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برای در اهر هجوَػِ سازی ٍ سفارضات کتاب داًطجَیاى، اػضای ّیات ػلوی ٍ کارکٌاى داًطگاُ فردٍسی هطْذ، هی تَاًٌذ 

سفارش کتاب از هرحلِ اٍل )سفارش دٌّذُ( تا ذ. در ضکل پاییي فرایٌذ ٌهرکس اطالع رساًی ٍ کتابخاًِ هرکسی هطارکت داضتِ باض

 آخریي هرحلِ )ارسال بِ بخص اهاًت ٍ آهادُ اهاًت( ًوایص دادُ ضذُ است.

 

سپس با اًتخاب گسیٌِ هراجؼِ ًوَدُ ٍ  کتابخانهٍ زیر هٌَی  پژوهشیکتاب از طریق پَرتال بِ هٌَی  خریذ جْت سفارش

. قبل از سفارش خریذ کتاب، بِ پیام ّای ارائِ ضذُ  فرم سفارش ضَیذصفحِ ٍارد  «سفارش خریذ کتاب برای کتابخانه»

 تَجِ ًواییذ. 

ٍجَد یا ػذم ٍجَد کتاب در کتابخاًِ از لیٌک ارائِ ضذُ، کتاب هَرد ًظر را ضوا هی تَاًیذ برای اطویٌاى از  پیام اٍل:هفَْم 

 جستجَ ًواییذ.
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 :کتابخاًِ هرکسیصفحِ جستجَی هٌابغ هرکس اطالع رساًی ٍ 

 

 

از لیٌک ارائِ )پاد( هی تَاًیذ برای اطالع از ٍجَد یا ػذم ٍجَد فایل الکترًٍیکی کتاب در پایگاُ اضتراک داًص  هفَْم پیام دٍم:

 ضذُ، کتاب هَرد ًظر را جستجَ ًواییذ.

 

 

 صفحِ جستجَ در پاد:
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ًذاضت یا ًیاز  دٍجَپاد  ساهاًِ کتابخاًِ ٍ یا فایل الکترًٍیکی آى دردر صَرتی کِ کتاب هَرد ًظر در فْرست  هفَْم پیام سَم:

از لیٌک ارائِ  ٍ فراخَاًی اطالػات کتاب از کتابخاًِ هلی ٍ کٌگرُ سفارشهی تَاًیذ جْت تکویل فرم ضوا را بر طرف ًکرد، 

  ضذُ استفادُ ًواییذ.

 ًواییذ.هی تَاًیذ فرم سفارش را بِ صَرت دستی ًیس تکویل ّوچٌیي 

 

 

 

 صفحِ جستجَ در کتابخاًِ هلی ٍ کٌگرُ جْت تکویل فرم:

 

 

 هثال برای جستجَی یک ػٌَاى کتاب التیي:
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 بؼذ از جستجَ، کتاب هَرد ًظر را با کلیک بر رٍی تیک سبس رًگ اًتخاب هی کٌین. ضکل ریل:

 

 ّواًطَر کِ در ضکل ریل دیذُ هی ضَد فیلذ ّای فرم سفارش تکویل ضذُ اًذ. بؼذ از هطخص ًوَدى زباى کتاب ٍ هحل ًطر، 

 را کلیک هی کٌین: «رخیره و ارسال»دکوِ 
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 را سفارش دّیذ. بذیيهَرد ًظر )در صَرت هَجَد بَدى( کتاب یا کتاب ّای  لیست های پیشنهادیّوچٌیي هی تَاًیذ از 

 هٌظَر از لیٌک ارائِ ضذُ استفادُ هی کٌین. ضکل ریل:

 

 

در فْرست لیست ّای پیطٌْادی، لیست هَرد ًظر را اًتخاب هی کٌین کِ ایي لیست هی تَاًذ بر اساس کارگسار، ًاضر ٍ حتی 

 هَضَػی باضذ. ضکل ریل:

 

آیکَى باضذ. هی تَاًیذ با کلیک بر رٍی  در ضکل ریل فْرست کتاب ّای لیست اًتخابی هطاّذُ هی ضَد کِ قابل جستجَ هی

 :اطالػات کتابطٌاختی کتاب را هطاّذُ ًواییذ  
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 صفحِ هطاّذُ اطالػات کتابطٌاختی کتاب:

 

ستَى اٍل اًتخاب هی کٌین ٍ در صَرتی کِ ًسخِ الکترًٍیکی کتاب هَرد ًیاز است تیک زدى هربغ کتاب هَرد ًظر را با تیک 

 را کلیک هی کٌین. ضکل ریل: «انتخاب»را ًیس فؼال هی کٌین. سپس دکوِ  5ستَى 

 

 

 ظاّر هی ضَد. ضکل ریل: «سفارش شما با موفقیت ثبت شذ»در اداهِ پیام 
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هی تَاًیذ از ٍضؼیت سفارش خَد ًیس هطلغ ضَیذ. بذیي هٌظَر از طریق پَرتال، هٌَی پژٍّطی ٍ زیر هٌَی بؼذ از اًجام سفارش 

در ستَى سابقِ گردش   آیکَى  کلیک کٌیذ.  با کلیک بر رٍی «وضعیت سفارش خریذ»کتابخاًِ بر رٍی ػبارت 

  ریل: درخَاست، هی تَاًیذ سابقِ ٍ تَضیحات ارائِ ضذُ را هطاّذُ ًواییذ. ضکل

 

 

 صفحِ هطاّذُ سابقِ ٍ تَضیحات سفارش یک کتاب:

 

 


