
 

 

 
 

 شركت پارس آذرخش

 آذرخش  تالیجیو د کیکتابخانه الکترون کپارچهی ستمیس
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تهيه 

 :كننده

 6از  0 صفحه: DPL_QHP_01 كد: شرکت پارس آذرخش

 

 سش و پاسخپر -0

های مختلف سیستم، شرایط استفاده از خدمما   بخش در موردهای پرکاربرد در این بخش، فهرستی از پرسش و پاسخ

؛ که بوسیله اغلب کاربران مورد سؤال قرار گرفته استخاص و یا هر پرسش دیگری  یکتابخانه، نحوه استفاده از سرویس

توانم با مراجعه بده گدروه موضدوعی    می این بخش درشود. کاربر های موضوعی مشخص نمایش داده میدر قالب گروه

های موجود، پاسخ خدود را دریافدت   های رایج را مشاهمه نمایم و یا اینکه با جستجو در سطح پرسشپرسشمورد نظر 

پاسخ داده  مسیستنمایم تا توسط راهبر  توانم اقمام به طرح پرسش، میرا نیابمپرسش مورد نظر  کاربر چنانچهو نمایم. 

 شود

 امکان پذیر است. « پرسش و پاسخ»دسترسی به بخش پرسش و پاسخ در صفحه اصلی از طریق انتخاب گزینه 

 
 بخش پرسش و پاسخ شامل بخش های زیر است:

 هاپرسش های پرکاربرد و مرور پرسش و پاسخ 

  جستجو درFAQ 

 پرسش از کتابمار 

 پیگیری پرسش 
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 :كننده

 6از  9 صفحه: DPL_QHP_01 كد: شرکت پارس آذرخش

 

 

 هارسش و پاسخپرکاربرد و مرور پ یپرسش ها -0-0

شود. تا در این بخش نمایش داده می FAQدهی در صور  تاییم و ثبت در پس از بررسی و پاسخهای کاربران پرسش

که ممکن است مورد سوال اغلدب کداربران قدرار     یمتماول یپرسشها نیهمچنقرار گیرد.  نیز مورد استفاده سایر کابران

 گردد.بخش درج  نیسخ در اتوسط مسئول پرسش و پا توانمیمنیز  رد،یگ

 
داده  شینما های پرکاربرده تفکیک گروه موضوعی در بخش پرسشبها ده تا از پرکاربردترین پرسش ابتما بمون جستجو

بدا انتخداب    است. ریپذامکاندر سمت راست صفحه مورد نظر موضوعی  با انتخاب گروه هاسایر پرسش. مرور شودیم

مربوط به آن گروه با مشخص شمن متن پرسش، میزان و تاریخ آخرین مراجعه نمایش  هایهر گروه موضوعی، پرسش

 شود. ها به ترتیب بیشترین ارجاع در بخش پرسش و پاسخ نمایش داده میشود. پرسشداده می

 FAQجستجو در  -0-2

 هید کل ایخاص و  یگروه موضوع کیو در  یابصور  واژه در بخش پرسش و پاسخ امکان جستجوی پرسش مورد نظر

 :شودبه صور  زیر انجام می FAQی فراهم شمه است. جستجو در موضوع یهاگروه

 عبار  جستجو را وارد کنیم .0
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 6از  4 صفحه: DPL_QHP_01 كد: شرکت پارس آذرخش

 

مقمار پدیش فدرف فیلدم    ) .توانیم گروه موضوعی مورد نظر را انتخاب نماییمتر، میبه منظور جستجوی دقیق .0

 (روههای موضوعی انجام خواهم شم.است به این مفهوم که جستجو در تمامی گ "همه موارد"گروه موضوعی 

 دکمه جستجو را کلیک نمائیم.  .9

های موضوعی و به ترتیب بیشترین ارجداع در بخدش پرسدش و پاسدخ     به تفکیک گروهپس از جستجوی پرسش، نتایج 

 شود. نمایش داده می

 
و (« ینک مرتبط)ل»ها، متن سوال و پاسخ آن، به همراه نماد مربوط به با کلیک روی عنوان هر یک از پرسش

)لینک مرتبط( کاربر را به آدرس اینترنتی مرتبط با  شود. آدرس مقابل آیکوننمایش داده می«فایل الحاقی)»

 دهم.راهنمای مرتبط با پرسش را نمایش می )فایل الحاقی( نیز فایل راهنمایی می کنم. آیکون  پرسش

شود که باشم؛ نمایش داده میرتباط با پرسش انتخابی میهایی را که در انیز پرسش "های مرتبطپرسش"در بخش 

های مطلوبتری در رابطه با پرسش انتخابی دست توان به نتایج و پاسخهای مرتبط میبا انتخاب هر یک از پرسش

 یافت.

