ساٌّوای سصسٍ هٌاتغ اطالػاتی:
ًحَُ سصسٍ هٌثغ
ًحَُ آگاّی اص ًگْذاسی هٌثغ سصسٍی تشای ػضَ هَسد ًظش
ًحَُ لغَ سصسٍ هٌثغ

نحوه رسرو هنبع

پس اص اًجام جستجَ (تشای آشٌایی تا شیَُ جستجَی هٌاتغ کتاتخاًِ ،تِ لیٌک راهنوای جستجوی هنااعع دس ٍب ساای کتاتخاًاِ هشاجؼاِ
ًواییذ)ً ،تیجِ جستجَ تِ شکل صیش ًوایش دادُ خَاّذ شذ:

دس ایي هشحلِ تا اًتخاب گضیٌِ «هالحظِ هَجَدی» هی تَاًیذ اص ٍضؼی اهاً هٌثغ (هَجَد ،سصسٍ یا اهاً ) اطالع یاتیذ.

دس صَستی کِ هٌثغ هَسد ًظش دس اهاً یا ًگْذاسی ػضَ دیگشی تاشذ ،تِ هٌظاَس سصسٍ آى ،گضیٌاِ درخواسا سانذ اس ستساتن اهانا سا
اًتخاب ًواییذ .تا اًجام ایي کاس پٌجشُ صیش تاص هی شَد:

دس ایي پٌجشُ ،شواسُ ػضَی ٍ کلوِ ػثَس خَد سا ٍاسد ًواییذ.
*شواسُ ػضَی داًشجَیاى ،شواسُ داًشجَیی آًْا اس .
*کلوِ ػثَس خَد سا کِ اص تخش اهاً دسیاف ًوَدُ ایذ ،پس اص اٍلیي ٍسٍد تِ سیستن اهاً  ،اص طشیق گضیٌِ «تغییاش کلواِ ػثاَس» ،تغییاش
دّیذ.
*دس کادس کذ هیلِ ای الصم ًیس چیضی تٌَیسیذ.
پس اص اًتخاب گضیٌِ اتصال ٍاسد صفحِ ای تِ شکل صیش خَاّیذ شذ:

تا اًتخاب دکوِ رسرو سنذ ،سٌذ دس لیس سصسٍ شوا قشاس خَاّذ گشف .
* تیک ()هشتَط تِ سصسٍ سایش ًسخِ ّا سا تشداسیذ.

آغاس نگهذاری سنذ تشای ػضَ
تشای آگاّی اص ایي هطلة کِ آیا هٌثؼی کِ سصسٍ کشدُایذ ،تِ کتاتخاًِ تاصگشتِ ٍ دس ًگْذاسی شاوا اسا یاا خیاش ،پاس اص اًتخااب گضیٌاِ
سشٍیس ّای اهاً ٍ ،اسد ًوَدى ًام کاستشی ٍ کلوِ ػثَس ٍ ،اًتخاب گضیٌِ سصسٍ اص صفحِ هشتَطٍِ ،اسد صفحِ صیاش خَاّیاذ شاذ .دس ایاي
صفحِ ٍجَد ػثاست آهاده اهان

دس قسو ٍضؼی ًشاى دٌّذُ ًگْذاسی کتاب تشای ػضَ هی تاشذ.

*تِ تاسیخ اًقضا تَجِ داشتِ تاشیذ.

حذف رسرو

دس صَست ًیاص تِ حزف سصسٍ ،پس اص اًجام هشاحل هزکَس دس قسو قثل ،دس صفحِ ریل تا اًتخاب گضیٌِ حذف رسرو اص هٌَی تاالی
صفحِ ،هیتَاًیذ ًسث تِ اًجام ایي کاس اقذام ًواییذ.

نکته ههن :پس اس اتوام فعالت

هورد نظز در عخش سزویس های اهان  ،حتواً کلتذ قطع اتصال کارعز اهان

را انتخاب نوایتذ.

