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کتابخانه دیجیتال نور

ػلَم حَصُ تخصصی ّای کتاب ػشضِ ّذف تا ٍ 1385 سال اص پایگاُ ایي 
 اسصشوٌذ هٌاتغ اص جلذ ّضاساى تشداسًذُ دس ٍ گشدیذُ اًذاصی ساُ اًساًی ٍ اسالهی

 ٍ ادػیِ حذیث، ػلَم تفسیش، ٍ لشآى ػلَم :ّوچَى هَضَػاتی دس اسالهی ػلَم
 لاتلیت ّوشاُ تِ آى، هاًٌذ ٍ ػشفاى، ٍ اخالق اصَل، فمِ، سیشُ، ٍ تاسیخ صیاسات،

.تاشذ هی پژٍّشی فشد تِ هٌحصش ّای



نحوه عضویت و ورود به پایگاه

داًشگاُ کاستش ػٌَاى تِ شوا گلستاى، داًشگاُ ایٌتشًت شثکِ تِ اتصال اص پس 
 دانشگاه» ًام هشاّذُ .شَیذ هی شٌاسایی ًَس دیجیتال کتاتخاًِ دس گلستاى

.است هسألِ ایي ًوایاًگش صفحِ چپ سوت ٍ تاال دس «گلستان
استفادُ ًَس ّای پایگاُ اهکاًات اص خَاّیذ هی تاس ًخستیي تشای کِ صَستی دس 

 صفحِ تاالی دس نام ثبت لیٌک سٍی تش ٍ شَیذ ػضَ ساهاًِ دس تایذ ًواییذ،
 ًَس هجالت پایگاُ ػضَ ایي، اص پیش اگش صَست، ایي غیش دس .ًواییذ کلیک

 ػثَس کلوِ ٍ کاستشی ًام ّواى تا ٍ ،ورود سٍی تش کلیک تا ایذ، شذُ (ًَسهگض)
  .یاتیذ دستشسی ًیض ًَس دیجیتال کتاتخاًِ تِ تَاًیذ هی





:   ثبت نام
تشای افشدای کِ 

تشای ًخستیي تاس 
هی خَاٌّذ اص 
پایگاُ ّای ًَس 

.استفادُ کٌٌذ

:ورود
تشای کاستشاى 

ٍ اػضای پایگاُ 



امکانات کتابخانه دیجیتال نور
طشیك اص خَد هَسدًظش هٌثغ تاصیاتی هٌظَس تِ هیتَاًیذ پایگاُ تِ ٍسٍد اص پس 

 تاسگیشی ٍ هشاّذُ سا هٌاتغ کاهل هتي ٍ ًواییذ الذام سادُ جستجَی کادس
.شَیذ هٌذ تْشُ پایگاُ اهکاًات سایش اص خَد ًیاص ًَع تِ تستِ یا .ًواییذ

اص پایگاُ دس هَجَد ّای کتاب تِ دستشسی :اص ػثاستٌذ پایگاُ ایي اهکاًات سایش  
 پیشرفته جستجوی اهکاى ،موضوعی فهرست یا الفبایی فهرست طشیك

 ًام طشیك اص هٌاتغ هشٍس اهکاى هَضَػی، یها کتابخانه تِ دستشسی پایگاُ، دس
.آثاس پذیذآورنذگان ٍ ًَیسٌذگاى



الفبایی فهرست
  فاسسی الفثای حشٍف تشتیة تِ کِ ّا، کتاب الفثایی فْشست طشیك اص کاستشاى   

  دستشسی آًْا تِ ٍ هشاّذُ سا ّا کتاب ػٌاٍیي تَاًٌذ هی است، شذُ هشتة
.تاشٌذ داشتِ

موضوعی فهرست
  کِ .است دستشسی لاتل ًیض ّا کتاب هَضَػی فْشست الفثایی، فْشست کٌاس دس   

 ادتیات اسالم، اصلی شاخِ دٍاصدُ دس هختلف هَضَػات اساس تش سا ّا کتاب
 کوکی ػلَم فلسفِ، ٌّش، اجتواػی، ػلَم جغشافیا، تاسیخ، ػشب، ادتیات فاسسی،
 ًوَدُ تٌذی دستِ پضشکی ػلَم ٍ حمَق کتاتذاسی، ػلَم ٍ کتاتشٌاسی تاسیخ،

 شذُ تٌذی تمسین فشػی، شاخِ چٌذیي تِ ًیض اصلی ّای شاخِ اص یک ّش کِ
.است
 استاًذاسد هؼتثشتشیي اساس تش پایگاُ، ایي هَضَػی فْشست است رکش شایاى

.است شذُ تٌظین کٌگشُ تٌذی سدُ یؼٌی جْاًی،



جستجو
 اص استفادُ تا کِ است جستجَ گضیٌِ اص استفادُ ًظش، هَسد هتي یا کتاب تِ دستشسی ّای ساُ اص دیگش یکی

