راهنمای راهبردی سیستم نرم افزار کتابخانه پارس آذرخش

شیوه جستجوی در نرم افزار:
اتسذا آدسس کساتخاًِ دیجیسال کساتخاًِ هشکضی داًطکذُ ػلَم خضضکی تْثْاى سا ٍاسد ًوَدُ:
http://lib.behums.ac.ir
صفحِ ای تِ ضکل صیش تشای ضوا ًوایص دادُ هی ضَد:

سدس ٍسٍد تِ صفحِ کاستشی خَد:

دس تاکس "جسسجَ دس" اهکاى هحذٍد ًوَدى جسسجَ یا زَجِ تِ گضیٌِ هَسد ًظش ٍجَد داسد ،سٍی گضیٌِ جسسجَ کلیک ًواییذ زا ًسایج
جسسجَ تشای ضوا ًوایص دادُ ضَد.

ًَع هٌثغ ٍ زؼذاد هٌاتغ هَسد ًظش جسسجَ سا هی تیٌیذ .سٍی گضیٌِ ًوایص هقاتل گضیٌِ هَسد ًظش کلیک کٌیذ .ػٌاٍیي تشای ضوا هی آیذ.
قسور خاییي سور چح ّش ػٌَاى گضیٌِ ّای افضٍدى تِ کساتخاًِ ضخصی ،هَجَدی ٍ خیَسر ّا تشای هٌاتغ دیذاسی ضٌیذاسی ٍجَد
داسد.

تشای ًوایص دیگش ػٌَاى ّا ضوا هی زَاًیذ اص قسور تاال قثل ٍ تؼذ سکَسد هَسد ًظش سا تثیٌیذ.
دیگر امکانات:
افضٍدى تِ کساتخاًِ ضخصی:
ضوا هی زَاًیذ ػٌَاى ّای هَسد ػالقِ خَد سا دس ایي قسور رخیشُ ًواییذ .اص هضیر ایي گضیٌِ ایي اسر کِ ضوا هی زَاًیذ دس دفؼاذ
دیگش تِ ساحسی تذٍى ًیاص تِ اًجام جسسجَی دٍتاسُ ٍ خیذا کشدى سکَسد ،هسسقیوا تِ سکَسد هَسد ًظش دسر یاتیذ .تشای اًجام ایي اهش تایذ
زیک ػٌَاى هَسدًظش سا صدُ ٍ گضیٌِ افضٍدى تِ کساتخاًِ ضخصی سا کلیک ًوَدُ تا اًسخاب ضاخِ هَسد ًظش ایي هذسک تِ کساتخاًِ ضخصی
ضوا دس صفحِ کاستشی زاى افضٍدُ هی گشدد.
ػولیاذ هخسلفی دس هَسد سکَسدّای کساتخاًِ ضخصی قاتل اًجام اسر:
-

افضٍدى یادداضر :تا اًسخاب سکَسد هَسد ًظش ٍ کلیک سٍی دکوِ "افضٍدى یادداضر " هی زَاًیذ تشای سکَسد هَسد ًظش اطالػاذ
زَضیحی دسج ًواییذ .تا رخیشُ یادداضر ،اهکاى ٍیشایص ٍ حزف آى ًیض ٍجَد داسد..

-

افضٍدى تشچسة :تا اًسخاب سکَسد هَسد ًظش ٍ کلیک سٍی کلیذ "افضٍدى تشچسة" تشای ساصهاًذّی سکَسد ّای خَد دس
کساتخاًِ ضخصی کلیذٍاطُ زؼییي ًواییذ .تا رخیشُ تشچسة اهکاى ٍیشایص ٍ حزف تشچسة ٍجَد داسد.

-

حزف هذسک :تا اًسخاب سکَسد هَسد ًظش ٍ کلیک سٍی "حزف هذسک" هی زَاًیذ سکَسد سا اص گشٍُ اًسخاتی حزف ًواییذ.

-

اًسقال هذسک :تا اًسخاب سکَسد هَسد ًظش ٍ کلیک سٍی دکوِ "اًسقال هذسک"  ،اهکاى کدی یا تشش هذسک تِ گشٍُ دیگش فشاّن
هی ضَد.

 -1هطاّذُ ٍضؼیر دسخَاسر ّای ػضَ (دس تخص کساتخاًِ ضخصی)
دس تخصکساتخاًِ ضخصی ایي اهکاى ٍجَد داسد زا کاستشاى تسَاًٌذ هذاسک دس دسر اهاًر ٍ دسخَاسسْای سصسٍ خَد سا هطاّذُ ٍ ػولیاذ
هسؼذدی سا تش سٍی آى اػوال ًوایٌذ.

ًحَُ ی دسسشسی تِ ایي گضیٌِ دس سیسسن تذیي ضشح هی تاضذ:
ورود به صفحه کاربری خود

کتابخانه شخصی

 -1-2هطاّذُ هذاسک دس اهاًر کاستش
تا اًسخاب گضیٌِ "هطاّذُ هذاسک دس اهاًر کاستش" دس تخص کساتخاًِ ضخصی اهکاى هطاّذُ لیسر هذاسک دس دسر اهاًر تشای کاستش
فؼلی فشاّن هی گشددّ .وچٌیي دس ایي قسور کاستش هی زَاًذ دس صَسذ ًیاص دسخَاسر سصسٍ آى هذسک سا اسسال ًوایذ.

 -1-1-2دسخَاسر زوذیذ
دس صَسذ ًیاص تِ زوذیذ هذسک دس دسر اهاًر ،هشاحل صیش سا اًجام دّیذ:
-

دس صفحِ اصلی سٍی کساتخاًِ ضخصی کلیک کٌیذ .گضیٌِ هطاّذُ هذاسک دس اهاًر کاستش سا اًسخاب کشدُ ،دس قسور ػولیاذ
سٍی دسخَاسر زوذیذ کلیک کشدُ دس صفحِ تاص ضذُ زاسیخ تاصگطر سا هطاّذُ هی کٌیذ کلیذ زاییذ سا اًسخاب ًوَدُ زا
دسخَاسر زوذیذ تشای کساتخاًِ اسسال ضَد.

 -1-1-1-2چاج
دس صَسزی کِ کاستش ًیاص تِ زْیِ ًسخِ چاخی اص هذاسک دس دسر اهاًر سا داضسِ تاضذ ،تا اسسفادُ اص دکوِ چاج زؼثیِ ضذُ دس ایي قسور
ایي اهکاى تشای اٍ فشاّن ضذُ اسر .تشای زْیِ خشیٌر:
 -1تش سٍی کلیذ چاج کلیک ًواییذ؛
 -2گضیٌِ ّای هشتَط تِ زٌظیواذ چاج سا زکویل ًواییذ؛
 -3دکوِ چاج سا اًسخاب کٌیذ.

