
 لطفا به آدرس زير مراجعه نماييد 

http://lib.bojnourdiau.ac.ir/simwebclt   

قابل دسترسي  كتابخانه مركزيو انتخاب لينك  )www.bojnourdiau.ac.irهمچنين لينك باال از طريق آدرس وب سايت دانشگاه( 

 است. 

  جستجو در منابع چاپي به دو روش امكان پذير مي باشد: 

   
   در قسمت ميهمان انتخاب گزينه منابع فارسي يا التين  -1

   دريافت نرم افزار كاربر سيمرغ  -2

محيط كاربري آن ها مي باشد كه توضيح اينكه در روش اول نياز به نصب هيچ گونه نرم افزاري نيست و تنها تفاوت اين دو در 

  روش دوم چون در كتابخانه هاي دانشگاه استفاده مي شود براي دانشجويان آشناتر مي باشد .

   

   

   
   

  توضيح محيط كاربري روش اول: 

http://www.bojnourdiau.ac.ir/
http://www.bojnourdiau.ac.ir/
http://www.bojnourdiau.ac.ir/
http://www.bojnourdiau.ac.ir/


ستجو را عبارت جبا انتخاب گزينه منابع فارسي يا التين بدون نياز به هيچ گونه نام كاربري و رمز در صفحه اي مانند شكل زير 

  وارد و جستجو را انجام مي دهيم كه در صورت وجود موارد جستجو شده نمايش داده ميشود .

   
  توضيح محيط كاربري روش دوم: 

  ابتدا با انتخاب گزينه دريافت كتابخانه سيمرغ نرم افزار را مطابق با توضيحات داده شده نصب نماييد .

   در قسمت مربوطه گزينه زير را انتخاب كنيد. http://lib.bojnourdiau.ac.ir/simwebcltپس از اجرا و كپي كردن 

   



  

   

   

را كليك مي كنيم. سپس پايگاه مورد نظر را انتخاب مي كنيم و    guestدر صفحه بعدي اتصال را كليك مي كنيم و دوباره 

  عمليات جستجو را انتخاب مي كنيم .



   
   

   

گزينه فرم كامل را انتخاب مي كنيم تا محل نگهداري هر منبع نمايش داده شود. سپس درخواست سند را كليك بعد از جستجو 

   مي كنيم.



   
ساعت كتاب را در حالت رزرو  84و با دابل كليك روي آيتم مورد نظر و با وارد كردن نام كاربري و كلمه عبور مورد نظر مي توانيم تا 

   قرار دهيم.

   
   

   

   

   
   

   شماره عضويت همان شماره شناسايي دانشجو ميباشد و كلمه عبور كدملي مي باشد.



   
  استفاده شود . ~+SHIFtتوجه : در هنگام جستجو در پايگاه داده فارسي براي تايپ كردن حروف انگليسي از 

كتابخانه مربوطه ) مراجعه نمايند و كتاب را تحويل سپس با يادداشت شماره كنگره و عنوان و نويسنده كتاب به محل نگهداري (

  بگيرند .

اخذ فهرست سيستم هاي اطالعاتي را انتخاب كنيد و با وارد  جهت ورود به حساب كاربري خود از قسمت سرويس هاي امانت ،

را  هده و تاريخ برگشتكردن شماره عضويت و كلمه عبور ميتوانيد اطالعات مربوط به ليست كتابهاي امانت گرفته شده را مشا

   مشاهده كرده و درصورت نياز نسبت به تمديد كتاب اقدام نمايند .

   
   

     
   


