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 کتابخانه مجازی کلیک نمایید



وارد نرم افزار می شوید ، در سمت چپ قسمت ورود و خروج کاربر 
 مشخص می باشد



 
 برای ورود افرادی که عضو کتابخانه هستند

 در قسمت نام کاربری کلمه مهمان را پاک کنید و 
 .شماره عضویت خود را وارد نمایید

 و بر روی آیکون کلید کلیک نمایید



 کاربر مهمان 

 

 این بخش از نرم افزار کتابخانه امکان  دسترسی کاربر مهمان  برای

 کتابخانه  را دارا  میباشد   آرشیومشاهده  از 

 شما  میتوانید بدون  وارد کردن رمز و فقط با کلیک کردن با رو قفل به

 عنوان کاربر مهمان وارد محیط نرم افزار وبخش آرشیو شوید 



 انواع  جستجو در بخش آرشیو

 

 در سمت  راست  نرم افزار قسمتی قرار دارد به نام  نوع جستجو که در

این قسمت شیوه های مختلف  جستجو نمایش داده شده  است که  بسته به  

 .نیاز کاربر انتخاب میشود  

 



 

 جستجوی ساده 

 

 در این بخش میتوایند بسته به  نیاز خود حوزه اطالعاتی مورد نظر  را

در این قسمت وارد کرده ویک نمای کلی از موجودی کتابخانه در این 

 زمینه مشاهده کنید 

 قبل از هر جستجو باید پایگاه اطالعاتی خود را انتخاب کنید 



نتیجه ی جستجو    

 بخش ساده



 نمای کلی از یافته وتعداد کتابهای موجود 



 بهترین روش جستجو 

 (برگه دان)

 بهترین روش برای رسیدن به هدف جستجو از نوع  برگه دان میباشد که

 در سمت راست  بر روی آن کلیک کرده وصفحه  زیر نمایش داده میشود 

 با کیلیک کردن بر روی گزینه موجود می توانید به صورت جزیی به

 جستجو بپردازید



 سایر بخش مو جود در بخش جستجو 

 در قسمت های دیگر جستجو نیز به شکل جستجو برگه دان ولی به

صورت جزیی تر ودقیق تر می باشد که نمایی از همه ی آنها ارایه شده  

 .است 

 جستجوی عبارت 



 جستجوی پیشرفته وترکیبی 



  

 نتایج جستجو

 (برگه دان )



 نمایش اطالعات یافت شده از جستجو کتاب 

 به سه شکل  میتوانید اطالعات یه  کتاب جستجو شده را مشاهده  کنید 

  خالصه 

 کامل 

 برچسبی 



 

 

 مشاهده  اطالعات کامل کتاب

 



 در این بخش از مشاهده  اطالعات  کتاب امکان
رزرو کتاب وهمچنین مشاهده  موجودیت  کتاب 

در صورت در امانت بودن شما .وجود دارد 
میتوانید کتاب را رزرو کرده ودر تاریخ مورد 

 نظر به کتابخانه مراجعه کرده ودریافت کنید 



 مشاهده  برچسبی اطالعات کتاب 



از دیگر امکانات  کتابخانه  آرشیو ارتباط مستقیم با کتابخانه 

مجازی است    
 در صورتی که کتاب جستجو شده  در ارشیو کتابخانه  باشد ودر

ضمن همان کتاب در بخش مجازی موجود باشد شما بدون مراجعه 

ب کتابخانه مجازی میتوانید از بخش نتایج جستجو با آن لینک شده  

 .کتاب را آنالین مورد بررسی ومطالعه  قرار دهید 

 بر روی کلمه جستجوهایا از طریق کلیک 





کتاب ها این صفحه برای شما باز   با کلیک بر روی هر کدام از
.بزنیدمی شود ، بر روی                                       



 لینک شدن کتابخانه آرشیو ومجازی 



خود کتاب بخوانید و از کتاب خواندن لذت ببرید در اوقات فراغت  
 

 منتظر کتاب های جدید در 
...کتابخانه مجازی دبستان سوده باشید  


