دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

راهنمای استفاده از نرم افزار کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

تهیه و تنظیم  :الهام شکیبا
کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی
مسئول کتابخانه دانشکده دندانپزشکی

تعاریف
فهرست :دربرگیرنده اطالعات کتابشناختی ( )Bibliographic Informationکتابها  ,نشریات ,پایان نامه ها
و دیگر منابع کتابخانه ای است که در یک کتابخانه خاص نگهداری می شوند .فهرست کتابخانه به دو شکل
چاپی ( قابل بازیابی از برگه از برگه دان ) یا الکترونیکی ( قابل بازیابی از وب سایت کتابخانه یا وب سایت
سازمان مادر ) تهیه می شود .با مراجعه به فهرست از وجود یا عدم وجود یک منبع در کتابخانه مطلع می شویم.
اطالعات کتابشناختی :مجموعه اطالعاتی است که برای توصیف و پیدا کردن یک منبع به کار میرود به عنوان
مثال اطالعات کتابشناختی کتاب عبارتست از نام نویسنده  ،عنوان ،ناشر ،محل نشر و سال نشر.
روش دسترسی به فهرست پیوسته کتابخانه ها
جهت دسترسی به « فهرست پیوسته کتابخانه ها» پس از ورود به وب سایت دانشگاه  ،مراحل ذیل را طی
نمایید.

کاتالوگ کتابخانه های دانشگاه

پژوهش

http://digilib.rums.ac.ir/cgi-bin/koha/opac-main.pl

http://www.rums.ac.ir

صفحه اصلی

صفحه اصلی شامل سه بخش است:
 - 1ورود به حساب  :این بخش تنها شامل اعضای کتابخانه می باشد ،کاربر با وارد نمودن شناسه کاربری(
شماره عضویت) و رمز عبور( کد ملی) که هنگام عضویت در کتابخانه برایش تعیین می شود وارد حساب
کاربری خود می گردد .در این محیط کاربر به امکانات ذیل دسترسی دارد:
 - 2جستجوی کاتالوگ کتابخانه :شامل جستجوی ساده و پیشرفته است.
 1-2جستجوی ساده :این جستجو با کلیدواژه انجام می شود وجهت انجام جستجوهای کلی و سریع مناسب
است .در این جستجو امکان محدود کردن به یک ناحیه خاص وجود ندارد.

 2-2جستجوی پیشرفته :در این قسمت امکان ترکیب واژه های جستجو و استفاده از محدود کننده ها
وجود دارد که در ادامه به تفصیل به آنها پرداخته خواهد شد.
 - 3عناوین جدید :امکان محدود کردن به نوع مدرک  ،عناوین جدید و محدوده زمانی ،جهت آگاهی از
جدیدترین منابع وارد شده به نرم افزار وجود دارد .در این بخش  ،ضمن مشخص نمودن نوع مدرک از
طریق منوی کشویی و سپس مشخص نمودن محدوده زمانی انتشار مدرک موردنظر  ،می توان از آخرین
مدرک تهیه شده توسط کتابخانه ها نیز مطلع شد.

صفحه ورود به حساب
 1-1کاتولوگ یا جستجوی ساده :جهت انجام جستجوهای کلی و سریع
 2-1جستجوی پیشرفته :با امکانات جزئی جهت دقیق تر نمودن جستجو در این بخش کاربرمی تواند با
استفاده از عالئم جستجو بازیابی دقیق تری داشته باشد.
 3-1حساب من :شامل جریمه ها  ،اطالعات شخصی  ،تغییر کلمه عبور ،سابقه مطالعه  ،پیشنهاد خرید ،
درخواست دانلود ،امانت ها ،عناوین رزرو شده در حال انتظار و رزروها می باشد.
 4-1لیست کتاب :قفسه های مجازی را نشان می دهدکه توسط کتابدار ایجاد شده است .همچنین جهت
ایجاد قفسه های مجازی با نام دلخواه و تعیین سطح دسترسی توسط کاربر به تنهایی و یا سایر کاربران می
باشد .کاربر می تواند با ورود و ذخیره بارکد منابع مورد نظر خود ،در قفسه مجازی به هنگام نیاز مبادرت به
بازیابی آنها نماید و سه حالت دارد:
الف) قفسه مجازی خصوصی که توسط شما کنترل می شود و تنها شما می توانید آن را ببینید.
ب) قفسه مجازی عمومی که همه آن را می بینند ولی تنها شما آن را کنترل می کنید.
ج) قفسه مجازی آزاد توسط هر کس قابل مشاهده و کنترل است.
 5-1سبد کتاب :جهت ذخیره نمودن جستجو و امکان بازیابی و انتخاب منابع مورد نظر برای کاربران است و
کاربر می تواند موارد دلخواه را انتخاب و به ایمیل ارسال کند ،تمام موارد موجود در سبد کتاب را حذف کند
و جزئیات بیشتری مانند شابک و ناشر و سایر نویسندگان را ببیند.
 6-1درخواست دانلود :در این قسمت کاربر می تواند سابقه دانلودهای خود را ببیند.
 7-1سابقه مطالعه 55 :عنوان اخیر که کاربر به امانت برده است نشان می دهد.

