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 بارکدگذاری منابع مرجع )فارسی و التین(

 (49رسانی و کتابخانه مرکزی )تابستان  مرکز اطالع

بذذب ب ذذد بذذا نمبذذد ابذذابج ردبذذد  ر  78بارکدگذذریرم ابذذابج امرذذج امکذذوم یا  ذذد    ذذا   

ابذذابج یذذدباآ رایذذد بارکذذد  یاذذانوبسذذآ ازذذاا گم بذذد    ادبذذاد ی یاذذب  یر   بخذذف رسم ذذ 

 ذا  ر بخذف امرذج ی ذدی  یبذ  نذو         دهکبو   یا طذم   برذم بذا یعامذج ابذابج  برذم  ین ذ       

 ابابج یرویبف بارتب بو   

بذب  یمذ    یا ابذابج امرذج    نذوینآ   رذم   اذیارآ      )ر مممذ گ یرشیا انعا کب  ذم نذو  گذو   

پذذربم ندذذو    بذذب سذذموه   ذذتآ  رقذذدید بارکذذد بذذم ر م کتابسذذا بذذب اذذور  ییکتم نمکذذآ یاکذذاد

یسذتدا ا      یا را ذب ییذی   یذ    رذ  ا ذکییآ   و اذویره ا یبذ  اسذه ب    گمرذ    ینعام اذآ 

 ینذوی   یسمذب   ذد   بذا  یذدباآ  ابذابج  بارکدگذریرم  ببذابمیب    گم بذد  اذآ  ابا  عدم بکپارچرآ

   ر مد اآ نظم بب ضم رم   اببده ر ابابج یب  یا ییکتم نمکآ  گویرش

 گزارش مختصر:

نمذذم م کذذار  2بارکدگذذریرم ابذذابج یذذدباآ رار ذذآ  ر ی   اذذم ی   ذذا  رذذارم بذذا  اکذذارم  

نمذذم م نذذداایآ سذذم   سذذد   یذذم  اذذد  بکاذذاه بذذب پابذذاد ر ذذمد  ابذذابج  3 ین ذذعوبآ   

یا ی   سذذسمبور بارکدگذذریرم   رایذذد بارکذذد  بارکدگذذریرم   سذذااره اد  یر   مسذذت  گم بذذد   

 3نمذم م نذداا  ازذاا    ر اذد       3نمذم م کذار  ین ذعوبآ       3بخف الیذم  بذا  اکذارم    

ابذذابج بارکذذد  ر    بخذذف اذذور  ی ذذترا ه یذذمیر گمرذذ    07781ی دی  اذذاه بذذب ینعذذام ر ذذمد 

نسذخب   282رسذ  یاذیب بذب بخذف رسم ذ  نوبسذآ یر ذا  گم بذد          نمو بمر ذآ     یآیسکا

یو ذذب بخذذف  کتذذاا یسذذکایآ نسذذخب 782نسذذخب ابدذذج الیذذم  اعاوعذذا    211رار ذذآ   

   گم بدنوبسآ یایب   پس یا ثد  یطیعا  بب بخف ابتق   رسم  
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  1شماره جدول 

 ماه9 ماه3 بخش التین ماه1 بخش فارسی مدت زمان بارکدگذاری

 07781 - بخش التین - بخش فارسی تعداد بارکد استفاده 

 - 6 بخش التین نفرخدمات( 3) 5 بخش فارسی نیروی کار

 274 944 التین 974 فارسی منابع اصالح شده

 144 64 التین 64 فارسی منابع انتقالی از انبار

 1444 1444 التین - - تعداد بارکد تکراری

 43 - بخش التین - - تعداد قفسه چوبی انتقالی

 

 گزارش مفصل 

  کذد سبا ذابآ چذاد سذده بذم ر م کتابسذا   ینذوی  کاال ذا         barcodeیم ) بارکد با کذد ام ذب  

سذوند  یبذ  کذد ا بذمیم  ر         ذام عاذو م ن ذاد  ی ه اذآ     ی   کب بب اور  نویر ا با ام ذب 

 ذذابآ اانبذذد کتابخانذذب    برذذم را ذذا ی ذذترا ه     یطیعذذا   ذذمبج   بذذد د نمذذا  ر اکذذاد  

 سو    اآ

 روال و روند بارکدگذاری منابع مرجع 

 بابج امرج رار آ: ییف ا

سذوند:   پس یا بمر آ ا خص گم بد بذب ییذاب بارکذد ابذابج بذب  ذب   ذتب یقسذم  اذآ           0

