
به گام جستجو در سریع و گام آموزش 
 ویژۀ کاربران کتابخانه: نرم افسار آذرسا

 :کٌٌذُتِْ٘ 

 زّرُ ػباس٘اى

 کارضٌاس بخص فٌٖ کتابخاًِ هرکسٕ
 



آهَزش ًحَٓ جستجَ، بازٗابٖ ٍ 
دسترسٖ بِ هتي پاٗاى ًاهِ ّا با استفادُ  

 (آررسا)از ًرم افسار کتابخاًِ 



درس نرم آفزآر ک تابخانه
 
 آ

 :بب کلیک بر لیىک زیر يارد سبیت کتببخبوٍ شًیذ•
 
 

8080http://elib.skums.ac.ir: 



 

ًواٖٗ از صفحٔ اٍل 
 ًرم افسار کتابخاًِ

با کل٘ک بر رٍٕ اٗي 
گسٌِٗ ٍارد پرٍفاٗل 
 .خَد ضَٗذ



 
ًام کاربرٕ ٍ پسَرد خوَد را  

 .ٍارد کٌ٘ذ
هؼوَالً بِ صَرت پ٘ص فور   
ًام کاربرٕ کذهلٖ ٍ پسوَرد  
 6-1ضوووارُ داًطووجَٖٗ ٗووا   

 .است
 .رهس قابل تغ٘٘ر است

 
اگر ًتَاًست٘ذ ٍارد ضَٗذ پس 
باٗووذ بووا اسووتفادُ از قسوووت  
ػضوووَٗت  اٗوووي فرآٌٗوووذ را 
تکو٘وول ٗووا بوورإ راٌّووواٖٗ  
ب٘طووتر بووِ کتابخاًووِ هراجؼووِ  

 .کٌ٘ذ



 

از قسوت درگاُ ّإ 
جستجَ، هذارک ٍ 
سپس جستجَٕ 
پ٘طرفتِ را کل٘ک 
 کٌ٘ذ



 
کل٘ذٍاشُ ٗا هَضَع 
هَرد ًظرتاى را تاٗپ 

 .کٌ٘ذ

ًَع هادُ را پاٗاى ًاهِ 
فارسٖ اًتخاب کٌ٘ذ ٍ 
سپس دکؤ جستجَ 

 .را بسً٘ذ



 

ل٘ست پاٗاى ًاهِ ّإ 
بازٗابٖ ضذُ را هٖ 
 .تَاً٘ذ ببٌ٘٘ذ



 
ل٘ست پاٗاى ًاهِ ّإ 
بازٗابٖ ضذُ را هٖ 
 .تَاً٘ذ ببٌ٘٘ذ



 

بووا کل٘ووک بوور رٍٕ  
ػٌووَاى هووَرد ًظوور، 
چک٘ووووذُ ٍ سوووواٗر 
هطخصوووووووووووات 
کتابطووٌاختٖ پاٗوواى  
ًاهِ برإ ّوِ قابول  

 .هطاّذُ است



دکؤ ًوواٗص بورإ    
اػضا کتابخاًِ فؼوال  

 .است
بووا کل٘ووک بوور رٍٕ  
ًواٗص، بوِ ّووِ ٗوا    
بخطٖ از هتي اصولٖ  
پاٗاى ًاهوِ دسترسوٖ   

 .دارٗذ



 

ًواٖٗ از صفحٔ ًواٗص 
 ٗک ػٌَاى پاٗاى ًاهِ

با کوک اٗي گسٌِٗ ّا 
 .بِ صفحات بؼذ برٍٗذ



 دسترسی َب وبمٍ پبیبن کبمل مته بٍ علمی َیئت اعضبی :1 ًکتِ•

 .داروذ

 کتببخبوٍ بٍ بیشتر راَىمبیی ي اطالعبت کسب برای :2 ًکتِ•

 حبصل تمبس زیر تلفه شمبرٌ بب یب مراجعٍ داوشگبٌ مرکسی

 .فرمبییذ
03833333226 



آهَزش ًحَٓ جستجَ، بازٗابٖ هٌابغ  

کتابٖ با استفادُ از ًرم افسار کتابخاًِ  

 (آررسا)



درس نرم آفزآر ک تابخانه
 
 آ

 :بب کلیک بر لیىک زیر يارد سبیت کتببخبوٍ شًیذ•
 
 

8080http://elib.skums.ac.ir: 



 

ًواٖٗ از صفحٔ اٍل 
 ًرم افسار کتابخاًِ

با کل٘ک بر رٍٕ اٗي 
گسٌِٗ ٍارد پرٍفاٗل 
 .خَد ضَٗذ



 
ًام کاربرٕ ٍ پسَرد خوَد را  

 .ٍارد کٌ٘ذ
هؼوَالً بِ صَرت پ٘ص فور   
ًام کاربرٕ کذهلٖ ٍ پسوَرد  
 6-1ضوووارُ داًطووجَٖٗ ٗووا   

 .است
 .رهس قابل تغ٘٘ر است

 
اگر ًتَاًست٘ذ ٍارد ضَٗذ پس 
باٗووذ بووا اسووتفادُ از قسوووت  
ػضوووَٗت  اٗوووي فرآٌٗوووذ را 
تکو٘وول ٗووا بوورإ راٌّووواٖٗ  
ب٘طووتر بووِ کتابخاًووِ هراجؼووِ  

 .کٌ٘ذ



 

از قسوت درگاُ ّإ 
جستجَ، هذارک ٍ 
سپس جستجَٕ 
پ٘طرفتِ را کل٘ک 
 کٌ٘ذ



 
کل٘ذٍاشُ ٗا هَضَع 
هَرد ًظرتاى را تاٗپ 

 .کٌ٘ذ

 کتاب را هادُ ًَع
 اًتخاب الت٘ي ٗا فارسٖ
 دکؤ سپس ٍ کٌ٘ذ
 .بسً٘ذ را جستجَ



 

 



 یک نمونه جستجو



با استفاده از فیلترهای کنار صفحه می توان نتایج 
 نتایج جستجو را خاص تر کرد



با کل٘ک رٍٕ دکوِ هَجَدٕ، ضوارُ ثبت ٍ ساٗر 
 :اطالػات کتابطٌاختٖ هذرک را هٖ بٌ٘٘ن

 



 .است یکسبن ای کتببخبوٍ مىببع تمبمی برای جستجً شیًۀ :وکتٍ•

 مرکسی کتببخبوٍ بٍ بیشتر راَىمبیی ي اطالعبت کسب برای•

 .فرمبییذ حبصل تمبس زیر  َبی تلفه شمبرٌ بب یب مراجعٍ داوشگبٌ
 

03833333226 
03833332590 