 پرسش از کتابدار: -0-3

 اقمام به طدرح پرسدش   "پرسش از کتابمار"توانم با انتخاب گزینه چنانچه کاربر پرسش مورد نظر خود را نیابم می

که سدوال   یو در صورت فرستاده شودکاربر  لیمی، پاسخ آن به اتوسط راهبر سیستم پرسش یپس از بررس نمایم تا

 د.ریقرار گ های پرکاربرد نیزپرسشمطرح شمه پرتکرار باشم، در بخش 

 شود:پرسش از کتابمار بصور  زیر انجام می

 م.کلیم پرسش از کتابمار را کلیک نمائی -1

 وارد سیستم نشمه باشیم، پست الکترونیکی خود و تکرار آن را نیز وارد نماییم. خود چنانچه با شناسه کاربری -2

 متن پرسش را وارد کنیم. -3
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 6از  5 صفحه: DPL_QHP_01 كد: شرکت پارس آذرخش

 

 گروه موضوعی مرتبط با پرسش را انتخاب نمائیم. -4

 را کلیک نمائیم. "تائیم"کلیم  -5

های بعمی از آن استفاده گیرد تا در پیگیریار می، یک شماره پیگیری در اختیار کاربر قرفوقپس از انجام مراحل 

 گردد.کنم. همچنین شماره پیگیری پرسش از طریق پست الکترونیکی نیز برای کاربر ارسال می

 

 

 

 

 پیگیری پرسش: -0-4

توانیدم بدا انتخداب کلیدم پیگیدری پرسدش، آخدرین وضدعیت         چنانچه یک یا چنم پرسش طرح کرده باشدیم، مدی  

 یگیری و مشاهمه نماییم. پرسش)های( خود را پ
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 6از  6 صفحه: DPL_QHP_01 كد: شرکت پارس آذرخش

 

 شود:پیگیری پرسش بصور  زیر انجام می

 را کلیک نمائیم. "پیگیری پرسش"کلیم  -1

 شماره پیگیری پرسش مورد نظر را وارد کنیم.  -2

 چنانچه با شناسه کاربری خود وارد سیستم نشمه باشیم، پست الکترونیکی خود و تکرار آن را نیز وارد نماییم. -3

 کلیک نمائیم.را  "تائیم"کلیم  -4

متن پرسش، گدروه موضدوعی،   ها شامل پس از وارد نمودن شماره پیگیری و تائیم آن، جزئیا  مربوط به پرسش

چنانچه بیش از یک پرسش طدرح کدرده باشدیم، امکدان      شود.وضعیت، تاریخ پرسش و شماره پیگیری نمایش داده می

 گردد.فراهم می "پیگیری سایر موارد"پیگیری آنها از طریق کلیم 

 عملیا  مختلف زیر در مورد یک پرسش قابل انجام است:

  جمیم‘ویرایش پرسش: تا زمانیکه سوال توسط راهبر سیستم بررسی نشمه باشم و وضعیت پرسش در حالت’ 

توانیم اطالعا  پرسش )بخش عملیا ( میاز  "ویرایش"باشم،  با انتخاب پرسش و کلیک روی گزینه 

 را ویرایش نماییم.

  جمیم‘وضعیت پرسش در حالت تا زمانیکه سوال توسط راهبر سیستم بررسی نشمه باشم و پرسش: حذف’ 

توانیم پرسش را حذف )بخش عملیا ( میاز  "حذف"باشم، با انتخاب پرسش و کلیک روی گزینه 

 نماییم.

  یک روی باشم، با انتخاب پرسش و کل ’پاسخ داده شمه‘ارسال مجمد ایمیل: اگر وضعیت پرسش در حالت

توانیم پاسخ پرسش را مجمدا از طریق پست )بخش عملیا ( میاز  "ارسال مجمد ایمیل"گزینه 

 الکترونیکی دریافت نماییم.

 

 
 
 