 8-1پیشنهاد خرید :جهت پیشنهاد خرید منابع مورد نیاز کاربران به کتابدار در نظر گرفته شده و کاربر می
تواند با وارد نمودن اطالعات کتابشناختی منابع مورد نیازش ،کتابدار جهت بررسی مطلع نماید.
 9-1عناوین رزرو شده در حال انتظار :عناوین کتاب هایی که در امانتند و کاربر می تواند رزرو کند تا
کتابدار برای او نگه دارد.
 15-1رزروها :عناوین کتاب هایی که کتابدار برای کاربر رزرو کرده است.

نتایج جستجو
پس از جستجوی مدرک موردنظر در قسمت جستجوی پیشرفته یا ساده از کاتالوگ کتابخانه وارد صفحه نتایج
جستجو می شویم .در این صفحه تمام مشخصات مربوط به مدرک بازیابی شده  ،نشان داده می شود.

باکلیک بر روی هر عنوان جزئیات مدرک مانند اطالعات مربوط به امانت همراه با عکس (چنانچه موجود
باشد) نمایش داده می شود.

مشاهده جزئیات مدرک
جهت مشاهده اطالعات بیشتر در مورد مدرک موردنظر روی عنوان آن در فهرست نتایج کلیک می نماییم تا
صفحه مربوط به آن باز شود.این صفحه شامل سه بخش است.

بخش( 1سمت چپ صفحه):
رزرو :جهت استفاده از این گزینه به حساب کاربری نیاز است  .زمانی که مدرک موردنظر شما در امانت
است  ،با انتخاب این گزینه می توانید آن را رزرو کنید .کتابدار آن را به فرد دیگری امانت نخواهد داد.
نمای  :Markنمایش اطالعات مدرک با فرمت مارک یا  Machine-Readable Catalogingشیوه
نگارش اطالعات کاربرگه بر اساس کدهایی است که قابل خواندن و انتقال از طریق رایانه می باشند.
فرمت  :ISBDنمایش اطالعات مدرک به شکل برگه استاندارد فهرست نویسی می باشد.
چاپ :امکان چاپ اطالعات کتابشناختی مدرک موردنظر است.
به سبد کتاب اضافه کنید :امکان انتخاب ،ذخیره ،بازیابی و ارسال اطالعات مدارک جستجو شده و انتخاب
شده در این قسمت فراهم است .به عبارت دیگر :در این بخش پس از جستجو می توانید موارد دلخواه را

انتخاب نمایید سپس به سبد کتاب انتقال دهید  .شایان ذکر است مواردی که به سبد کتاب منتقل میشوند،
ذخیره شده در بخش "سبد کتاب" در حساب کاربری نمایش داده خواهند شد.
با کلیک بر روی گزینه های این بخش  ،می توانید مدرک موردنظر خود را در فهرست کتابخانه های سایر
کشورها( ) Worldcatیا در Google Scholarجستجو کنید

بخش( 2سمت راست صفحه):
در این قسمت تمام مشخصات مربوط به یک مدرک انتخاب شده ،اعم از شماره بازیابی ،مشخصات نشر،
مشخصات فیزیکی ،توضیحات ،یادداشت ها ،موضوعات مدرک و نوع آن مشاهده می گردد .با کلیک کردن بر
روی نام نویسنده امکان مشاهده سایر آثار آن نویسنده که در یکی از کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی
رفسنجان نگهداری می شود وجود دارد .همچنین ،با کلیک کردن بر روی موضوعات مرتبط  ،امکان مشاهده
سایر مدارکی که دارای موضوع مشابه می باشند و در یکی از کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
نگهداری می شود وجود دارد.

بخش:4
این بخش تعداد نسخه های موجود یا به امانت رفته از مدرک جستجو شده را نشان می دهد.

