
داًشگاٍ طوٌاى 

کتاتخاًَ هزکشی ّ هزکش اطٌاد

آهْسشی آشٌایی تا ًزم افشار ًْطا طیوزؽ کارگاٍ

هْضْع : توذیذ ّ هشاُذٍ ّضؼیت رسرّ، آهادٍ تزای 
اهاًت ، ّضؼیت ػضْ ّ... ) در ًزم افشار ًْطا- طیوزؽ( 

پزّاًَ کاشاًی: تِیَ ّ تٌظین 
کارشٌاص ارشذ ػلْم کتاتذاری ّ اعالع رطاًی



ًشاًی ایٌتزًتي   
دانشگاه سمنان جهت دسترسی بو نرم افزار سیمرغ  

http://simorgh.semnan.ac.ir

    

ّ یا طایت کتاتخاًَ هزکشی داًشگاٍ طوٌاى تَ 

آدرص   

http://lib.semnan.ac.ir
طیوزؽ -هٌْی جظتجْ ّ توذیذ هٌاتغ کتاتخاًَ در ًزم افشارًْطا

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


ًشاًی ایٌتزًتي   
دانشگاه سمنان جهت دسترسی بو نرم افزار سیمرغ  

http://simorgh.semnan.ac.ir

    

IP ّ یا تا           

http://78.38.150.210/simwebclt 

اتصال تَ ًشاًي ایٌتزًتي 

ًزم افشار كتاتخاًَ داًشگاٍ طوٌاى  

طیوزؽ -ًْطا) )

جِت اتصال تَ طیظتن 

اهاًت کلیک رّی گشیٌَ 
ّرّد

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


تا كلیك رّي ایي  گشیٌَ ؛  

کتاتخاًَ داًشگاٍ طوٌاى 

اًتخاب هی شْد



-

ّارد كزدى كذ   

هلي تَ ػٌْاى  
رهش ػثْر

کلیک رّی ایي گشیٌَ  

ّارد كزدى شوارٍ داًشجْیي تَ ػٌْاى شوارٍ 
ػضْیت

ًیاس تَ ّارد 

کزدى اعالػات  
ًیظت



تز (تْطظ خْد ػضْ) تزاي هشاُذٍ ّضؼیت کتاتِای اهاًت گزفتَ شذٍ  --

رّي گشیٌَ اهاًت كلیك كٌیذ

در ایي صفحَ  هی تْاًیذ اعالػات   خْد را 

هشاُذٍ  ّ یا در صْرت السم کلوَ ػثْر خْد را 

اعالػاتی هثل  ًام ، شوارٍ ػضْیت . )تغییز دُیذ

ّ)...



تزاي توذیذ كتاب، پض اس اًتخاب كتاب  *2*

هْرد ًظز تز رّي گشیٌَ توذیذ كلیك كٌیذ

کَ تْطظ )اًتخاب كتاب هْرد ًظز تزاي  توذیذ *1*

ػضْ اهاًت گزفتَ شذٍ ّ حاال هی خْاُذ کتاب  را توذیذ 

(کٌذ

در ُویي اطٌاد در اهاًت گشیٌَ تا اًتخاب 

صفحَ هی تْاًیذ کتاب یا کتاتِایی را کَ 

تاریخ .) اهاًت گزفتَ ایذ هشاُذٍ ًواییذ

..(اهاًت ّتاریخ تاسگشت کتاب ّ



کلیک گشیٌَ  تلَ ؛ تا تا 

سهاى تاسگشت كتاب  پیام 

هْاجَ هیشْیذ اهاًي



پیام  تاییذ ػولیات  

توذیذ کتاب 



آهادٍ ( درخْاطت ًگِذاری) ، كتاتِاي رسرّگشیٌَ اطٌاد آهادٍ تزاي اهاًتاًتخاب تا 

کتاتخاًَ )تزاي اهاًت ًوایش دادٍ هي شْد ّ شوا تایذ تزاي دریافت تَ هخشى 
.هزتْعَ هزاجؼَ ًواییذ(

طاػت تزاي شوا  48ُز كتاب اس سهاى اػالم آهادٍ تزاي اهاًت تَ هذت : تْجَ

ًگِذاري هي شْد ّ در صْرت ػذم هزاجؼَ در سهاى تؼییي شذٍ تْطظ طیظتن تغْر  
.خْدکار اس لیظت كتة رسرّي شوا خارج هي شْد

( لغْدرخْاطت ًگِذاری)در صْرت ػذم ًیاس تز رّي گشیٌَ حذف رسرّ 

.كلیك كٌیذ 



تا کلیک گشیٌَ  تلَ ؛ درخْاطت  

تزای  ًگِذاری  کتاب هْرد ًظز
ػضْ لغْ هی گزدد

هٌظْر اس حذف رسرّ یا رسرّ در ایٌجا ُواى  

)  ػذم درخْاطت یا درخْاطت ًگِذاری طٌذ 

.تزای ػضْ اطت( کتاب 



هٌظْر اس حذف رسرّ در 

ایٌجا ُواى لغْ 

درخْاطت ًگِذاری کتاب  

.اطت



تا اًتخاب گشیٌَ اطٌاد رسرّ شذٍ فؼال هی تْاًیذ 

کتاتی را کَ رسرّ کزدٍ ایذ هشاُذٍ کٌیذ
پض اسپایاى كار تَ 

( اهٌیت)هٌظْر حفظ 

اعالػات اهاًت ّ 

هشخصات  خْد، حتوا  

گشیٌَ قغغ اتصال 

کارتز اهاًت یا قغغ  

اتصال را كلیك كٌیذ

 .هشاُذٍ كتاتِایي كَ رسرّ كزدٍ ایذ



تا قغغ اتصال کارتز اهاًت اس صفحَ کار هزتْط تَ اهاًت  خْد خارج ّ دّتارٍ تَ 

طیظتن اهاًت ارجاع دادٍ شذٍ ّ در صْرت ًیاس هجذدًا ّارد طیظتن

هی شْیذ 


