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 راهنماي سفارش كتاب از طريق كتابخانه ملي 

با نام کاربری و رمز عبور خود، از منوی اصلی وارد    (https://library.iut.ac.ir)  بعد از ورود به سامانه کتابخانه

 شوید.  "سفارش مدرک"و بعد   "سفارشات"

 

 

 

 زیر نمایش داده می شود. صفحه ای مشابه تصویر 

 

ای  ه  با وارد نمودن عنوان کتاب، در صورتیکه از این عنوان در کتابخانه موجود باشد، همانند تصویر زیر کتاب

 موجود نمایش داده می شوند.
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. در صورتیکه نیاز به سفارش  سفارش دهید   "سفارش مجدد"می توانید یکی از همین کتاب ها را مجدد با گزینه  

 د خارج شوید. مجدد نداشتید با کلیک بر روی بخشی از پایین صفحه از سفارش مجد 

 

 د را خواهید داشت. با وارد نمودن دلیل سفارش مجدد، امکان سفارش مجد 

وارد گردد.  نده، ناشر و ...  یس اطالعات دیگر کتاب مانند نو  ، در لیست وجود نداردبرای جستجوی کتابی خاص که  

شد، صفحه ای جداگانه مانند تصویر  خانه نباع کتابدر مناب، ناشر و ...  نویسندهکتاب با این  صورتیکه  دربا این کار  

 و شما از این طریق می توانید کتاب را سفارش دهید.   ش داده می شودزیر برای سفارش کتاب نمای 

 

 

طالعات کامل کتاب را با  پیشنهاد می شود قبل از تکمیل فرم سفارشات، ا  د؛توجه به این نکته ضروروی می باش 

بررسی و خرید  ار سرعت  با این ک   ( پیدا نمایید.http://www.nlai.irجستجوی کتاب در سایت کتابخانه ملی )

 ، بیشتر می شود. کتاب
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 کتاب از کتابخانه ملی بعد از ورود به سایت کتابخانه ملی   یبرای جستجو 

 

همانند تصویر زیر  و    کتاب را پیدا کنید   ، "سازمانجستجوی در منابع  "با وارد نمودن عنوان کتاب خود در بخش  

 شابک در سامانه کتابخانه استفاده کنید.از شابک کتاب در بخش 

 

https://lib.iut.ac.ir/
https://lib.iut.ac.ir/
https://lib.iut.ac.ir/


https://lib.iut.ac.ir / 
 

 دانشگاه صنعتی اصفهان کتابخانه مرکزی  

 

 نید و می توانید سفارش دهید. این کار مشخصات کامل کتاب را مشاهده می ک با 

 

 ه می گردد. بعد از ارسال درخواست تصویر مشابه تصویر زیر مشاهد 

 

 ، سفارش های شما مشخص می باشد."لیست سفارشات من"ش در بخدر نهایت 

 

در صورتیکه تصویری    ، وضعیت آن به شما نمایش داده می شود.برای هر کتاب  "گردش کار "با انتخاب گزینه  

 مشابه تصویر زیر مشاهده گردد، یعنی با درخواست شما موافقت نشده است.
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 .به تصویر زیر مشاهده می شودمشای گردش کار تصویردر صورت خرید کتاب در بخش 

 

مبرای   پیشنهاد  نیز  انگلیسی  های  کتاب  سایت سفارش  از  کتاب  کامل  مشخصات  ابتدا  شود    ی 

(https://www.loc.gov ) استفاده شود.  "کتاب التین" تهیه شود و بعد از سربرگ 
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