
كتابخانه شخصيراهنماي استفاده از 
بر روي پورتال مركز اطالع رساني



 را ابعيمن توانيد مي شما شخصي كتابخانه امكان از استفاده با     
 د،كني مي انتخاب و جستجو رساني اطالع مركز پورتال در كه
 در و نماييد ذخيره پورتال روي بر خود مجازي هاي قفسه در

  .باشيد داشته دسترسي ها آن به بعدي مراجعات



library.nioc.ir/portal نشانی پورتال مرکز اطالع رسانی را وارد نمایيد



ورود

کليک نمایيد“ ورود”روی گزینه 



شماره عضویت خود را وارد نمایيد

را وارد نمایيد  123456789

را بفشارید“ ورود”دکمه 

١

٢

٣



پروفایل علی احمدی  خروججهت تغيير رمز، بر روی پروفایل خود کليک فرمایيد



را وارد نمایيد ١٢٣۴۵۶٧٨٩

کلمه عبور جدید را وارد نمایيد

کلمه عبور جدید را تکرار نمایيد

مدیریت حساب

کليک فرمایيد“ تغيير کلمه عبور”بر روی “ مدیریت حساب”در قسمت 

ورتغيير کلمه عب

١

٢

٣

۴

۵



پروفایل علی احمدی 

٢

١

کليک نمایيد“ تنظيمات کتابخانه شخصی”روی 
کليک بفرمایيد+ سپس جهت ایجاد یک قفسه جدید روی عالمت 



١نامی برای قفسه خود انتخاب نمایيد

“  قفسه کتابشناختی”در قسمت نوع، 
را انتخاب کنيد

٢

را بفشارید“ ذخيره”دکمه  ۵

پروفایل علی احمدی 

٣ جهت نمایش عمومی قفسه های تان برای سایر کاربران، تيک 
را فعال نمایيد“ گروه عمومی”



ی شما نمایش داده می شود)ها(، قفسه “کتابخانه شخصی”با کليک بر روی 

پروفایل علی احمدی 



ی خود به قسمت )ها(برای یافتن و قرار دادن منابع در قفسه 
“  جستجوی فارسی”مراجعه کنيد و  سپس “ جستجو در منابع”

را انتخاب نمایيد“ جستجوی التين” ”یا 

پروفایل علی احمدی 

١

٢



عبارت جستجو را در این قسمت وارد نمایيد

در صورت تمایل، بازه زمانی مورد نظر خود را در این قسمت وارد کنيد

کليک نمایيد“ انجام جستجو”بر روی 

١

٢

٣



نوع منبع اطالعاتی موردنظر خود را انتخاب بفرمایيد

پروفایل علی احمدی 



افزودن ”از سمت راست باالی رکورد منتخب خود، 
را انتخاب بفرمایيد“ به کتابخانه شخصی



در پنجره جدید، کنار نام قفسه مورد نظرتان تيک بزنيد

ی کليک بفرمایيد تا اطالعات کتابشناخت“ ثبت”بر روی دکمه 
منبع اطالعاتی در قفسه موردنظر شما قرار گيرد

١

٢



با تشكر از توجه شما


