
  
 :مقدمه

دفتر فني حوزه معاونت فني و عمراني با توجه به دستور معاون محترم فني و عمراني 
ه اقدام نموده كه كليه نقش 88نسبت به افتتاح آرشيو فني و مكانيزه در فروردين سال 

بسيار مرتب با قابليت بازيابي بسيار   ها پس از سير مراحل تصويب در آرشيو به صورت
ستانداردهاي اي كتابخانه و آرشيو فني ، طبق ااين دفتر دار. سريع آرشيو مي گردند

همين جهت ارائه خدمات ه ب. پذيرد كتابخانه اي، توسط نرم افزار پارس آذرخش انجام مي
در كتابخانه  ب هاي موجودتعداد كتا. رت اتوماسيون مي باشدبه مراجعين كتابخانه بصو

ه هاي اي مصوب پروژه ههمچنين نقش. رسد جلد عنوان مي 2215در حال حاضر به 
گزارش هاي مربوط به . لوح فشرده موجود مي باشد 3793و  هآلبوم نقش 828عمراني در 

عنوان  477عنوان كاتالوگ و  668عنوان و  151عنوان مجالت آرشيو  3339پروژه ها 
رزومه مهندسين مشاور و شركت هاي فعال در زمينه پروژه هاي عمراني موجود مي 

اين مجموعه وظيفه به روز رساني سايت حوزه معاونت فني و عمراني را كه با هدف . باشد
ارتباط بيشتر با مخاطبين و مشاورين همكار و كليه عالقه مندان مي باشدرا بر عهدا دارد 

  .زييات مختصري از اين سايت ارائه مي گرددل آدرس و جيدر ذ. 

E-MAIL:FANNI@ESHIRAZ.I     

  :نحوه بازيابي اطالعات كتابخانه براي كاربر

اعم از سي دي ، نقشه ، (كاربر در هنگام جستجو منابع، اطالعات مربوط به يك پروژه خاص      
افزار خواهد ديد و ش نرميو هر آنچه مربوط به همان پروژه است را در صفحه نما ) گزارش، مطالعات

وژه پر هدر صورت كه نقش. آن دسترسي مي يابد يبا انتخاب منابع مورد نظر به اطالعات كتابشناخت
  .نمايدمشاهده مي   نيز   يل الحاقي آن راود داشته باشد فامورد نظر وج

   

  :توانايي هاي نرم افزار پارس آذرخش

بكه افزار تحت وب پارس آذرخش به شينده از طر يق نرماين كتابخانه قابليت اين را دارد كه در آ
بر  ينرم افزار مبتن. الحاق گرددها الحاق بيشتر به مدارك موجود يلو همچنين فا. جهان متصل گردد
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 ورود اطالعات توسط كتابدار

 

 و نقشه هاي آرشيو شده در كتابخانه

  

 



 مجالت و كتابهاي آرشيو شده در كتابخانه

  

  باركدچاپ 
 )عمليات نهايي ورود اطالعات(

  

 



  برچسب  چاپ
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 نحوه جستجوي مدارك

 

 

 



 ليست نتيجه جستجو

 

 نمايش مدرك مورد نظر
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