
 شخصی کتابخانه

 برای استفاده از کتابخانه شخصی نیاز به نام کاربری و کلمه عبور است. 

 
کتابخانه شخصی، یک محیط اختصاصی برای هر کاربر است که براساس نیاز و ساختار مورد علاقه کاربر و توسط 

وی ایجاد می شود. هرکاربر می تواند مدارک مورد نظر را براساس ساختار درختی در کتابخانه شخصی مرتب، و 

های مختلف، ویرایش، جابجایی، و گروه امکانات کتابخانه شخصی را مدیریت نماید. امکان مدیریت شامل تعریف

 ها، و تعیین یادداشت و برچسب می باشد. حذف گروه

 

 در بخش کتابخانه شخصی امکانات زیر پیش بینی شده است. 

 ایجاد و ویرایش گروه های موضوعی کتابخانه شخصی 

 افزودن مدارک و منابع مورد نظر به کتابخانه شخصی 

  یادداشت و برچسب گذاری مدارک در کتابخانه شخصی 

 جستجو در سطح کتابخانه شخصی و یا براساس برچسب های اختصاصی 

  جستجو در سطح مدارک کتابخانه 

 ایجاد و ویرایش گروه های موضوعی کتابخانه شخصی

ورت زیر ی اصلی بصهای موضوعی در کتابخانه شخصی با انتخاب گزینه کتابخانه شخصی از منودسترسی به گروه

 امکان پذیر است. 

شود. در ی تعریف شده توسط کاربر مشاهده میهای موضوعدر قسمت راست صفحه، یک ساختار درختی از گروه

پیش بینی شده  «کتابخانه من»ابتدای استفاده کاربران از کتابخانه شخصی فقط یک گروه موضوعی با عنوان 

  های جدید ایجاد می شوند.روهاست که بنا به نیاز و سلیقه کاربر گ



 

 ایجاد گروه به صورت زیر انجام می شود:

 

 )افزودن گروه( از بخش عملیات را انتخاب کنید؛ گزینه  -1

 را کلیک نمایید؛ «ذخیره»نام گروه را وارد نموده و کلید  -2

لف گیرد. عملیات مختمیبا ذخیره اطلاعات، گروه مورد نظر به ترتیب الفبایی در درختواره کتابخانه شخصی قرار 

 های کتابخانه شخصی قابل انجام است. زیر در مورد گروه

  توانید نام و ترتیب نمایش گروه درختواره را )ویرایش گروه( میبا انتخاب گروه مورد نظر و کلیک روی گزینه

 ویرایش نمایید.

  ه و رکوردهای آن را )در صورت )حذف گروه( می توانید گروبا انتخاب گروه مورد نظر و کلیک روی گزینه

های هایی تعریف شده باشد، با حذف گروه، تمامی زیرگروهوجود( حذف نمایید. در صورتیکه برای گروه، زیر گروه

 آن نیز حذف خواهد شد.

  کپی گروه( امکان ایجاد گروه جدید با مشخصات گروه انتخابی با انتخاب گروه مورد نظر و کلیک روی گزینه(

با تعیین جایگاه درختواره کتابخانه شخصی و شود. بدین منظور پس از کلیک نمودن روی گزینه  فراهم می

 )چسباندن گروه(، گروه جدید در جایگاه انتخابی ایجاد نمایید.کلیک روی گزینه 

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

با تعیین جایگاه در شود. بدین منظور پس از کلیک نمودن روی گزینه زودن آن به جایگاه جدید فراهم میاف



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

 نمایید.

 مدارک به کتابخانه شخصی افزودن    

 ارسال رکورد به کتابخانه شخصی به روش ذیل صورت می گیرد: 

 واژه یا عبارت مورد جستجو را وارد نموده و کلید جستجو را کلیک کنید؛ ،مدارکاز طریق جستجوی  - 1

 ای و آرشیوی نمایش، موضوع برای هر ماده کتابخانهعنوان، پدیدآورنده نتایج جستجو با درج اطلاعات کلیدی - 2

 شود. امکان حرکت روی نتایج جستجو در صفحات مختلف وجود دارد؛ داده می

 یا کلیک روی گزینه انتخاب همه، رکوردهای مورد نظر را انتخاب نمایید؛ باکلیک روی گزینه انتخاب رکورد و - 3

 کلید افزودن به کتابخانه شخصی را انتخاب کنید؛ - 4

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

 کلیک نمایید؛ «شخصی

 امکان افزودن «افزودن به کتابخانه شخصی»هنگام مشاهده اطلاعات کامل یک مدرک نیز با کلیک روی گزینه 

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

جستجوهای ساده، پیشرفته، سیستم مرور، »دهای مورد نظررا از طریق توانید به همین ترتیب رکورهمچنین می

 به کتابخانه شخصی خود بیافزایید.   «تمام متن و دیجیتالی

 کتابخانه شخصی قابل انجام می باشددری فراداده ای تلف زیر در مورد مدارک و رکوردهامخ عملیات

  ورد توانید برای رکمی «افزودن یادداشت»افزودن یادداشت: با انتخاب رکورد مورد نظر و کلیک روی گزینه

 مورد نظر اطلاعات توضیحی درج نمایید، با ذخیره یادداشت امکان ویرایش و حذف آن نیز وجود دارد.