 پذیذآٍسًذگاى ٍ ًاششاى ّا، کتاب فْشست هتي، ػٌَاى، اساس تش سا جستجَ ًتایج تَاى، هی اهکاى ایي
.تاشذ هی دستشسی لاتل صفحات توام دس کِ ًوَد؛ هحذٍد

ٍاسد تا کِ است شذُ فشاّن هحتشم کاستشاى تشای اهکاى ایي جستجَ، لسوت دس کِ است یادآٍسی تِ الصم
 پیشٌْاد صَست تِ است، هَجَد جستجَ داهٌِ دس کِ سا کلواتی هشتَطِ لسوت دس حشف اٍلیي ًوَدى

.کٌذ هی لیست ػٌَاى
پیشرفته جستجوی

 جستجَی گضیٌِ اص استفادُ هحتشم، کاستشاى ًظش هَسد هتي یا کتاب تِ دستشسی ّای ساُ اص دیگش یکی
 تشی دلیك ًتایج تِ تَاى هی جستجَ ی داهٌِ کشدى هحذٍد اهکاى تا لسوت ایي دس کِ است پیششفتِ

  .کشد پیذا دستشسی ًظش هَسد کتاب تِ
پذیذآورنذگان

 صفحِ ایي دس آًاى، کتاب تؼذاد ّوشاُ تِ فاسسی الفثای حشٍف تشتیة تِ پذیذآٍسًذگاى ًام الفثایی فْشست
 لسوت دس سا خَد ًظش هَسد پذیذآٍسًذُ ًام تَاًٌذ، هی ًیاص صَست دس کاستشاى .است هشاّذُ لاتل

 تِ ًظش هَسد پذیذآٍس ًام سٍی تش کلیک تا سپس ٍ ًوایٌذ؛ هشاّذُ سا آى ًتایج ٍ کشدُ ٍاسد جستجَ
.کشد پیذا دستشسی ًیاص هَسد ّای کتاب



  ٍ هشتَط کادس دس جستجَ ػثاست یا کلوِ ٍاسدکشدى تا :ساده جستجوی
  .تپشداصیذ پایگاُ دس جستجَ تِ آتشاسی هٌَی اص استفادُ



 ٍ پژٍّشگشی اهکاًات اص استفادُ هٌاتغ، کاهل هتي تاسگیشی ٍ هشاّذُ اهکاى
هتي دس پَیش



کتاب محتوای نمایش صفحه
 تِ سا کتاب شذُ تایپ هتي است، دسآهذُ ًوایش تِ هحتشم کاستشاى تشای پایگاُ، دس کاستش ػضَیت تا کِ صفحِ ایي

 فشض پیش کِ است تَجِ لاتل .دّذ هی لشاس کاستش هشاّذُ هؼشض دس صفحِ ّواى شذُ اسکي تصَیش ّوشاُ
 .است کتاب تصَیش حالت پایگاُ،
 ًوایش صفحِ ساست سوت دس هَضَع، ّن ّای کتاب دیگش ًَیسٌذُ، دیگش آثاس کتاب، فْشست ،کتاب هشخصات

 دستشسی آى هَسد دس تکویلی اطالػات تِ گضیٌِ ّش سٍی تش کلیک تا کِ است، دستشسی ٍ هشاّذُ لاتل
  ٍجَد ًیض « ...تیشتش اطالػات» ػٌَاى تا ای گضیٌِ کتاب هشخصات لسوت دس کِ ایي ضوي .داشت خَاّیذ

 اهکاًات داسای ّوچٌیي کتاب ًوایش صفحِ .دّذ هی اسائِ کاستش تِ کتاب دستاسُ سا تیشتشی اطالػات کِ داسد
.سساًذ هی یاسی پژٍّش ساهاًذّی اهش دس سا هحمك کِ است اتضاسی ٍ

  آى اص تَاى هی کِ است هَاسدی جولِ اص هجلذات، سایش تِ آساى دستشسی ّوشاُ تِ کتاب هتي دس جستجَ لاتلیت
 ٍ تؼذی صفحِ گضیٌِ سٍی تش کلیک تا آى تغییش ٍ ًظش هَسد صفحِ شواسُ هشاّذُ ّوچٌیي ٍ ًوَد استفادُ

.شذ هٌتمل صفحِ آى تِ             کلیذ فششدى ٍ هشتَط کادس دس ًظش هَسد صفحِ شواسُ ًوَدى ٍاسد یا لثلی
تنظیمات نمایشی

 ًوایی کَچک ٍ ًوایی تضسگ صفحِ؛ استاًذاسد ًوایش یا صفحِ توام ًوایش کتاب؛ تصَیش یا هتي حالت اًتخاب
.تاشذ هی کاستش، شخصی ًوایش صفحِ دس دیگش اهکاًات اص تصَیش صفحِ توام ًوایش لاتلیت تا ّوشاُ ؛ صفحِ

امکانات
.ًواییذتا ٍاسد شذى تِ صفحِ ًوایشی کتاب هی تَاى اص اهکاًاتی کِ تشای کاستش فشاّن شذُ است استفادُ 





