
 کتابخانه شخصی

کتابخانه شخصی، یک محیط اختصاصی برای هر کاربر دارای نام کاربری است که براساس نیاز و ساختار مورد عالقه 

تواند براساس ساختار درختی کتابخانه شخصی خود در آن شود. هر کاربر مدارك و منابع مورد نظر را میتوسط کاربر ایجاد می

های مختلف، ویرایش و حذف کتابخانه شخصی خود را مدیریت نماید. این مدیریت شامل تعریف گروهتواند قرار دهد. کاربر می

 باشد.ها، تعیین یادداشت و برچسب میها و جابجایی رکوردها و گروهگروه

 بینی شده است:در بخش کتابخانه شخصی امکانات زیر پیش

  های موضوعی کتابخانه شخصی ایجاد و ویرایش گروه 

 ودن مدارك و منابع مورد نظر به کتابخانه شخصیافز 

 گذاری مدارك در کتابخانه شخصییادداشت و برچسب 

 های اختصاصیجستجو در سطح کتابخانه شخصی و یا براساس برچسب 

 جستجو در سطح مدارك کتابخانه 

 

 پذیر است:ناز منوی اصلی بصورت زیر امکاکتابخانه شخصی انتخاب گزینه  با دسترسی به کتابخانه شخصی

 کتابخانه شخصی )منوی اصلی( < -صفحه اصلی 

 

 برای مشاهده کتابخانه شخصی باید کاربر به سیستم وارد شده و نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نماید.

 

 های موضوعی کتابخانه شخصیایجاد و ویرایش گروه

از منوی اصلی بصورت زیر کتابخانه شخصی انتخاب گزینه  با های موضوعی در کتابخانه شخصیدسترسی به گروه

 پذیر است:امکان

 کتابخانه شخصی )منوی اصلی( <-صفحه اصلی 

 

شود. در ابتدای های موضوعی تعریف شده توسط کاربر مشاهده میدر قسمت راست صفحه یک ساختار درختی از گروه

از و بینی شده است که بنا به نیپیش« کتابخانه من»ی با عنوان استفاده کاربران از کتابخانه شخصی فقط یک گروه موضوع

 شوند.های جدید ایجاد میسلیقه کاربر گروه

 شود:ایجاد گروه بصورت زیر انجام می

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

 را کلیک نمایید. "ذخیره"نام گروه را وارد نموده و کلید  -2

 گیرد.اطالعات، گروه مورد نظر به ترتیب الفبایی در درختواره کتابخانه شخصی قرار میبا ذخیره 



 

 های کتابخانه شخصی قابل انجام است:عملیات مختلف زیر در مورد گروه

  توانید نام و ترتیب نمایش گروه در درختواره )ویرایش گروه( می با انتخاب گروه مورد نظر و کلیک روی گزینه

 نمایید. را ویرایش

  توانید گروه و رکوردهای آن را)درصورت وجود( )حذف گروه( می با انتخاب گروه مورد نظر و کلیک روی گزینه

های آن نیز هایی تعریف شده باشد، با حذف گروه، تمامی زیرگروهحذف نمایید. درصورتیکه برای گروه، زیرگروه

 حذف خواهد شد.

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

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

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

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

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

 نمایید.گاه انتخابی ایجاد )چسباندن گروه(، گروه جدید را در جای کتابخانه شخصی و کلیک روی گزینه 

 

 افزودن مدارک و منابع به کتابخانه شخصی

 شود:ارسال رکورد به کتابخانه شخصی بصورت زیر انجام می

 از طریق جستجوی فراداده واژه یا عبارت مورد جستجو را وارد نموده و کلید جستجو را کلیک نمائید. -1

ای و آرشیوی برای هر ماده کتابخانه "تاریخ نشر"و  "پدیدآور"، "عنوان"نتایج جستجو با درج اطالعات کلیدی  -2

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

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

 خصی را انتخاب کنید.کلید افزودن به کتابخانه ش -4

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

 کلیک کنید.

 

امکان افزودن مدرك به  "افزودن به کتابخانه شخصی"هنگام مشاهده اطالعات کامل یک مدرك نیز با کلیک روی کلید 

 گردد.انه شخصی فراهم میگروه مورد نظر از کتابخ

توانید به همین ترتیب رکوردهای مورد نظر را از طریق جستجوی تمام متن به کتابخانه شخصی خود اضافه همچنین می

 نمایید. 

 



 عملیات روی مدارک در کتابخانه شخصی

 عملیات مختلف زیر در مورد رکوردهای کتابخانه شخصی قابل انجام است:

  توانید برای رکورد مورد نظر می "افزودن یادداشت"انتخاب رکورد مورد نظر و کلیک روی دکمه افزودن یادداشت: با

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

  اندهی توانید برای سازممی "افزودن برچسب"افزودن برچسب: با انتخاب رکورد مورد نظر و کلیک روی کلید

رکوردهای خود در کتابخانه شخصی کلیدواژه تعیین نمایید. با ذخیره برچسب، امکان ویرایش و حذف آن وجود 

 دارد.

  توانید رکورد را از گروه انتخابی ، می"حذف مدرك"حذف مدرك: با انتخاب رکورد مورد نظر و کلیک روی کلید

 حذف نمایید.

  امکان کپی یا برش رکورد به گروه "انتقال مدرك"و کلیک روی دکمه انتقال مدرك: با انتخاب رکورد مورد نظر ،

 شود.دیگر فراهم می

با تعیین گروه، نسخه دیگری از  "کپی"و سپس گزینه  "انتقال مدرك"بدین منظور پس از کلیک نمودن روی دکمه 

 گردد.رکورد در گروه جدید نیز ایجاد می

و سپس تعیین گروه، رکورد را از گروه جاری حذف نموده و به گروه جدید  "لانتقا"توانید با انتخاب گزینه همچنین می

 اضافه نمایید.

 

 


