راهنماي استفاده از كتابخانهي ديجيتال
براي ورود به كتابحانهي ديجيتال از نشاني  http://dl.iau.ac.irاستفاده كنيد.

همكاران و يا استادان محترمي كه مايل هستند از خارج از شبكهي دانشگاه به وبگاههاي كتابخانهي ديجيتال متصل شوند ميتوانند از
روش هاي زير استفاده نمايند:

 -1استفاده از روش  :Remote Access Systemاز داخل دانشگاه وارد آدرس كتابخانه ديجيتال شده و از گوشه سمت راست
را كليك نماييد .در صفحه جديد؛ گزينه  New Accountرا انتخاب نماييد.
باﻻي صفحه گزينه
سپس وارد صفحه تعيين هويت متمركز شده و اطﻼعات خواستهشده را تكميل نموده و نهايتا دكمه ثبت را كليك كنيد .در صورت
موفقيت آميز بودن عمليات ثبت نام؛ ايميل حاوي نام كاربري و كد فعالسازي براي شما ارسال مي شود .بر روي لينك فعالسازي
كليك نموده و با استفاده از كد فعالسازي؛ كلمه عبور جديد را تعريف كرده و ثبت نماييد .با كد فعالسازي فقط ميتوانيد كلمه
عبور جديدي به نام كاربري خود اختصاص دهيد .كد فعالسازي فقط يكبار قابل استفاده ميباشد .حداكثر پس از  ٢٤ساعت؛
امكان دسترسي به كتابخانه ديجيتال براي شما فراهم ميشود .مجددا با ورود به آدرس كتابخانه ديجيتال از هر نقطه خارج از
شبكه دانشگاه و وارد كردن نام كاربري و كلمه عبور ميتوانيد  Log inنماييد .پس از ورود ،ليست پايگاههاي قابل دسترس؛ در
سمت راست صفحه نمايش داده ميشود .در حال حاضر پايگاههاي زير از طريق وبگاه كتابخانهي ديجيتال دانشگاه آزاد اسﻼمي
واحد سبزوار؛ قابل دسترس هستند:
)حوزه كشاورزي(Cabi: cabdirect.org
)بزرگترين ناشر كتب الكترونيكي(Springer: link.springer.com
)پايگاه كارگزار مناسب جهت بررسي سوابق تحقيق(EBSCO
Elsevier: sciencedirect.com
Elsevier: scopus.com
Wiley: onlinelibrary.wiley.com

 -٢استفاده از  :VPNاز طريق  VPNبا استفاده از نام كاربر و اسم رمز خويش ميتوانيد به شبكه دانشگاه متصل شويد .براي
ارتباط از بستهي آمادهاي كه به همين منظور ساخته شده ،استفاده نماييد .با كليك روي  ReSearchVPN.zipپرونده را
دريافت كنيد .پس از دريافت پرونده آنرا از حالت فشرده خارج كنيد و سپس روي آن دوبار كليك كنيد .پس از اتصال ميتوانيد
از نشاني فوق استفاده نماييد .توجه فرماييد كه براي استفاده از اين سرويس بايد قبﻼً حساب اينترنت شما شارژ شده باشد(  .اين
سرويس ساعت رايگان ندارد ) چنانچه از ويپيان استفاده كنيد ،در مدت استفاده از كتابخانهي ديجيتال ،مبلغي تعيينشده
بهعنوان نرخ استفاده از اينترنت ،از حساب كاربري شما كسر خواهد شد .براي شارژ حساب ميتوانيد از سامانهي ساشا به نشاني
 http://ic.iaus.ac.irاستفاده نماييد .توجه داشته باشيد كه خطاي هنگام اتصال ميتواند ناشي از عدم اتصال به اينترنت ،اشتباه
در وارد كردن نام كاربر و يا اسم رمز و يا پايان يافتنِ اشتراك اينترنت دانشگاه باشد.

