 گردد.باشد از اپلیکیشن استفاده میدارای واسط کاربر پیچیده و امنیت باالتر می

 اليه نمايش

ارتباط است. این الیه واسط بین منطق  این الیه از یک سو با الیه کالینت و از سوی دیگر با الیه منطق در

باشد. این الیه نقش تبدیل خروجی سیستم به صورت قابل مشاهده برای کالینت را بر عهده کار و کالینت می

شود تا برای کالینت قابل استفاده های مختلفی تولید میدارد. در این الیه با توجه به نوع کالینت، خروجی

 باشد.

 اليه منطق

هایی که در آنها منطق کار بدون توجه دهد. در این الیه مولفههسته اصلی منطق کار را تشکیل میاین الیه 

ا، هها مانند تراکنشهای مورد نیاز این مولفهشوند. بسیاری از سرویسبه نوع کالینت وجود دارد قرار داده می

 گردد.ارائه می Application Serverکنترل سطوح دسترسی و غیره توسط 

 اليه اتصال 

این الیه وظیفه ارتباط الیه منطق و منابع داده و دیگر منابع را بر عهده دارد. در این الیه سیستم به منابع 

 صورت مستقل از منبع دسترسی دارد.مورد نیاز خود به

 اليه منابع و داده

 شده است.  و دیگر سرورهای سازمان یا منابع خارج از سازمان تشکیل این الیه از پایگاه داده
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 J2EEسازی معماری در پالت فرم پیاده

 

های خاصی در نظر گرفته در هر الیه امکانات و تکنولوژی J2EEسازی سیستم در پالت فرم جهت پیاده

 باشند: شده است که به شرح زیر می

 اليه کالينت

گردد. این مرورگرهای وب استفاده میو  JSPها بر مبنای سازی الیه کالینت از جاوا اپلیکیشنبرای پیاده

 کنند.برای اتصال به سرور استفاده می HTTPهای استاندارد مانند ها از پروتکلکالینت

 

 اليه نمايش

استفاده  Velocityهای استاندارد یا Tag Libraryها و JSPو  هاServletسازی الیه نمایش، از برای پیاده

زمینه انتخاب محیطی است که بتواند به سادگی با الیه منطق در ارتباط خواهد شد. بهترین انتخاب در این 

 باشد.

 

 اليه منطق 

 گردد. ای در جاوا استفاده میبه عنوان مدل استاندارد مولفهJavaBeans سازی الیه منطق از برای پیاده

 

 اليه اتصال

برای اتصال  JDBCتوان به از آن جمله میبرای اتصال به منابع داده، جاوا ابزار گوناگونی در اختیار دارد که 

های ارتباط با پایگاه داده که قابلیت به پایگاه داده و کانکتورها اشاره کرد. همچنین استفاده از یکی از محیط

 سازی این الیه مناسب برای پیاده Hibernateای را داشته باشند، مانند تبدیل اشیاء به مدل رابطه

بخشد و حجم زیادی از کدهای هایی به تولید و توسعه این الیه سرعت میین محیطباشد. استفاده از چنمی

 کاهد. را می JDBCهایی چون مورد نیاز برای ارتباط با پایگاه داده در مدل
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 الگوی معماری سیستم
باشد. این می Model, View, Controller (MVC)الگوی معماری سیستم، الگوی مدل، نما، کنترل کننده 

 شود.های مدل، نما و کنترل کننده تقسیم میبا نامبخش اصلی  8الگو از 

 ستم را نگاهداری می سی ضعیت  ست و و ستم ا سی صلی کارکرد  سته ا شامل ه کند. مدل مدل: مدل، 

 گوید.های صورت وضعیت پاسخ میتغییرات خود را به نما گوشزد کرده و به در خواست

 های سیستم دسترسی دارد. در صورت ا نمایش داده و به کمک مدل به دادهنما: نما، محتویات مدل ر

 های کاربر را به کنترل کننده ارسااال تغییر مدل، نما نیز باید خود را تغییر دهد. نما، عکس العمل

 کند.می

 ستم را تعریف می سی  کند. او تغییرات کاربر را بر روی مدل اعمالکنترل کننده: کنترل کننده، رفتار 

 کننده وجود دارد.کرده و برای هر عملکردی یک کنترل

 ارتباط بین اجزا در شکل زیر نمایش داده شده است.

 

 
 

توان در قالب این الگو بین اجزای مختلف سیستم های زیر را میدسته بندی MVCبا توجه به تعریف الگوی 

 Entityو  App ،Browser ،Servlet ،Service ،DAOهایی که در شکل تحت عنوان برشمرد. با توجه به مولفه

 انجام داد. MVCبندی زیر را در قالب الگوی توان دستههای اصلی سیستم بیان شد میبه عنوان نماد مولفه

 است که واسط سیستم با منابع در اختیار آن  Serviceو DAO و Entity های مدل: شامل مولفه  -

 باشد.می

 باشند.است که واسط سیستم با کاربر می Browserو  Appهای نما: شامل مولفه  -
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    SIS PORTAL افزار مورد نیازسخت  
 

Application Server & Database Server Hardware 
 

Processor Dual Intel _Xeon 
HARD Disk 146 Gigabyte Scsi 
Ram 4 GB or up 
Monitor SVGA color Monitor ( 32 bit color or up) with 800*600 

Resolution or up 
CD Drive 40x or up (RW) 
Mouse Any Type 
Network Tools Ethernet Card 100 MBPS 
OS Red Hat Linux Enterprise Server 

 
 

 

 SIS PORTALافزار استاندارد صفحه کاری نرم
  استفاده ازToolbars  افزار؛های نرمدسترسی آسان و سریع به گزینهبرای 

  استفاده ازOutlook Bar های برنامه؛به منظور دسترسی آسان به فهرست انتخاب 

  استفاده ازTool Tip افزار؛های نرمبرای نمایش گزینه 

  استفاده ازHelp افزار با استفاده از کلید های نرمهوشمند و پویا در تمامی قسمتF1؛ 

 افزار؛های نرمعات آسان با استفاده از صفحه کلید در تمامی بخشورود اطال 

 صفحه کاری اختصاصی برای کاربران جستجوگر؛ 

  تغییرLook & Feel و انتخاب انواع آن بر حسب نیاز، توسط کاربر؛ 

 Desktop Background  انتخابی برای کاربر متناسب باTheme انتخابی محیط عامل؛ 
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  SIS PORTAL افزارامنیتی نرممختصات 

 (Client Tier) امنیت اليه کاربر
 گیری از روش بهرهRole Based در ساختار امنیتی برنامه؛ 

 توان تعداد زیادی کاربر تعریف نمود؛در قالب هر نقش می 

 ها های کاری این سیستم در قالب نقشتمامی عناصر و گروه

 شوند؛معرفی می

 افزار اعمال در این نرمAuthentication  اعتبارسنجی کاربر هنگام(Login در )Client Side  انجام