ذذ ابذاب آ بذا بارکذد ام نسذدتا ردبذد        3ذ ابذابج  یریم بارکذد یذدباآ    2ذ ابابج راید بارکد 0

بابذذد اذذدنظم یذذمیر گممنذذد      ر ذذمد یبسذذا ابذذابج یذذدباآ رایذذد بارکذذد   یبتذذدی بذذب نظذذم اذذآ 

 ند  بارکدگریرم گم 
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گذریرم    ن ذانب  " ذا سبا ذابآ     د د بارکذد  ر یرسذب    بذ  کار ابذابج یذدباآ  بمیم  سوی    2

   ر ایذذ   ی ذذخمصری تذذآ یببرونذذب ابذابج ری  ب گم بدنذد یذذا نمم  ذام نذذداایآ بتوینبذذد بذ   "

ری  ر پ ذذ  کتذذاا چسذذدانده   ذذ رود بک ذذبد      امیدذذب  ر رذذام   امبوطذذببارکذذد یرسذذب 

 نو  یمیر   بد  

  یو ذذذب نمم  ذذذام یرسذذذب  چسذذذداندد بارکذذذد 21) ذذذد   "گذذذریرم  ن ذذذانب "   پذذذس یا3

 سم   سد   بب  ام  ر ی  پمف رر   ین عوبآ  نداا  

 ذا ازذاا    نرذم   ر پذام یرسذب    2یو ذب نمم  ذام کذار  ین ذعوبآ )     بارکد  رکذااپمویم    ر   2

 بم ر م ابابج یو ب نمم  ام نداایآ ی یاب بار    "گریرم ن انب " گم بد

ام  ب  ر   بارکذد بذب  مسذت  یسذکاال  ابذابج بارکدگذریرم سذده یذدباآ   نمذو ابذابج            ر 

 اسکار گم بد:   ردبدیم  یریم بارکد

   ن ده بو   مست بارکد ابابج یدباآ  یر   سااره  0

   ابابج ردبدیم  یریم بارکد نمو بب طور کاا     یمق  یر  ن ده بو ند  2

 ذوم   چسذارم کتذاا )نذب پ ذ  کتذاا         اذریا  انسذا  ر   کذد  ذا بار    ابابج  ابم  ین کده3

 چسدانده سده بو   

   بارکد ام اخد ش   ناکارااد )ابابج یدب    ردبد 2

یا یببذم  بخذذف امرذج ی ذذام  گمرذذ  یاذام ابذذابج ری یا بذ  طذذم  بذذب طذور کااذذ  کبتذذم       

 :ناابد

 ییف  یا رس   ر   سااره بارکد   یطیعا  اد  ر  مست  

 خد ش ری ی وبض   یطیعا  اد ری  یر   مست  کبد  ا  بارکد ام ا

بارکذد ردبذد بذب پ ذ  ر ذد کتذاا           ا بذمیم بکپذارچرآ کذار    ج   ر ریبمب با ابابج  ین کده

 یطیعا  اد  یر  گم     چسدا نده 
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 بارکد منابع در سیستم  ثبت

یذدباآ   ر اویج  ر   سذااره بارکذد بذب کذااپمویم یسذکاال   برذم ابذابج بارکدگذریرم سذده          

 یا م گم بد 

یطیعذا  کتذذاا سذذبانتآ بمنذذآ یا ابذذابج یا  مسذذت  نو ذذابب  ذذماا  ابتقذذ  ن ذذده بذذو     0

  ثد  سد) ر  مست  اورو  ندو   کب اعد ی   ر   یطیعا  گم بد   بارکد اد نمو 

 بارکد یکمیرم )ات  ق بب کتاا  برم  بو  کب ی وبض   سااره اد  یر  گم بد   2

 ر  مسذذت  کتذذاا اذذور  نظذذم   رذذم    ذذابم )گا ذذده   یعذذیم   بمی ذذا  سذذااره ثدذذ     3

نوبسذذآ  رسم ذذ   یو ذذب بخذذف  سذذد یطیعذذا  اد ری  یر  کذذم   یابذذ  رسذذتعو ندذذو    ناذذآ

 یایب گم بد  

 ای  نرسدیرم ابدج  ر  مست  یستداه  یر  سده بو     3

بذو  کذب یطیعذا  اد      ر  مسذت   یر  ن ذده     ذام یضذارب بار ذد ام  برذم کتذاا      نسخب  2

 بب نسخب یا آ یضارب گم بد    ثد 

یمدذذ  بمنذذآ یا ابذذابج نمذذو اخذذد ش بذذو  کذذب  ر یبذذ     یرذذو د بذذم ا ذذک  بارکذذد ابذذابج  8

