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 مسیر دستیابی به گزارشات مدیریتی : مدیریت منابع )پروانه(

 

 

 

  آماده سازی و خدمات: –گزارشات مدیریتی 

 

 چاپ عطف)لیبل(

 گردد.این گزینه دو فیلتر كد عنوان و شماره ثبت در خواست می با انتخاب



 

 

 

       چاپ عطف بارکد: 

 

 

 

 

 

 

 انتخاب نام کتابخانه مورد نظر

خروجی اطالعات می تواند بر اساس شماره 

 ثبت  و یا بر اساس شماره رده بندی باشد 

می توان شماره ثبت را در انتهای 

 لیبل ها چاپ کرد 

برگه های تعیین موقعیت لیبل در 

  لیبل

با وارد کردن کدعنوان ها می 

توان محدوده ی خروجی را 

 مشخص کرد 

با وارد کردن شماره ثبت ها می 

توان محدوده ای خروجی را 

 مشخص کرد 

 انجام تنظیمات لیبل

تعیین فیلدهایی که در خروجی بارکد تمایل 

 به چاپ آنها هستیم



 گزارشات ویژه رف خوانی از طریق بارکدخوان:

 .یم نك اماده می txt.وی شماره ثبتها را از قبل با فرمتفایل حا

 

 

 

 تعبیه شده است. )فقط عناوین( رف خوانی بی شماره ثبت)مدارک به ترتیب رده( : جهت رف خوانی قفسه به قفسه 

 

 

 

رف خوانی با شماره ثبت) با احتساب تکرار نسخ( : جهت رف خوانی قفسه به قفسه با )نسخه ها ( تعبیه شده. مراحل كار مشابه 

 ده( می باشد.ایتم رف خوانی بی شماره ثبت)مدارک به ترتیب ر

 

 گزارشات مدیریتی) آمار مدیریتی(:

 txt.انتخاب فایل 

تعیین محدوده 

جهت رف خوانی 

با مشخص کردن 

 رده 

 تعیین زبان مدرک



 

 

 جهت ارائه تعداد عناوین و نسخه های مدارک كتابخانه تعبیه شده است. :آمار انواع مدارک کتابی و غیرکتابی

 

 ( و مدارک به زیان فارسی و التین نتیجه ی زیر بدست می آید:20000تا  1با تعیین محدوده ی كد عنوان )مثال از 

 

 

با کلیک روی هر لوگوی نمودار  

خروجی موجود با نمودار انتخاب شده 

 نمایش داده می شود. 



 

 دایره ای فایل پی دی اف ذیل ظاهر می شود. مثال: با كلیک روی نمودار

 

 

 مختلف موضوعی هایرده در مدارک تعداد آمار 

 آمار تعداد مدارک در رده های موضوعی مختلف:

در این گزارش می توانیم تعداد نسخه ها و عناوین هر رده  ی موجود در كتابخانه را از طریق شماره ثبت یا كدعنوان در  

 كمترین زمان ممکن تهیه كنیم . 



 wمثال تعداد كتب التین موجود در رده 

 

 

 

 

 

 

 

 یالعاتی مختلف موضوعهای اطآمار و فهرست حوزه 

 آمار و فهرست حوزه های اطالعاتی مختلف موضوعی

ن و یا رده بندی موضوعات، ترتیب گزارش ها را براساس پدیدآور، موضوع، ناشر و یا نوابراساس كد ع میتوانیم گزارش  در این

 تهیه كنیم. را با تعیین زبان مدرک مدارکفروست 

 در این خروجی تعداد هر موضوع مشخص شده است. :مدارک التین نتیجه گزارش بر اساس موضوع

 انتخاب زبان مدرک 

 ب محدوده ی رده موضوعیانتخا



 

 

 : کتابنامه/ نمایه و دفاتر داخلی

 .به دو صورت كتابنامه و نمایه وجود داردگزارش این قسمت امکان تهیه 

 

 

 کتابنامه/ نمایه با ترتیب عناوین مدارک در موضوعات و مقاطع زمانی مختلف:

بر اساس تعیین محدوه ی رده بندی )مثال از رده بندی  در این گزارش می توانیم خروجی از مدارک با ترتیب الفبایی عنوان را

w  بندی رده تاw999  یعنی كل رده w در بخش عبارت و در برابر قسمت )از عبارت( تعیین عبارت) مثال بر اساس  ا( و ی

و همچنین نوع تهیه كنیم. میتوانیم زبان مدرک ( یدحرف ب را تایپ كرده با و در قسمت )تا عبارت( حروف بی را وارد نمای

 را نیز مشخص كنیم. خروجی 



عنوان می ب شود: اطالعات خروجی شامل عنوان مدرک، سرشناسه، رده بندی، ناشر و كدنوع خروجی اگر كتابنامه انتخا.

 باشد.مثال:

 كتابنامهبه زبان انگلیسی با خروجی  wعناوین موجود در رده 

 

 نتیجه ی گزارش

 

 اشد.نوع خروجی اگر نمایه باشد اطالعات شامل عنوان و كد عنوان می ب

 

 

 

 زبان مدرکب انتخا



  نمایهه زبان انگلیسی با خروجی ب wعناوین موجود در رده 

 

 

 

كتابنامه/ نمایه با  "فرایند كار مشابه گزارش  :در موضوعات و مقاطع زمانی مختلف پدیدآورانکتابنامه/ نمایه با ترتیب 

می باشد با این تفاوت كه در خروجی به جای عناوین مدارک به  "در موضوعات و مقاطع زمانی مختلف ترتیب عناوین مدارک

 پدیداوران مدارک دست می یابیم.