 پذیر است؛

 ها و اعمال تعریف نقشAuthorization های مختلف( بر روی )نظارت بر دسترسی کاربران به بخش

Action های صفحاتUIپذیر است؛، به صورت دینامیک انجام 

 (Presentation Tier) امنیت اليه نمايش
دهد که اجازه دسترسی به آنها را دارد به های حساس امنیتی فقط اجزایی را برای کاربر نمایش میبخش

 ها انجام ای محدود از برنامه را خواهد داشت؛ این کار را به جای غیرفعال کردن گزینهعبارتی مشاهده

 دهد.می

 استفاده ازHTTP Post  : درHTTP Get که در را اطالعاتی تواند کاربر میURL ببیند.  ،گیردقرار می

برای  URLرا ندارد و امکان استفاده از  URLکاربر توانایی مشاهده در  HTTP Postاما با استفاده از 

 شود.های غیرمجاز سلب میاستفاده

 گیری ازبهرهTracking  Session با توجه به آنکه در این حالت هر کاربری با هویتی :(ID)  واحد به

Server برداری کاربر از برنامه با شناسایی شود در بهرهشناسانده میID  حجم مبادالت بینServer 

آخر، رخدادهای مورد  IDرسد زیرا تا وقتی هویت تغییر نکرده با استناد به به حداقل می Clientو 

را به حداقل  Clientو  Serverپذیرد. این فرایند میزان تعامل بین درخواست به همان روال انجام می

 Sessionهای کند و همچنین از خطر حملهرساند و ضمناً به افزایش سرعت برنامه کمک شایانی میمی

hijacking  وSession Spoofing  که همان تحریفSessionآید و پس ها است، جلوگیری به عمل می

 Sessionکند تا ضریب خطرات نامعتبر میرا  HTTP Sessionsکه کاربر از سیستم خارج شد، از آن

Hijackings  وClient Trojans الیه نمایش به  به حداقل برسد و با این روند امنیت چشمگیری در

 آید.دست می
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 (Business Logic Tier) امنیت اليه منطق
 شود:عتبار داده در این قسمت تأمین میارزیابی صحت ا

  رسیده از الیه کاربر به الیه منطق را به لحاظ سالمت اطالعات بررسی در این الیه صحت اطالعات

ها از خطر پردازش اضافه به علت تزریق داده طمینان از یکپارچگی و سالمت دادهکنند تا ضمن امی

های فوق هرگونه خللی داشته رسیده به این الیه پس از پردازش خراب جلوگیری شود. اگر اطالعات

نماید و برنامه با مهار و نظارت به عمل آمده پیغامی الم خطا میاع Client Sideباشد به سرعت به 

 فرستد.به کاربر می Clientمنطقی در 

 در الیهیع و رخدادهای مهم وقاBusiness  ورود  عمل مثالً  د.نشو، ثبت و نگهداری میتشخیص پس از

کردن تعداد دفعات تالش  محدودتوان ضمن باشد که میجمله نقاط حساس می از(Login) به سیستم 

 .دادبرای ورود به سیستم آن را ثبت و مورد پیگیری قرار 

 

 ((Integration Tier امنیت اليه يکپارچه سازی
های پشتیبانی ،گذارنددر اختیار می Oracleاطالعاتی پایگاه  و JDBC Driverبه امکاناتی که  توجه با

 :شودمییه انجام الدر این  ریزامنیتی 

 داده بین انتقال persistent layer  وBusiness layer که بر روی امن طریق یک کانال  از

 پذیرد.انجام می SSL/TLS روی HTTP تکلوپراستفاده از و با  شودسوار می   Integrationیهال

  اتخاذ سازوکارEncryption رمزی شدن آن ضروری هایی نظیر رمز عبور که در این الیه برای داده

 کند.امنیت را در این سطح فراهم می ،است

 گیرد و در صورت بروز هرگونه خطا، پیغامی ها نیز باز مورد ارزیابی قرار میدر این الیه سالمت داده

 یابد.شود  و کاربر از بروز خطا آگاهی میمنطقی به الیه کاربر ارسال می

  کند.ویرایش در اطالعات( نیز ثبت و ضبط میاین الیه رخدادهای جزئی را )همچون 
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 (Resource Tier) هاامنیت اليه اطالعات و داده

  مختلف دسترسی برای کاربران، امنیت الزم برای جلوگیری از  هایالیهبا استفاده از امکان تعریف

شود عبارت میدر این الیه تامین شده است. آنچه در این الیه ثبت  مداركدسترسی غیرمجاز به 

 است از:

  ؛برنامهمعرفی کاربران و تاریخ ورود آنها به سیاهه تهیه  -

   ؛پایگاههوشمند برای هر  پشتیبانهای اطالعاتی با داشتن پایگاهپشتیبانی  -

  ؛پایگاههای متنی و تصویری در داخل حفظ و نگهداری فایل -

  ؛گربا نام کاربر ویرایش رکوردهر  هایدگرگونیگزارش آخرین وضعیت  -

 ؛درخواست نام کاربر و شماره رمز در شروع برنامه -

 ؛صورت عادی، محرمانه، سری و ...بندی هر رکورد بهطبقه -

 ؛دسترسی برای کاربران های متفاوتالیهتعریف  -

 

های در  اليه (Proactive)های بازدارنده در کنار روش (Reactive)های واکنشی استفاده از روش

 سازیمنطق و يکپارچه

که در الیه به تمامی تمهیدهای امنیتی  منطق و های های مختلف اتخاذ شااد، چنانچه در الیهبا توجه 

 را بعد از حمله نیز  (Recovery)های بازگشات به وضاعیت اولیه ساازی نفوذی صاورت پذیرد، روشیکپارچه

اند و در کل تعادلی بین واکنشی در برابر حمله معروفهای ها عمدتاً به روشروش بایستی بررسی کرد. اینمی

شی و بازدارنده میروش شد. پارههای واکن شته با های مختلف تحقق ای از اقدامات را که در الیهباید وجود دا

 توان پیش بینی کرد در زیر ذکر شده است:یابد و پس از بروز حمله و خطا میمی

 و آماده کردن  آمادگی برای واکنش سریع پس از حملهPatchها و اعمال آنها؛ 

 اعمالLoad Balancing   به این منظور که در صورت بروز حمله به یکی ازCluster ها آمادگی

 یابد.جایگزینی وجود داشته باشد. بدین ترتیب ظرفیت ایمنی  برنامه  افزایش می
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 مستند کاربری 
 افزار جامع کتابخانه نرم

 

Functional Document 
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 SIS PORTALای های کتابخانهويژگی

 

