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 چکیده

اي علوم و تکنولوژي، اعم از منـابع اطالعـاتی،           نطقهاین پژوهش با هدف سنجش امکانات موجود در کتابخانه م         
از طریق پست الکترونیکی به اعضاي هیئت »  اشاعه اطالعات گزینشی «،افزاري مناسب جهت ارائه خدمات هاي نرم برنامه

شنامه ها از روشهاي مشاهده و پرس  براي گردآوري داده.انجام گردید» پیمایشی ـ توصیفی«با روش  ،علمی دانشگاه شیراز
اعـضاي  و اي علوم و تکنولوژي   عبارت بودند از کلیه منابع چاپی و غیرچاپی کتابخانه منطقه  ه پژوهش عامج.استفاده شد 

 100 از این تعداد .هستندهاي علمی استادي، دانشیاري و استادیاري مشغول به کار  هیئت علمی دانشگاه شیرازکه در مرتبه
توزیـع  آنـان  صورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه  در میان   تخصیص متناسب بهاي با گیري طبقه  نمونهاز طریق نفر  

 و هیئـت  اي علـوم   موجود در کتابخانه منطقه   و التین  هاي تحقیق حاکی از آن است که کل منابع فارسی           یافته .گردید
  (www.srlst.com).باشند  قابل جستجو و بازیابی میصفحه خانگیتکنولوژي شیراز از طریق 

% 99کنند و  ل اعضاي هیئت علمی دانشگاه شیراز براي بازیابی اطالعات مورد نیاز خود از اینترنت استفاده می              ک
اند  استفاده کرده SDI در گذشته از خدمات ،از جامعه پژوهش% 4/42. جامعه پژوهش نیز آدرس پست الکترونیکی دارند

% 8/77   ،در این راستا.  به صورت تمام خودکار استفاده کنندمایلند با ساخت پروفایل پژوهشی، از این خدمات% 6/55و 
دادند که ابتدا چکیده مدارك بازیابی شده را دریافت و مطالعه کنند و سـپس اصـل        از اعضاي هیئت علمی ترجیح می     
  .مدارك مرتبط را درخواست نمایند

مطالعه چندین سیستم ارسال خودکار هاي پژوهش و تمایالت اعضاي هیئت علمی و نیز با        با در نظر گرفتن یافته    
اي علـوم و تکنولـوژي شـیراز     ارائه این خدمات در کتابخانه منطقـه    براي  افزاري    اطالعات گزینشی، الگوي مفهومی نرم    

  .طراحی گردید
اي علوم و تکنولوژي، اعضاي هیئت علمی دانشگاه شـیراز،          اشاعه اطالعات گزینشی، کتابخانه منطقه    : ها  کلیدواژه

 .کترونیکیپست ال

 
 
  مقدمه

                                                        
  .رساني دانشگاه شيراز استاد گروه كتابداري و اطالع. ١
  .رساني پزشكي از دانشگاه علوم پزشكي ايران كارشناس ارشد كتابداري و اطالع. ٢

  ج
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جـویی در هزینـه و وقـت جـستجوکنندگان و از      رشد تصاعدي و اهمیت حیاتی اطالعات، لـزوم صـرفه   
رسانی را برآن داشته که هـر چـه    ها و مراکز اطالع هاي دستی بازیابی اطالعات، کتابخانه طرفی ناکارآمدي شیوه 

 تـا جـایی کـه    حرکـت کننـد  سـی بـه اطالعـات     مکانیزه شدن روشهاي بازیـابی و دستر سمتبیشتر و سریعتر به  
رسانی نداشته و مدارك گزیده و پاالیش یافته  کنندگان عمالً نیازي به مراجعه به کتابخانه یا مرکز اطالع  استفاده

  . دریافت کنندشان خود را به صورت خودکار و از طریق رایانه شخصی
  : تأسیس شد1370ه زیر در سال  عمدهاي با هدف،اي علوم و تکنولوژي شیراز کتابخانه منطقه

  .اي گزینش، تهیه و سازماندهی دانش مکتوب داخلی و منطقه •
رسانی کـشور    پژوهشی و مراکز اطالعهاي هگیري از امکانات علمی موجود در دانشگاهها، مؤسس         بهره •

