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 خصیکتابخانه ش -1

 نیدر اشود. که براساس نیاز و ساختار مورد عالقه کاربر ایجاد می هر کاربر است یبرا یاختصاص طیمحیک  یکتابخانه شخص

و  یبندگروهبر اساس ساختار مورد عالقه خود  ستمیخود را پس از جستجو در س نظرمدارک و منابع مورد  تواندیکاربر م طیمح

های موضوعی مختلف، تعریف گروه شامل تیریمد نیا دینما تیریخود را مد یکتابخانه شخص تواندی. کاربر منماید ینگهدار

یادداشت و ها،  تعیین جایی رکوردها و گروهها، افزودن و حذف مدارک به کتابخانه شخصی، جابهویرایش و حذف گروه

هر  ی کاربر به ازایمشاهده رزروها و انتمشاهده و تمدید مدارک در دست امامکان  باشد. همچنین گذاری مدارک میبرچسب

 در این بخش وجود دارد. های تحت عضو یک از کتابخانه

 .شود ستمیو رمز عبور خود وارد س یثبت نام کرده و با شناسه کابر ستمیدر س دیکاربر با یاستفاده از کتابخانه شخص یبرا

صورت می گیرد. برای مشاهده  (بخانه شخصی)انتخاب آیکون کتا بااز صفحه اصلی،  دسترسی به کتابخانه شخصی

 کتابخانه شخصی، کاربر باید با نام کاربری و رمز عبور خود وارد سیستم شود.

 شده است: لیتشک ریز یاز بخشها یکتابخانه شخص

 کتابخانه شخصی 

 مشاهده مدارک در دست امانت کاربر 

 مشاهده رزروهای کاربر 

 .میپرداز یم یمختلف کتابخانه شخص یهر کدام از بخشها یبه بررس ادامه در 

 

 کتابخانه شخصی -0

مورد نیاز  در این بخش، کاربر می تواند بنا به نیاز خود، گروه های موضوعی مختلف را تعریف کند و مدارک مورد عالقه یا

در نظر گرفته شده است  امکاناتی که در این بخش برای کاربر. نمایدخود را در قالب این گروه ها، به کتابخانه شخصی خود اضافه 

 شامل موارد زیر است:
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 های موضوعی کتابخانه شخصیگروهو ویرایش  ایجاد -1-1

 

شود. در ابتدا فقط های موضوعی تعریف شده توسط کاربر مشاهده میدر قسمت راست صفحه یک ساختار درختی از گروه

 شوند.های جدید ایجاد مینیاز و سلیقه کاربر گروهبینی شده است که بنا به پیش« کتابخانه من»یک گروه موضوعی با عنوان 

 شود:به صورت زیر انجام می(ایجاد گروه)

  افزودن گروه( را انتخاب کنید. گزینه( 

  را کلیک نمایید. "ذخیره"نام گروه را وارد نموده و کلید 

 گیرد.ار میبا ذخیره اطالعات، گروه مورد نظر به ترتیب الفبایی در درختواره کتابخانه شخصی قر 

 های کتابخانه شخصی قابل انجام است:عملیات مختلف زیر در مورد گروه

توانید نام و می ( کلیک کنید. به این ترتیبانتخاب و روی گزینه ویرایش گروه) : گروه مورد نظر را (ویرایش گروه)

 وه در درختواره را ویرایش کنید.ترتیب نمایش گر

 توانید گروه و رکوردهای آن را)حذف گروه( می مورد نظر و کلیک روی گزینه  با انتخاب گروه: (حذف گروه)

های هایی تعریف شده باشد، با حذف گروه، تمامی زیرگروه)درصورت وجود( حذف نمایید. درصورتیکه برای گروه، زیرگروه

 آن نیز حذف خواهد شد.