 درخواست عضویت 

 های متمرکز، غیرمتمرکز و نیمه متمرکز؛ قابل تعریف برای کتابخانه -

 های عضویت؛ مشاهده، بررسی، رد یا تائید درخواست -

عضو پورتال و اعضایی که هنوز عضو  یمشاهده گزارشی از اعضا -

 اند؛نشده

 صورت اینترنتی؛ارسال درخواست عضویت به -

 مشاهده آخرین وضعیت درخواست عضویت؛ -

 ارائه خدمات عضویت به دو صورت:  -

  استفاده از امکاناتSIS Portal  با اطالعات عضویت و سوابق شخص در کتابخانه

 )رزرو، تمدید و ...(؛ 

 صورت غیر حضوری؛ ارسال درخواست عضویت به مدیر کتابخانه به 

مشاهده اطالعات عضویت و تاریخ اعتبار با استفاده از ایمیل یا پیام کوتاه )در صورت      -

 تاییددرخواست عضویت توسط مسئول کتابخانه(؛ 

 طور جداگانه؛د مرکز و مشاهده وضعیت خود در مراکز مختلف بهعضویت در چن -

 

 پرتلت درخواست تمدید عضویت 

 تایید یا رد درخواست تمدید عضویت؛  -

 صورت غیرحضوری؛ارسال فرم درخواست تمدید عضویت به -

  رزرو مدرك پرتلت 

 رزرو مدرك بر اساس سطح دسترسی و تعداد مجاز برای انتخاب مدرك؛  -

 مشاهده گزارشی از لیست مدارك رزرو کرده در مراکز مختلف؛  -

 مدرك پرتلت درخواست تمدید 

 درخواست تمدید مدرك توسط عضو؛  -

 

 

 

 

 
 

  کتابخانه منپرتلت 
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 های ذیل: سازی پورتال به روششخصی

های خاص نظیر انتخاب نوع و محل نمایش سازی بخشاز طریق نمایش اطالعات: سفارشی -

 انتخاب نحوه و فرمت نمایش و انتخاب خدمات مورد نظر؛اطالعات، 

 هایی که سیستم از طریق محتوا و امکانات: مشاهده محتوا به سالیق کاربر و انتخاب

های سیستم بر اساس منطق کسب و کار شکل دهد )انتخاببصورت خودکار انجام می

 گیرد(؛می

 اطالعات محیط نمایشسازی شخصیهای شخصی، سازی و مدیریت فعالیتشخصی 

 (؛رنگ و چیدمان)کاربر در پورتال هر برای 

 گیرد، استفاده با یکبار ورود به سیستم، از کلیه امکاناتی که در اختیار کاربر قرار می -

 کند؛می

 صورت عمومی و خصوصی به ازای هر کاربر؛  ایجادکتابخانه من به دو -

های من و مدارك من( در مندیقهدریافت خدمات شخصی )میز امانت، تقویم شخصی، عال -

 بخش خصوصی؛ 

 باشد؛ امکان افزودن مقاالت و ارائه دانش برای عموم در بخش خدمات عمومی فراهم می -

باشد گیرد، که شامل ویکی و وبالگ شخصی میبخش عمومی در معرض دید عموم قرار می -

 و امکان افزودن مقاالت و ارائه دانش برای عموم فراهم است؛

  تسویه حساب متمرکزپرتلت 

 مشاهده وضعیت مدارك امانتی و بدهی عضو در کتابخانه)ها(؛ -

مشاهده عنوان مدارك امانتی، محل دریافت مدارك و میزان بدهی، در صورت مجاز نبودن  -

 ؛تسویه حساب

 دریافت گزارش کامل از وضعیت تسویه حساب به تفکیک مراکز؛  -

 انجام تسویه حساب متمرکز؛ -

  هامندیعالقهپرتلت 

 ؛پس از عضویت در کتابخانهعضو، ای از موضوعات مورد عالقه انتخاب سیاهه -

 فرد عضو باشد؛هر واحدی که در های عضو به تعداد مجاز تعریف عالقمندی -

 طور جداگانه؛بهها از هر مرکز مندیدریافت سرویس عالقه -

 

 

 

 

 

 

 پیشنهاد خرید مدرك 
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های جدید مدارك موجود یا درخواست خرید مدرك جدید ارائه درخواست خرید ویرایش -

 توسط عضو؛

از آخرین وضعیت خرید اطالع ای از وضعیت خرید مدارك درخواست شده و مشاهده سیاهه -

 ؛آنها

 حذف پیشنهاد خرید مدرك برای عضو؛امکان تصحیح و  -

 پیشنهاد اصالح مدرك 

مشاهده ایراد یا اشکالی خاص ارسال پیشنهاد اصصالح مدرك، توسط عضو مجاز در هنگام  -

 ؛در اطالعات کتابشناختی مدارك مختلف

 ؛خود پیشنهاداز آخرین وضعیت اطالع شده و  پیشنهادات ارسالای از مشاهده سیاهه -

 برای عضو؛اصصالح مدرك، حذف پیشنهاد امکان تصحیح و  -

 پورتلت اعتبار من 

عنوان ماده آرشیوی، نوع های ای با ستونمشاهده گزارش کارکرد عضو در قالب سیاهه -

 ؛Downloadسازی، اندازه و تاریخ ذخیره

 اطالع عضو از کل اعتبار، اعتبار استفاده شده و میزان باقیمانده از اعتبار خود؛ -

 پورتلت درخواست دانلود 

با استفاده از این امکان اگر کاربری اعتبار و مجوز الزم را جهت دانلود مدرك نداشته باشد،  -

 واست خود را برای دریافت فایل، به مسئول کتابخانه ارسال نماید؛تواند درخمی

 های عضو به همراه تاریخ و وضعیت )تایید شده و تایید نشده(؛مشاهده سیاهه درخواست -

 پورتلت کارکرد من

  ؛نمایش سیاهه مدارك امانتی )عنوان، نویسنده، تاریخ دریافت و تاریخ بازگشت مدرك( -

شده )عنوان، نویسنده، تاریخ رزرو مدرك( یا مدارك دارای  نمایش سیاهه مدارك رزرو -

  ؛تاخیر

تواند مدرکی را از سیاهه رزرو خود خارج سازد یا آن را برای خود می در این بخش عضو  -

 ؛رزرو یا تمدید نماید

 

 

 

 

 

 

 
 

 جستجو 
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 (؛ SSOاستفاده از تمامی امکانات سیستم با یک بار ورود بر اساس سطح دسترسی )قابلیت  -

