
 خانه آریانکتابراهنمای پورتال نرم افزار مدیریت هوشمند 

 (برای کاربران )

 ثبت نام 

 .شودمیپس از وارد کردن آدرس پورتال، صفحه اصلی پورتال برای شما نمایش داده 

 باشد. روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.اولین قدم برای ورود، ثبت نام در پورتال می

 

 د کنید و گزینه ثبت نام را انتخاب کنید.به خود را وار.اطالعات مربوط شودمیصفحه زیر نمایش داده 

 

 .شودمیتایید برای شما ارسال ایمیل   در این مرحله



 

 .شودمیکلیک کنید.پیغام زیر برای شما نمایش داده  "لینک تایید" خود مراجعه کنید و بر روی به آدرس الکترونیکی

 

احراز هویت پروفایلتان شماره عضویت به خانه درخواست ثبت نام شما ارسال و پس از کتابپس از آن  برای مدیر 

 .شودمیآدرس الکترونیکی شما ارسال 

 

 



 ورود

 برای ورود به پورتال، شماره عضویت و رمز عبور خود را وارد کنید.

 

 

 جستجوی منابع

 شوید.صفحه اصلی پورتال  ، واردبرای جستجوی مدارک 

 

 جستجوی ساده

 برای جستجوی ساده در مدخل جستجو, عبارت مورد نظر خود را وارد کنید. ،مطابق تصویر



 

 مقابل مدخل وارد کردن عبارت جستجو است که به چند زیرمنو تقسیم شده است  ،اولین فیلتر در این صفحه

" با انتخاب گزینه -1  .شودمیجستجو بر اساس عبارتی که در مدخل وارد کرده اید، انجام "عبارتی

 دهد.تمام کلماتی که کلید واژه های شما درآن وجود دارد را نشان می "شامل"با انتخاب  گزینه  -2

 .کندعین عبارت وارد شده در مدخل جستجو را بازیابی می"مساوی" انتخاب گزینه  -3

وع با " و آخرین گزینه  -4 دهد که نتایجی را برای شما نشان دهد که فقط با عبارتی که به شما این امکان را می"شر

 .وارد کرده اید شروع شده باشد

 

 



دومین فیلتری که در بخش جستجوی ساده وجود دارد انتخاب فیلدهای مشخص شده در سیستم برای بازیابی سریع 

همانند: عنوان ، نویسنده ، موضوع، وضعیت نشر، شابک، رده، شناختی کتابتر اطالعات است که شامل اغلب فیلدهای 

 .... می باشد.استاد راهنما و

 

توانید نوع مدرک مورد نظر خود را انتخاب کنید تا بازیابی سریع تر و با نتیجه دقیق تر نیز می"نوع مدارک" در فیلتر 

 .برای شما نشان داده شود

 

 

 

 



 .گهداری مدرک مورد نظر خود را انتخاب کنیدتوانید محل ندر قسمت بعدی می

 

بود نیز می توانید با انتخاب باکس و یا مرجع محتوای دیجیتال  ،عالوه بر آن اگر مدرک شما دارای شماره ثبت 

 .های مربوطه نتیجه جستجوی خود را دقیق تر بازیابی کنید

 

 صفحه بازیابی نتایج برای شما نمایش داده می شود. کلیک کنید." جستجو" در پایان بر روی  عبارت 



 

 جستجوی پیشرفته

 

فته"عبارت  یی پیشرفته، در صفحه اصلجستجوبرای بهره گیری از   را انتخاب کنید. "جستجوی پیشر

 

در مدخل اول، عبارت جستجو را  یبی،ترک جستجوی انجام یاست. برا یرمدخل امکانپذ 3 یقاز طر این جستجو

. سپس در یدرا انتخاب کن (به طور مثال: عنوان)جستجو  یلدهایاز ف یکی مقابل آن، ییکشو یدوارد کرده و از کل

 یدآور( رامثل: پد)دوم جستجو  یلدمقابل آن، ف ییکشو یدجستجو را وارد کرده و از کل ی، عبارتمدخل بعد

 .یدمشخص کنتوانید در صورت نیاز می یزسوم جستجو را ن یلدف یب،ترت ین. به همییدانتخاب نما



 

 توانید :در بخش جستجوی پیشرفته نیز همانند جستجوی ساده می

 .دینوع مدرک مورد نظر خود را انتخاب کن -1

 .دیمدرک را مشخص کن یمحل نگهدار -2

 .مشخص کنید که مدرک دارای شماره ثبت باشد -3

 .مورد نظرتان مرجع هست یا خیرمشخص کنید که منبع  -4

توانید مشخص کنید که مدرک مورد نظرتان دارای محتوای در آخرین فیلتر موجود دراین صفحه نیز می و -5

 .دیجیتال هست یا خیر

 

جستجو برای شما پس از اعمال فیلتر های مربوط به نتیجه جستجو، روی گزینه جستجو کلیک کنید تا نتایج 

 .نمایش داده شود

1 2 3 4 5 



 

" کلمهپس از نمایش نتایج با انتخاب  میتوانید اطالعات تکمیلی مربوط به مدرک مورد نظر خود از قبیل "بیشتی

 ... را مشاهده کنید.چکیده و

 درخواست مدرک

جستجو بر روی ، بعد از دارکتاباز  خانه حضور دارید برای درخواست مدرک مورد نظر خودکتابدر صورتی که در 

 .کلیک کنید"اطالعات ثبت"  آیکون

 

خانه موجود باشد گزینه درخواست فعال است.با انتخاب آن، گزارش درخواست کتابدر صورتی که مدرک در 

 دار ارسال خواهد شد.کتابمدرک توسط شما به 



 

 

 رزرو مدرک

 "اطالعات ثبت"باشد پس از انتخاب گزینهدر صورتی که مدرک بازیابی شده توسط شما در دست امانت 

 .شودمیصفحه زیر برای شما نمایش داده 

 



 

 .فعال است "رزرو "غیر فعال و گزینه "درخواست"در این صورت گزینه 

 .شودمیرا انتخاب کنید. پیغام زیر برای شما نمایش داده "رزرو" گزینه

 

و  رزرو باقی می ماندروز در محل نگهداری برای شما  3مندرج بازگشت، مدرک مورد نظر شما تا  پس از تاریخ

تحویل داده خواهد  ،به نفر بعدی درخواست کننده مدرک ،در صورت عدم مراجعه برای دریافت مدرک ،بعد از آن

 شد.