و مبادله الکترونیکی و پستی این اطالعات بـین دانـشگاهها و مراکـز اطالعـاتی داخلـی و کـشورهاي                   
  .نطقهم

اي  اشاعه اطالعات گزیده با توجه به نیازهاي مستمر محققان مراکز علمی و پژوهشی داخلـی و منطقـه              •
  .براي ایجاد پایگاههاي اطالعات علمی و تخصصی و ارائه خدمات آگاهی رسانی جاري

رسانی در  عها و خدمات اطال ه برنامهئارتباطی و اطالعاتی براي ارافناوریهاي هاي نوین  استفاده از شیوه •
  .داخل و منطقه

تـوان بـه     می،شود ه میئاي که در این کتابخانه ارا براي دستیابی به اهداف فوق از جمله خدمات گسترده       
  :موارد زیر اشاره کرد

  .گزینش، تهیه و سازماندهی کتابهاي فارسی و انگلیسی در کلیه موضوعات دانش بشري.1
هاي علوم و  صورت تمام متن و یا چکیده در کلیه زمینهگزینش و گردآوري دیسکهاي فشرده که به . 2

 به صورت یک جا و RCD Towerو  CD Serverمانند  ی پیشرفتهی دستگاههابه وسیلهفنون خریداري شده و 
  .همزمان قابل جستجو و بازیابی است

 طریـق ایـن   خدماتی کـه از . 1375اي علوم و تکنولوژي در سال   ایجاد صفحه اینترنتی کتابخانه منطقه .3
  :شود عبارتند از ه میئصفحه ارا

 منـابع موجـود   وترین منبع فارسی قابل دسترس از طریق اینترنت است         پایگاه اطالعاتی فارسی که  غنی     
هـا   نامه  الکترونیکی تمام متن فارسی، کتابهاي الکترونیکی تمام متن فارسی، چکیده پایانهاي هدر آن شامل مجل   

 زلزلـه، محـیط زیـست،     ر سطح کشور و پایگاههاي اطالعاتی سیل، سوخت و انـرژي، ه شده دئ ارا ياهو گزارش 
  .باشد معادن و دانشوران معاصر ایران می

 مجالتی است که این کتابخانه همه ساله خریداري هاي هپایگاه اطالعاتی التین که شامل متن کامل مقال       
 پایگـاه  ، همچنـین .ل جـستجو و بازیـابی اسـت    قابـ Scientific Articleکنـد و از طریـق پایگـاه اطالعـاتی      می

 و پایگاههاي اطالعاتی CAS ، چکیده نامه شیمی Ebsco ، منابع ارائه شده از طریق انتشارات IEEEاطالعاتی 
  . از طریق سایت اینترنتی این کتابخانه قابل بازیابی استASTI و ABIتمام متن 
 و پایگاههـاي  ابهـا ، کتهـا  هطریـق خریـداري مجلـ     روزآمد نمودن اطالعات هر یک از منابع فـوق از            . 4

اي و  نمــودن مــدارك بــه صــورت رایانــه نویــسی و قابــل بازیــابی ســازي، فهرســت اطالعــاتی و در نهایــت نمایــه
  . استپذیري آنها از طریق شبکه جهانی اینترنت از دیگر خدمات انجام شده در این کتابخانه  دسترس



  

  بیان مسئله
رسـانی جـاري اسـت کـه بـه منظـور             اطـالع از جمله روشهاي نوین خدمات      » 1اشاعه اطالعات گزینشی  «

 بـه  ،رسـانی  ها و مراکز اطـالع  هاي مراجعان براي استفاده بیشتر و بهتر از منابع کتابخانه انطباق اطالعات با خواسته   
سـتهاي  رسـانی در انتظـار وصـول درخوا         سیستم اطالع » اشاعه اطالعات گزینشی  «در واقع در    . وجود آمده است  

بار اعالم نیاز و عالقه افراد به اطالعات به صورت خودکار، بـا رسـیدن مـدارك     ماند بلکه با یک     مکرر باقی نمی  
  )31، 1376بیگلو،  جعفر. (شود  انجام می،جدید عمل انتخاب و ارسال اطالعات

