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 فرآینذ ثبت منابع-1

هشخصبت کتبثخبًِ سا تکویل   گزاسی هٌبثغ کتبثخبًِ الصم است کتبثذاس ثِ سیستن ٍاسد شذُ ثشای ثِ اشتشاک

جْت ثجت هٌبثغ . کتبثذاس ثبیذ هشاحل صیش سا ًوبیذتٌظین گزاسی جْت ثِ اشتشاکٍ کتت ٍ سبیش هٌبثغ سا  ًوَدُ

 اًجبم دّذ.

  ُهشخصبت <کتبثخبًِ<کتبثخبًِ"گضیٌِ فشایٌذّبی  اص هٌَی اصلی ثش سٍی  ٍثِ سیستن ٍاسد شذ

 .کلیک ًوبییذ "ِکتبثخبً

 

 

 .جْت اًتخبة تٌْب کبفی است ثش سٍی چک دس فشم ًوبیش دادُ شذُ هیتَاًیذ اهکبًبت سا اًتخبة ًوبییذ-

 ثبکس هشثَط ثِ ّش هٌجغ کلیک کٌیذ.



 

 ى سا دس کبدس تَاًذ آى اهکبدس صَستیکِ اهکبى هَسد ًظش شوب دس هشخصبت کتبثخبًِ ٍجَد ًذاسد هی

هشثَعِ تبیپ ًوَدُ ٍ ثش سٍی دکوِ افضٍدى اهکبًبت کلیک ًوبییذ. ثب ایٌکبس اهکبى جذیذ ثِ فْشست 

ثبکس هشثَعِ دس کتبثخبًِ شوب افضٍدُ شذُ ٍ جْت ثِ اشتشاک گزاسی آى تٌْب کبفی است ثش سٍی چک

 .َی آى کلیک کٌیذلج

 

  جْت ٍیشایش اعالػبت کتبثخبًِ هبًٌذ شوبسُ تلفي، آدسس، تؼذاد کتبثْب ٍ ًبم کتبثخبًِ تٌْب کبفی است

 کلیک ًوبییذ."  "ثش سٍی 



 

 کلیک  ""ٍ جْت لغَ ػولیبت ٍیشایش ثش سٍی آیکي  " "جْت ثجت تغییشات ثش سٍی آیکي

 ًوبییذ.

 

  



 جایابی منابع چاپی -2

 چاپی جایابی منابع پاسخگویی به فرآینذ-2-1

ثِ هٌظَس دسیبفت کتبة الصم است کبسثش ثِ سیستن هشاجؼِ ًوَدُ ٍ دسخَاست خَد سا ثِ کتبثخبًِ هقصذ اسسبل 

گَیی لیکي کتبثذاس اججبسی ثِ پبسخ ،ّبی کتبثخبًِ هقصذ ثجت شذًُوبیذ. ایي دسخَاست دس فْشست دسخَاست

شَد ٍ کبسثش ثبیذ جْت تحَیل کتبة ثِ ثِ کبسثش پیبم دادُ هیدس صَست تبییذ دسخَاست ّب ًذاسد. ثِ دسخَاست

  ثبشذ.ّب تَسظ کتبثذاس ثِ ششح صیش هیهشاحل هشبّذُ ٍ تبییذ دسخَاستکتبثخبًِ هقصذ، هشاجؼِ ًوبیذ. 

  اص هٌَی اصلی   "استفبدُ اص کتت <ّبی جبیبثی هٌبثغدسخَاست"الصم است ثب ٍسٍد ثِ سبهبًِ ٍ اًتخبة

ّبی کتبة شَیذ. الصم ثِ رکش است ػذد ًوبیش دادُ شذُ دس کٌبس هٌَ بّذُ دسخَاستٍاسد فشم هش

 ثبشذ.هشثَط ثِ تؼذاد دسخَاستْبی سسیذُ ثِ کتبثخبًِ شوب هی

 

 شَد.ّب ثِ شکل صیش ًوبیش دادُ هیثب اًتخبة گضیٌِ فَق فْشستی اص دسخَاست 

 

 

 



 

 کلیک ًوبییذ. هشخصبت کبسثش ثِ  ٍی آیکي جْت هشبّذُ اعالػبت کبسثش دسخَاست کٌٌذُ ثش س

 شَد.شکل صیش ًوبیش دادُ هی

 

 

 شَد.کلیک ًوبییذ. فشم صیش ًوبیش دادُ هی "  "جْت اسسبل پبسخ   دسخَاست کبسثش، ثش سٍی آیکي 



 

 کلیک ًوبییذ. پیبهی ثِ  "اسسبل پبسخ "ّب سا اًتخبة ًوَدُ ٍ ثب رکش تَضیح ثش سٍی دکوِیکی اص ٍضؼیت

