
داًشگاٍ ضوٌاى 

کتابخاًَ هرکسی ّ هرکس اضٌاد

آهْزشی آشٌایی با ًرم افسار ًْضا ضیورؽ کارگاٍ

 (ضیورؽ -در ًرم افسار ًْضا) ًحٍْ رزرّ هٌابغ :هْضْع 

پرّاًَ کاشاًی: تِیَ ّ تٌظین
کارشٌاش ارشذ ػلْم کتابذاری ّ اطالع رضاًی



ًشاًی ایٌترًتي   

دانشگاه سمنان جهت دسترسی بو نرم افزار سیمرغ  

http://simorgh.semnan.ac.ir

  
ّ یا ضایت کتابخاًَ هرکسی داًشگاٍ ضوٌاى بَ 

آدرش   

http://lib.semnan.ac.ir

ضیورؽ -خطتدْ ّ توذیذ هٌابغ کتابخاًَ در ًرم افسارًْضاهٌْی 

http://simorgh.semnan.ac.ir/
http://lib.semnan.ac.ir/
http://lib.semnan.ac.ir/


اتصال بَ ًشاًي ایٌترًتي 

ًرم افسار كتابخاًَ داًشگاٍ ضوٌاى  

ضیورؽ -ًْضا) )

در قطوت هیِواًاى 

اًتخاب گسیٌَ هٌابغ 
فارضي یا التیي



اًتخاب هركس ّ یا .3

هراکس اطالع رضاًي 

هْرد ًظر

فیلذ هْرد ًظر( ّاژٍ ) تایپ .2

اًتخاب ًْع هذرک .5

(هثاًل کتاب)هْرد ًظر
هي تْاًیذ )اًتخاب داًشگاٍ .4

با اًتخاب داًشگاٍ ُاي دیگر 

فقط لیطت كتابِاي آًِا را 

(هشاُذٍ كٌیذ

کلیک رّی .6

گسیٌَ اًدام 

خطتدْ

اًتخاب فیلذ هْرد ًظر.1

اًتخاب فیلذ ػٌْاى : برای هثال



بؼذ از ُر خطتدْیی ضیطتن ، پیغام اًتظار برای  

صبرکٌیذ تا ) ًوایش ًتایح را بَ کاربر ًشاى هی دُذ 

(کار خطتدْ در هراکس اًدام شْد



اًتخاب کتابخاًَ 

هْرد ًظر ّ كلیك  
بر رّي آى



برای ًوایش اطالػات  

کتابشٌاضی کتاب  ) کاهل 

كلیك بر رّي گسیٌَ فرم (

کاهل



كلیك بر رّي گسیٌَ 
درخْاضت ضٌذ



اهاًت بْدى   درصْرت 

رّی کتاب هْرد  کتاب ،

ًظر کلیک ًوْدٍ ّ ضپص 

گسیٌَ درخْاضت ضٌذاز 

ضیطتن اهاًت را کلیک 

یؼٌی در . )هی ًوائیذ

صْرت اهاًت بْدى  ،هی 

تْاًیذ کتاب را رزرّ 
(کنید



ّارد كردى شوارٍ داًشدْیي 
بَ ػٌْاى شوارٍ ػضْیت

ّارد كردى كذ   

هلي بَ ػٌْاى  
رهس ػبْر

کلیک رّی ایي گسیٌَ  

ًیاز بَ ّارد کردى  
اطالػات ًیطت



،  با كلیك بر رّي گسیٌَ  رزرّ ضٌذ

کتاب هْرد ًظر رزرّ هی شْد



دریافت پیام تاییذ رزرّ کتاب  
 هْرد ًظر

ُر کاربر هْظف اضت براي *:تْخَ 

آگاُي از آهادٍ بَ اهاًت بْدى كتاب رزرّ 

شذٍ خْد، با ّرّد بَ ضیطتن  ضیورؽ  ّ 

ّ ضرّیص ُای اهاًت  هراخؼَ بَ قطوت 

اتصال بَ ّدر ًِایت   ّرّد اًتخاب گسیٌَ

از ّضؼیت ػضْ ،  در قطوت ضیطتن اهاًت 

ّضؼیت اهاًت ّ رزرّ خْد آگاٍ ّ در هْػذ 

هْرد ًظر (کتابخاًَ ) هقرر بَ هخسى 

تْضیح کاهل در بخش توذیذ .)هراخؼَ ًوایذ

(آهذٍ اضت

ضاػت كتاب   48در صْرت ػذم هراخؼَ تا )

.(از رزرّ اّ خارج هي شْد


