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 آموزشي -اطالع رساني

 سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي اداره كتابخانه و مركز اسناد

 1400ماه شهريور ، 3شماره  ،دومسال  

  : منابع دفاع مقدسمعرفي مجموعه منابع چاپي كتابخانه 

 

 

 

 

 

 قهرمانيتهيه كننده: سهيال  

 

 مقدمه  

ترین از حيث محتوا، موضوع جنگ در تمام دنيا یکي از مهم  

ها در ادبيات های مطالعاتي را فراهم كرده است كه خروجي آنزمينه

ها توجه و هنر كشورهای مختلف نمایان است و در بسياری از فرهنگ

كافي به این حوزه موضوعي به نوعي توجه به امنيت ملي و امنيت 

شود و بهای خاصي بدان فرهنگي، اجتماعي آن كشورها محسوب مي

 .دهندمي
كتابخانه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشي به در همين راستا 

اب های نترویج و بسط ارزش ،منظور پشتيباني از برنامه های سازمان

ها و خاطره رشادت و ماندگار دوران پرافتخار دفاع مقدس و انتقال

های رزمندگان و سرافرازان آن دوران به مخطبان خود  و با فداكاری

با ایام هفته دفاع مقدس مجموعه منابع   همزمان، هدف توسعه منابع

دفاع مقدس را در نرم افزار كتابشناختي كتابخانه ایجاد و راه اندازی 

عنوان مي باشند، فراهم آوری،  300كرده است.این منابع كه بالغ بر 

 .استسازماندهي و فهرست نویسي شده  

 

 

 

 

 

 .به مرور تعداد بيشتری از منابع را در برخواهد داشت این پایگاه 

در قالب های موجود در این مجموعه با موضوعات متنوعي كتاب

، ها، خاطرات، رمان، نقشه المعارف ها، زندگينامهفرهنگنامه ها، دایره

ای ارزشمند و مؤثر برای محققين، اساتيد، كه گنجينه،عکس 

 .مي رودبه شمار مراجعان روحانيان و 
 :دارداستفاده از اين مجموعه وجود از دو مسير امكان 

 به آدرس وب سايت كتابخانهاز طريق  "اول مسير
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و لينك جستجسپس  ، ابتدا وارد وب سایت كتابخانه سازمان شوید

 انجام دهيدو جستجو در منابع فارسي را  نمودهرا انتخاب  در منابع 

 

 

 

 
 اين شماره: 

 مجموعه منابع دفاع مقدس
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 منابع با توجه به كليد واژه جستجو شده ما بازیابي مي شوند

اين منابع از طريق امانت  نسخه چاپي  مكان بهره مندی ازا

 .است

 

: از طريق نصب نرم افزار كتابشناختي كتابخانه دوم مسير

 سازمان)سيمرغ(

 ابتدا نرم افزار سيمرغ را در رایانه شخصي خود نصب كنيد 

 یانه ای شما نصب نشده فایل اجرایاگر نرم افزار در سيستم را

(setupنرم افزار را از كتابخانه تهيه نمایيد ). 

پس از نصب،  وارد نرم افزار سيمرغ شوید و آدرس  ميزبان را  

http://splib.oerp.ir/simwebclt   در كادر وارد نمایيد 

 ديرا تصویب نمای ميزبان  اتصال به مراكز اختصاصيسپس گزینه  

 

 

 

 

 در این مرحله پایگاه مجموعه منابع دفاع مقدس را انتخاب كنيد

 

 

واژه  كليد انتخاب  و را  (یا پيشرفته نوع جستجو )ساده  سپس

 دمورد نظر خود را وارد نمایي

 

 

 

 

 

 

 

http://splib.oerp.ir/simwebclt

