


اطالعات جستجوی تصویری آموزش 

کتابشناختی از طریق سامانه کتابداری 
علمیه خواهرانحوزه های مدیریت مرکز 



: کنیدابتدا از طریق آدرس ذیل، وارد سامانه شده و نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد







یآموزش جستجو در پایگاه اصل



اهپایگدررانظرموردمدرکابتداسامانهبهشدنواردازبعد
وجودمپایگاهدرنظرموردکتابکهصورتیدرنموده،جستجو

دررارنظموردکتابخانهمدرکثبتشمارهاستنیازتنهابود،
.کنیمثبتسیستم



:روش جستجو





فقط برای جستجو

کتاب های حوزه های علميه خواهرانپایگاه 

انتخاب می شود





مورد نظر  ، کتاب(انتخاب همه) همان طور که در شکل زیر دیده می شود، با انتخاب گزینه 
.در تمام پایگاه های مدارس جستجو می شود



انتخاب)ینهگزانتخابازپسوواردجستجوکادردرزیر،عنوانباکتابیمثال،طوربه
:دهیممیانجامراجستجو،(همه

کشتی نجات در دریای فقر و بال 



درظرنموردکتابشود،میدادهنمایشبعدصفحهشکلدرکهطورهمان

یافتهایاهپایگنمودنبازوبررسیازپسکهاست،شدهیافتذیلپایگاه

شناختی،کتاباطالعاتبودنیکسانازاطمینانازپسمنابع،دیدنوشده

.کنیمپایگاهواردراخودکتابثبتشمارهاستالزمفقط



ليست تمام  
مدارسی که این 
عنوان کتاب را 
دارند نمایش  
داده می شود 

شما با انتخاب هر 
کتابخانه 

وارد صفحه 
کتابشناختی  

مدرک می شوید



:پس از باز کردن رکورد مورد نظر، تصویر صفحه بعد نمایش داده می شود



تمامی کدعنوانهای های با این "عنوان مدرک"با کليک بر روی 
عنوان در پایگاه جامع نمایش داده می شود 



اگر تعداد صفحات برای نمایش اطالعات بيش از یک صفحه بود، برای رفتن به صفحات 
بعد از این گزینه استفاده شود



موردکتابکتابشناختیاطالعاتبعد،صفحهتصویرطبق،حال

کهصورتیدرتنهاونموده،مقایسهپایگاهکتاباطالعاتبارانظر

ثبتشماره،استالزمتنهابود،یکسانکتابشناسنامهاطالعات

.کنیمواردنظرموردرکورددرراخودکتاب

فهرستلترینکامنویسیفهرستلحاظازکهشودانتخاببایدرکوردی:نکته

(باشدداشتهموضوعورده)باشدداشتهرابرگه



پس از انتخاب کدعنوان مورد نظر که منطبق با شناسنامه 
کتاب خودتان بود حال با انتخاب مداد سبز وارد کاربرگه 

شوید و تنها الزم است که شماره ثبت خود را اضافه نمایيد



، نسخه و جلد و ، وارد کاربرگه شده و تنها با اضافه نمودن شماره ثبت(مداد سبز)حال با انتخاب گزینه ویرایش 
کاربرگه ثبت الزم به ذکر است، کد مکان به صورت خودکار در. ، کتاب مورد نظر در پایگاه ثبت می کنیم....

.شده است

ا: وضع اهدایی
م: اهدایی از مرکز و نشر هاجر 

خ: خریداری

حتما وارد شود



د یافت نشاگر کتاب در پایگاه اصلی 
گردد جستجوباید کتاب در پایگاه تدوین 

و به رکورد مورد نظر در پایگاه تدوین
اضافه گردد و در صورتی که در پایگاه

ته تدوین نيز یافت نشد، باید ایزو گرف
.شود



پایاندر
جهتدرراهنماییآموزشیجزوهاینکهاستامید

.گیردقرارمدارسکتابخانههایسازماندهیارتقای

باسپاسازتوجهشما