 (Federated Searchجستجوی یکپارچه ) -

 طور همزمانها و منابع کتابخانه بهجستجو کلمه یا عبارت مورد نظر در کلیه پایگاه 

 ؛ و یکجا

 ؛ بندی شدهجویی در وقت و دسترسی سریع به نتایج دستهصرفه 

  ؛ محدود نمودن جستجو به سال انتشاری خاص 

  یا منابع دیجیتال و  های کتابشناختیپایگاهجستجو کلمه یا عبارت مورد نظر در

 ؛هامشاهده مدارك بازیابی شده به تفکیک پایگاه

 شناسی؛ جستجو بر اساس اطالعات کتاب -

  جستجو با سرعت باال و بدون وابستگی به حجم محتوای موجود؛ 

 بندی صورت رتبهمشاهده نتایج حاصله به(Ranking)  شده؛ 

 بول  جستجوی(AND ,OR ,NOT) بخشی و چند (Multipart) عالمت  با همراه

 کوتیشن؛ 

 جستجوی تمامی فیلدهای یک مدرك؛ 

 های گرافیکی جهت نمایش نتیجه جستجو؛طراحی بهینه رابط 

 المللی بین هایزبان از پشتیبانی(UNICODE) ؛ 

 جستجوی ساده؛ 

o  جستجو در چند بانک اطالعاتی، چند مرکز خاص یا تمامی مراکز؛ 

o  راهنمای جستجو؛ وجود  

 جستجوی پیشرفته؛ 

o ؛متعدد هایصورت ترکیبی در مدخلبازیابی چند واژه به 

o شرطی کردن جستجوها؛ 

o های نشر مختلف؛جستجوی مدارك در سال 

o نتیجه جستجو به منابع دیجیتال؛ امکان فیلترینگ 

  ؛منابع دیجیتالجستجوی 

o متنی، صوتی،  هایانتخاب انوع ماده آرشیوی مورد نظر )جستجو در فایل

 و ...( و نوع عام محتوا جهت جستجو؛ تصویری

o فیلتر کردن جستجو بر اساس زبان، رنگ و سایز ماده آرشیوی؛ 

o  مشاهده لیست نتیجه جستجو بر اساس سطح دسترسی؛ 

 

 های مستقل؛جستجوی پایگاه 
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o ها، منابع نامهها، مقاالت، مجالت، پایاندسترسی مستقیم به پایگاه کتاب

دیداری و شنیداری، نسخ خطی، نقشه، کاتالوگ، رزومه، استاندارد، طرح 

 تحقیقاتی، سند تاریخی و پایگاه یکپارچه منابع؛ 

o تغییر امکانات جستجو بر اساس نیازهای هر کتابخانه؛ 

  ؛مستنداتجستجوی 

o  بانک مستند موضوعی یا مستند رکورد از طریق جستجو در دسترسی به

 ؛ مشاهیر

o ای از موضوعات مرتبط با موضوع جستجو شده؛مشاهده سیاهه 

o ای از پدیدآورندگان مرتبط با پدیدآورنده جستجو شده؛مشاهده سیاهه 

 جستجوی منابع الکترونیک (E-Source Search)؛  

o  جستجوی تمام متن(Full Text Search) سازی شده برای منابع آماده

 صورت دیجیتال در قالب فایل متنی؛هب

o واژه، پیشرفته یا جستجوی تلفیقی با جستجو به صورت جستجوی تک

 شناختی؛ اطالعات کتاب

o های محتوا، عنوان ماده آرشیوی و کلمات جستجوی تمام متن بر اساس مدخل

 کلیدی ماده آرشیوی؛

o  نمایش لیستی از مدارك مورد نظر کاربر؛ 

o شوند؛ و میهایی که شامل مورد جستجمشاهده نتایج به تفکیک پاراگراف 

 ای؛ نامهجستجوی اصطالح 

o  جستجوی مدارکی که مفاهیمی در ارتباط با یک واژه خاص را در بردارند؛ 

o های یک واژه واژهدسترسی به واژه و مفهوم مورد نظر با دانستن یکی از هم

(Synonyms)؛  

 مرور 

o سه فیلد موضوع، عنوان و پدیدآورنده؛ اساس جستجو بر 

o ؛اساس شروع کلمه جستجو فقط بر انجام 
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 نمایش نتیجه جستجو 

 ایزو از نتایج جستجو؛تهیه بندی و صفحه -

 مشاهده اطالعات کامل و موجودی مدرك؛ -

های مشاهده نتایج جستجو به تفکیک نوع مدارك و پایگاه -

 ؛اطالعاتی

 ؛امکان پاالیش جستجو در لیست نتایج جستجو -

فیلد عنوان، شماره مدرك،  5سازی لیست نتایج جستجو بر اساس یکی از مرتب -

 پدیدآورنده، موضوع و شماره راهنما؛ 

ارائه پیشنهاد جستجو به صورت هوشمند در زمینه موضوعات، پدیدآورندگان و ناشرین  -

 مرتبط با حوزه جستجوی کاربر ؛ 

 ؛مشاهده اطالعات ثبت با موجودی مدرك -

 اصالح مدرك به مسئول ذیصالح از طریق لیست نتایج جستجو؛ ارائه پیشنهاد -

 ارائه پیشنهاد خرید مدرك به مسئول ذیصالح از طریق لیست نتایج جستجو؛ -

 ؛ISO 2709 یا XML ذخیره مدرك با فرمت -

 افزودن نتایج جستجو به لیست شخصی؛ -

 رزرو مدارك در زمان نمایش نتایج جستجو؛ -

 ؛تالیجید منابع تورق -

 ؛هاتازه مدیریت -

 ؛Google Book سیسرو به نیالت یهاکتاب اتصال -

 ؛Amazon تیسا به نیالت یهاکتاب اتصال -

 رسانی گزینشیاطالع 

 سازی جستجوها بر اساس موارد مورد عالقه شخص و دیگر موارد؛مرتب -

 هامدیریت تازه 

 های منابع دیجیتال و ...؛های نشر، تازهمشاهده تازه -

 ؛  RSSصورت های نشر بهتعریف اطالعات تازه -

 ای ارائه خدمات کتابخانه 

دسترسی به تعداد بسیاری از مراکز علمی، دانشگاهی و ... در سطح  -

 دنیا، با حجم بسیار زیادی از اطالعات الکترونیکی و دیجیتالی؛ 

 های مجازی دنیا؛ دسترسی به کتابخانه -

 ارسال درخواست به هر نقطه دنیا در هر ساعت از شبانه روز و دریافت مطلب مورد نظر؛  -

 ارسال درخواست خرید کتاب جدید به مرکز مورد نظر؛  -

 

 اشتراك منابع 
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  مشترك؛ دسترسی با مدارك اضافه و حذف دسترسی، قوانین سازیمشخص کردن و پیاده -

 های پیشرفته؛ تکنیک از استفاده با الکترونیکی صورتهب هافرم و اطالعات ارسال -

 ارتقای سطح کارآرایی کاربران و افزایش منابع مفید یک کتابخانه؛  -

 گالری 

ی و اافزار کتابخانهتعریف گالری )مناسبت، تاریخ شروع و اتمام گالری، نوع گالری( در نرم -

