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 راهنمای ثبت سفارش کتاب در پورتال کتابخانه مرکزی

تشای آگاّی اص تاصُ ّای ًطش . قثل اص دسخَاست سفاسش خشیذ اتتذا الصم است کتاب ّای هَسدًیاصتاى سا اًتخاب کشدُ تاضیذ

  تی تشدیذ تخطی اص.  هی تَاًیذ اص کاتالَگ ّای ًاضشیي کِ دس طَل ایام ًوایطگاُ تِ گشٍُ ّا اسسال هی ضَد استفادُ ًوائیذ

 کتاتخاًِ هشکضی اص ّش هحلی کِپَستالدس کتاب ّای هَسدًظشتاى قثالً خشیذاسی ضذُ ضشٍسی است تشای اطویٌاى اص ایي اهش 

   .  کتاب تاى سا جستجَ کٌیذ ٍ دس صَست هَجَد تَدى کتاب دیگشی سا جایگضیي ًوائیذ هی تَاًیذ تِ ایٌتشًت ٍصل ضَیذ

       دس کتاتخاًِ هشکضی سفاسضات ضوا سا تشسسی ٍ دس صَستی تکشاسی تَدى هجذددقت ضَد کِ قثل اص خشیذ ّوکاساى هاى

 .خَاّذ ضذ هگش ایي کِ دس قسوت ٍیشایص یا تَضیحات دالیل خشیذ تکشاسی سا قیذ کٌیذ سفاسش ضوا حزف

 کِ هشاحل ثثت ًام ٍ تکویل دس پَستال کتاتخاًِ ثثت ًام ًوایٌذ است ّوکاساى هحتشم جْت سفاسش کتاب ضشٍسی

 : فشآیٌذ پیطٌْاد خشیذ دس ریل تَضیح دادُ هی ضَد

 :ٍ هٌَی سوت ساست ٍاسد صفحِ کتاتخاًِ هشکضی ضَیذ (www.azaruniv.ac.ir)اتتذا اص طشیق آدسس ٍب سایت داًطگاُ. 1

 

سا اًتخاب   (صَستیداخل کادس )یکی اص هٌَّای هطخص ضذُ  (داخل یا خاسج اص داًطگاُ تَدى)تشحسة هَقیت هکاًی خَد . 2

 تشای http://192.168.1.220 : ّوچٌیي هی تَاًیذ اص ایي دٍ آدسس هستقین استفادُ ًوائیذ. ٍ ٍاسد پَستال کتاتخاًِ ضَیذ

 . اص تیشٍىhttp://85.185.1.220داخل داًطگاُ ٍ یا 

 

 :دس صفحِ پَستال کتاتخاًِ هشکضی تش سٍی آیکَى ثثت ًام دس گَضِ سوت چپ تاالی صفحِ کلیک فشهاییذ.3
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تعذ اص تعییي ًام کاستشی ٍ سهض ٍسٍد تِ صفحِ ضخصی خَد . ٍاسد صفحِ ثثت ًام ضذُ ٍ اطالعات دسخَاستی سا تکویل ًوائیذ.4

 .دس ایي ضشایط دس گَضِ سوت ساست تاالی صفحِ ضخصی ًام ٍ ًام خاًَادگی ضوا ًوایص دادُ خَاّذ ضذ. ٍاسد خَاّیذ ضذ

 

سپس . دس گام تعذی الصم است دس هٌَی تاالی صفحِ ضخصی تاى تا کلیک تش سٍی دسخَاست عضَیت کتاتخاًِ کلیک کٌیذ.5

دس صَست عذم اطالع هی تَاًیذ اص کتاتخاًِ داًطکذُ )ضواسُ عضَیت خَد دس کتاتخاًِ سا کِ غالثاً کذ هلی تاى هی تاضذ ٍاسد کٌیذ

 . سا ٍاسد ًوائیذ"1234" :سهضٍ دس قسوت کلوِ عثَس تِ طَس پیطگضیي  (تاى ضواسُ عضَیت تاى سا تپشسیذ

 

 تش سٍی پیطٌْادات "کتاتخاًِ ضخصی"حال تِ صفحِ اصلی پَستال تشگشدیذ ٍ دس گَضِ سوت ساست پائیي صفحِ دس قسوت . 7

 .خشیذ کلیک ًوائیذ
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لطفا .  دس پائیي سوت ساست صفحِ اصلی پَستال ٍاسد صفحِ ثثت سفاسش کتاب هی ضَیذ"پیطٌْادات خشیذ"تا کلیک تش سٍی .8

 . تاضذ"کتاتخاًِ هشکضی"عثاست تَجِ ًواییذ دس هقاتل ًام هشکض حتوا 

 

 دس ایي صفحِ تا کلیک تش سٍی آیکَى هشتَطِ ٍاسد فشم پیطٌْاد خشیذ هی گشدیذ .9

 

 

عٌَاى، ًَیسٌذُ ٍ ًاضش حتواً تایستی ٍاسد ضَد ٍ . اطالعات کتاب ضٌاختی کتاب هَسد ًظش تِ طَس صحیح ٍاسد ٍ رخیشُ ًوائیذ.10

پس اص رخیشُ تشای . اگش تشای تاى ٍیشایص یا هتشجن هْن است هطخص ًوائیذ. دس صَست اطالع سایش اطالعات سا ًیض ٍاسد ًوائیذ

 .اداهِ دّیذتعذاد هجاص ایي سًٍذ سا تا تکویل . سا فطاس دّیذ"تاصگطت تِ صفحِ"پیطٌْاد تعذی کلیذ 

 


