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باشد که با توجه به فیلدهای  قابل مشاهده می جهت جستجوی کتاب صفحه زیر ،ز ورود به سیستم مذکورپس ا

 توان مدرک مورد نظر را جستجو کرد. مورد نظر می

 

 



 شود. تمامی مدارک موجود با فیلدهای انتخابی شما در صفحه نمایش داده می ،پس از اتمام جستجو

از سمت راست صفحه  را "نور انتشارات دانشگاه پیام"گزینه  لیست کتب دیجیتال،برای فیلتر کردن و نمایش 

 نمایش داده شود.امانت جهت  PDFهایی با فرمت  کتابلیست انتخاب نمایید که فقط  (تصویر زیر)

 

 

 

 

 

 

 



 پس از یافتن کتاب مورد نظر، مطابق تصویر زیر گزینه امانت دیجیتال را انتخاب نمایید.

 

 

 باشد. شود. که تفسیر دانلود هر مورد به شرح زیر می در نهایت پیغام زیر نمایش داده می

 



 دانلود فایل کتاب مربوطه دانلود:

یا  PCدانلود برنامه مخصوص باز شدن فایل رمز شده بر روی سیستمهای  :شگر برای ویندوزدانلود نمای

 .لبتاپ

دانلود برنامه مخصوص باز شدن فایل رمز شده بر روی تلفن همراه با  :دانلود نمایشگر برای اندروید

 سیستم عامل اندروید.

 

 خالصه راهنمای نحوه نصب و استفاده از نسخه ویندوز:

فایل نمایشگر دانلود شده را از حالت فشرده خارج نمایید و سپس فایل با پس از دانلود موارد درخواستی، 

 شما نصب شود. رنامه بر روی سیستمرا اجرا نمایید تا ب setup.exeعنوان 

 

 



 

عبور ورود به د که برای ورود، همان نام کاربری و رمز گرد با اجرای برنامه نصب شده، تصویر زیر مشاهده می

 سیستم کتابخانه دیجیتال را وارد نمایید.

 

 گردد: پس از ورود به برنامه صفحه زیر نمایان می

 



 توانید فایل مورد نظر را مشاهده نمایید. می "نمایش فایل"با انتخاب فایل مورد نظر و سپس انتخاب گزینه 

 نکات مهم:

را بر روی صفحه اصلی در کنار  لود شدهکتاب دانفایل ترجیحا به منظور راحتی استفاده از برنامه،  (1

برنامه نصب شده قرار دهید. در غیر اینصورت برای مراجعات بعدی به فایل، مسیر فایل کتاب را 

 فراموش نکنید.

شود، با توجه با اینکه اولین بار در سیستم یا تلفن همراه دانلود  که دانلود می هر فایل کتاب دیجیتالی (2

 باشد. شده است، فقط بر روی همان دستگاه قابل نمایش می

در تمام سیستم  و درج : تا زمانی که برنامه نمایش کتاب دیجیتال باز باشد، کلید کپیموضوع قابل توجه (3

 باشد. شما غیر فعال می

 هر فایل دانلود شده، سیستم مورد استفاده باید به اینترنت متصل باشد.برای نمایش  (4

 سایر اطالعات تکمیلی در سمت راست صفحه برنامه مورد نظر بیان گردیده است. (5

 توجه:

چنانچه هنگام انتخاب کلید امانت دیجیتال با پیام زیر مواجه شدید، مراحل بعدی را به منظور دسترسی به 

 خود دنبال نمایید.فایلهای دیجیتال 

 



 )تصویر زیر( را انتخاب کنید. "امکانات اعضا"و سپس گزینه  "منو اصلی"الف( در باالی صفحه سیستم، سمت راست، گزینه 

 

 را انتخاب نمایید. "نمایش کتابخانه من"با مشاهده تصویر زیر، گزینه  ب(

 



 شوید. "های من فایل"سپس با مشاهده تصویر زیر، وارد گزینه ج( 

 

باشند و با انتخاب هر یک  های دیجیتالی که در امانت شما هستند، قابل مشاهده می لیست تمامی کتاب د( در مسیر عنوان شده،

 را مجددا دانلود نمایید. توانید با کلیک بر روی لینک، کتاب مربوطه شود که می تصویر زیر نمایش داده می

 