جامعـه  «ته است،  محقق در دانشگاه شیراز پرداخ   انادتبر تحقیقی که به بررسی نیازهاي اطالعاتی اس        بنا  
ترین موانع در دستیابی به اطالعات مورد نیاز خود را  محدودیت وقت، اشتغال زیاد، و آگاهی         پژوهش از عمده  

رسـانی کتابـداران     وظیفـه اطـالع  ، بنـابراین .)25،  1376زاده تفتـی،      مکـی  (»انـد   از وجود منابع بیان کرده    نداشتن  
انع را از میان بردارند و اطالعات الزم را در اختیار اعضاي هیئت کند که به بهترین نحو ممکن این مو    ایجاب می 

  . قرار دهند،انجامد علمی که روزآمد بودن اطالعاتشان به بهبود وضع تحقیق و تدریس می
بـه  رسـانی   اطـالع بهترین شیوه » اشاعه اطالعات گزینشی«رسانی موجود،  در میان تمام روشهاي اطالع  «  

امـا الزمـه ارائـۀ خـدمات     .  از وجود منابع آگاهی ندارنـد ،مبود وقت و اشتغال زیادعلت که  اساتیدي است که ب   
وجود امکانات و تجهیزات و نیز پشتوانه اطالعاتی غنی است کـه از جملـه مهمتـرین    » اشاعه اطالعات گزینشی «

ه و بازیـابی  اي با منـابع چـاپی و غیرچـاپی کـافی، تجهیـزات الکترونیکـی ذخیـر             توان به وجود کتابخانه     آنها می 
. »اطالعات، و وجود نظامی سازمان یافته که منابع، کارکنان و استفاده کنندگان را به هم نزدیک کند اشاره کرد

  )98، 1378بیگلو،  جعفر(
رسـانی تمـام خودکـار     اي علوم و تکنولوژي شـیراز اولـین مرکـز اطـالع     با توجه به اینکه کتابخانه منطقه  

 فـشرده، بانکهـاي اطالعـاتی    لوحهـاي افزاري خود را در قالـب کتـاب،       نرم کشور است که اطالعات مکتوب و     
 آمـوزش عـالی را در دو سـطح داخلـی و      هـاي   هپیوسته، نشریات فارسی و التین مورد نیاز دانـشگاهها و مؤسـس           

ر تواند وضعیتی مطلوب د دهد، می پژوهان و مراکز علمی و تحقیقاتی قرار می اي در اختیار محققان، دانش   منطقه
 اما تاکنون نسبت به ارائه این خـدمات از طریـق کتابخانـه    ؛داشته باشد »  اشاعه اطالعات گزینشی  «ارائه خدمات   

حال از نظر رتبـه و مقـام   ه  که از گذشته تا ب-اي علوم و تکنولوژي به اعضاي هیئت علمی دانشگاه شیراز         منطقه
ایـن در حـالی اسـت    . نجام نگرفته اسـت خور توجه ادر  هایی اقدام-د نعلمی در سطح باالیی در کشور قرار دار 

 »اشاعه اطالعات در اسرع وقت به بیشترین متقاضی آرزوي تمام دست اندرکاران اطالعـات بـوده و هـست       «که
با استفاده از پست الکترونیکی که » اشاعه اطالعات گزینشی«و رسیدن به این مهم از طریق ) 53، 1380زندیان، (

سـهولت اسـتفاده، سـرعت    : شـود  دست آورده تـسهیل مـی  ه   در میان اساتید و محققان ب      امروزه مقبولیت خاصی  
اي کارآمـد   را به وسیله  آوري آن انتقال، هزینه کم، کیفیت و توان انتقال حجم باالي اطالعات از طریق این فن              

  .در تبادل اطالعات مبدل کرده است
ریق پست الکترونیکی در صـورتی کارآمـد و   به اعضاي هیئت علمی از ط  » اشاعه اطالعات گزینشی  «اما  

 و ثانیاً آشنایی بـا  بودهاثربخش است که این افراد مایل به دریافت این خدمات از طریق پست الکترونیکی خود           
                                                        

