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 کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان

 

بر روی گزننته  (   https://library.iut.ac.ir)    رود بته اتتتامتانته کتتابختانته مرکزیواز  بعت     ثبت  اتانتان نتامتهبرای  

 کلیک نمانی .در منوی باالی صفحه   "ثب  اانان نامه"

 

 .ری همانن  شکل زنر مشاه ه می نمانی  تصون "ثب  اانان نامه"با کلیک بر روی گزننه 

 

در صتورتی که اانان نامه شتما بصتورا ساراتی نگاره شت ه اا ا اانان نامه های سارای را انتخای نمانی  و در 

نگاره شت ه اات ا اانان نامه های التیر را انتخای نمانی . با   صتورا انگلییتیاانان نامه شتما بصتورتی که 

انتخای اانان نامه های ساراتتی و کلیک بر روی گزننه تانی ا تصتتونری همانن  شتتکل زنر برای ورود ا   اا  

 مشاه ه می شود.
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 اولا ک  انران اک اانان نامه خود را وارد نمانی . سیل  در  .1

ااتفاده شود و در انتها نام خود را وارد نمانی .   "ا"ابت ا نام خانوادگی و بع  نک    اآور  نام ا ن    در سیل   .2

 )نام خانوادگیا نام(

 نیز وارد نمانی . اا آن روان سر ی ندر صورا وجود های بع ی  نوان و در سیل   .3

هر ک ام   کادر  در )+(  ج ن   با زدن گزننه  ا مشاور و داور ا نام اااتی  راهنمبرای وارد کردن    ادامهدر   .4

  از اااتی

 

 خود را جیتجو و انتخای نمانی .   ااتیدر صفحه بع ی همانن  تصونر زنر ا

 

 . را خواهی  داش   "ذخیره و ج ن  "و    "ذخیره"در انجره بع ا همانن  تصونر زنر دو گزننه  اس از آن  

 

شما   ااتاد  انوادگینام و نام خ  "ذخیره"دارن  با زدن گزننه    ا مشاور و نا داوراگر تنها نک ااتاد راهنما

مج د   "ذخیره و ج ن  "دارن  با زدن گزننه    نمانش داده می شود. اما اگر چن  ااتاد  در سیل  ااتاد

جیتجو وارد می شون  و می توانی  اااتی  ج ن  را هم اضاسه نمانی ا در انتها با زدن گزننه به صفحه  

 اضاسه می شون .  انتخای ش ها تمامی اااتی   "ذخیره"

شما در بخش جیتجو وجود ن اردا با مراجعه به سرم زنر    راهنماا مشاور و نا داور   درصورتیکه ااتاد

 را ب هی  و بع  از ثب  ش نا مراحل را انجام دهی .  ااتی  درخواا  ثب  ا

registration-orm/professorhttps://lib.iut.ac.ir/fa/f 
 

 مربو ه   هایساع از اانان نامه را نیز در سیل  مقطع تحصیلیا دانشک ها رشته تحصیلیا گرانش و اال د .5

 وارد نمانی .
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 به شرح زنر وارد نمانی : ر ادامه صفحه شمار اانان نامه را د .6

 انیبل از مق مه بصورا حروف الفبابت انی اانان نامه تا قصفحاا  •

 ا •

 ".ص"تع اد صفحاا اصلی را تا اانان سهرا  منابعا بصورا   د وارد نمانی  و  بارا  •

• : 

مصورا "از  بارا های  اانان نامه شامل تصونرا ج ول و نمودار می باش   در صورتی که    در ادامه نیز •

 ااتفاده نمانی . "ج ولا نمودار 

صفحه اصلی که دارای تصونرا ج ول  95بعنوان مثال نک اانان نامه با تع اد هش  صفحه ابت انی و 

 گردد. مصورا ج ولا نمودار( وارد می  :  .ص95و نمودار می باش  بصورا )هش ا 

بر روی   همانن  تصونر زنرا از  رنق کلیکادامه تمامی کلی  واژه های من رج در بخش چکی ه را  در   .7

