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 سامانهعمومی آشنایی با محیط 

 از بخش های زیر تشکیل شده است: سامانه و عمومی صفحه اصلی 
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  نوار ابزار

 : موارد زیر است شامل بخش نوار ابزار

 موضوعیفهرست 

وعی وجود ته موضبخش از سامانه امکان انتخاب موضوع مورد نظر شما برای مشاهده کتاب های موجود در آن دسدر این 

کلی هار دسته موضوعات به چ توانید زیرشاخه های یک موضوع را مشاهده کنید.با کلیک بر روی گزینه زیر می دارد.

سته دند و هر اعلوم فیزیکی و مهندسی تقسیم شده  ،علوم زیستی، علوم اجتماعی و علوم انسانی، علوم سالمتشامل 

 موضوعات مخصوص به خود است.زیرشامل 
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 های آنها رشاخهتوانید از موضوع های اصلی یا از زیبرای انتخاب موضوع کافیست روی مربع کنار آن کلیک کنید. می

تقل بندی من موجود در آن دسته به لیست کتاب های «مشاهده»پس از انتخاب موضوع با کلیک روی دکمه  برگزینید.

  .شویدمی
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 کتب دانشگاه ها

 شود. با کلیک برنمایش داده می صفحه لیست دانشگاه ها و تعداد کتابهای ثبت شده توسط دانشگاه در سامانهدر این 

 را مشاهده کرد.آن دانشگاه های  کتاب می توان روی دانشگاه مورد نظر

 

 

 راهنما

 ست.نده ااطالعات کلی در مورد سامانه و نحوه ورود اطالعات و بهره گیری صحیح از سامانه را در خود گنجا
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 خرید کتاب

ت ه انتشاراا اداربهای ثبت شده در سامانه در صورت نیاز به خرید کتاب مورد نظر خود الزم است  پس از مشاهده کتاب

  .تماس حاصل نماییدکه اطالعات تماس آن در لینک این بخش قرار داده شده دانشگاه مربوطه 

 

 درباره ما

 ده است.ش رائهامختصری درباره سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه و اهداف و قابلیت های آن  اتدر این بخش توضیح
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 تماس با ما

 سامانه قرار داده شده است.و کارشناسان در این بخش راه های ارتباط با مدیریت 

 

 ورود به سامانه

 شوید.منتقل میبه محیط کاربری اختصاصی به صفحه ورود  «ورود به سامانه»دکمه  بربا کلیک 
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 اسالید شو

 شود.نمایش داده میمداد در سامانه  های علوم پزشکی اخر ثبت شده توسط دانشگاهکتاب  10در این بخش 

 

 

 نوار جستجو

 این نوار از سه بخش تشکیل شده است:

 : با توجه به فیلترها، موضوع و یا دانشگاه انتخابی، تعداد نتایج متغیر است.تعداد نتایج

 

 قالب –اه دانشگ -سال انتشار -ناشر -پدید آور –از عنوان : در اینجا با نوشتن عبارت یا کلمه مورد نظر بخش جستجو

 توانید به کتب مربوط به آن دست یابید.میکتابب 

 

 شود.در صفحه ای جدید نشان داده میجهت چاپ : با انتخاب این دکمه، لیست کتاب ها پرینت
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 فیلتر ها

و اب ، قالب کتابکت نوع، سال انتشار، موضوعبر اساس دانشگاه، توان می موجود در سامانه راکتاب های در این قسمت 

 ان انتخابشید، امکصفحه وارد کتب دانشگاه خاصی شده با نوار ابزاراز  داشته باشید چنانچهتوجه  نمود.زبان فیلتر 

 حذف خواهد شد «فیلتر»دانشگاه از ستون 

 

 ها باکت فهرست

در  شوند.ده میموضوع های انتخاب شده نمایش داها و تاب های ثبت شدهدر سامانه با توجه به فیلتردر این بخش، ک

ه ر دهید. بتغیی توانید نوع مرتب سازی کتاب ها رامی ی نشان داده شده،نوار باالی لیست با کلیک بر روی دکمه ها

شود و با می مرتب عنوان مثال در قسمت سال انتشار، با کلیک روی فلش باال، لیست از جدیدترین به قدیمی ترین کتاب

 شود.لیک بر روی فلش پایین، لیست از قدیمی ترین به جدیدترین کتاب مرتب میک
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 گردد.رمیبشود و با کلیک مجدد روی آن، صفحه به حالت اولیه پنهان می «فیلتر»، ستون زیر با انتخاب گزینه
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 شود.می لیست نشان دادهبا کلیک روی این قسمت از ردیف مربوط به هر کتاب اطالعات مربوط به آن، در خود 

 

 

 

نتخاب ه را اتوانید صفحه مورد نظر خود و تعداد کتاب های نمایش داده شده در هر صفحمی فهرستاز قسمت پایین 

 کنید.
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 زیر نویس

 شامل موارد زیر می باشد: سامانه بخش زیرنویس صفحه اصلی

 

 

 اقدام کرد.خورد فرم بازارسال  از طریق تکمیل ومی توان جهت ارائه نظرات پیشنهادات و انتقادات  ارسال بازخورد:

 تلفن، ایمیل سامانه است. شامل آدرس پستی، تماس با:

  رار دارد.ن بخش قدر ایشامل تعداد کتاب ها، کاربران آنالین و تعداد بازدیدها آمارهای کلی سامانه  :آمار تارنما
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