1. Selective Dissemination of Information (SDI)  



 در ایـن  .نحوه استفاده از پست الکترونیکی، در محلی غیر از محل کار خود نیز به اینترنت دسترسی داشته باشند      
 اطالعات علمی کردنون محدودشدن به فضاي کتابخانه از این خدمات در جهت روزآمد     توانند بد    می ،صورت

با توجه به مطالب فوق، این پژوهش بر آن است تا ضمن نیاز سنجی از اعضاي هیئت علمـی        . خود استفاده کنند  
ترونیکـی،  از طریـق پـست الک  » اشاعه اطالعات گزینـشی «دانشگاه شیراز مبنی بر تمایل آنها به دریافت خدمات       

و میزان آشنایی آنها از این خدمات، نحوه استفاده از پست الکترونیکی، میـزان دسترسـی اسـتادان بـه اینترنـت،                
 را اي علـوم و تکنولـوژي    کتابخانـه منطقـه   میزان دسترس پذیري منابع فارسی و غیرفارسی از طریق اینترنـت در           

نات و تجهیزات کافی و پس از ارائه ایـن خـدمات    در صورت وجود امکا  ، بدیهی است  . مورد مطالعه قرار دهد   
در سطح دانشگاه شیراز، با توجـه بـه اهـداف کتابخانـه مـذکور مبنـی بـر اشـاعه اطالعـات در سـطح داخلـی و                      

  .تواند به سایر مناطق کشور و منطقه نیز گسترش پیدا کند می» اشاعه اطالعات گزینشی« ارائه خدمات ،اي منطقه
  روش انجام پژوهش

  : تحقیق عبارتند ازجامعه آمار این.  این مطالعه از نوع پیمایشی ـ توصیفی است     
بـا   و کتابهـا، همـراه   هـا  ه اعـم از مجلـ  ،اي کلیه منابع فارسی و التین مکتوب موجود در کتابخانه منطقه      .1

 محیط ،ترابريپایگاههاي اطالعاتی تمام متن التین و پایگاههاي اطالعاتی سیل، زلزله، سوخت و انرژي، راه و            
  . و معادن ایرانزیست

هـاي علمـی    کلیه اعضاي هیئت علمی دانشگاه شیراز با مدرك دکتري کـه در حـال حاضـر در مرتبـه      .2
 نفر با استفاده از فرمول تعیـین  100از میان این گروه      .  هستند تدریساستادي، دانشیاري و استادیاري مشغول به       

اي بـا تخـصیص متناسـب     گیـري طبقـه   به صورت تصادفی از روش نمونـه )  نفر زن 4 نفر مرد و 96( حجم نمونه  
 . نفر به این پرسشنامه پاسخ دادند99انتخاب و پرسشنامه پژوهش در میان آنان توزیع گردید که 

ها براي گردآوري اطالعات از اعضاي هیئـت علمـی دانـشگاه شـیراز، از یـک            ابزارهاي گردآوري داده  
اي بسته استفاده شد و براي شمارش تعـداد منـابع فارسـی و غیرفارسـی موجـود در                سؤالی با سؤاله   10پرسشنامه  

  .اي، از روش مشاهده استفاده گردید کتابخانه منطقه
  

  هاي  پژوهش  یافته
بندي نمود که در زمان پـژوهش کـل تعـداد     توان به این صورت جمع    می نتایج حاصل از این پژوهش را

 234200اي علوم و تکنولوژي، درحـدود   هاي فارسی کتابخانه منطقه هاي موجود در پایگاه اطالعاتی مقاله      مقاله
، تعـداد  باشـد   مـی ابـل بازیـابی   عنوان بـه صـورت تمـام مـتن ق     42954که از این تعداد درحدود       عنوان مقاله بود  

. قابـل بازیـابی اسـت    عنوان به صورت تمام متن 300 که از این تعداد حدود     است،  عنوان 6002کتابهاي فارسی   
هـاي کـشور    نامـه  تـوان گفـت کـه در پایگـاه اطالعـاتی پایـان       در رابطه با سایر پایگاههاي اطالعاتی فارسی مـی      

در .  رکـورد وارد شـده اسـت       38657تی طرحهاي پژوهـشی کـشور        چکیده، و در پایگاه اطالعا     36905تاکنون
 رکورد کتابـشناختی، محـیط   10023 مدرك، سوخت و انرژي    3786 رکورد، زلزله  2720پایگاه اطالعاتی سیل    