 شَد.شکل صیش ًوبیش دادُ هی

 

 

 

 فرآینذ تحویل کتاب-2-2

 ًوبیذ. کبسثش قجال دسخَاست خَد سا ثجت ًوَدُ ٍ جْت دسیبفت کتبة ثِ کتبثخبًِ هقصذ  هشاجؼِ  هی

اص هٌَی اصلی ٍاسد فشم   "تحَیل کتبة"کتبثذاس کتبثخبًِ هقصذ، الصم است ثب ٍسٍد ثِ سبهبًِ ٍ اًتخبة 

 شَد.ّبی کتبة هشبّذُ دسخَاست



 

  ِهشحلِ "شوبسُ کبست کبسثش هشاجؼِ کٌٌذُ سا دس فشم هشثَعِ ثِ شکل صیش ٍاسد ًوبییذ ٍ ثش سٍی دکو

 کلیک کٌیذ. "ثؼذ

 

 ذّیذ سا ثب کلیک ثش سٍی سکَسد آى ثخَاّیذ ثِ هتقبضی دس پٌجشُ ثبص شذُ ثِ شکل صیش کتبثی سا کِ هی

 اًتخبة ًوبییذ.

 

 الػبت الصم هبًٌذ شٌبسِ کتبة سا تکویل ًوَدُ ٍ ثش سٍی ثجت ثشای استفبدُ کلیک دس پٌجشُ ثبص شذُ اع

 ًوبییذ.



 

  فْشست کبستْبی اهبًت کبسثش ًوبیش دادُ هیشَد اص ایي فْشست یک کبست سا ثِ دسخَاست اختصبص

 دّیذ.

 

 شَد.دس پبیبى پیبم صیش ثِ شوب ًوبیش دادُ هی 

 

  



 جایابی سایر منابع -3

ثبشذ. ثشای ثِ اشتشاک گزاسی الصم است اثتذا ّش هٌجغ دیگش ثِ غیش اص کتبة هی اسائِ جبیبثی سبیش هٌبثغهٌظَس اص 

تَاًٌذ ًسجت ثِ سا اًجبم دّیذ. ثب ثِ اشتشاک گزاسی هٌبثغ دس ایي ثخش کبسثشاى هی 1هشاحل ػٌَاى شذُ دس ثٌذ 

ّب ثشای کتبثذاس کتبثخبًِ هقصذ فشستبدُ َاستاسائِ دسخَاست خَد جْت استفبدُ اص هٌبثغ اقذام ًوبیٌذ ٍ دسخ

  ّب اسائِ شذُ است.شَد. دس اداهِ ًحَُ پبسخگَیی ثِ دسخَاستهی

 فرآینذ پاسخگویی به جایابی سایر منابع-3-1

 ّبی سبیش هٌبثغ الصم است هشاحل صیش اًجبم گیشد.دسخَاستجْت پبسخگَیی ثِ 

 دسیبفت خذهبت <دسخَاست جبیبثی هٌبثغ"ضیٌِ ثِ سیستن ٍاسد شذُ ٍ اص هٌَی اصلی ثش سٍی گ

 کلیک ًوبییذ."دیگش

 

 شَد. ثش سٍی ّش دسخَاست  جْت پبسخگَیی ّب ثِ شکل صیش ًوبیش دادُ هیفْشستی اص دسخَاست

 کلیک ًوبییذ.

 



 

  ِدس فشم ًوبیش دادُ شذُ جضئیبت دسخَاست کبسثش سا هشبّذُ ًوَدُ ٍ ثشای پبسخگَیی ثش سٍی دکو

 کلیک ًوبییذ. "پبسخاسسبل "

 

  دس فشم ًوبیش دادُ شذُ ثِ شکل صیش آیتن ٍضؼیت سا تٌظین ًوَدُ ٍ دس صَست ًیبص تَضیحبت الصم سا

 کلیک کٌیذ "اسسبل پبسخ"تبیپ ًوبییذ. جْت توبم فشایٌذ ثش سٍی دکوِ 

 

 .دس صَست هَفقیت آهیض ثَدى فشایٌذ پیبم صیش ًوبیش دادُ خَاّذ شذ 

 



 سایر منابعاستفاده از -3-2

ًوبیذ. الصم جْت استفبدُ اص سبیش هٌبثغ کبسثش ثب دس دست داشتي کبست ػضَیت ثِ کتبثخبًِ هقصذ هشاجؼِ هی

سبیش ًسجت ثِ اسائِ خذهبت  ٍ ثجت آى دس سیستن، است کتبثذاس ثب استفبدُ اص شوبسُ ػضَیت هٌذسج دس کبست

