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 -1تازهها
گزينه تازهها ،برای اطالع کاربر از مدارك جديدی است که در سیستم کتابخانه و آرشیو وارد شدهاند .به عبارت ديگر ،در
اين بخش ،امکان مشاااهده تازههای نشاار مانند فهرساات کتا های جديد ،مقاالت ،پاياننامهها ،نشااريات و ...فراهم شااده
است .شايان ذکر است که هر کتابخانه میتواند تعريف خاصی را از تازهها داشته و در سیستم اعمال نمايد .تا با توجه به
آن ،تنظیمات اطالعرسانی تازههای نشر صورت پذيرد.
اطالع از فهرست تازهها به چهار روش امکانپذير میباشد:


اطالعرسانی از طریق صفحه اصلی

در اين بخش آخرين مدارکی که در لیست تازهها قرار گرفتهاند به تفکیک گروههای کتا  ،پاياننامه ،مقاله ،مجله و  ...نشان
داده میشوند .اطالعرسانی از طريق صفحه اصلی با انتخا

مدرك مورد نظر از بخش تازهها در صفحه اصلی امکانپذير

است .الزم به ذکر است که در هر يک از گروهها با توجه به تنظیمات انجام شده در بخش تازهها ،تعداد محدودی از مدارك
نشان داده میشوند و شما میتوانید با کلیک روی گزينه "بیشتر" ،ساير تازههای مدارك را مشاهده نمايید.



اطالعرسانی از طریق لیست تازهها

برای مشاهده لیست کامل تازهها ،روی گزينه تازهها در منوی اصلی سیستم کلیک کنید .در اين حالت فهرستی از تازهها در
قالب هفت گروه نشان داده میشود.
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پاياننامه ،عالوه بر جستجوی تازههای پاياننامه بر اساس واحد ،امکان جستجو بر اساس

وضعیت(دفاع شده /دفاع نشده) نیز فراهم شده است.
نکته :2تفاوت منابع ديجیتال و ديداری شنیداری در گروهبندی تازهها :در تازههای منابع ديجیتال ،منابع يا فايلهای
ديجیتال جديدی که در سیستم کتابخانه و آرشیو وارد شدهاند ،نمايش داده میشود ،ولی در گروه ديداری شنیداری،
رکوردهای جديدی که در کاربرگه ديداری شنیداری وارد شده و ممکن است فاقد فايل ديجیتال هم باشند ،نشان
داده میشود.



اطالعرسانی تازهها از طریق پست الکترونیکی

مدارکی که در لیست تازهها قرار گرفتهاند از طريق پست الکترونیکی براساس تنظیمات تازهها و عالقهمندیهای تعیین شده
شما اطالعرسانی میشوند .در اين روش ابتدا گروههای موضوعی و نوع مدرك مورد عالقه کاربر انتخا

میشوند ،سپس

سیستم براساس زمانبندی مشخص شده ،اين اطالعات را بهصورت اتوماتیک ارسال مینمايد.


با انتخا

اطالعرسانی تازهها از طریق
گزينه

تهیه کننده:
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( ) RSSدر هر يک از بخشهای تازهها ،امکان افزودن بخش انتخابی فراهم میشود.
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مشاهده تازهها
جهت مشاهده تازههای هر يک از مدارك ،ابتدا نوع مدرك مورد نظر را انتخا

کرده ،سپس با کلیک روی  Thumbnailيا

عنوان هر يک از رکوردهای مندرج در لیسااات تازهها ،جزئیات آن را مشااااهده نمايید .در نمايش مدرك انتخابی ،امکان
مشاهده رکوردهای قبلی و بعدی فراهم شده است .در ادامه به عملیات موجود در اين بخش پرداخته میشود.

نقد

با کلیک روی کلید "نقد" و وارد نمودن اطالعات شامل نام ،پست الکترونیکی و يادداشت ،میتوانید نظرات يا پیشنهادات
خود را در رابطه با صفحه جاری يا مشخصات مدرك بیان نمايید.

پیوستها

در صورتیکه رکورد مورد نظر نسخه(های) ديجیتال داشته باشد با کلیک روی کلید "پیوستها" میتوان به آن دسترسی
پیدا نمود .امکان نمايش يا دانلود هر يک از منابع ديجیتال به تفکیک و بر اساس سطح دسترسی کاربر وجود دارد.
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موجودی

با کلیک روی کلید موجودی ،مشاهده اطالعات نسخههای فیزيکی (شامل محل نگهداری ،جلد ،نسخه ،قسمت ،جزء،
شماره ثبت و شناسه بازيابی) مواد کتابخانهای و آرشیوی (در صورت وجود) و همچنین تاريخ بازگشت مدرك امکانپذير
میشود و چنانچه در کتابخانهای که نسخه فیزيکی منبع را در اختیار دارد عضويت داشته باشید ،امکان درخواست رزرو و
امانت فراهم میگردد .گزينه درخواست امانت در صورتی به کاربر نشان داده میشود که میز جستجو در آن سیستم فعال
شده باشد .در واقع برای ارسال درخواست امانت فقط بايد در مکان کتابخانه حضور داشته باشید تا بتوانید درخواست امانت
را ارسال کنید.
درخواست امانت

در بخش موجودی ،اگر وضعیت هر يک از ثبتها "موجود در مخزن" باشد .آيکون "درخواست امانت" ،در مقابل آن ثبت
نمايش داده میشود .جهت ارسال درخواست امانت ،روی اين آيکون کلیک کرده و در صفحه درخواست امانت ،پس از
انتخا

نوع امانت و میز امانت ،روی کلید "ارسال" کلیک نمايید.
چاپ

در بخش موجودی ،جهت چاپ هر يک از ثبتها ،روی آيکون "چاپ" کلیک نمايید.

نظرسنجی

با کلیک روی کلید "نظرسنجی" و پاسخگويی به سواالت مطرح شده ،امکان ارائه نظر در مورد رکورد انتخابی فراهم
میگردد.

آدرس ثابت

جهت مشاهده آدرس صفحه ،روی آيکون " آدرس ثابت" کلیک نمايید.
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ویرایش اطالعات

چنانچه مجاز به فهرستنويسی يا نمايهسازی رکورد باشید ،با کلیک روی کلید "ويرايش اطالعات" میتوانید اطالعات
مدرك را در قالب کاربرگه ويرايش نمايید.

کپی رکورد در حافظه

جهت کپی اطالعات از کاربرگه در حافظه ،روی کلید "کپی اطالعات از کاربرگه در حافظه" کلیک کنید .الزم به ذکر است
که اين گزينه فقط برای کارمندان قابل مشاهده میباشد.

افزودن به کتابخانه شخصی

با کلیک روی کلید "افزودن به کتابخانه شخصی" و تعیین گروه مورد نظر ،میتوان مدرك مورد نظر را جهت سهولت
دستیابی در مراجعه بعدی به کتابخانه شخصی اضافه نمود .اين گزينه تنها زمانی قابل مشاهده خواهد بود که کاربر با نام
کاربری و کلمه عبور وارد سیستم شده باشد.

پیشنهاد خرید

با کلیک روی کلید "پیشنهاد خريد" و وارد نمودن مشخصات درخواست ،امکان ارسال درخواست خريد نسخه(هايی) از
مدرك مورد نظر فراهم میگردد.

درخواست رزرو

با کلیک روی کلید "درخواست رزرو" و وارد نمودن مشخصات درخواست ،امکان ارسال درخواست رزرو مدرك مورد
نظر فراهم میگردد .اين گزينه تنها برای اعضای کتابخانه قابل مشاهده خواهد بود.
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