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در نشريات که  مبناي يک يا چند محور مشترک منتشر مي گردد. به صورت پيوسته و برنشريه نوعي مديا است که            

به صورت پيايند يا دوره اي منتشر مي شود، آگاهي از موجودي و کسري مجموعه، براي پيگيري و سفارشات و همچنين 

، سيستم مديريت نرم افزار ثنا تا درمديريت بخش امانت آن در يک مجموعه کتابخانه اي، ضروري است. در اين راس

کاردکس الکترونيکي راه اندازي شده که طي آن،کليه عمليات مربوط به ورود اطالعات جزئيات هر شماره و نحوه پيگيري 

آنها همچنين نحوه تهيه نسخه آرشيو شده و مشخص کردن نوع تهيه و قيمت آنها در يک محيط ساده و جامع قابل پياده 

گزارشات مربوط به نشريات که در کتابخانه ها از اهميت خاصي برخوردار است، در سيستم گزارشات همچنين  ،سازي است

 برنامه به طور مفصل همراه با انواع محدود کننده هاي مورد نياز، گنجانده شده است.

 :اطالعات ورود نحوه

پايگاه نشريه را انتخاب نموده و اطالعات کتابشناختي ضروري را  مستقيم در قسمت فهرست نويسيبراي ورود اطالعات 

 ،(Title)مجله عنوان: از عبارتند مجالت براي الزم کتابشناختي اطالعات حداقلمي نمايم. به طور کامل وارد 

 ..مي و و سال نشر (Price)قيمت ،( مجالت المللي بين استاندارد شماره)ISSN ،(Adress)نشاني ،( Publisher)ناشر

 ( )شکل آيکن ذخيره:خود را ذخيره نماييد. بعد از ورود اطالعات ، اطالعات  .باشد

 

 1شماره تصوير
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و براي تکميل  (2جستجو مشاهده خواهد شد)تصوير شماره جاز ذخيره اطالعات کتابشناختي مدرک، صفحه نتاي پس

 را انتخاب مي نمايم.ويرايش اطالعات تکميلي اطالعات گزينه 

 

 2تصوير شماره

 کس شامل:مهم ترين قسمت اين کارد :ویرایش اطالعات تکمیلی(1

 انتشار هاي دوره1-1

   وضعیت انتشار1-2

از اهميت ويژه اي برخوردار است زيرا براساس دوره انتشار انتخاب شده در اين قسمت کاردکس  انتشار دورهتعيين 

موجود در صفحه موجودي ساخته مي شود که اين کاردکس براي دوره هاي انتشار مختلف متفاوت است از جمله 

 در بار سه نامه، هفته دو نامه، هفته هفته، در بار دو هفته، در بار سه روزنامه، از:است  دوره هاي انتشار موجود عبارت

 سه دوساالنه، سالنامه، دوفصلنامه، سال، در بار دو سال، در بار سه فصلنامه، دوماهنامه، ماهنامه، ماه، در بار دو ماه،

 انتخاب مي نماييم. دوره انتشار نشريه را ،که از ليست باز شو گاهنامه و ساالنه
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 3شماره  تصویر

در  فقطاضافه کردن موجودي براي نشريه، دوره انتشار غير فعال شده و امکان تغير اين آيتم را نداريم.  پس از :1نکته

کس مربوطه( هنوز هيچ موجودي درج نشده باشد امکان تغيير دوره انتشار وجود در کارد)صورتي که در صفحه موجودي

 دارد.

 مي باشد:  دو گزينه  شامل وضعیت انتشار 

 در حال انتشار 

 متوقف شده 

 4شکل شماره 

 .در کاردکس نمايان مي شود  تاریخ توقف انتشارآيتمي با عنوان  متوقف شده:در صورت انتخاب گزينه 2نکته
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 در نهايت. از اين تاريخ به بعد اجازه درج موجودي در مراحل بعد داده نمي شود در تقويم ظاهر شده تاريخ توقف تعيينبا 

را اعمال مي  با کليک بر روي دکمه ذخيره، تغييرات ايجاد شده بقيه آيتمهاي موجود در اين صفحه را نيز انتخاب کرده و

 نماييم .

