راٌّوای جستجَی کتاب در ًزم افشار کتابخاًِ ثٌا ٍیژُ کاربزاى کتابخاًِ
کاربر گراهی
استفاده و جستجوی صحیح از کتابهای هوجود در کتابخانه هلسم به آشنایی با نرم افسار است  ،لطفا جهت انجام یک جستجوی صحیح هوارد
زیر را دقت هطالعه کنیذ.
 .1مزيرگز  ، IEیا مزيرگز  chromeرا باس کىیذ.
 .2يريد بٍ ساماوٍ کتابخاوٍ ثىا داوشگاٌ ػلًم پششکی ماسوذران بٍ آدرس ایىتزوتیhttp://lib.mazums.ac.ir

 .3گشیىٍ ورود به سیستن را بشویذ ي وام کاربزی ي کلمٍ ػبًر خًد را يارد کىیذ.

 .4پس اس يريد بٍ صفحٍ اصلی وزم افشار کتابخاوٍ  ،کافیست در کادر جستجً  :ػىًان  ،وام وًیسىذٌ یا مًضًع را يارد کىیذ
َ .5ماوطًر کٍ در تصًیز مشاَذٌ میکىیذ وتایج جستجً را بٍ ومایش میگذارد کٍ بزاساس مىًَا ي فیلتزَای سمت چپ تصًیز میتًاویذ جستجًی
خًد را محذيد کىیذ
 .6در سمت راست تصًیز محل وگُذاری ػىايیه جستجً شذٌ بٍ ومایش گذاشتٍ شذٌ کٍ شما می تًاویذ مزکش مًرد وظز خًد را اوتخاب کىیذ.

 .7در سیز ػىًان جستجً شذٌ  ،محل وگُذاری قیذ شذٌ است کٍ با کلیک بز ريی ایه گشیىٍ صفحٍ جذیذی باس میشًد کٍ در آن تمام وسخٍ َای
مًجًد ي مزجغ یا غیزمزجغ بًدن ػىًان را بٍ ومایش گذاشتٍ میشًد .
وکتٍ :بٍ ػبارت يضؼیت در کادر مزبًطٍ تًجٍ کىیذ  .در صًرتی کٍ کتاب مًردوظز شما اماوت باشذ در قسمت يضؼیت مشخص میشًد ي اگز
مًجًد باشذ با کلیک بز ريی رسي مىبغ مًردوظز را میتًاویذ بزای خًد رسري کزدٌ ي جُت اماوت کتاب شمارٌ راَىما یا ػىًان کتاب را یادداشت ي بٍ
کتابذار مزکش مًردوظز ارائٍ دَیذ .

 .8حال در صفحٍ ايل وزم افشار ،با کلیک بز ريی مىً اصلی ي اوتخاب گشیىٍ امکاوات اػضا  ،يضؼیت مذارک ،مذارکی کٍ رسري کزدیذ ببیىیذ.
وکتٍ :در ایه قسمت  ،قًاویه اماوت را حتما مطالؼٍ کىیذ.

 .9با َماَىگی کتابخاوٍ مزکش مًردوظز  ،میتًاویذ کتاب رسري شذٌ را تا تاریخ تؼییه شذٌ مىذرج در قًاویه اماوت تحًیل بگیزیذ.
اس صبز ٍ حَصلِ شوا در هطالعِ ایي راٌّوا بی ًْایت سپاسگذارین
مًفق باشیذ – کتابخاوٍ مزکش آمًسشی درماوی امام خمیىی(رٌ) ساری