 تمدید مدرک

توانید به در صورتی که مدرکی به امانت گرفته اید و امکان مراجعه حضوری برای تمدید مدرک را ندارید می

 راحتی از پورتال شخصی خود مدارک خود را تمدید کنید .

 وارد صفحه کاربری خود شوید .

 

 

 در کادر مربوط به مدرکی که می خواهید تمدید کنید ،اماناتدر قسمت 

 بر روی گزینه تمدید کلیک کنید.

  



 

 دریافت محتوای دیجیتال 

"محتوای آیکونن کافی است بر روی برای دریافت آ در صورتی که مدرک شما دارای محتوای دیجیتال باشد

 . کلیک کنیددیجیتال" 

 

 .شودمیپس از آن صفحه زیر نمایش داده 

 .شودمیذکر  " رایگان "رایگان باشد در باکس اول عبارت  مدرکدر صورتی که 

 .را انتخاب کنید "پیش نمایش  "می توانید گزینهبرای پیش نمایش مدرک 

 کلیک کنید. "دانلود "نیاز به دانلود مدرک دارید روی عبارتو در صورتی که 



 

 خرید منابع دیجیتال

نمایش  در صورتی که توسط کتابخانه برای مدرک مورد نظر قیمت در نظر گرفته شده باشد تصویر زیر برای شما

 قیمت مدرک ذکر شده است. کنیدمیهمانطور که مالحظه ، شودمیداده 

 

 

بعد از وارد کردن آدرس الکترونیکی به صفحه پرداخت دانلود وارد صفحه دیگری میشوید که با انتخاب گزینه 

 وارد می شوید.

 بعد از پرداخت مبلغ مدرک، لینک دریافت آن به آدرس الکترونیکی شما ارسال میگردد.



 

 حساب کاربری

اطالعات مربوط به حساب کاربری خود  ،هر کاربر پس از وارد شدن به حساب کاربری خود میتواند از این قسمت

 را مشاهده کند.

 

 

 



ه بر آن تمام مدارکی را که به امانت دارید و یا درخواست، رزرو و یا نشان کرده اید برای شما نمایش داده عالو

 شود.می

 

 پروفایل

است و یا به عبارتی  با انتخاب این زیر منو می توانید مشاهده کنید که وضعیت پروفایل امانت شما به چه گونه

 توانید به امانت بگیرید.را میمدرک ، چند روز و...  اطالعاتی در خصوص اینکه چه تعداد

 

 



 

 کتابخانه من

کتاب شخصی و یا هر مدرکی را که مولف آن خودتان  ،اعم از پایان نامه ی میتوانید مدارکبا انتخاب این زیر منو  

 ر دهید.هستید را در اختیار کتابخانه قرا

 

 

 را انتخاب کنید و نوع مدرک خود را مشخص کنید. ثبت مدرک جدید" "گزینه 

 

 .پس از آن وارد صفحه ورود اطالعات مدرک می شوید

 .بعد از وارد کردن اطالعات مربوطه بر روی گزینه ذخیره کلیک کنید



 

 

 .بعد از ذخیره اطالعات وارد شده، صفحه زیر نمایش داده می شود

 



 فایل ذخیره شدهویرایش 

ویرایش را انتخاب کنید و اطالعاتی را که قبال وارد کرده اید  آیکونبرای ویرایش فایل ذخیره شده میتوانید 

 .ویرایش نمایید و یا اطالعات جدید را وارد کنید

 

 الحاق فایل دیجیتال

 را انتخاب کنید."محتوای دیجیتال" برای الحاق فایل دیجیتال مدرک وارد شده میتوانید گزینه 

 

 

 .را انتخاب کنید " الحاق فایل دیجیتال"، گزینه اق برای شما نمایش داده می شودحبعد از انتخاب صفحه ال

 



ما بند تعهد نامه را انتخاب کنید و در پایان کلید ذخیره را کلیک کنید و حت"انتخاب فایل" بر روی گزینه 

 انتخاب کنید.

 

 

 

 

 .پس از آن می توانید فایل خود را مشاهده ، ویرایش و یا حذف کنید

 

پس از ثبت مدرک توسط شما، مدرک برای کتابخانه ارسال میشود و در صورت تایید کاربر کتابخانه به عنوان 

 .و میتوانید از صفحه شخصی خود نیز آن را مشاهده کنید مدارک ثبت شده در کتابخانه قابل بازیابی خواهد بود



 

 تغییر گذرواژه

 برای تغییر رمز عبور خود می توانید از این زیر منو استفاده کنید.

 

 

 

 

 



 تغییر تصویر

 .برای تعویض عکس خود در پورتال، می توانید ازین زیر منو استفاده کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
3 



 تغییر زبان 

 این قسمت انتخاب کنید.ه پورتال، زبان مورد نظر خود را ازبرای تغییر زبان صفح

 

 

 

 تغییر پوسته

 .از این قسمت استفاده کنید ،برای شخصی سازی رنگ میزکار خود در پورتال دیتوان یم
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