 2774 رکـورد و در پایگـاه اطالعـاتی معـادن کـشور نیـز        24270 و ترابري      راه ،، پایگاه اطالعاتی  11752زیست
  .مدرك وجود دارد



 مقالـه بـه   45012 عنوان مجلـه اسـت،   3989هاي مربوط به مجالت التین که بر روي هم   جموع مقاله از م 
  . عنوان می باشد5222مجموع کتابهاي التین این کتابخانه نیز . صورت تمام متن در دسترس کاربران قرار دارد

تایج حاصل نـشان داد  ، ن SDIدر ارتباط با میزان آشنایی اعضاي هیئت علمی دانشگاه شیراز از خدمات 
تا بـه حـال از سیـستم خـدمات اشـاعه اطالعـات گزینـشی اسـتفاده         ) جامعه پژوهش % 6/56( عضو   56که تعداد   

  .اند از این خدمات استفاده نموده) جامعه پژوهش% 4/42( نفر 42اند و تعداد  نکرده
دسترسی دارند و بـراي  به اینترنت  ) نفر99(جامعه پژوهش   % 100هاي تحقیق حاکی از آن است که          یافته

  . کنند بازیابی اطالعات مورد نیاز خود از آن استفاده می
در ارتباط با این مسئله که اعضاي هیئـت علمـی دانـشگاه شـیراز از کجـا و از چـه طریقـی بـه اینترنـت                        

 نفـر در منـزل بـه اینترنـت     73 نفـر در محـل کـار خـود و     95دسترسی دارند، این نتایج به دست آمد که تعـداد           
در پاسخ به این سؤال اعـضاي  . ( دسترسی داشته و در جهت رفع نیازهاي اطالعاتی خود از آن استفاده می کنند     

 نفـر  36 ساعت، 4 نفر کمتر از 37این در حالی است که     ). هیئت علمی مجاز بودند چند گزینه را انتخاب کنند          
  .دهند ر اینترنت اختصاص می ساعت در هفته را به جستجو د4 نفر بیش از 26 ساعت و 8 تا 4بین 

  در رابطـه بـا میـزان آشنـایی اعضاي هیئت علـمی از پست الکترونیکی ایـن نتـایج به 
 نفر آشنایی خود را 4جامعه پژوهش آدرس پست الکترونیکی دارند؛ این در حالی است که % 99دست آمد که 

 نفر آشنایی خـود را در حـد زیـاد    40متوسط و  نفر در حد 55با نحوه استفاده از پست الکترونیکی در حد کم،        
  .اند ارزیابی کرده

دهند اطالعات مورد نیاز خود را از چه طریق  در ارتباط با این مطلب که اعضاي هیئت علمی ترجیح می         
، مراجعـه بـه کتابخانـه و دریافـت     )جامعـه پـژوهش  % 3/31( نفـر،  31دریافت کنند، این نتایج حاصـل شـد کـه           

شخصاً از روشهاي استفاده و جستجو در اینترنـت  % ) 5/48( نفر 48اند،  ز خود را انتخاب کرده   اطالعات مورد نیا  
سـاخت پروفایـل   ) جامعه پژوهش % 6/55(نفر  55کنند، و     آگاهی داشته و نیازهاي اطالعاتی خود را برطرف می        

ـ  استفاده کننده و استفاده از خدمات اشاعه اطالعات گزینشی را تـرجیح داده           در پاسـخ بـه ایـن    )  (1ارنمـود .(دان
  )سؤال اعضاي هیئت علمی مجاز بودند چند گزینه را انتخاب کنند

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  نحوه بازیابی اطالعات. 1نمودار
  

نفـر مایـل بـه دریافـت چکیـده مقـاالت از طریـق خـدمات اشـاعه               ) 4 (جامعه پژوهش % 4 در این راستا    
 کـه  هـایی بودنـد   هتداي امر مایل به دریافت اصل مقالـ در اب)  نفر18(جامعه پژوهش % 2/18اطالعات گزینشی و    