)کپی گروه( امکان ایجاد گروه   ک روی گزینهبا انتخاب گروه مورد نظر و کلی:  (( و چسباندن)کپی گروه)

با   کلیک نمودن روی گزینه  انتخاب گروه مورد نظر و شود. بدین منظور پس ازجدید با مشخصات گروه انتخابی فراهم می

)چسباندن گروه(، گروه جدید را در جایگاه انتخابی  تعیین جایگاه در درختواره کتابخانه شخصی و کلیک روی گزینه 

 نمایید.ایجاد 

)برش گروه( امکان حذف گروه جاری از جایگاه  با انتخاب گروه مورد نظر و کلیک روی گزینه : (برش گروه)

کلیک نمودن روی گزینه  انتخاب گروه مورد نظر و شود. بدین منظور پس ازانتخابی و افزودن آن به جایگاه جدید فراهم می

)چسباندن گروه(، گروه جدید را در جایگاه  خانه شخصی و کلیک روی گزینه با تعیین جایگاه در درختواره کتاب 

 .نماییدانتخابی ایجاد 
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 افزودن مدارک به کتابخانه شخصی-1-2

 پذیر است. گروهی )چندین مدرک( و تکی )یک مدرک(  امکان صورتدو افزودن مدارک به کتابخانه شخصی به 

 :افزودن گروهی مدارک  به کتابخانه شخصی 

  .یدیطریق جستجوی مدارک واژه یا عبارت مورد جستجو را وارد نموده و کلید جستجو را کلیک نمااز  .0

برای هر ماده  و غیره "موضوع" "تاریخ نشر"، "پدیدآور"، "عنوان"نتایج جستجو با درج اطالعات کلیدی از قبیل  .0

 شود. ای و آرشیوی نمایش داده میکتابخانه

و یا کلیک روی گزینه انتخاب همه، رکوردهای مورد نظر را انتخاب  ورد با کلیک روی گزینه انتخاب رک .9

 نمایید.

 انتخاب کنید. کلید افزودن به کتابخانه شخصی رااز بخش پایین صفحه  .4

 "افزودن به کتابخانه شخصی"با نمایش درختواره کتابخانه شخصی، گروه مورد نظر را انتخاب نموده و روی کلید  .5

 کلیک کنید.

 
 

 ن یک مدرک  به کتابخانه شخصی:افزود 

 "افزودن به کتابخانه شخصی"کلید  ،در بخش لیست نتایج جستجوی مدارک ، به ازای هر رکورد مندرج در لیست .0

 گردد.امکان افزودن مدرک به گروه مورد نظر از کتابخانه شخصی فراهم میبا کلیک روی این کلید،  که وجود دارد 



 

  

 0.2  نگارش: آذرخش کیو الکترون تالیجینرم افزار کتابخانه د
/20/02 ريخ: تا یکتابخانه شخص یراهنما

3920/02

/3920/

02/39 

 

 
امکان افزودن  "افزودن به کتابخانه شخصی"کلیک روی کلید  مشاهده اطالعات کامل یک مدرک نیز با در بخش .0

 گردد.مدرک به گروه مورد نظر از کتابخانه شخصی فراهم می

توانید به همین ترتیب رکوردهای مورد نظر را از طریق جستجوی منابع دیجیتال و تمام متن به کتابخانه همچنین می

 اضافه نمایید. شخصی خود 

 

 عملیات روی مدارک در کتابخانه شخصی-1-3

های موضوعی، روی هرکدام از گروه ها که کلیک کنید، رکوردهای مرتبط با آن گروه در سمت چپ صفحه، در بخش گروه

اه تصویر موضوعی نمایش داده می شود. درباره هر رکورد، اطالعات مختصری شامل عنوان، پدیدآور، تاریخ نشر و برچسب به همر

 ( آن نمایش داده می شود. thumbnailکوچک)
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 عملیات مختلف زیر در مورد رکوردهای کتابخانه شخصی قابل انجام است:

  توانید برای رکورد مورد نظر می "افزودن یادداشت"افزودن یادداشت: با انتخاب رکورد مورد نظر و کلیک روی دکمه

 دداشت، امکان ویرایش و حذف آن نیز وجود دارد.اطالعات توضیحی درج نمایید. با ذخیره یا

  توانید برای سازماندهی رکوردهای می "افزودن برچسب"افزودن برچسب: با انتخاب رکورد مورد نظر و کلیک روی کلید

 خود در کتابخانه شخصی کلیدواژه تعیین نمایید. با ذخیره برچسب، امکان ویرایش و حذف آن وجود دارد.

