راهنمای جستجوی کتاب در نرم افزار کتابخانه ثنا ویژه کاربران کتابخانه

کاربر گرامی
استفاده و جستجوی صحیح از کتابهای موجود در کتابخانه ملزم به آشنایی با نرم افزار است  ،لطفا جهت
انجام یک جستجوی صحیح موارد زیر را به دقت مطالعه فرمایید .

-1مرورگر یا مرورگر را باز کنید .
-2ورود به سامانه کتابخانه ثنا دانشگاه علوم پزشکی مازندران به آدرس اینترنتی
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-3گزینه ورود به سیستم را بزنید و نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمایید .

-4پس از ورود به صفحه اصلی نرم افزار کتابخانه  ،کافیست در کادر جستجو ( عنوان ،
نام نویسنده یا موضوع ) را وارد کنید .
-5همانطور که در تصویر مشاهده می کنید نتایج جستجو به نمایش در می آید که بر اساس
منوها و فیلتر های سمت چپ تصویر میتوانید جستجوی خود را محدود کنید .
-6در سمت راست تصویر محل نگهداری عناوین جستجو شده به نمایش گذاشته شده که شما
می توانید مرکز مورد نظر خود را انتخاب کنید .

-7در زیر عنوان جستجو شده  ،محل نگهداری قید شده است که با کلیک بر روی این گزینه
صفحه جدیدی باز میشود که در آن تمام نسخه های موجود و مرجع یا غیر مرجع بودن
عنوان را به نمایش گذاشته میشود .
نکته  :به عبارت وضعیت در کادر مربوطه توجه کنید  .در صورتی که کتاب مورد نظر
شما امانت باشد در قسمت وضعیت مشخص میشود و اگر موجود باشد با کلیک بر روی
رزرو منبع  ،منبع مورد نظر را میتوانید برای خود رزرو کرده و جهت امانت کتاب ،
شماره راهنما یا عنوان کتاب ار یادداشت کرده و به کتابدار مرکز مورد نظر ارائه دهید .

-8حال در صفحه اول نرم افزار  ،با کلیک بر روی منوی اصلی و انتخاب گزینه امکانات
اعضا  ،وضعیت مارک  ،مدارکی را که رزرو کرده اید را ببینید .

-9با هماهنگی کتابخانه مرکز مورد نظر  ،میتوانید کتابهای رزرو شده را تا تاریخ تعیین
شده مندرج در قوانین امامنت تحویل بگیرید .
از صبر و حوصله شما در مطالعه این راهنما بی نهایت سپاسگذاریم
کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی و سوختگی زارع ساری