، این مدارك را متناسب با نیازهاي اطالعاتی کاربران تـشخیص داده  »اشاعه اطالعات گزینشی«سیستم خودکار  
یعنی بیش از دوسوم جامعه، انتظاري که از سیستم اشـاعه اطالعـات گزینـشی    )  نفر 77(جامعه پژوهش   % 8/77و  
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گـردد   ت بود که ابتدا چکیده و اطالعات کتابشناختی مدارك بازیابی شده براي آنان ارسالداشتند به این صور  
  و اعضاي هیئت علمی پس از مطالعه چکیده و ابراز عالقه نسبت به مدرك مورد نظر، 

  .اصل مقاله را درخواست کنند
ولوژي با نیازهاي اطالعاتی اي علوم و تکن در ارتباط با میزان تناسب پایگاه هاي اطالعاتی کتابخانه منطقه

  :اعضاي هیئت علمی دانشگاه شیراز نتایج زیر به دست آمد
 که شامل متن کامل و چکیـده   را انتخاب کردندWLSپایگاه اطالعاتی  از اعضاي هیئت علمی     % 6/64

ــه منطقــه698094 عنــوان از 324هــاي منــدرج در  مقالــه  اي علــوم و  عنــوان نــشریات التــین موجــود در کتابخان
 2003 تـا  1993 سـال   WLS پوشـش زمـانی   .شـوند  تکنولوژي است که در تمام موضـوعات علـوم منتـشر مـی    

  .باشد می
  . پایگاه اطالعاتی فارسی را انتخاب نمودند از اعضا،5/48%
 کـه شـامل چکیـده و مـتن       را انتخاب کردنـد Ebscoاز اعضاي هیئت علمی، پایگاه اطالعاتی      % 3/30 

هاي مرتبط با پوشش زمانی از سـال   شناسی و سایر رشته    انسانی، روان   هاي موضوعی علوم    کامل مقاالت در زمینه   
  .باشد  می2000 تا 1995

 که شامل مـتن   را متناسب با نیاز اطالعاتی خود تشخیص دادند      ASTIاز اعضا، پایگاه اطالعاتی     % 2/24
   . است2001 تا 1994ش زمانی  نشریه در زمینه علوم کاربردي و تکنولوژي با پوش550هاي  کامل مقاله

هاي علـوم   که استانداردهاي کلیه حوزهاند  از اعضا، پایگاه اطالعاتی استانداردها را انتخاب کرده   % 2/23
  .شود و فنون را شامل می

که شـامل انتـشارات جهـانی    اند   را انتخاب کردهIEEEاز اعضاي هیئت علمی، پایگاه اطالعاتی       % 2/18
  .باشد نیک، رایانه و کنترل میدر زمینه برق، الکترو

 ایـن پایگـاه شـامل     . را متناسب تشخیص دادند    ABIپایگاه اطالعاتی   % 1/9از میان کل جامعه پژوهش،      
  .هاي مدیریت و تجارت است ها در زمینه متن کامل و چکیده مقاله

یمی در کلیه نامه ش  که چکیده را انتخاب نمودندCASاز اعضاي هیئت علمی نیز پایگاه اطالعاتی       % 1/8
  .باشد هاي علم شیمی و مهندسی شیمی می شاخه

پیـشنهادي بـراي کتابخانـه    » اشــاعه اطالعـات گزینـشی   «سیـستم  هاي تحقیـق، پژوهـشگر       بر اساس یافته  
  : با توجه به اهداف زیر ارائه داشته است رااي علوم و تکنولوژي شیراز منطقه

هـاي موضـوعی مـورد عالقـۀ      شخصات کاربران و زمینـه   ایجاد پایگاه اطالعاتی کاربران، شامل نام و م       .1
این سیستم توانایی آن را دارد که با ورود هر کاربر جدید و نیز تغییر عالقه موضوعی کاربران، گزارشی به . آنان

سایر کاربران با عالیق موضوعی مشابه ارسال کند که در نتیجه آن ارتباط کاربران با عالیق مـشترك را بـا هـم                
  .کند تسهیل می

  این سیستم قادر خواهد بود براي هر کاربر براساس نیاز از پـیش تعریـف شـده، مـدارك را در قالـب                   .2
  . اطالعات کتابشناختی و چکیده ارسال کند

