


  از پس گلستاى، داًشگاُ ای کتاتخاًِ هٌاتغ جَی ٍ جست هٌظَر تِ
  از خَد، هرٍرگر آدرس ًَار در (http://lib.gu.ac.ir) آدرس درج

  تر کلیک تا هیْواًاى، - کتاتخاًِ هٌاتغ در جَ ٍ جست پٌجرُ طریق
  ًیاز تِ تستِ) «التیي هٌاتغ» یا «فارسی هٌاتغ» ّای گسیٌِ از یکی رٍی
 .شَیذ هی جَ ٍ جست صفحِ ٍارد (خَد

 



 :شَد هی ظاّر اتتذا کِ ای صفحِ در
 چٌیي ّن .دارد ٍجَد «پیشرفتِ» ٍ «کاهل» ،«سادُ» جَی ٍ جست ًَع 3 اهکاى•

 .است شذُ گٌجاًذُ ًیس «التیي هٌاتغ» ٍ «دیجیتال هٌاتغ» جَی ٍ جست اهکاى
 .شَد هی دادُ ًوایش «سادُ جستجَی» سرترگ فرض، پیش طَر تِ•

 ًَع جست ٍ جَ ٍجَد دارد 3اهکاى 



 جست و جوی ساده
تایپ «جَ ٍ جست جؼثِ» در را ًظر هَرد ػثارت یا کلوِ تَاًیذ هی صفحِ ایي در  

 .ًواییذ کلیک را Enter کلیذ ٍ ًواییذ
موضوع ،پذیذآور ،ػنوان فیلذّای تراساس جَ ٍ جست کردى هحذٍد اهکاى ٍ 

 .دارد ٍجَد آى هاًٌذ
نگهذاری محل ،زبان اثر، نشر تاریخ ًظر از را خَد جَی ٍ جست تَاًیذ هی شوا 

 کتاب،) منبغ نوع ٍ (رساًی اطالع هراکس ٍ ّا داًشگاُ سایر ٍ گلستاى داًشگاُ) اثر
 .ًواییذ هحذٍد (هٌاتغ سایر ٍ ًاهِ پایاى ًشریِ،

شرح هراحل سایر آى تراساس کِ است، شذُ اًجام جَ ٍ جست ًوًَِ یک اداهِ، در 
 .شَد هی دادُ

ًحَُ ٍ اهکاًات تا آشٌایی جْت تَاًیذ هی شوا صفحات، تواهی در است رکر تِ الزم 
  افسار ًرم راٌّوای آیکي رٍی تر هختلف جَّای ٍ جست ًوًَِ هشاّذُ ٍ جَ ٍ جست
 .ًواییذ     کلیک



 نمونه جست و جو

 

 .امکان محذودکردن جست و جو بر اساس مراکس اطالع رسانی و نوع منبغ موردنظر وجود دارد

وارد نماییذ و « ػبارت جست و جو»کلمه یا ػبارت موردنظر را در کادر 
 .را  کلیک نماییذ« انجام جست و جو»دکمه 

 پاک کردن ػبارت جست و جوی قبلی و آغاز جست و جوی جذیذ   

 راهنمای جست و جو



جَ ٍ جست ًتایج لیست در ظاّرشذُ ًَارّای از یکی رٍی تر خَد، ًیاز اساس تر 
 .شَیذ هَردًظر هرکس ی«رکَردّا خالصِ ًوایش» ٍارد تا ًواییذ کلیک

لیست نتایج براساس مراکس اطالع رسانی و نوع منابغ 
 به شکل زیر ظاهر می شود



را ًتایج تَاًیذ هی شوا .اًذ شذُ هرتة پاسخ تْتریي تراساس شذُ تازیاتی رکَردّای  
 .ًواییذ هرتة آى هاًٌذ ٍ پذیذآٍر ػٌَاى، تراساس

  اطالػات توانیذ می شما رکوردها خالصه نمایش صفحه در
  «بازیابی شماره» و «اثر نویسنذه» ،«ػنوان» شامل منابغ توصیفی

 کامل اطالػات مشاهذه برای تمایل صورت در .نماییذ مشاهذه را
    .نماییذ کلیک کامل فرم گسینه روی بر اثر،



(فیلذ هر مؼرف برچسب با همراه منابغ کتابشناختی اطالػات) سنذ کامل اطالػات ،کامل فرم صفحه در 
 .است شذه داده نمایش

نماییذ کلیک تخصصی نمایش گسینه روی بر توانیذ می سنذ موجودی تؼذاد از اطالع برای و نیاز صورت در. 
نماییذ کلیک سنذ درخواست گسینه روی بر آن، بودن امانت در یا مخسن در اثر بودن موجود از اطالع جهت. 

 



 نمایش تخصصی

 درخواست سنذ



کلیک«جستجَ» سرترگ رٍی تر ،جذیذ جَی ٍ جست اًجام جْت  
 .ًواییذ

آى ًتایج لیست تا ّوراُ قثلی، جَّای ٍ جست هشاّذُ تِ ًیاز صَرت در 
 .ًواییذ کلیک «جَ ٍ جست ساتقِ» سرترگ رٍی تر ّا،

رٍی تر جَ، ٍ جست آخریي ًتایج لیست هشاّذُ تِ ًیاز صَرت در 
 .ًواییذ کلیک «جَ ٍ جست ًتیجِ» سرترگ



 در تفکیک تِ را جَ ٍ جست ّای ػثارت کردى ٍارد اهکاى شوا ،کاهل جَی ٍ جست صفحِ در        
 در هجسا فیلذی جَ ٍ جست هذاخل توام ترای دیگر، ػثارتی تِ داریذ؛ اختیار در شذُ هشخص فیلذّای

 ػثارت ترکیة جْت (تجس ، یا ٍ،) تَلی هٌطق ػولگرّای از استفادُ اهکاى چٌیي ّن .است شذُ گرفتِ ًظر
 .است سادُ جَی ٍ جست ّواًٌذ ًتایج سیاِّ ٍ اهکاًات سایر .است شذُ فراّن هختلف فیلذّای در ّا



 در را جَ ٍ جست ػثارت سِ تَاًیذ هی شوا ،پیشرفتِ جَی ٍ جست صفحِ در
 چٌیي ّن ًواییذ؛ جَ ٍ جست ٍ کردُ هٌطقی ترکیة ّن تا دلخَاُ هذخل سِ
 .دّیذ تغییر آزاداًِ را هذاخل ترتیة تَاًیذ هی



ِشثیِ حالت جست ٍ  ، دقیقاًجستجَی التیي ًحَُ استفادُ ٍ ػولکرد اهکاًات صفح
  . ػرتی است/جَی فارسی

 جستجَی  »جْت تازگشت تِ حالت جست ٍ جَی هٌاتغ فارسی تر رٍی آیکي
 .کلیک ًواییذ« ػرتی/فارسی



 
 
 

 سربلنذ و پیروز باشیذ
 
 