 

كتابنامه/ نمایه  "فرایند كار مشابه گزارش  :نمایه ها با تفکیک زیرشاخه های آن موضوعات وکتابنامه/ نمایه با ترتیب 

می باشد با این تفاوت كه در خروجی به جای عناوین مدارک  "در موضوعات و مقاطع زمانی مختلف با ترتیب عناوین مدارک

 .مدارک دست می یابیم موضوعاتبه 

در موضوعات و مقاطع  كتابنامه/ نمایه با ترتیب عناوین مدارک "فرایند كار مشابه گزارش  :ریزموضوعاتکتابنامه/ نمایه 

 .مدارک دست می یابیم ریزموضوعاتمی باشد با این تفاوت كه در خروجی به جای عناوین مدارک به  "زمانی مختلف

فرایند  :در موضوعات و مقاطع زمانی مختلف رینسلسله انتشارات)فروست( و اسامی ناشکتابنامه/ نمایه با ترتیب 

می باشد با این تفاوت كه  "در موضوعات و مقاطع زمانی مختلف كتابنامه/ نمایه با ترتیب عناوین مدارک "كار مشابه گزارش 

 .مدارک دست می یابیماسامی ناشرین و فروست در خروجی به جای عناوین مدارک به 

 کتابنامه / نمایه با ترتیب: بانک واژگان

باشد. با این تفاوت كه فیلترهای موضوعی نداریم. لذا از تکرار این گزارش دقیقاً همانند گزارش های دیگر كتابنامه یا نمایه می

 مباحث تکراری خودداری می نماییم. 

نشر های تازه –دفاتر داخلی : تازه های عناوین کتابخانه   



به تازگی اند و یا هایی از مداركی كه جدیداً وارد كتابخانه شده و فهرست گردیدهتوان اطالعات و گزارشدر این قسمت می

مهم كد عنوان و تاریخ انتشار برای این منظور در نظر دو فیلتر چاپ شده و كتابخانه اقدام به تهیه آن نموده است، تهیه نمود. 

  .گرفته شده است

توانید ترتیب اطالعات مورد نظر خود را نیز مشخص نمائید. از طریق اعمال فیلتر در قسمت كد عنوان گزارش و هم چنین می

هایی در توانید به گزارشنتشار میاطالعات مداركی كه جدیداً وارد كتابخانه شده و از طریق اعمال فیلتر در قسمت تاریخ ا

رابطه با مدارک جدیداً منتشر شده دست یافت. در نهایت ترتیب مشاهده اطالعات را بر اساس ترتیب ورود اطالعات، تاریخ 

 .توان تعیین نمودانتشار و یا كد عنوان نیز می

 منتشر شده است به ترتیب تاریخ انتشار: تا كنون 1397سال  كه ازموجود  در كتابخانه مركزی ان مدارک فارسی زبمثال:

 

 عنوان 22نتیجه گزارش:

 

 



 

 

 گزارشات مدیریتی بر اساس دفتر ثبت )اموال(:

های مختلف توان به اشکال مختلف دفتر ثبت كتابخانه را چاپ نمود، به گونههای مدیریتی میدراین بخش از گزارش

  .اطالعات ثبتی را فیلتر نموده و آنها را به اشکال مختلف مرتب )سورت( كرد

ده كه با سورتهای مختلف كد مکان و كد وضع پیش بینی ش -تاریخ ثبت  -شماره ثبت  -در این بخش فیلترهای كد عنوان 

  .دهدامکان استخراج اطالعات ثبتی را به ما می

كتابخانه مثال مدارک وجین شده ی  م تهیه كرد.یتازه ی زمانی مشخص می توان از این آخروجی مدارک وجین شده را در ب

 را وارد میکنیم. وحرف  عرد و در كد وضواوضعیت وجین را تیک میزنیم،تاریخ وجین را  :1396تا  1395سال مركزی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خروجی 

 

 

 (REPORT GENERATORتولیدکننده عمومی گزارش ها)-چاپ اطالعات منتخب 

ان و عبارت وجود دارد امکان اینکه مشخص نمایید چه فیلدهایی در گزارش در این گزارش عالوه بر آنکه دو فیلتر كد عنو

 .اطالعات نیز در اختیار شماست (sort) نهایی ظاهر گردند نیز گنجانده شده است. عالوه بر اینها نوع ترتیب

طالعات باشد یعنی عرض گزارش از این حجم بیشتر نخواهد بود وامی A4 شکل عمومی گزارش در این قسمت در قطع

فیلدهای مختلف در زیر هم )نه در كنار هم( قرار خواهند گرفت. تذكر این نکته ضروری است كه انتخاب ترتیب گزارش 

باشد، یعنی اگر ترتیب چاپ اطالعات بترتیب موضوعات )عنوان/ موضوع/ پدید آور/ و...( در واقع مشخص كننده فیلتر عبارت می

وضوع... تا موضوع...( خواهد بود و اگر ترتیب اطالعات عنوان باشد فیلتر عبارت نیز )از مدارک باشد فیلتر عبارت نیز )از م

 .دعنوان... تا عنوان...( خواهد ش

 


