عضویت:
کلیه افراد جهت جستجوی منابع کتابخانه نیاز به هیچ گونه نام کاربری و کلمه عبور ندارند اما جهت رزرو ویا تمدید کتاب به نام
کاربری و کلمه عبور نیاز است که این صرفاً به دانشجویان ،اساتید و کارکنان واحد داده می شود .برای دانشجویان ورودی مهر 29
به بعد نام کاربری ،شماره شناسایی و کلمه عبور ،شماره ملی آن ها می باشد و ورودی های قبل از مهر  29در صورتیکه تاکنون
اقدام به دریافت کد کاربری و کلمه عبور از کتابخانه نکرده اند جهت دریافت آن باید به بخش امانت کتابخانه ها مراجعه کنند.
دسترسی به کتابخانه و منابع عملی:
مراجعه به وب سایت دانشگاه ( )iaun.ac.irو انتخاب گزینه کتابخانه و منابع علمی از منوی خدمات الکترونیک

جستجو در منابع علمی و کتابخانه:
در صفحه مربوط به کتابخانه و منابع علمی آیکون کتابخانه را انتخاب می کنیم.

جستجو در منابع چاپی به دو روش امکان پذیر می باشد:

 -1در قسمت میهمان انتخاب گزینه منابع فارسی یا التین
 -9دریافت نرم افزار کاربر سیمرغ
توضیح اینکه در روش اول نیاز به نصب هیچ گونه نرم افزاری نیست و تنها تفاوت این دو در محیط کاربری آن ها می باشد که
روش دوم چون در کتابخانه های دانشگاه استفاده می شود برای دانشجویان آشناتر می باشد.

توضیح محیط کاربری روش اول:
با انتخاب گزینه منابع فارسی یا التین بدون نیاز به هیچ گونه نام کاربری و رمز در صفحه ای مانند شکل زیر عبارت جستجو را
وارد و جستجو را انجام می دهیم که در صورت وجود موارد جستجو شده نمایش داده میشود.

توضیح محیط کاربری روش دوم:
ابتدا با انتخاب گزینه دریافت کتابخانه سیمرغ نرم افزار را مطابق با توضیحات داده شده نصب نمایید.
پس از اجرا و کپی کردن  http://lib.iaun.ac.ir/simwebcltدر قسمت مربوطه گزینه زیر را انتخاب کنید.

در صفحه بعدی اتصال را کلیک می کنیم و دوباره  guestرا کلیک می کنیم .سپس پایگاه مورد نظر را انتخاب می کنیم و
عملیات جستجو را انتخاب می کنیم.

بعد از جستجو گزینه فرم کامل را انتخاب می کنیم تا محل نگهداری هر منبع نمایش داده شود .سپس درخواست سند را کلیک
می کنیم.

و با دابل کلیک روی آیتم مورد نظر و با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور مورد نظر می توانیم تا  84ساعت کتاب را در حالت
رزرو قرار دهیم.

شماره عضویت همان شماره شناسایی دانشجو میباشد و کلمه عبور کدملی می باشد.

توجه  :در هنگام جستجو در پایگاه داده فارسی برای تایپ کردن حروف انگلیسی از ~ SHIFt+استفاده شود.
سپس با یادداشت شماره کنگره و عنوان و نویسنده کتاب به محل نگهداری (کتابخانه مربوطه ) مراجعه نمایند و کتاب را تحویل
بگیرند.
جهت ورود به حساب کاربری خود از قسمت سرویس های امانت ،اخذ فهرست سیستم های اطالعاتی را انتخاب کنید و با وارد
کردن شماره عضویت و کلمه عبور میتوانید اطالعات مربوط به لیست کتابهای امانت گرفته شده را مشاهده و تاریخ برگشت را
مشاهده کرده و درصورت نیاز نسبت به تمدید کتاب اقدام نمایند.

