
راهنمای جستجو و امانت کتاب

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود



مرکزیبه سامانه سیمرغ در صفحه کتابخانه ورود 



مرکزیبه سامانه سیمرغ در صفحه کتابخانه ورود 



سامانه سیمرغکتاب مورد نظر در جستجوی 



نکات قابل توجه در جستجوی کتاب

موارد قابل جستجو
تایپ "عبارت جستجو"برای جستجو در عنوان کتاب ها، عنوان مورد نظر را در کادر

برای حصول نتیجه بهتر و جستجوی وسیع تر به تایپ چند کلمه از عنوان، . کنید
همچنین عبارت مورد جستجو . بسنده کرده و از تایپ عنوان کامل پرهیز کنید
.باشد... می بایست فاقد کلمات اضافی چون جلد، چاپ و 

ر این نوع جستجو نام و نام د. منظور از پدیدآور اصلی، نویسنده اول کتاب است
دکتر، جناب آقای، مهندس، )خانوادگی نویسنده اول کتاب را بدون هیچ پیشوندی

.تایپ کنید...( سید و 

در صورتی که عنوان کتاب یا نام نویسنده اصلی را نمی دانید با انتخاب فیلد کلیه
را در کادر ( در صورت وجود)پدیدآوران می توانید نام مترجم کتاب یا نویسنده دوم

.عبارت جستجو وارد کنید

برای یافتن تمامی کتاب های کتابخانه با یک موضوع خاص می توانید از این فیلد 
. برای جستجو استفاده کنید



:جستجوی کلمات مرکب مانند زیست شناسی سه شیوه ی زیر را برای جستجو امتحان کنیدبرای 

((space)وارد کردن واژه ها با فاصله)زیست شناسی-

((shift+space)وارد کردن واژه ها با نیم فاصله)زیست شناسی-

(وارد کردن واژه ها به شکل چسبیده به هم)زیستشناسی-

نکات قابل توجه در جستجوی کتاب



سامانه سیمرغکتاب مورد نظر در جستجوی 



مشاهده وضعیت کتاب

با کلیک بر روی گزینه . پس از انجام جستجو، لیست کتابهای مورد نظر برای شما نمایش داده خواهد شد
درخواستی خود را مالحظه کتابوضعیت امانت و نام مخزن می توانید اطالعاتی مانند "مالحظه موجودی"

.نمایید



مشاهده وضعیت کتاب

ه برای امانت کتاب می بایست به مخززن در  شزد
.در صفحه مشخصات کتاب مراجعه کنید

از پس. را یادداشت نماییدمحل استقرار در صورت موجود بودن کتاب آدرس 
ا مراجعه به مخزن طبق این آدرس، کتاب را از داخل قفسه ها پیدا نموده و بز

.آن  را به امانت بگیریدکارت دانشجویی ارائه 



در صورتی که تمامی نسخه های کتاب مورد نظر شما در امانت اعضای دیگر بود، می توانید : نکته
در این صورت پس از بازگشت کتاب مورد نظر به مخزن، سیستم سیمرغ با . آن را رزرو کنید

. ارسال ایمیل، شما را مطلع خواهد کرد

در سایت کتابخانه مرکزی راهنمای کامل رزرو کتاب را دریافت و "راهنما"می توانید از قسمت 
.مطالعه کنید

درخواست رزرو کتاب



مدت زمان امانت کتاب



.امانت کتاب صرفاً با حضور شخص به همراه کارت دانشجویی حاوی مشخصات، امکان پذیر می باشد•

در . دنمایامانت گیرنده موظف است قبل از انقضای موعد تحویل، کتاب را سالم به کتابخانه عودت شخص •
لود از قسمت قابل دان)صورتی که کتاب، مفقود شود یا آسیب دیده باشد، مطابق با آیین نامه کتابخانه مرکزی

.عمل خواهد شد( آیین نامه ها و مقررات سایت کتابخانه

کاربری، با ورود به حسابخود را امانت اعضاء موظفند پس از امانت گرفتن یا بازگرداندن کتاب، وضعیت کلیه •
نکه کتاب هیچ ادعایی مبنی بر ای. اعالم کنندنمایند و در صورت مغایرت، مراتب را به پرسنل میز امانت کنترل 

.  نیستبه اشتباه در حساب دانشجو وارد شده مورد قبول 

نکات قابل توجه در امانت کتاب



نکات قابل توجه در امانت کتاب

تومان اعتبار اولیه در نظر می گیرد که در 5000در ابتدای عضویت، کتابخانه مرکزی برای هر عضو، مبلغ •
مام در صورتی که میزان اعتبار اولیه به ات. صورت جریمه شدن، مبلغ جریمه از این مقدار، کسر می گردد

دد رسیده و عضو جریمه شود، الزم است عالوه بر مبلغ جریمه مقدار اعتبار اولیه را نیز برای باز شدن مج
:جریمه تاخیر در تحویل کتاب، مطابق جدول زیر محاسبه می شود. حساب کاربری خود واریز نماید


