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 راهنمای استفاده از کتابخانه دیجیتال دانشگاه

برای استفادُ از . از طریك شبکِ ایٌترًت هی تَاًیذ بذٍى هحذٍدیت زهاًی ٍ هکاًی از کتابخاًِ دیجیتال استفادُ ًوائیذ

؛ لبالً تعذادی از اعضاء در پَرتال کتابخاًِ ثبت (Log in)ایي هٌابع ابتذا بایستی در پَرتال کتابخاًِ هرکسی ٍارد شَیذ

اعضاء دیگر کِ تا بِ حال ثبت ًام ًکردُ اًذ هی تَاًٌذ . ًام کردُ اًذ؛ ایشاى هی تَاًٌذ با ّواى اکاًت ٍارد پَرتال شًَذ

طبك راٌّوای ثبت ًام کِ در اداهِ ایي صفحِ آهذُ است ابتذا در پَرتال ثبت ًام ٍ بعذ از کتابخاًِ دیجیتال استفادُ 

 . ( تواس بگیریذ2455در صَرت ًیاز بِ راٌّوایی با هٌْذس هرادپَر داخلی )ًوایٌذ

 .اثتذا در صفحٍ اصلی ية سبیت داوشگبٌ از مىًی سمت راست يارد صفحٍ کتبثخبوٍ مرکسی شًیذ.  1

ي اگر داخل داوشگبٌ ثرحست مًقعیت مکبوی خًد اگر خبرج از داوشگبٌ َستیذ ثر ريی . 2

 . کلیک ومبئیذَستیذ ثر ريی 

در صًرتی کٍ قجال عضً پًرتبل شذٌ ایذ؛ در صفحٍ پًرتبل کتبثخبوٍ مرکسی ثر ريی آیکًن يريد در گًشٍ سمت چپ ثبالی . 3

سپس گًشٍ سمت راست ثبالی صفحٍ شخصی وبم ي           . صفحٍ کلیک پس از يارد کردن اعالعبت کبرثری يارد پًرتبل شًیذ

وحًٌ ثجت وبم فرایىذی )در صًرتی کٍ عضً ویستیذ ثبیذ ثر ريی ثجت وبم کلیک کىیذ. وبم خبوًادگی شمب ومبیش دادٌ خًاَذ شذ

 (.ثسیبر سبدٌ است کٍ در ادامٍ َمیه فبیل گفتٍ شذٌ است

 

ثعذ ثب کلیذ ياشٌ َبی مرثًط .   کلیک ومبئیذ کلیک کىیذ ي سپس ثر ريی ثر ريی . 4

 .ثٍ عىًان ي یب پذیذآيروذٌ کتبة مًردوظر را جستجً ومبئیذ

در صًرتی کٍ ثخًاَیذ کتبة یب پبیبن .  کلیک ومبئیذثر ريی عىًان کتبة کلیک ومبئیذ ي سپس ثر ريی . 5

 ي در صًرتی کٍ ثخًاَیذ کتبة را داولًد ي از عریق وبمٍ را از عریق ومبیشگر ورم افسار کتبثخبوٍ ثخًاویذ ثر ريی 

 برای داًشجَیاى از .(فقظ ثرای اعضبی َیئت علمی)کلیک ومبئیذآکريثبت ریذر ثخًاویذ ثر ريی 

برای داًشجَیاى در کتابخاًِ هرکسی اهکاى تَرق . طریك ایٌترًت فمط اهکاى تَرق کتاب ّای الکترًٍیک فراّن است

 . از طریك کاهپیَترّای کتابخاًِ دیجیتال ٍالع بخش هرجع فراّن استE-Bookپایاى ًاهِ ّا ٍ داًلَد 
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 شیًٌ ثبت وبم در پًرتبل کتببخبوٍ

در صًرتی کٍ قجال عضً پًرتبل وشذٌ ایذ؛ در صفحٍ پًرتبل کتبثخبوٍ مرکسی ثر ريی آیکًن ثجت وبم در گًشٍ سمت چپ ثبالی .1

ثعذ از تعییه وبم کبرثری ي رمس يريد ثٍ صفحٍ . صفحٍ کلیک ي يارد صفحٍ ثجت وبم شذٌ ي اعالعبت درخًاستی را تکمیل ومبئیذ

در ایه شرایظ در گًشٍ سمت راست ثبالی صفحٍ شخصی وبم ي وبم خبوًادگی شمب ومبیش دادٌ . شخصی خًد يارد خًاَیذ شذ

 .خًاَذ شذ

 
سپس . در گبم ثعذی الزم است در مىًی ثبالی صفحٍ شخصی تبن ثب کلیک ثر ريی درخًاست عضًیت کتبثخبوٍ کلیک کىیذ.2

در صًرت عذم )می ثبشذ يارد کىیذ (ثیشتر ثرای اعضبی جذیذاالستخذام)شمبرٌ عضًیت خًد در کتبثخبوٍ را کٍ غبلجبً کذ ملی تبن

 را 1234ي در قسمت کلمٍ عجًر ثٍ عًر پیشگسیه رمس   (اعالع می تًاویذ از کتبثخبوٍ داوشکذٌ تبن شمبرٌ عضًیت تبن را ثپرسیذ

 .يارد ومبئیذ

 

ثرای مغبلعٍ پبیبن وبمٍ َبی داوشجًیبن ایه داوشگبٌ می تًاویذ از عریق کتبثخبوٍ دیجیتبل ثب جستجًی وبم خبوًادگی داوشجً ثٍ . 3

 . صًرت تمبم مته ثٍ پبیبن وبمٍ ایشبن دسترسی داشتٍ ثبشیذ ي ثذين امکبن داولًد آن را مغبلعٍ فرمبئیذ

 .ایه سیستم بٍ صًرت آزمبیشی راٌ اوذازی شذٌ است بىببرایه گسارش ایرادات مًجب کمک بٍ بُیىٍ سبزی امًر خًاَذ شذ

 : ارائٍ وظر تمبس بگیریذبرای 

 مسئًل شبکٍ (2455)مُىذس مراپًر .1

 معبين کتببخبوٍ (2454)خبوم محمذی .2

 رئیس کتببخبوٍ مرکسی (2456)دکتر مصرآببدی .3


