
 راٌىمای جستجُ در مىابغ دیجیتال کتابخاوً مرکزی

 

 بخش اطالع رساوی کتابخاوً مرکزی

 ػٌْاى کتاب 2500تالغ تز داًؼگاٍ ػلْم پشػکی تْػِز، دطتزطی تَ هجوْػَ ای  ػالهَ تالدی کتاتخاًَ هزکشی

کتاتخاًَ هی تْاًیذ هتي کاهل ایي  پْرتالاس . ، فزاُن کزدٍ اطتپشػکی را در قالة هٌاتغ دیجیتال التیي هزتثط تا ػلْم

 :ّ داًلْد هٌاتغ دیجیتال تَ رّع سیز ػول کٌیذ تزای جظتجْ. هٌاتغ را هؼاُذٍ یا داًلْد کٌیذ

  یا   (ٌُگام اطتفادٍ اس ایٌتزًت)  اس طزیق آدرص الکتزًّیکی 

  ُز کارتز هیِواًی. ّارد صفحَ خاًگی ّب طایت کتاتخاًَ  هی ػْیذ  (فقط تزای اطتفادٍ در داخل ػثکَ داًؼگاٍ)

هی تْاًذ اس طزیق ایي صفحَ  تَ جظتجْ در هٌاتغ کتاتخاًَ تپزداسد، ّلی اهکاى هؼاُذٍ ّ داًلْد هٌاتغ دیجیتال تٌِا 

 . تزای کارتزاًی کَ ػضْیت آًِا تْطط کتاتخاًَ تاییذ ػذٍ تاػذ، اهکاى پذیز هی تاػذ

 

کَ در  –، ًام کارتزی ّ کلوَ ػثْر خْد را پض اس کلیک تز رّی کلیذ ّرّد  خْد کارتزیتزای ّارد ػذى تَ صفحَ 

 .ّارد کٌیذًوایغ دادٍ ػذٍ ، در کادر   -اًتخاب کزدٍ ایذ ،کتاتخاًَ پْرتالٌُگام ثثت ًام در 

 َکتاتخاًَ ػضْ کتاتخاًَ ػذٍ اًذ؛ تَ صْرت پیغ فزض ػوارٍ  تزای کظاًی کَ قثل اس آًالیي ػذى تزًاه

 .ػضْیت کتاتخاًَ تَ ػٌْاى ًام کارتزی ّ ػوارٍ ػٌاطٌاهَ تَ ػٌْاى کلوَ ػثْر در ًظز گزفتَ ػذٍ اطت

 

 د شذن بً صفحً کاربری خُدَار

َارد کردن وام کاربری 

 َ کلمً ػبُر
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ّارد تخغ جظتجْی کتاتخاًَ ػْیذ، در پض اس ّارد ػذى تَ صفحَ کارتزی خْد، اس طزیق هٌْی فِزطت رکْردُا 

هی تْاًیذ جظتجْی دقیق تزی را اًجام   تا جظتجْی پیؼزفتَایي تخغ دّ ًْع جظتجْی طادٍ ّ پیؼزفتَ ّجْد دارد، 

 .دُیذ

 

 

 

 

 صفحً کاربری

 جستجُی پیشرفتً

فٍرست رکُردٌای جستجُ در 

 مُجُد در کتابخاوً

 محذَد کردن جستجُ
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 درفیلذ جظتجْ ّارد کزدٍ ٍّ یا ػٌْاى هْرد ًظز خْد اژکلیذّ طپض. جظتجْی  خْد را تَ هٌاتغ دیجیتال هحذّد کٌیذ

.تز کلیذ جظتجْ کلیک کٌیذ

 

 

 

 .تاسیاتی ػذٍ تز رّی هذرک هْرد ًظز خْد کلیک کٌیذ تا  اطالػات هذرک ًوایغ دادٍ ػْداس هیاى هْارد 

 

 

  َارد کردن کلیذَاژي

 مُرد وظر

 اوتخاب مىابغ دیجیتالی

 جستجُ
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اطالػات هذرک، تز رّی گشیٌَ پیْطتِا کلیک کٌیذ تا اطالػات فایل دیجیتال را هؼاُذٍ کٌیذ، در ایي  قظوت پاییيدر

  .قظوت اهکاى داًلْد ّ یا ًوایغ فایل دیجیتال ّجْد دارد

 

 

 

هی تْاًیذ  ،پض اس کلیک تز رّی گشیٌَ داًلْد، کادر سیز را هؼاُذٍ هی کٌیذ، تا اًتخاب گشیٌَ ًظخَ اصلی ّ تاییذ

 .را داًلْد کٌیذفایل دیجیتال 

 

 

 پیُستٍا

 داولُد

در   E-bookومایش مته کامل 

 ٌمیه صفحً

 وسخً اصلی

 ییذتأ