 اجازه نمایش در پورتال؛ 

 ه گالری مرتبط؛ افزار بمرتبط ساختن مواد آرشیوی موجود در نرم -

 مشخص ساختن گالری مرتبط و گالری اصلی؛  -

 انتشار یادبودها برای مشاهده پس از تائید یادبودها؛  -

 ها و محتویات داخل گالری بر اساس سطوح دسترسی کاربران؛مشاهده گالری -

 )بر اساس سطح دسترسی(؛  ها و مشاهده یادبودهای دیگرانیادداشت یادبود برای گالری -

 مشاهده منابع دیجیتال موجود در گالری با توجه به سطح دسترسی؛  -

 های مرتبط عالوه بر مشاهده منابع دیجیتال یک گالری؛ مشاهده  لیستی از گالری -

 دانلود منابع دیجیتال مورد نظر در صورت دارا بودن مجوز؛ -

 گزارش 

  کلیه مورد در گرافیکی و عددی صورتبه آماری اطالعات و ارقام ایجاد قابلیت -

 کار؛  هایچرخه

 ردیابی کلیه اسناد و اطالعات مربوط با توجه به اطالعات ثبت شده؛  -

 صورت سیستمی؛آرشیو اطالعات مربوط به عملیات انجام شده به -

 کاربران؛  بازدیدو  ارائه آمار میزان استقبال -

 ارائه لیست کاربران یک سند در بازه زمانی خاص و تاریخ و زمان استفاده از اسناد؛  -

 گزارش آمار منابع کتابخانه به تفکیک نوع مدرك؛ -

 امکان دریافت نظرات عمومی 

 دریافت و مشاهده نظرات عمومی کاربران؛ -

 کتابخانههای مورد نیاز ارسال درخواست 

  ؛پاسخ متناسب با درخواست آنهاارائه های مختلف کاربران را و بررسی و دریافت درخواست -

 

 

 

 

 امکان آرشیو اطالعات 

 ؛شناختینسبت دادن تعداد نامحدودی مواد آرشیوی به اطالعات کتاب -

 تفکیک مواد آرشیوی بر اساس نوع مواد آرشیوی و نوع عام محتوا؛  -
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 بارگذاری هر ماده آرشیوی؛ تعریف سطح دسترسی جهت مشاهده و -

مشاهده نسخه نمایشی، شامل اطالعات موسسه یا کتابخانه بدون دسترسی به اصل سند  -

 )در صورتی که اجازه مشاهده وجود داشته و اجازه بارگذاری وجود نداشته باشد(؛ 

 مشاهده ماده آرشیوی موجود در صورت وارد کردن اطالعات ماده آرشیوی تکراری؛  -

آرشیوهای یک مدرك در دو سایز بزرگ و  (Thumbnail)انگشتی نسخه بندمشاهده  -

 کوچک؛

 اعالم اخطارهای میز امانت به کاربران 

ارسال هشدارها )هشدارهای میز امانت )دیرکرد،تعلیق و ...(، درخواست تمدید عضویت و  -

 به کاربران؛  پیام کوتاههشدارهای استفاده نامطلوب از سیستم( از طریق ایمیل و 

مشاهده هشدارها )هشدارهای میز امانت )دیرکرد،تعلیق و ...(، درخواست تمدید عضویت  -

 ؛ پیام کوتاهو هشدارهای استفاده نامطلوب از سیستم( از طریق ایمیل و 

  رسانیاطالعارائه خدمات 

رویدادهای جاری، ها، اخبار و ه، چکیده مطالب، نشریهخانکتاب هایتازهدرباره  رسانیاطالع -

های فشرده، نسخ الکترونیکی صوتی و تصویری، لوح مواد آرشیویها، لیست کتاب عناوین

ی داخلی کتابخانه )مانند شرایط هانامه، شرایط عضویت و آیینب، رویت وضعیت کتبکت

 عضویت(؛

 وقایع 

 مشاهده وقایع شخصی کاربران مانند زمان رزرو، امانت، بازگشت و ...؛ -

 مشاهده تمامی وقایع عمومی کتابخانه به تفکیک روز، ماه و سال؛ -

 پرسش از کتابدار 

 یا ایمیل؛ پیام کوتاهصورت پاسخ به سوال کننده به -

 های صادر شده به بخش سواالت رایج؛ انتقال سواالت و جواب -

 پرسش از کتابدار و مشاهده پاسخ در همان قسمت؛ -

 اخبار کتابخانه 

ها در ها و فراخوانها، انجمنقرار دادن تمامی اطالعات و اخبار مربوط به کتابخانه، همایش -

 مندان؛ اختیار عالقه

 صورت پیام کوتاه؛یا در صورت تمایل به RSSارسال اخبار از طریق  -

 ایجاد، ویرایش و حذف بخشی از سایت؛  -

 

 

 

 SIS PORTALهای عمومی ويژگی
 پرتلت نظرسنجی 
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آذرخش، دارای دو بخش طراحی سوال و سطح دسترسی افراد برای پارس SIS Portalبحث نظرسنجی در 

 های ارسالی است.دادن و بخش نمایش سوال برای نظر دادن افراد مجاز و نمایش نظرات و آمار پاسخپاسخ

 ؛های مختلف ممکن است مورد استفاده قرار گیرندهایی که در نظرسنجیپرسش مدیریت -

  ؛سواالتجهت مطرح نمودن تعیین سوال نظرسنجی  -

  ؛(باشدمی)این عنوان در واقع همان سوال مورد نظرتعیین عنوان  -

ی هاگزینه ،جدید گزینههای قابل انتخاب توسط کاربر )با زدن دکمه ایجاد تعیین گزینه -

 ؛ (شودداده میبیشتری در اختیار کاربران قرار 

 ؛ تنظیم مجوز برای کاربران مختلف نجی وتنظیم بازه زمانی نمایش نظرس  -

 ؛تعداد مورد نیاز در سایتبه  پرتلت نظرسنجیایجاد  -

 گذارییادداشت 

بندی هر یا طرح اطالعات و دانشی که در هر صفحه گنجانده شدهنظرات نسبت به اعالم  -

  گردد؛و میزان خدماتی که در صفحه ارائه می صفحه

 امتیازدهی 

 ها یا نقاط قوت؛ات مختلف و  بررسی کاستیمیزان آرای کاربران نسبت به صفح مشاهده -

 سامانه فروش مدارك چاپی 

 ردد.گدر این سامانه مدارکی که سازمان یا کتابخانه بنا دارد به فروش رساند با اطالعات زیر ثبت می

 ؛بندی مداركگروه مدارك برای دسته -

 ؛کتابخانه، تعداد، عکس روی جلد و ...(مدارك )شامل شماره رکورد در  -

 ؛های آماده برای فروشتعداد نسخه -

 های مرتبطپیوند به سایت 

 دولتی؛ها و نهادهای شخصیت ها،کتابخانهسایر و اتصال به سایت  (لینکپیوند )وجود  -

  ؛اطالعاتی معتبر جهان هایسایتدسترسی به  -

 معرفی کتابخانه 

ها، اهداف، ساختار تاریخچه، اهم فعالیتهای تخصصی)کتابخانهرسانی و شرح خدمات اطالع -

نامه و شرایط استفاده از ، آیینآنهاارتباط با  یکتابخانه، مشخصات مدیریت و نحوه برقرار

 (؛ شناسیکتابخانه و اطالعات کتاب

 ؛ ارسال پست الکترونیکی برای تماس و عضویت اینترنتی -
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 پرتلت تاالر گفتگو

