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 آشنایی با نرم افسار کتابخانه
  و

 نحوه بازیابی منابع اطالعاتی
 



 تعریف ورم افسار کتابخاوٍ

 اص یىی تا وِ است اطالػات تاصیاتی ٍ پشداصش رخیشُ، تشای ای سایاًِ ای تشًاهِ•

 ًشم .است ضذُ ًَضتِ  آى تِ دستشسی هختلف سطَح تا ًَیسی تشًاهِ ّای صتاى

  فاسسی، وتاتْای)وتاتطٌاختی اطالػاتی پایگاُ چٌذیي اص هتطىل وتاتخاًِ افضاس

 (ّا ًاهِ پایاى فاسسی، ًطشیات التیي، ٍ فاسسی الىتشًٍیه وتة التیي، وتاتْای

 .وٌذ هی هتصل ّن تِ سا وتاتخاًِ چٌذیي ّوضهاى وِ تاضذ هی

 یه لالة دس اطالػاتی هٌثغ ّش هَضَػی ٍ تَصیفی اطالػات افضاس ًشم ایي دس•

 ضواسُ ػٌَاى، ًَیسٌذُ، اصفیلذّای سوَسد ّش .ضَد هی دادُ ًوایص سوَسد

 .است ضذُ تطىیل تاصیاتی ضواسُ ٍ ًطش سال ًاضش، هَضَع، ٍیشایص،
 

 

 



 



 افسار کتابخاوٍ مراحل يريد بٍ ورم 
 

 تِ ٍب سایت پشدیس تِ آدسسٍسٍد 1)

 ٍب سایت  Headerولیه تش هٌَی وتاتخاًِ دس 2)

 QR Codeیا اسىي ولیه تش لیٌه ًشم افضاس وتاتخاًِ 3)

http://www.gums.ac.ir 

 



(1 
 
 

 کتابخاوٍعضًیت در مراحل 
 
 اتتذا تش گضیٌِ دسخَاست ػضَیت ولیه وٌیذ(. 1
 هطخصات واستشی خَد سا ٍاسد ًواییذ(. 2
 
 پست الىتشًٍیه ٍ ضواسُ تلفي ّوشاُ خَد سا ٍاسد ًواییذ(. 4
 
 

 

 ضواسُ داًطجَیی سا ٍاسد وٌیذ  

 سا ٍاسد وٌیذ  هلی  ضواسُ 





وذ تائیذ ػضَیت سا تِ ضواسُ هَسد ًظش اسسال ًوَدُ یا تش سٍی لیٌه ًاهِ الىتشًٍیىی اسسال ضذُ (. 5
 .ولیه ًواییذ

افراد ياجذ شرایط  عضًیت می تًاوىذ بٍ َمراٌ عکس اسکه شذٌ  خًد بٍ کتابخاوٍ مراجعٍ ومًدٌ ي با : وکتٍ

 .تکمیل فرم عضًیت ، مراحل ثبت وام را اوجام دَىذ



 
 با نام کاربری و رمس عبور وارد سیستم شوید 

 

 شمارٌ داوشجًیی: وام کاربری

 شمارٌ ملی: کلمٍ عبًر



 مشاَذٌ ي تمذیذ مذارک اماوتی

 



 جستجًی سادٌ
 

 سا اًتخاب وٌیذ... دس اتتذا یىی اص فیلذّای آصاد،ػٌَاى، پذیذآٍس، هَضَع(. 1

 هَلؼیت هىاًی ولیذٍاطُ سا دس فیلذ اًتخاب ضذُ تؼییي وٌیذ(.  2
 ولیذٍاطُ سا دس وادس جستجَ تایپ وٌیذ.( 3

 

  

1 2 3 



 اعمال محذيدیت َا ي فیلترَای مًرد ویاز  بر وتایج جستجً
هشحلِ ّواًطَس وِ دس تصاٍیش ریل هطاّذُ هی وٌیذ  هی تَاًیذ ًتایج  جستجَی خَد سا تا اًتخاب  ّش یه اص پایگاُ دس ایي 

 ٍ سدُ اصلی هحذٍد تش وشدُ تا هٌثغ هَسد ًظش تاصیاتی ضَد ISBN/ISSNاطالػاتی، ػٌَاى، پذیذآٍس، هحل ًگْذاسی، 

