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 کتابخانه بیمارستان والیت قزوین

 

 

 

 

 جهت استفاده از نرم افزار جستجوی کتابخانه بصورت پیوسته یا آنالین وارد نشانی زیر شوید:

/http://ofoghlib.qums.ac.ir 

 

 

 

 

 

http://ofoghlib.qums.ac.ir/


در صورتی که قصد دارید خارج از شبکه دانشگاه و بصورت اینترنتی از پورتال دانشگاه استفاده کنید باید تنظیمات الزم 

 و انجام داده باشید. در فایل های آموزشی قرار گرفته قبال یادگرفته vpnرا که با عنوان ساختن 

در صورتی که ی درمانی دیگر امکانپذیر است مشاهده می شود که جستجو در کتابخانه های دانشکده ای و مراکز آموزش 

مربوط به  Tabقصد دارید در فایلهای مربوط به بانک اطالعاتی کتابخانه بیمارستان والیت جستجو کنید باید سربرگ یا 

 این کتابخانه را از میان برگه های دیگر فعال کنید.

فیلد جستجو و کلیک روی گزینه جستجو اقدام کنید تجوی ساده می توانید با تایپ کردن کلیدواژه مورد نظر در سبرای ج

فیلد خاصی محدود یا ناخوسته زیاد خواهند بود می توانید جستجوی کلید واژه را به یافته های کاذب صورتی که در  اما

 در عناوین مدارک یا پدیدآورندگان یا موضوع... (قابل تعیینو یا عبارتی ) کنید مثال جستجوی کلمه ای

 

  



 

 

اگر محل می توانیم جستجو را محدود به اعمال در سال های نشر محدود محل نگهداری )برای اخص کردن جستجو 

منابع فارسی، و نیز زبان جستجو ) (نگهداری کتاب در یک مرکز بیشتر از یک محل باشد مثل منابع آرشیو یا وجین شده

 ...( کنیم.انگلیسی

 می توانیم نوع ندارک مورد جستجو را نیز تعیین نماییم.جستجو یافته های همچنین برای اخص کردن بیشتر 

 

 در صورتی که هیچ تغییری در این قسمت ندهیم بصورت پیش فرض تمامی مدارک جهت جستجو انتخاب خواهند شد.

 

 



در صورت نیاز به جستجو در بیش از یک فیلد و بصورت ترکیبی می توانید با افزودن فیلد فرمول جستجو را بصورت 

را در عنوان داشته باشد یا عفونت دستگاه گوارش کلمات فارسی می گردید که مقاله ای ترکیبی طرح کنید مثال دنبال 

 .باشد 98و  1395را در فیلد نویسنده داشته باشد و سال انتشار آن بین  "زرگر"لمه اینکه کلمه گوارش را در عنوان و ک

خروجی این جستجو تمام مقاالتی خواهد بود که کلمات عفونت دستگاه گوارش در را در فیلد عنوان داشته باشند یا کلمه 

سی منتشر و در کتابخانه گوارش را در فیلد عنوان و کلمه زرگر را در فیلد پدید آورنده و در محدوده تعیین شده به زبان فار

 بیمارستان والیت موجود باشند.

 