 اور   امیه با یایب بارکد اعد  یمد  چاد   بب کتاا چسدانده سد  

 بخش التین   . ب

نمذذم م نذذداایآ یا  3نمذذم م کذذار  ین ذذعوبآ    3بارکدگذذریرم بخذذف الیذذم  بذذا  اکذذارم   

  بذذب ییاذذام ر ذذمد   ر بخذذف الیذذم  یقسذذم  کذذار  7/9/92اذذاه ) 3ی   سذذسمبورازاا   یذذم  

  اوضذذو  امذذاد نمم  ذذام کذذار  ین ذذعوبآ یقسذذم    ذذا بذذم ی ذذا  ر ه یرسذذب بذذو  یذذم   یمذذق

گذریرم  ر بخذف رار ذآ بذب الیذم        ت  ن ذانب گم بد  نمم  ام نداا  بذب ایذض پابذاد بذار    

   ذ رود   پ ذ  کتذاا  پذس یا اد کذار یی ذاا بارکذد  ر     نذد   ابتق    کار نو  ری سذم   کم  
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 ازذاا گم بذد   یذم  کذار  ر   بارکذد ام ابذابج ال    یقسذم  بذا   ک مدد بماد ری بمعسذده گمرتبذد   

 گمر : کب  ر اقابسب با ابابج رار آ بب  الب  ذب  پم مر  کار بب کبدم اور 

یذذم یا کتابسذذام رار ذذآ بو نذذد   یبذذ  نذذو  باعذذ  کبذذدم کذذار        ابذذابج الیذذم   ذذبرم  0

 گم بد   اآ

یرسذذب ب بذذد  23 راقابذذ  یرسذذب ر ذذوم بذذب اخذذود کتابخانذذب ابتقذذ      32کذذار     ر امانذذب2

ابذابج   یرسذب گم ینذآ ری     ینتقذا     ذا   چوبآ بب بخف ابتق  سد کذب چمذدااد اعذد  یرسذب    

 بب  امیه  یس   

ال  ا ذابب امیرذج رار ذآ بو نذد     کا  ابابج الیذم  نمذو  ر  برذام  ر   یطیعذا   یریم یسذ     3

 نوبسآ یر ا  سدند   سااره بارکد بب بخف رسم  ثد  س  یایب   رکب 

 ذام یکذمیرم یویمذد   چسذدانده سذده بذو  کذب اویذج  ر            بارکد بذا سذااره   0111  د    2

   ثد  گم بد ااپمویم رک ا بب کااپمویمییویاا ی وبض    سااره

  الیذذم   یا یندذذار ابذذابج امرذذج  ر طدقذذب    نسذذخب 21رار ذذآ   خبنسذذ 22نسذذخب ) 022  8

 ر   یطیعذذذا  کتاب ذذذبانتآ ) ربسمسذذذت    پذذذابم  ینتخذذذاا  بارکدگذذذریرم   رسذذذ     

 بب بخف رسم   نوبسآ یر ا  گم بد     اورو ندو  

یذذمیر گمرذذ  کذذب ن ذذاد  بارکذذد  ر   بخذذف رار ذذآ  الیذذم  اذذور  ی ذذترا ه 07781ی ذذدی    

 یگذذم ی ذذدی   اذذآ   ذذد بذذب  اذذم  امذذوید کتذذاا بارکدگذذریرم     یر   مسذذت  سذذده ی ذذ  

 ذذویر نسذذخب ایسذذوا کبذذم    یبذذ  ااذذار ا ذذخص اذذآ  31ابذذابج ری  ر ذذا   اضذذم  ذذد   

بذا ر زمذم یا    بذا بارکذد انسذا اخذد ش بذو ه        ناابد بم ذتم یانماذآ یا ابذابج بارکذد ندیسذتب      

ه   ی ذذوبض گم بذذده ی ذذ  کذذب یبذذ  اذذور  انمکاتذذمب  ی ذذدی  ری  پ ذذ  ر ذذد ی ذذترا ه سذذد

  یستب ی   
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  یاذیب  آنوبسذآ اسذهویم  یویمذد بارکذد  ری باذابآ نمذم م کذار  ین ذعوب         رسم ذ  بخف   

نسذذخب  211رار ذذآ     نسذذخب 282رار ذذآ   الیذذم  ری بذذم عسذذده  یسذذ     یسذذکایآابذذابج 

نوبسذآ یاذیب  سذااره     یو ذب بخذف رسم ذ     نسذخب کتذاا   782امرج الیم   ر اعاذو   

  بارکد ام اد  یر  گم بد 

 بخف امرج   –ایاو  ادبقآ 

03/00/92 