  توانید برای می «افزودن برچسب»افزودن برچسب: با انتخاب رکورد مورد نظر و کلیک روی گزینه

سازماندهی رکوردهای خود در کتابخانه شخصی کلیدواژه تعیین نمایید، با ذخیره برچسب امکان ویرایش 

 و حذف آن وجود دارد.



  توانید رکورد را از گروه می «حذف مدرک»حذف مدرک: با انتخاب رکورد مورد نظر و کلیک روی گزینه

 انتخابی حذف نمایید. 

 ه امکان کپی یا برش به گرو «انتقال مدرک»تخاب رکورد مورد نظر و کلیک روی گزینه انتقال مدرک: با ان

ین با تعی «کپی»و سپس گزینه  «انتقال مدرک»شود. پس از کلیک نمودن روی گزینه دیگر فراهم می

توانید با انتخاب گزینه گردد. همچنین میگروه، نسخه دیگری از رکورد در گروه جدید نیز ایجاد می

 و سپس تعیین گروه، رکورد را از گروه جاری حذف نموده و به گروه جدید اضافه نمایید. «نتقالا»

 افزودن مدرک مورد نظر به کتابخانه شخصی 

د توانیو انتخاب گروه مورد نظر می «افزودن به کتابخانه شخصی» پس از انتخاب رکوردها با کلیک روی دکمه

 نماییدرکوردهای انتخابی را جهت سهولت دستیابی در مراجعه بعدی به کتابخانه شخصی اضافه 

)ساده، پیشرفته، سیستم مرور، تمام متن، منابع دیجیتالی( قادر خواهند  ینکته: کاربران از تمام آیکن های جستجو

 ها را به کتابخانه شخصی خود انتقال دهند. بود فایل

، یا پدیدآورنده، عنوان «همه موارد»تواند فیلد جستجوی خود را ینه جستجوی پیشرفته، کاربر میبا انتخاب گز

 موضوع و شبیه آن انتخاب نماید. 

 ها مدرکدر یک کتابخانه یا در تمام کتابخانهد یتواننموده، همچنین میواژه یا عبارت جستجو را وارد مرحله اول: 

 مورد نظر را جستجو نمایید

 

          

 مرحله دوم: مشاهده تعداد رکورد جستجو وانتخاب گزینه نمایش

 



 

انتخاب گزینه نمایش و های بازیابی شدهمرحله دوم: مشاهده تعداد رکورد 

 

 مرحله سوم: مشاهده نتیجه جستجو و انتخاب گزینه افزودن به کتابخانه شخصی

 

 

 

 

 

را انتخاب و سپس بر روی دکمه )افزودن به کتابخانه شخصی( کلیک ها یکی از شاخهمرحله چهارم: در این مرحله 

 نمایید
 



 

 شوداضافه میکتابخانه شخصی شما  بهمرحله ششم: مدرک مورد نظر 

 

 افزودن به گروه 

 انتخاب نماییداست را مرحله اول: گزینه افزودن به گروه را که با نشانه فلش مشخص شده 

 

 ، و بعد گزینه ذخیره را کلیک نمایید«ادبیات» مثالنام گروه را نوشته مرحله دوم: 



 

 گیرددر گروه درختواره قرار می «ادبیات»پوشه ، مرحله سوم: با انتخاب گزینه ذخیره

 

رد توانید برای رکورد مومی «افزودن یادداشت»افزودن یادداشت: با انتخاب رکورد مورد نظر و کلیک بر روی گزینه 

 آن نیز وجود داردو حذف  اطلاعات توضیحی درج نمایید، با ذخیره یادداشت امکان ویرایشنظر 

 



توانید برای سازماندهی رکوردهای خود در می «افزودن برچسب»افزودن برچسب: در این مرحله با انتخاب گزینه 

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

 

 توانید رکورد را از گروه انتخابی حذف نمایید.می «حذف مدرک»حذف مدرک: در این مرحله با انتخاب گزینه 

 

به گروه دیگر فراهم  مدرک امکان کپی یا برش «انتقال مدرک»انتقال مدرک: در این مرحله با انتخاب گزینه  

از  با تعیین گروه، نسخه دیگری «کپی »و سپس گزینه  «مدرک انتقال»شود. پس از کلیک نمودن روی گزینه می

 گردد. رکورد در گروه جدید نیز ایجاد می



 

  



ذف از گروه جاری ح رارکوردتوانید میتعیین گروه، و  « انتقال»و سپس گزینه  «انتقال مدرک»گزینه  با انتخاب

 نماییدو به گروه جدید اضافه 

 

 مدرک در گروه ادبیاتذخیره و مشاهده انتقال  

 

 