تواند به صورت خودکار، بازخورد  پس از ارسال اطالعات از طریق پست الکترونیکی، این سیستم می         .3
  :ستهاي زیر را اتخاذ نمایداساس آن سیا ن را دریافت و برامشترک



توانند از میان مدارکی که اطالعات کتابشناختی آنها برایشان فرستاده شده است تعـدادي را         کاربران می 
قادر خواهد بود بـه صـورت خودکـار بازخوردهـا را دریافـت      » سیستم اشـاعه اطالعات گزینشی«. انتخاب کنند 

  .یشان ارسال کندکرده و اصل مدارك درخواستی کاربران را براي ا
اگر هیچ یک از مدارك فرستاده شده براي کاربران مطابق با نیاز اطالعـاتی آنهـا نبـود، سیـستم پـس از             

 را تغییـر داده و از فرمـول   1هاي پروفایـل پژوهـشی    کلیدواژه، قادر خواهد بود با کمک کاربر    ،اطالع از این امر   
  .ر استفاده نمایدجستجوي دیگري براي بازیابی اطالعات مورد نیاز کارب

شـود کـه در آن مقطـع زمـانی      اگر مدرکی مطابق با نیاز کاربر بازیـابی نـشد، بـه کـاربر اطـالع داده مـی           
بنابراین، کـاربر  . ه استاي موجود نبود اطالعات جدیدي در رابطه با موضوع مورد عالقه وي در کتابخانه منطقه         

ییر دهد و یـا در انتظـار رسـیدن مـدارك جدیـد بـا همـان        هاي خود را تغ واژه تواند فرمول جستجو و کلید یا می 
  .ها بماند کلیدواژه
قادر خواهد بود اطالعات آمـاري مربـوط بـه کـاربران خـود را بـه           » اشـاعه اطالعات گزینشی  «سیستم  .1

  .آوري کرده و در انتهاي هر دوره، گزارشی آماري براي کاربران ارسال کند صورت خودکار جمع
هـاي    به تعداد دفعات روزآمد شدن پایگـاه  ،تادن مقاالت براي کاربران در طول سال      تعداد دفعات فرس  .2

هاي اطالعاتی مقاالت  در حال حاضر، پایگاه. داردبستگی اي علوم و تکنولوژي شیراز       اطالعاتی کتابخانه منطقه  
و هفته یـک   د(WLS) به صورت هفتگی، و پایگاه اطالعاتی مقاالت التین (Integrated database)فارسی 

اي طراحـی   این سیستم به گونـه . باشد شوند، که به نظر منطقی و مطلوب می اي روزآمد می   بار در کتابخانه منطقه   
  .شود که از ارسال اطالعات تکراري خودداري کند می

 براي خـود انتخـاب   3و کلمه رمزي2حفظ امنیت اطالعات، در ابتداي ورود، کد کاربربراي  هر کاربر   .3
 کـرده و تغییـرات   مراجعـه د تا در صورت نیاز به تغییر و تصحیح اطالعات، بتواند به پروفایل مربـوط   خواهد کر 

  .الزم را اعمال کند
  مراحل انجام خدمات اشاعه اطالعات گزینشی. 1شکل

  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                        
1.User Profile           
 

2. user name  
3. password  

 
  

 

فراهم آوري مواد جديد 
 سازي و مدارك نمايه و

افزايش، حذف و يا تغيير در 
 ناهاي مشترك پرونده

 

وارد كردن مدارك 
جديد در فايل موقتي و  
 قابل جستجو كردن آنها

ها و  بندي موضوعي پرونده طبقه
ربران  ارسال گزارش به ساير كا

 موضوعي يكسان با زمينه

 تهيه بهترين فرمول جستجو
 براي كاربر

 انتخاب پايگاه اطالعاتي مربوط به هر كاربر

 مقايسه فرمول جستجوي كاربران با مدارك موجود در فايل موقتي

 ٥٠ تا ١مدارك بازيابي شده بين 
 مدرك است

× 

 مدركي بازيابي نشد
 

 

   مدرك ٥٠بيش از 
 بازيابي شد

 

 

 ارسال گزارش به كاربر
 جهت تغيير فرمول جستجو

 ارسال اطالعات كتابشناختي
 به كاربر
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