 شده؛ موضوع تعیین  درباره محققان و دانشجویانبا گفتگو  -

 ؛های جدیدها و اطالعیهاز بخشنامه اطالع  -

 هامدیریت انجمن 

با استفاده از  یاها صفحات یک انجمن از طریق پرتلت انجمناداره  -

 ؛توانند اداره شوندتنظیمات صفحه، می های افزودن محتوا ولینک

 ؛ ها و صفحات مربوط به آنها قابلیت ایجاد و اداره کردن انجمن -

 ؛بدون کسب اجازه از مدیران های باز در هر زمانانجمن ورود یا خروج از -

 ؛های بستهانجمن اند درانتخاب شدهتوسط مدیران که  کاربرانیورود  -

  سواالت رایجپرتلت 

 های مناسبی که در بخشمشاهده سواالت رایجی که افراد مختلف دارند، یا سواالت و پاسخ -

 سوال از کتابدار وجود دارد؛

  فرم وبپرتلت 

 ؛فرم تحت وب در سایتایجاد  فیلدهای مورد نظر و تعریف -

 ها؛نامه برای سمینارها یا همایشتهیه دعوت -

  ابزار شبکهپرتلت 

  ؛استفاده از امکانات شبکه برای وب سایت مورد نظر -

 ؛ IPهای به آدرس Domainترجمه اسامی کامپیوترهای میزبان و  -

  جستجو پرتلت 

  ؛جستجو جستجوی کلیدواژه وارد شده در مکان -

 شده؛  بندیدسته صورتنتایج بهنمایش  -

  زبانپرتلت 

 ؛ تغییر زبان سایت -

  ساعتپرتلت 

 سایت؛  به ساعت افزودن -

  فرهنگ لغتپرتلت 

 کلمات؛  ترجمه جهت فرهنگ لغت برخط -

  مبدل واحدهاپرتلت 

 ؛و درجه حرارتتبدیل واحدهای طول، ناحیه، صدا، حجم  -

  ورودپرتلت 

 ؛ مدیریت و اداره آن جهتپارس آذرخش،  SIS Portalورود به سیستم  -
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  های مورد نیازو سایر سایت خارجی ،های خبری داخلیبه سایتاتصال پرتلت 

 های مورد نیاز؛ اتصال به سایر سایتخبری داخلی و همچنین مهم های اتصال به سایت -

  آب و هواپرتلت 

  ؛آب و هوای مناطق تعیین شدهنمایش  -

  دعوت از دوستانپرتلت 

از طریق  (Online) همزمان و صورت گروهیارسال ایمیل به -

از طریق  (Offlineصورت غیرهمزمان )نگاری یا بهچت و پیام

 ؛ بحث، پست الکترونیکی و بالگ

  اعالناتپرتلت 

 ؛دادن اطالعیه در وب سایت قرار -

 ؛ مجوزهای دسترسیروزرسانی نحوه نمایش و هب -

  های مفیدلینکپرتلت 

ه اضاف امکان ایجاد پوشه برای موضوعات مختلف و)فراهم ساختن ایجاد دایرکتوری پیوندها  -

 (؛ هانکردن آدرس به آ

هایی که زیاد به آنها ها یا آدرسمندیعالقه نگهداری لیست -

 شود؛ میمراجعه 

 پرتلت راهنما 

 ؛ مختلف در کنار همآوری یک مجموعه از موضوعات جمع -

 ؛ های مطرح شدهموضوعات و شاخه نسبت بهاعالم اظهار نظر  -

 پرتلت نمایش راهنما 

  ؛است های مختلف تعریف شده در پرتلت راهنما که اصطالحاً گره نامیده شدهبخشنمایش  -

 پرتلت پیمایش 

 ،که قرار داشته باشد ایاین پرتلت در هر صفحه)مسیر دسترسی به یک صفحه  نمایش -

 د(؛ سازدر ساختار درختی نمایان میرا مسیر رسیدن به آن صفحه از ریشه 

 پرتلت نقشه سایت 

 ؛صورت خودکارنقشه سایت بهاستخراج و نمایش  -

 امکان ارتباط  مجازی کاربران با یکدیگر 

برقراری ارتباط از طریق ) منظور تبادل نظرهبرقراری ارتباط مجازی کاربران با یکدیگر ب -

 (؛ های مجازیانجمن یا الکترونیکی، اتاق گفتگوپست 
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 کشف دانش و استخراج اطالعات 

 سند به توصیفی کردن اطالعات اضافه و اسناد بندیطبقه نحوه مورد در ارائه اطالعاتی -

 ؛... و پیوند ابر و

 ابزارهای های توصیفی،هایی شامل دادهحلاطالعات مشتمل بر راه کشف هایحلارائه راه -

 پیوندهای مناسب؛ از استفاده قوی، جستجوی موتور بندی،طبقه

 ویکی 

  ؛حذف )بخشی از( صفحات سایت وویرایش، ایجاد  -

 ؛درباره موضوعات مختلف به سرعت و بدون نیاز به دانش فنی خاص ایجاد صفحات -

 ؛رییقبل از تغ تیبازگرداندن به وضع و امکاندر صفحات  رییهر تغ ثبت -

 ؛رییغمرحله ت نیصفحه قبل و بعد از اعمال چند کی یمحتوا مقایسه -

  بالگپرتلت 

  ؛نظرات در مورد موضوعات مختلف روی سایت ارسال -

 ؛جواب های خود دردیدگاه مختلف و ارسالکاربران  اطالع از نظر -

 های جدید؛برای آگاهی یافتن از ارسال RSSاستفاده از  -

 های موجود در سایت؛اطالع از آخرین بالگ -

 
 