 توانید رکورد را از گروه انتخابی ، می"حذف مدرک"تخاب رکورد مورد نظر و کلیک روی کلید حذف مدرک: با ان

 حذف نمایید.

  امکان کپی"انتقال مدرک"انتقال مدرک: با انتخاب رکورد مورد نظر و کلیک روی دکمه ،(copy) یا برش(cut)  رکورد

 نییبا تع "یکپ" نهیو سپس گز "انتقال مدرک"دکمه  ینمودن رو کیمنظور پس از کل نیبد شود.به گروه دیگر فراهم می

 نییو سپس تع "انتقال" نهیبا انتخاب گز دیتوانیم نیهمچن .گرددیم جادیا زین دیاز رکورد در گروه جد یگریگروه، نسخه د

 .دییاضافه نما دیحذف نموده و به گروه جد یگروه، رکورد را از گروه جار

 جستجو در کتابخانه شخصی-1-4

 کتابخانه شخصی، سه روش برای جستجو در نظر گرفته شده است: در محیط
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 رکوردهای موجود در کتابخانه شخصی کتابشناختی  جستجو در کتابخانه شخصی؛ که واژه مورد جستجو در اطالعات

 شود.جستجو می

 م کتابخانه و کلیه رکوردهای موجود در سیست کتابشناختی جستجو در کتابخانه؛ که واژه مورد جستجو در اطالعات

 شود.آرشیو جستجو می

  شود.برچسب؛ که واژه مورد جستجو در برچسب رکوردهای موجود در کتابخانه شخصی جستجو میبر اساس جستجو 

 

 مشاهده مدارک در امانت کاربر -2

و بدون مراجعه به  در سیستم کتابخانه دیجیتال آذرخش، این امکان وجود دارد که کاربر با دسترسی راه دور)از منزل یا محل کار(

زیربخش  ،بدین منظور از بخش کتابخانه شخصیببیند و در صورت نیاز آن را تمدید کند.  راتابخانه، مدارک در دست امانت خود ک

در این صفحه، در بخش مشخصات عضو، اطالعات مختصری: شامل نام عضو،  را انتخاب نمایید. "مدارک در امانت کاربر مشاهده"

تواند مدارک امانتی خود در بخش مدارک در دست امانت، هر کاربر می نمایش داده می شود. وضعیت اعتبار عضوشماره عضویت و 

نام کتابخانه مورد نظر خود را انتخاب و  ،بدین منظور از بخش کتابخانه. های تحت عضو مشاهده نمایدرا به تفکیک هر یک از کتابخانه

  .کلید جستجو را کلیک نمایید

 
دارک در دست امانت کاربر به همراه اطالعات مدرک شامل عنوان مدرک، شماره ثبت، تاریخ امانت و تاریخ بازگشت و... لیست م

 نمایش داده می شود.
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در  .است. با کلیک روی این گزینه وارد صفحه تمدید می شوید« درخواست تمدید مدرک»، به منزله در بخش عملیات، عالمت 

به میز امانت فرستاده جهت بررسی  بعدی مدرک مشخص شده است. با انتخاب گزینه تایید، درخواست شما این صفحه تاریخ بازگشت 

 می شود.

 مشاهده رزروهای کاربر -3

های تحت عضو به تفکیک هر یک از کتابخانه در صفحه مشاهده رزروها نیز اطالعات کاربر به همراه اطالعات مدارک رزرو شده  

 است.. اطالعات مدارک شامل: عنوان مدرک، بازه تاریخی رزرو، وضعیت درخواست و... نمایش داده می شود کاربر

 
 بخش عملیات، امکان ویرایش رزرو، یا انصراف از آن وجود دارد. در  

درخواست توسط مدیر سیستم تایید شده امکان پذیر است، درصورتیکه البته ویرایش درخواست، فقط در مورد درخواست های جدید 

 ندارد.  درخواست وجود  ، امکان ویرایشباشد

  

 