 



 



 رزري مذرک
 
 دس اتتذا پس اص جستجَ ٍ تاصیاتی وتاب هَسد ًظش تش گضیٌِ سصسٍ ولیه وٌیذ . 1

 
 



پس اص هطاّذُ ٍضؼیت ٍ اًتخاب هحل ًگْذاسی وتاب هَسد ًظش سا سصسٍ . 2
 وٌیذ

 
 

 .ّش ضخص هجاص تِ سصسٍ دٍ وتاب هی تاضذ: ًىتِ
تَسط وتاتخاًِ، هی تَاًذ ( وتاب سصسٍ ضذُ)ساػت تؼذ اص اػالم تاصگطت  48هتماضی تا 

 الذام تِ اهاًت وتاب ًوایذ



 



AND 

 

((Brain AND Surgery 

 
 داضتِ ّن تا حتوا سا فَق ولیذٍاطُ دٍ وِ ضذ خَاٌّذ تاصیاتی هذاسوی تٌْا حالت ایي دس

   .تاضٌذ
 

 ساصد هی هحذٍد سا ًتایج ٍ دادُ ًطاى سا هفاّین اضتشان (ٍ)  ANDػولگش



OR 

 

((Education OR Learning 

 
  یا هجضا طَس تِ سا فَق ّای ولیذٍاطُ اص یه ّش وِ ضذ خَاٌّذ تاصیاتی هذاسوی حالت ایي دس
 .تاضٌذ داضتِ ّن تا
 

 تشای تیطتش ٍ ساختِ گستشدُ سا ًتایج .دّذ هی ًطاى سا هفاّین جوغ (یا) OR ػولگش
 .گیشد هی لشاس استفادُ هَسد هطخص هفَْم یه اص هتشادف ولوات تشویة



NOT 

 

 

 

(Human NOT Animal) 

 
 ًذاضتِ ّن تا سا فَق ولیذٍاطُ دٍ ٍ Animal ولیذٍاطُ وِ ضًَذ هی تاصیاتی هذاسوی حالت ایي دس

 تاضٌذ
 

  تِ هفَْهی حزف ٍ وشدى هستثٌی تشای ٍ دّذ هی ًطاى سا هفاّین تفشیك (تجض) NOT ػولگش
 .سٍد هی واس

 



 جستجًی پیشرفتٍ
 

دس ایي جستجَ هی تَاًیذ تا استفادُ اص ػولگشّای تَلی ولیذٍاطُ ّای تؼییي ضذُ سا تشویة  
 ًوَدُ ٍ جستجَی دلیك تش ٍ جاهغ تشی اًجام دّیذ



 بازیابی پایان وامٍ َا
 
 دس اتتذا تا ًام واستشی ٍ سهض ػثَس ٍاسد سیستن ضَیذ. 1
 فیلذ هَسد ًظش سا اًتخاب ًوَدُ ٍ ولیذٍاطُ سا دس وادس جستجَ تایپ وٌیذ. 2

 

 

 
 

 

 

1 

2 



جْت هطاّذُ لسوت ّایی اص هتي پایاى ًاهِ تشضىل ریل سپس تش گضیٌِ ًوایص .3
 ولیه ًواییذ 

 

3 



تشای داًلَد پایاى ًاهِ تا سطح دستشسی اص پیص تؼشیف ضذُ دس هتي دس اتتذا تش ضىل . 4
 .رخیشُ ولیه وشدُ ٍ سپس صفحات هَسد ًظش سا اًتخاب وٌیذ

 .صفحِ هی تاضذ100تؼذاد صفحات لاتل داًلَد سٍصاًِ *
4 



 کتابخاوٍافسار وسخٍ اوذريیذ ورم 

 
ًسخِ اصلی یه فایل اجشایی است وِ تِ ساحتی لاتل ًصة تش سٍی هَتایل ٍ یا تثلت تَدُ ٍ تٌْا 

جستجَی هٌاتغ لاتلیت الصم است واستشاى تِ ایٌتشًت هتصل ضًَذ، خذهات لاتل اسائِ تِ واستشاى 
 .ّا هی تاضذاطالػاتی هَجَد دس وتاتخاًِ 