 آذرخشپارس SIS Portal ديريت درم

 ها و مراکز اقماریمدیریت کتابخانه 

 صورت یکپارچه؛های اصلی و واحدهای اقماری آن بهمدیریت کتابخانه -

 های کاربریمدیریت گروه 

 بجای یک دسته از کاربران به یک گروهاختصاص  مجوزها به یک گروه کاربری یاتخصیص  -

 ؛ تک کاربرانتک ها و مجوز دستیابی بهتخصیص نقش

 های مدیریتیپرتلت 

 پرتلت مدیریت اصلی -

 کاربران  ها وها، مکانبه تمام کتابخانه کههای مدیریتی باالترین سطح قابلیت

ها را جستجو، مشاهده، اضافه، ویرایش توان کتابخانهدسترسی دارد و توسط آن می

 حذف نمود. و

  های مهمی از به قسمت دسترسیSIS Portal همچون: نمایش آذرخش، پارس

های ها و ...(، لیست پرتلتافزار، آدرسپورتال )نسخه نرماز اربردی کاطالعات کلی و 

ها ها، حق دسترسیحال استفاده از پورتال و اطالعات آن موجود، لیست کاربران در

  ؛ و ...
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 مدیریت کتابخانه -

 قرار دارند و توانایی  سطح از ساختار سلسله مراتبی گروه ها در باالترینکتابخانه

 دهند. زیادی از کاربران سیستم می تنظیم کردن مجوز دستیابی را به تعداد

 مدیریت مراکز اقماری -

 الیه دوم ) درون کتابخانهدر بندی وسیع تخصیص مجوزهای دستیابی و گروه 

ته تواند داشزیرمجموعه دیگری نمی کهبندی سلسله مراتبی یک کتابخانه تقسیم

 (؛باشد

 های کاربریمدیریت گروه -

 ها و مجوز به جای تخصیص نقش)کمک به مدیر  ای از کاربران برایبندی سادهدسته

ک یا اینکه ی دادهرا به یک گروه کاربری تخصیص  دستیابی به تک تک کاربران، آنها

 (؛دهدمییا مکان اختصاص  دسته از کاربران را به یک کتابخانه

 هامدیریت نقش -

 ها و اجزای مختلف پورتال )با ل کامل دسترسی کاربران به پرتلتتوانایی کنتر

 (؛ های کاربر پیشرفته و کاربر عادینقشتخصیص 

 محتوا دیتول و تیریمد -

 ( مدیریت سوال و جوابFAQ) و غیره؛ 

 های امنیتی رمز عبوراجرای سیاست 

ایجاد  جهت باال بردن ضریب امنیت محیط شخصی کاربران با ،های امنیتیاعمال سیاست -

 ؛ یک رمز عبور استاندارد و مطمئن

 تنظیمات امنیتی 

 ؛ها، نحوه نمایش و ...تنظیمات عمومی مرتبط با نام، آدرس -

 ؛ها و ...تنظیمات اعتباریابی کاربران از قبیل نحوه اعتبارسنجی، انواع اجازه -

 ؛کاربر جدیدتنظیمات خودکار مربوط به  -

 ؛رسانیاطالع پست الکترونیکیتنظیمات  -

 دهنده پست الکترونیکی؛تنظیمات سرویس -

 تنظیمات عمومی؛ -

 اعتبارسنجی 

  ؛نحوه شناسایی کاربرانمشخص نمودن  -

 آذرخش؛پارس SIS Portalجواز کاربران ناشناس برای ایجاد شناسه در اعطای  -

  ؛بور فراموش شده برای کاربرخودکار، امکان پرسش رمز ع امکان ورودبرقراری  -

  ؛نگهداری اطالعات کاربران و تنظیمات آنها نوع بانک مورد استفاده برایمشخص نمودن  -

 

 



 

 هرگونه تکثیر از این جزوه منوط به اجازه شرکت پارس آذرخش می باشد . حق چاپ محفوظ است .  ©   

 

 باشد . آذرخش میهرگونه تکثیر از این جزوه منوط به اجازه شرکت پارسحق چاپ محفوظ است.  © 

 31 

 

 مانیتورینگ 

 آذرخش؛پارس SIS Portalدر مشاهده آخرین وضعیت و اقدامات کاربران برخط  -

 های مختلف و اخراج آن در صورت تمایل؛بررسی دسترسی کاربر به قسمت -

 مشاهده گزارشی از لیست کارهایی که کاربر انجام داده است؛ -
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  SIS PORTAL کنندگان ازاستفاده استقبال 
 

 ترین مجموعهعنوان بزرگبه  آذرخشپارسگروه 

 کاملی مجموعهدر کشور،  ایافزارهای کتابخانهنرمی کنندههئارا

کرده  ارائه جامعه کتابداریاز محصوالت و خدمات این حوزه را به 

های نوین و خالق، به کند با در پیش گرفتن شیوهو تالش می

ور کش جامعه کتابداریسازی و تقویت خدمات خویش به نهادینه

گروه این ترین محصوالت و خدمات مهمیکی از  یاری رساند.

و دنیا های روز وریآکارا به مشتریان بر اساس آخرین فن لیی محصوهئاراباشد، ای میپورتال کتابخانه

 ای که بتواند نیاز آنان را با باالترینوری اطالعات و ارتباطات به گونهآی فنهای به دست آمده در عرصهپیشرفت

 کیفیت ممکن برآورده سازد، 

تیم کارآمدی از متخصصان و کارشناسان فنی زبده  ،یاافزار پورتال کتابخانهنرمی هئارا جهت آذرخشپارس

، دهدحوزه به مشتریان خود در سراسر کشور ارایه میاین  را گرد هم آورده است و خدمات متنوعی را در

 مختلفگیر مشتریان محصوالت و خدمات ها فعالیت و تعداد چشمتجربیات به دست آمده طی سالهمچنین 

 بهای و تولید پورتال کتابخانهی سبد محصوالت این گروه توسعه اتکایی برای ی قابل، پشتوانهآذرخشپارس

 آید.شمار می

ره نسبت به مشتریان خود دید شریک کاری و استراتژیک دارد چرا که در دنیای امروز وااین شرکت هم 

د و خود به خود از ای امکان رقابت را پیدا نخواهد کراگر چنین دیدی وجود نداشته باشد هیچ بنگاه اقتصادی

افزاری آنچه ادامه مسیر را در های نرمشود. ما معتقدیم که در اجرای پروژهگردونه رقابت اصلی حذف می

های شود مسلما اجرای موفق پروژههای بعدی سهل و آسان کرده و باعث افزایش تعداد مشتریان میپروژه

ی، اافزار پورتال کتابخانهشت یک سال از ارائه نرمبا گذباشد. قبلی و ارائه یک سابقه موفق از شرکت می

اند و هر یک از آنها از آذرخش را تشکیل دادههای مختلفی طیف مشتریان شرکت پارسها و سازماندانشگاه

 . اندخدمات متفاوت ارائه شده توسط پورتال استفاده نموده
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   SIS PORTALافزار نرم یپالن آموزش

 

 

 

های جدید، آوریفکری و فرهنگی، پیدایش فنهای از اندازه اطالعات، گسترده شدن افقتولید بیش 

های دنیای امروز هستند که مسائل های جدید مشخصهها و رشتهآوری پردازش و افزایش حوزهپیشرفت فن

ت و آگاهی از اند. مسائلی که حل آنها تنها در گرو درك موقعیاطالعاتی متعددی را با خود به همراه آورده

بدین ترتیب در حوزه کتابداری  چگونگی تولید و زایش اطالعات، ذخیره، بازیابی، اشاعه و استفاده از آن است.