پيغام مي دهد که انتشار اين نشريه در تاريخ  فالن متوقف شده است. به عنوان مثال نشريه اي با  توقف تاريخ تعيين با

متوقف شده است. براي اين نشريه بايد در اين صفحه  01/08/93انتشار اين روزنامه از تاريخ  داريم که دوره انتشار روزنامه

وضعيت انتشار را متوقف شده انتخاب نماييم و از تقويم ظاهر شده تاريخ توقف را انتخاب نماييم . در ادامه خواهيم ديد که 

 براي اين رکورد در صفحه موجودي چه اتفاقي خواهد افتاد.

 
  5شماره تصویر

 در نتايج جستجو رفته و براي رکورد مورد نظر تغييرات الزم  را اعمال مي کنيم. موجودي در ادامه به قسمت

 : موجودي (2
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 6شماره تصویر

کاردکس سال  در بخش پاييني صفحه، و محل کار شما کتابخانهدر فيلد کتابخانه ،اين صفحه بايد بصورت پيش فرض در 

 کاربر جاري، کتابخانه واحد رشت بوده است. 6به عنوان مثال در تصوير شماره داده شود.جاري نمايش 

با  اين  وده و بر روي دکمهنيم بايد سال انتشار را انتخاب نميچنانچه بخواهيم کاردکس سال ديگري به جز سال جاري را بب

 .نمايش داده مي شودشده کليک نماييم در اين صورت در پايين صفحه کاردکس سال انتخاب  ( آيکن)

در فيلد کتابخانه نمايش داده شود چنانچه کتابخانه ديگري به جز کتابخانه  محل کار شماحتما بايد کتابخانه  :مهم نکته

 شما در اين فيلد نمايش داده شد با مدير سيستم تماس بگيريد.

 داشته باشد: زیر را وضعیت موجودي  4نشریه ممکن است یکی از یک 

 (اني که نشريه در کتابخانه موجود مي باشد.)زمموجود  .1

 (زماني که براي اين دوره نشريه اي چاپ نشده باشد) چاپ نشده .2
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 (نشريه چاپ شده ولي در کتابخانه موجود نيست  براي اين دوره زماني که) کسري .3

 (زماني که وضعيت موجودي مشخص نشده است) تعیین نشده .4

کاردکس وجود دارد که باالي آن گزينه هايي جهت تعيين وضعيت موجودي هر  صفحه موجودي يک(7شماره تصويردر)

 خانه اين کاردکس و  همچنين تعيين جزئيات اين خانه ها وجود دارد.

 
 7شماره تصویر

 

هر يک از گزينه هاي موجود ، چاپ نشده ، کسري و يا تعيين نشده را در اين قسمت انتخاب چنانچه  (7شماره تصوير) 

بر روي يکي از خانه هاي کاردکس کليک نماييم وضعيت موجودي اين خانه به وضعيت انتخاب شده تغيير پيدا  نموده و

گزينه جزئيات در اين قسمت ر پيش فرض به طو .هميشهنتخابي تغيير مي کندکرده و شکل آن نيز بسته به وضعيت ا

که کليک شود صفحه جزئيات آن شماره از انتخاب شده است . در صورت انتخاب اين گزينه روي هر خانه کاردکس 

 (8شماره تصویر) .نمايش داده مي شود جهت وارد کردن اطالعات آن زير ، تصويرمانند  نشريه
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 8شماره تصویر

 موجودي وضعیت2-1

 تصويربه عنوان مثال در . را با انتخاب يکي از آيتم هاي موجود انتخاب مي نماييموضعيت موجودي در اين صفحه     

 زير، وضعيت موجود را انتخاب نموده ايم.

