
معرفی نرم افزارکتابخانه الکترونیک و دیجیتال 
4دبیرستان دخترانه فرزانگان 



صفحھ اول نرم افزار 

دن بخش پیوندھا کھ با کلیک کر
وارد پیج مورد نظر می شوید

تھبخش جستجوی پیشترف

بخش راھنما 





تمام دانش آموزانی که قبال عضو 
کتابخانه بوده اند و شماره عضویت 
داشته اند نیازي به ثبت نام مجدد در

دانش آموزان .نرم افزار را ندارند
جدید الورود هم ثبت نام          

تمامی کاربرانی که داراي .شده اند
پروفایل هستند نیازي به عضویت و

ثبت نام ندارند با کلمه کاربري        
و                               ) کد ملی(
)              شماره عضویت(رمز عبور

.وارد محیط نرم افزار شوید













)  شخص(درخواست عضویت کاربر حقیقی 
از پروفایل خودتون 

اطالعات شخصی
بارگذاری عکس 
اسکن شده خود

ارسال درخواست 
عضویت 







کلیک کنید) سازمان(ثبت نام حقوقی



علی  ثبت اطالعات کاربر حقوقی در نرم افزار ف

فراموش نشود

بعد از پر کردن کلیک کنید





:می تواند) مسئول کتابخانھ(الزم بھ ذکر است مدیر سیستم 



ربری در اینجا ما برایتان کد کا:نام کاربری 
را کد ملی شما در نظر گرفتیم

شماره عضویت برای شما :و رمز عبور 
در نظر گرفتیم









درخواست رزرو

درخواست رزرو منابع







جستجوی مدارک



تھجستجوی پیشترف





مرور



برای مثال 



یک مورد انتخاب 

ا فیلد ھای پایین پر شود و بعد جستجو ر
کلیک کنید

یدتایید کن









اصطالحنامھ پزشکی 
MESH



اصطالحنامھ 
فرھنگی فارسی



رو یکی موضوعات اصطالحنامھ ھا 
کلیک کنید وارد این بخش می شوید



جستجو در سایر کتابخانھ ھا

برای مثال





)نھمسئول کتابخا( پرسش از کتابدار 

کلیک کنید ارسال سوال انجام 
می شود

متن مورد نظر سوال مورد نظر نوشتھ 
شود

گروه مرتبط موضوعی 
سوال شما باید مشخص شود

پیام تایید ارسال موفق سوال بھ 
ایید تکتابدار و مسئول کتابخانھ

.را کلیک کنید



از طریق سوال متداول 
پیگیر پاسخ سوال شوید

وارد صفحھ سواالت متداول 
شوید



گروه موضوعی سوال خود را انتخاب کرده 

بعد از انتخاب جستجو 
را کلیک کنید







افزودن بھ کتابخانھ شخصی
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