 کند که به آخرین اطالعات روز دسترسی داشته باشند.ارائه خدمات اطالعاتی موثر، کتابدارانی را طلب می نیز

باشد، چرا که ما آذرخش میهای شرکت پارساز مشغله رسانی هموارهآموزش متخصصان کتابداری و اطالع

کی پذیری به عنوان یویژگی توسعههای خوب باید کتابداران خوب داشت. در این بین معتقدیم برای کتابخانه

های آتی محصول ، مستلزم آشنایی مشتریان با نحوه توسعهآذرخشپارسهای پورتال از مهمترین ویژگی

به عنوان یکی از خدمات قابل ارائه، آمادگی خواهد داشت تا در صورت نیاز  آذرخشپارسخواهد بود. شرکت 

 هایکالس سال در طی اقدام نماید. ایکتابخانه پورتال کاربرانهای آموزشی پورتال برای نسبت به ارائه دوره

 آموزشی هایشود. در کارگاهمی برگزار کتابخانه و ارتقاء همکاران افزاییدانش برای مدت و بلند مدت کوتاه

 .عمالً آشنا شوند حوزه و فنی علمی دستاوردهای شود افراد با آخرینمی نیز سعی
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 SIS PORTAL افزارجداول زمانی آموزش نرم

بر وسعت کتابخانه و  اند و بنای ذیل با استناد به پالن آموزشی صفحه قبل طراحی شده جداول زمان

 باشند. ها قابل تغییر میتعداد پرسنل، زمان
 

 

 افزارمدیریت نصب نرم

 

 سرفصل آموزشی

 

 مدت زمان مورد نیاز برای آموزش

 )به ساعت(

  آشنایی با معماری سیستم                                       

 
 

 ساعت 5

 

 های اطالعاتی موجود در سیستم       آشنایی با بانک

 آشنایی با ساختارهای پورتال                                     

 آشنایی با شبکه                                                                    

 آشنایی با مدیریت محتوا                                              

 اینههای کتابخاآشنایی با تنظیمات پرتلت

 

 

 

 افزارمسئول نصب نرم

 

 سرفصل آموزشی

 

 مدت زمان مورد نیاز برای آموزش

 )به ساعت(

  آموزش روند نصب                                                          
 

 ساعت 8
 آموزش روند تهیه فایل پشتیبان                                     

   افزار                                                                                 تست سخت

                      تست اتصاالت                                                             
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 مسئول کتابخانه

 

 سرفصل آموزشی

 

 مدت زمان مورد نیاز برای آموزش

 )به ساعت(

  آشنای با مدیریت محتوا

 

 

 ساعت 75

 

 آشنایی با انواع جستجو

 SDIپروسه أشنایی با 

 هاها و گالریپایگاهتعریف 

 آشنایی با عضویت

 آشنایی با مرور مدارك

 Accountingآشنایی با سطح دسترسی و 
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  SIS PORTAL افزار جامع کتابخانهنرم از پشتیبانی
 

 

ی ، با برخورداری از دیدگاه مهندسی فروش برای ارایهآذرخشپارسگروه 

دهد که از آن جمله محصوالت خویش، خدمات گوناگونی را به مشتریان ارایه می

ی موثرترین راهکار به آنان اشاره کرد. نیاز مشتریان برای ارایه بررسیتوان به می

با گروه  پورتال کتابخانهبر این اساس، هنگامی که یک مشتری برای خرید 

های مورد نیاز برای شناسایی نیازهای ابتدا مشاوره ،گیردتماس می آذرخشپارس

با  ،ی ممکنهشود تا مشتری بتواند بیشترین بهره میئاقعی وی به او اراو

 به دست آورد.را ترین شرایط از محصول انتخاب شده مناسب

 یتوسط مشتریان، دامنه آذرخشپارسای پورتال کتابخانههای مورد نیاز و انتخاب ی مشاورههئپس از ارا

 ین ا توانند با خیالی آسوده به استفاده ازشود و مشتریان میآغاز می وسیعی از خدمات پشتیبانی شرکت

ی خدمات پس از فروش و پشتیبانی به مشتریان از همان ابتدای هئست، اهمیت ارات بپردازند. گفتنیخدما

بوده و تیمی کارآمد از متخصصان و کارشناسان فنی زبده برای این  آذرخشپارس فعالیت مورد توجه مدیران

ی خدمات پشتیبانی و هئی اراروز سال، آماده 865عته در سا 04صورت شده است که به منظور تشکیل

« یفیتک»، «سرعت»، برای رسیدن به سه ویژگی اصلی آذرخشپارسگویی به مشکالت مشتریان هستند. پاسخ

های دقیق و منسجمی انجام ریزیی خدمات خود، برنامهدر ارایه« هزینه مناسب با در نظرگرفتن کیفیت»و 

ن به این هدف آغاز کرده است. این سه ویژگی، در بحث انتقال های جدیدی را برای رسیدگذاریداده و سرمایه

جرب، م، آیند. در این میان، استفاده از نیروی تخصصی زبدهترین عناصر به شمار میداده و برقراری ارتباط، مهم

را  آذرخشپارس های مطابق با استانداردهای روز جهان،وریآدانش آموخته و مسئول در کنار تجهیزات و فن

یسه در مقا آذرخشپارسپورتال یکی از نقاط قوت کند. ها، نزدیک میریزیام به گام به هدف نهایی این برنامهگ

واند تپشتیبانی ندارد و می گونه محدودیتی درافزارهای مشابه موجود در بازار این است که هیچنرم با بسیاری از

 .مدت مورد استفاده قرار گیردمناسب و مطمئن برای یک فعالیت بلند  به عنوان بستری
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 کارایی ارتقاء و اطالعات دادن دست از بدون و وقفه بدون مشتری، به خدمات ارائه برای تالش 

 است. افزارنرم خدمات

 هفته. کاری ساعات در مشتری احتمالی مشکالت و مسائل به پاسخ برای تلفنی، پشتیبانی 

 کاری ساعات در افزارنرم کارکرد در احتمالی مشکالت رفع برای شرکت کارشناس توسط پشتیبانی 

 .هفته

 جدیدتر. هاینسخه نصب و افزارنرم روزرسانی به 

 ماهیانه. صورتهب افزارنرم اطالعات از پشتیبان هاینسخه تهیه 

 هکرها. بوسیله اطالعات دستکاری و خدمات در اختالل هرگونه از حفاظت جهت در امنیتی نظارت 

 مشتری. درخواست به بنا پشتیبانی مدت طول در آذرخشپارسپورتال  با کار آموزش 
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 های شما پشتیبان
 

 کادر پشتیبانی

 حوزه تخصصی نام و نام خانوادگی

 SIS Portalو  Digilib Suite ،Winpoya ،OFOGHافزارهای نرم زارعی                مجید 

 SIS Portalو  Digilib Suite ،Winpoya ،OFOGHافزارهای نرم مریم                   میرزایی

 SIS Portalو  Digilib Suite ،Winpoya ،OFOGHافزارهای نرم رفچراغی                    دانیال

 SIS Portalو  Digilib Suite ،Winpoya ،OFOGHافزارهای نرم نسرین                    قدمی

  SIS Portalو  Digilib Suite ،Winpoya ،OFOGHافزارهای نرم زمینه                   امیرپور

 

 

 
  
 

 ارتباط با ما 
 

  207-47423   :تلفن

 

 

 

 5، طبقه7آباد(، خیابان احمد قصیر)بخارست(، پالكبهشتی)عباسخیابان شهیدآدرس: 

 info@parslib.comایمیل: 

  www.parslib.comوب:

 

 

                                                                                                            

  .شاد، سربلند و پیروز باشید

 