 

 

 داشته باشد. وضعیت چاپنوع  2کن است ميک نشريه موضعیت چاپ:2-2

  تک شماره 

نشريه تک شماره صورت اين اين در همان ماه منتشر شود در در يک ماهنامه براي يک ماه يک شماره ويژه  اگر

 .اين شکل مي باشداست که به طور طبيعي در اکثر موارد وضعيت چاپ به 

 تلفيقي 

مي شود در اين يک شماره چاپ  يک نشريه با نامه براي ماه هاي فروردين و ارديبهشتطور مثال در يک ماهبه 

 صورت اين نشريه داراي وضعيت چاپ تلفيقي مي باشد.
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وضعيت  نمايشآيتم تک شماره و تلفيقي تنها جهت  2آيتم وجود دارد که  4 ،در اين صفحه در مقابل وضعيت چاپ 

ند ولي آيتم تلفيق با بعدي جهت تلفيق خانه ها با هم و تفکيک از بعدي چاپ فعلي نشريه بوده و قابل انتخاب نيست

 جهت تفکيک خانه ها از هم استفاده مي شود .

شماره به عنوان مثال زماني که براي اولين بار اطالعات نشريه اي را وارد مي کنيم وضعيت چاپ به طور پيش فرض تک 

چنانچه نشريه اي که در حال ورود اطالعات آن مي باشيم تک شماره باشد نيازي به تغيير در وضعيت چاپ  .مي باشد 

 نداريم و  وضعيت چاپ را همچنان تک شماره باقي مي گذاريم .

 

دوره به طور ولي چنانچه به طور استثنا نشريه اي که در حال ورود اطالعات آن هستيم شماره ايست که براي چند 

 در وضعيت چاپ گزينه تلفيق با بعدي را انتخاب مي نماييم .تلفيقي مي باشد  ت ومشترک چاپ شده اس

 

 نتيجه تلفيق دو خانه با هم در کاردکس به شکل زير نمايش داده مي شود .

 

 (9شمارهتصویر)نتیجه تلفیق دو ماه فروردین و اردیبهشت در کاردکس ماهنامه

 

پس از انتخاب گزينه تلفيق با بعدي و تکميل اطالعات و تاييد اين شماره مجددا صفحه جزئيات را باز در صورتي که 

 نماييم مي بينيم که وضعيت چاپ را به صورت تلفيقي نمايش مي دهد .

 

نتخاب نکته : در شکلهاي باال مي بينيم که زماني که وضعيت چاپ تک شماره مي باشد تنها گزينه تلفيق با بعدي جهت ا

فعال مي باشد ولي زماني که وضعيت چاپ به حالت تلفيقي در مي آيد عالوه بر گزينه تلفيق با بعدي گزينه تفکيک از 

وجود خانه هاي تلفيق شده نيز امکان تفکيک در صورت نياز عالوه بر امکان تلفيق مجدد ، بعدي نيز فعال ميگردد تا 

 داشته باشد.

ه بايد گزينه تفکيک از بعدي را انتخاب نماييم که در اين صورت پس از تاييد، آخرين براي تفکيک خانه هاي تلفيق شد

   خانه تلفيق شده از اين خانه جدا شده و به حالت تعيين نشده در مي آيد .
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 در ادامه بقيه اطالعات را در صفحه جزئيات وارد مي نماييم .

 

 مقاالت فهرست 2-3

فيلدهاي آن پر کردن  يک رديف در اين جدول جهت ( )آيکن با کليک روي فهرست مقاالت دنبراي وارد کر     

در اين رديف کليک مي کنيم  ( آيکن). چنانچه بخواهيم رديفي را از اين جدول حذف نماييم بر روي ايجاد مي شود 

 (10شماره تصوير)و آن حذف مي گردد .