 وارد نمانی .در بخش توصیفگرها   "ج ن  "نماد 

 

 ر کلی  واژه در نک سیل  وارد شود و بع  ذخیره شود. ه

  "بارگذاری"انتخای گزننه  باش  که با انتخای سانل مورد نظرا و  اانان نامه می    PDFسانل    اآخرنر سیل   .8

 
 

 نش داده می شود. نما "قی  اراال ش  سانل با موس" ایغامزنر تصونر همانن  

 انجره بارگذاری نمانش داده می شود( PDF)الزم بذکر اا  تنها با انتخای سانل از نوع 

 

 حتما شامل امضای اااتی  باش .  PDFسانل توجه نمانی  
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ا   اا سرما برای کارشناس اانان نامه های کتابخانه مرکزی   "ذخیره"کلیک بر روی گزننه  با  در اانان نیز  

از اانان نامه به  چاای الزم اا  با نک نیخه  ااراال می گردد. برای تانی  و تیونه حیای با کتابخانه مرکزی

 بخش اانان نامه های کتابخانه مرکزی مراجعه نمانی .

  ک انران اکا ا ن  آورن ها  نوانا ااتاد راهنماا مقطع تحصیلیا دانشک ها رشته "ا   اا  د  والزم بذکر اا  ور

 اجباری می باش .  "PDFا صفحه شمارا توصیفگرها و سانل دساعاال گرانش تحصیلیا  ا تحصیلی

 

 می باش . ثب  اانان نامه های سارای سرانن   نان نامه های التیر نیز مشابهثب  اا

 

 تماس حاصل سرمانی .  031- 33912564راهنمانی بیشتر با شماره تلفر  در صورا نیاز به

 

ی اااتی  در سانل ثب  ش ه وجود داردا نبودن صفحه امضا  نکی از اصلی ترنر مشک تی که در اانان نامه هایِ

PDF  در صورتیکه بع  از اراال اانان نامها    ااراال ش ه می باش . لذا ضمر دق  در اراال و ثب  ا   اا

 نیاز به ونرانشِ ا   اا وجود داش ا از  رنق ادامه راهنماا امکان ونرانش ا   اا وجود دارد. 

زنرا اانان نامه ثب  تصونر    همانن    "هونرانش اانان نام"و انتخای گزننه  با ورود به صفحه ثب  اانان نامه ها  

 ش ه شما نمانش داده می شود. 

 

 نوان اانان نامها  همانن  تصونر زنر وارد با انتخای اانان نامه و کلیک گزننه ونرانش و نا دوبار کلیک بر روی  

 بخش ونرانش اانان نامه می شود. 

 

 ا   اا ثب  ش ها ونرانش می گردن .  "اص ح"و بع  از انجام اص حاا مورد نظرا تواط گزننه 

نیب  به قبلی را حذف نمانی  و بع     حذفا سانلِ   نمادِابت ا تواط    اPDFالزم بذکر اا  جه  تغییر سانل  

 انتخای سانل ج ن ا اق ام نمانی .
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 مشخص ش ه در تصونر زنرا امکان مشاه ه سانلی که اراال نموده ان  را خواهی  داش .   همچنیر تواط نمادِ

 

اگر در سیل هانی مانن  چکی ه سارای و انگلیییا  باراا و نا سرمول هانی خاص وجود دارد که برنامه آن ها  

نجره ای مشابه تصونر را سشار دهی . ا  Ctrl+Kرا قبول نمی کن ؛ هنگامی بر روی سیل  قرار دارن  کلی  های  

 زنر مشاه ه می شود. 

 

اگر  باراا شما در انر انچره وجود داش  از آن ااتفاده نمانی . در غیر اننصورا اعی کنی   باراا خود را  

 ااده اازی و نا به روشی دنگر بیان نمانی  و در غیر اننصورا  باراا غیر مجاز را حذف نمانی .

مح ودن  در تع اد کلماا دارد درصورتیکه چکی ه شما بیش از ح  مجاز می باش ا  همچنیر سیل  چکی ه  

 چکی ه را خ صه نمانی .
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