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نرم افزار یکپارچه کتابخانه مرکزي و کتابخانه 
هاي تابعه

جستجوي سریع  1

جستجوي 2
پیشرفته







شماره راهنما



قلب



پاتولوژي

وارد کردن عبارت مورد جستجو

بازیابی  : واژه
تمامی  
کلمات 
عبارت  

بدون حفظ   
ترتیب  

جستجوي  
:  دقیق

بازیابی  
تمام 

کلمات 
عبارت  
با حفظ  
ترتیب



می توانید ” ..محدود به“با استفاده از پارامترهاي موجود در •
:جستجوي خود را محدود تر کنید

نوع مدرك خاصی از جمله کتاب، پایان نامه، مجله  : نوع ماده -1
...و

جستجوي بر اساس محلی که مدرك درآنجا : محل نگهداري -2
نگهداري می شود

مدارکی را که نسخه دیجیتال دارند: منابع دیجیتال -3
یافتن مدارکی که نسخه فیزیکی دارند:  موجودي -4 





همان شرایط جستجوي ساده را دارد با این تفاوت که 
امکان ” محدود به“و ” اضافه“ با انتخاب کلید 

.جستجوي دقیق تري فراهم می شود



افزایش دقت در مقابل کاهش منابع بازیابی شده:  ”و”عملگر•

افزایش میزان منابع بازیابی در مقابل کاهش دقت بازیابی :  ”یا ”عملگر •
 مواردي در جامع نتایج به دستیابی منظور به : کاربرد(•

: که
واژه یک براي متعددي مترادف اصطالحات وجود–
واژه یک براي مرتبط مفاهیم وجود–
واژه یک براي متفاوت امالهاي وجود –

 کلیدواژه چند یا یک حاوي مدارك کردن مستثنی : ”بجز” عملگر•
 جستجو نتایج از

 جستجو دامنه  کردن محدود•



تایپ واژه یا بخشی از عبارت مورد نظر



نمایش نتایج مرور به ترتیب الفبا 
ترکیب نتایج منتخب مرور با   -1

)  یا/و(انتخاب عملگر مورد نظر
محدود کردن نتایج جستجو با   -2

...  محدود به کمک بخش 
مشاهده نتایج جستجو پس از   - 3

جستجوکلیک بر روي 

در مرور، جستجو بر اساس  : نکته* 
ابتداي کلمه امکانپذیر است و اگر  

واژه انتخابی در ابتداي فیلد نباشد، در  
هنگام نمایش نتایج بازیابی نخواهد 



کتابخانه شخصی
 .است کاربر هر براي اختصاصی محیط یک شخصی کتابخانه -

  را خود نظر مورد منابع و مدارك تواند می کاربر محیط این در
 نگهداري و گروهبندي خود عالقه اساس بر جستجو از پس

.نماید
 از یک هر ازاء به رزرو و  تمدید و مشاهده امکان همچنین -

 .دارد وجود بخش این در تابعه هاي کتابخانه
  کاربري نام با باید کاربر شخصی کتابخانه از استفاده براي *

  وارد خود )ملی شماره(عبور رمز و)دانشجویی شماره(
.شود سیستم





در صورت عدم ورود با مشخصات ذکر شده به کتابخانه مراجعه و : توجه  
.  درخواست اصالح نام کاربري نمائید

شماره دانشجویی  ي نام کاربر
شماره ملی    کلمه عبور



ورود به صفحه شخصی





تمدید و رزرو مدارك به صورت آنالین





در بخش عملیات، به  
درخواست تمدید منزله 

با  .می باشدمدرك 
انتخاب این درخواست، 
وارد صفحه ي تمدید 
می شویم و امکان  

انتخاب تاریخ  بازگشت  
. فراهم است







درخواست رزرو

















بازه زمانی رزرو 
.یک روزه است



در بخش  
عملیات  
امکان  

ویرایش و  
انصراف هم 

وجود دارد



با آرزوي موفقیت 
روزافزون شما