 
 10شماره  تصویر

 

 مطابق با نشريه مورد نظر پر مي نماييم .در ادامه بقيه فيلدهاي اين صفحه را 

، شماره و سال چندم تنها مجاز به وارد کردن کاراکترهاي ه پياپي ،شماره جلد ، شماره دورهنکته: در فيلدهاي شمار

صورت با پيغام خطا مواجه خواهيم شد که با زدن کليد در غير اين  باشيم ميجهت جدا کردن اعداد عددي و خط فاصله 

enter .اين پيغام محو مي گردد 

 

پس از تاييد، اين عدد در خانه مربوطه در ، عددي در فيلد شماره پياپي وارد نماييم وضعيت نشريه موجود باشد و چنانچه

 کاردکس نمايش داده مي شود و در صورتي که شماره پياپي را وارد نکنيم و عددي را در فيلد شماره ،درج نماييم عدد

و اگر هر دو فيلد يعني شماره پياپي و شماره را وارد نماييم عدد  را در کاردکس نمايش خواهد داد ارهموجود در فيلد شم

 را نمايش ميدهد.  عالمت و چنانچه هيچ يک از اين دو فيلد را پر نکنيم وارد شده در فيلد شماره پياپي را خواهيم ديد

 
 11شماره تصویر
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د بوده و فيلد شماره پياپي و شماره آن خالي مي باشفروردين و ارديبهشت به صورت تلفيقي  (11تصوير شماره )مثال در 

 .مي باشد 25و داراي شماره پياپي  داراي وضعيت موجود و وضعيت چاپ تک شماره و خرداد

 تا اطالعات ذخيره گردد . کليک مي کنيمدکمه تاييد بر روي  پس از پر نمودن فيلدهاي صفحه جزئيات  

 نشريه تصوير 2-4

خانه مورد نظر را  جزئيات صفحه ( 7شماره تصوير)در مجددا وارد نماييمدر صورتي که بخواهيم تصوير نشريه را نيز       

باز مي  (13شماره تصوير)و صفحه اي  کليک مي کنيم(12شمارهتصوير در ) دکمه افزودن تصوير  بر روي باز نموده و

، در صفحه جزئيات و به اين ترتيب تصوير اضافه شدهکه در آن تصوير مورد نظر را انتخاب نموده و تاييد مي کنيم  گردد

 . قابل مشاهده است و صفحه نمايش موجودي که بعدا توضيح داده خواهد شد

 
 12شماره تصویر

 
 13شماره تصویر

 

 ايجاد نسخه 2-5

براي اين راي موجودي وارد شده، نسخه بزنيم تا براي استفاده در سالن )تحويل موقت( استفاده نماييم. ب مي توانيمحال 

کار در صفحه جزئيات بر روي دکمه نسخ کليک نموده و در صفحه باز شده بر روي دکمه ايجاد کليک و در سمت چپ 

 (15و  14شماره  تصوير)را پر کرده و بر روي دکمه تاييد کليک مي کنيم . ي الزمصفحه فيلدها

 

 
 14شماره  تصویر
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نکته : در صفحه نسخ بايد به طور پيش فرض کتابخانه خودتان نمايش داده شود در غير اين صورت با مدير سيستم 

 (15شماره تصوير)تماس بگيريد .

 
 15شماره تصویر

 

  :موجودي نمایش

 قابل درختي صورت به شده زده رکوردها موجودي فرماييد مي مالحظه تصوير در همانطورکه موجودي نمايش صفحه در

. شود مي ديده صفحه اين در است شده وارد جزييات در که مختلف هاي دوره طي رکورد موجودي اطالعات. است نمايش

 داشته کسري رکوردي اگر و. شود مي ديده شده وارد مشخصات با و ابي رنگ به باشد موجود انتشار دوره در رکوردي اگر

 (16شماره تصوير).شوند مي ديده قرمز رنگ به است
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 (17شماره  تصویرنشریات ) کاردکس موجودي نمایش صفحه

: انتشار هاي دوره کاردکس انواع از اي نمونه

 
 18 شماره تصویر (فارسی نشریات)  روزنامه کاردکس
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 19 شماره تصویر (فارسی نشریات) ماهنامه کاردکس

 

 

 
 20 شماره تصویر  (فارسی نشریات) نامه فصل کاردکس

 

 

 21 شماره تصویر (فارسی نشریات) سالنامه کاردکس 