 ثبشذ.فشایٌذ ثِ ششح صیش هی هٌبثغ ثِ کبسثش اقذام ًوبیذ. هشاحل ایي

  ٌِهشبّذُ <دسخَاست جبیبثی هٌبثغ"ثِ سیستن ٍاسد شذُ ٍ اص هٌَی اصلی ثش سٍی گضی

 .کلیک ًوبیذ "دیگش هٌبثغ<دسخَاست

 

 

 هشحلِ "ست ػضَیت کبسثش سا ٍاسد ًوبییذ ٍ ثش سٍی دکوِ دس فشم ًوبیش دادُ شذُ ثِ شکل صیش شوبسُ کب

 کلیک کٌیذ. "ثؼذ

 

 

 ٌجشُ ًوبیش دادُ شذُ ؟؟؟؟دس پ 



 جبران خسارت-4

 در صورت گم شدن 

 

 

 

 



 

 

 مبلغ را کاربر به پژوهشگاه پرداخت میکند و جبران خسارت از طریق پژوهشگاه انجام میشود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مشاهذه کتاب های تحویل داده شذه -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 درخواستهای ثبت نام-5

ّب پس اص تبییذ تَسظ ایي دسخَاست .هَسد تبییذ قشاس گیشد کتبثخبًِ هجذا کتبثذاسظ  ّب ثبیذ تَسًبمکلیِ ثجت

 شًَذ.ثِ پژٍّشگبُ فشستبد هی ػضَ سیستن جْت صذٍس کبست

 تاییذ درخواست ثبت نام کاربران جذیذ-5-1

 ٌِکلیک ًوبییذ. شکل صیش ًوبیی اص  "ّبدسخَاست "ثِ سیستن ٍاسد شذُ ٍ دس هٌَی اصلی ثش سٍی گضی

 دّذ.صفحِ هشثَعِ سا ًوبیش هی

 

 .فْشست دسخَاستْب ثِ شکل صیش ًوبیش دادُ هی شًَذ 

 

 .کلیک ًوبییذ"  "یبت دسخَاست ثش سٍی آیکيجْت هشبّذُ جضئ



 

 کلیک ًوبییذ."    "دس صَست تبییذ دسخَاست ثش سٍی دکوِ 

 

  ِکلیک ًوبییذ."تبییذ دسخَاست "دس پٌجشُ ثبص شذُ ثش سٍی دکو 

صَستی کِ کبسثشی ثب ّویي ًبم ٍ ًبم خبًَادگی دس کتبثخبًِ ی شوب ثجت ًبم کشدُ ثبشٌذ لیستی اص دس 

 کبسثشاى ثِ صَست صیش ًوبیش دادُ خَاّذ شذ.



 
اثتذا هغوئي شَیذ داًشجَیی کِ هی خَاّیذ تبییذ کٌیذ, قجال ثجت ًبم ًکشدُ ثبشذ ثجت تبییذ 

 دسخَاست کٌیذ.

 حسبة ثشای یک کبسثش هسئَلیت ثب کتبثخبًِ هی ثبشذ. 2یجبد دس صَست تبییذ دسخَاست ٍ ا

 کلیک ًوبییذ. " "جْت حزف دسخَاست ثش سٍی آیکي 

 

 ِکلیک کٌیذ. "سد دسخَاست "ػلت سد دسخَاست سا تبیپ ًوبییذ ٍ ثش سٍی دکو 

 



 تاییذ درخواست ثبت نام کاربران قذیم-5-2

است کتبثذاس کتبثخبًِ هجذا ثِ سبهبًِ غذیش ٍاسد شَد ٍ دس ثِ هٌظَس ششٍع فشایٌذ تبییذ کبسثشاى گزشتِ الصم 

کلیک ًوبیذ. شکل صیش ًوبیی اص صفحِ هشثَعِ سا ًوبیش  "تبییذ کبسثشاى گزشتِ "هٌَی ثشًبهِ ثش سٍی گضیٌِ

 دّذ.هی

 

 

 ِدس ایي صحفِ تٌْب کبفیست شوبسُ کبست کبسثش قذین سا دس کبدس هشثَعِ ٍاسد ًوَدُ ٍ ثش سٍی دکو" 

کلیک ًوبییذ. پس اص ایي کبس هشخصبت کبسثش قذین ثِ ّوشاُ کبستْبی اهبًت ٍی  "ضٍدى ثِ لیستاف

 شَد.ًشبى دادُ هی

 



 

  ِکلیک  "تبییذ کبسثشاى دس لیست"دس صَست صحت اعالػبت کبسثش سا اًتخبة ًوَدُ ٍ ثش سٍی دکو

ییذ ثِ ّوشاُ فشم هشثَعِ سا ًوبیش . شکل صیش ًوبیی اص پیبم تبوَدُ ٍ کبستْب سا اص کبسثش دسیبفت کٌیذً

 دّذ.هی

 

 

 

 تسویه حساب کاربران-6
 



 

 

 

 

 