صفحه پروفایل کاربری

دادُ ًوایش صفحِ تاالی دس شوا کاستشی ًام ساهاًِ، تِ ٍسٍد اص پس  
.شذ خَاّذ

اهکاًات ٍ کاستشی پشٍفایل اص تَاًیذ هی خَد، کاستشی ًام سٍی تش کلیک تا  
 ًشاًِ کِ صفحاتی شذُ، اًجام جستجَّای هشاّذُ هاًٌذ پژٍّشی

 هاًٌذ ٍ کتاتخاًِ هَضَػی لفسِ هتي، دس ًَیسی حاشیِ ایذ، کشدُ گزاسی
.شَیذ هٌذ تْشُ آى





نمایی از صفحات پروفایل کاربران





  

      09  صفحه|  کتابخانه دیجیتال نور  پایگاه از استفاده مایاهنر
  

 

  

 پروژه
 

های  کاربر با استفاده از این امکان می تواند با تعریف نمودن پروژه جدید، اصالح عنوان پروژه یا حذف پروژه، در صفحه شخصی پروژه

پژوهشی خویش را مدیریت کند و با کلیک بر روی عنوان پروژه، تمام فعالیت های پژوهشی شما متعلق به آن پروژه نمایش داده می 

شود. ضمن این که تمام عملیات پژوهشی جاری کاربر در پروژه فعال نگهداری خواهد شد و قابلیت تغییر دادن وضعیت پروژه فعال 

 .از عنوان های پروژه به عنوان پروژه فعال نیز امکان پذیر است با انتخاب هر یک ،کاربر

 

 

 

 

 

 

 



  

      21  صفحه|  کتابخانه دیجیتال نور  پایگاه از استفاده مایاهنر
  

 

  

 حاشیه نویسی
 

کاربر با استفاده از این گزینه می تواند در پروژه فعال خود، یک یادداشت جدید برای صفحه جاری ایجاد نماید که با کلیلک بر وری 

توان با وارد نمودن متن یادداشت و ثبت نمودن آن یادداشت و حاشیه  گزینه جدید صفحه ای به نام یادداشت جدید باز می شود که می

 .ای بر متن صفحه جاری اضافه نمود

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

      20  صفحه|  کتابخانه دیجیتال نور  پایگاه از استفاده مایاهنر
  

 

  

 .با وارد نمودن متن یادداشت کاربر به صفحه مورد نظر پنجره ای مانند تصویر زیر گشوده می شود

 

 .شده خود مانند تصویر زیر، دسترسی داشته باشدمی تواند در مدیریت یادداشت نیز به تمام یادداشت های ثبت  کاربر

 



  

      22  صفحه|  کتابخانه دیجیتال نور  پایگاه از استفاده مایاهنر
  

 

  

 نمایه زنی
 

ی و به منظور ایجاد نمایه جدید نیز از گزینه  کاربر می تواند نمایه های مورد نظر خود را برای انتساب به صفحه جاری انتخاب کند

فعال، از این پنجره امکان پذیر است؛ و با کلیک مدیریت نمایه استفاده نمود که تعریف نمایه جدید، اصالح نام یا حذف نمایه در پروژه 

 .بر روی صفحات تمام صفحات منتسب به نمایه مورد نظر نمایش داده خواهد شد

 

 

 قفسه شخصی
 

هر کاربر پس از عضویت در پایگاه می تواند یک صفحه شخصی برای خود داشته باشد که به عنوان اتاق مطالعات شخصی کاربر در نظر 

ت. پژوهشگران می توانند مجموعه اطالعات تحقیقاتی و مطالعات پژوهشی خود را در این اتاق نگهداری و ذخیره نمایند و گرفته شده اس

چگونگی نمایش را نیز به دلخواه مدیریت کنند. با افزودن کتاب جاری و کلیک بر روی گزینه درج کتاب هم می توان کتاب مورد نظر 

اده شده در قفسه پروژه فعال ذخیره نمود. در مراجعات بعدی کاربر می تواند با کلیک بر روی عنوان خود را در فهرست کتاب های قرار د

 .هر کتاب در یک پنجره جدید به آن کتاب مورد نظر دسترسی خواهد یافت

 



  

      23  صفحه|  کتابخانه دیجیتال نور  پایگاه از استفاده مایاهنر
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

      24  صفحه|  کتابخانه دیجیتال نور  پایگاه از استفاده مایاهنر
  

 

  

 نشانه گذاری صفحه
 

نشانه گذاری نماید، تا در مراجعه های بعدی راحت و سریع به کاربر با استفاده از این گزینه می تواند صفحات کتاب مورد نظر خود را 

صفحه ای مانند تصویر زیر گشوده می شود که با  ،مورد نظر ی مطلب خود دسترسی آسان داشته باشد، که پس از نشانه گذاری صفحه

 .نشانه گذاری شده است ،اعالم می دارد که صفحه "نشانه برای صفحه درج شد"پیام نمایش 

 

 

 

 ابتدای صفحه

 

 

 

 



  

      25  صفحه|  کتابخانه دیجیتال نور  پایگاه از استفاده مایاهنر
  

 

  

 ابزار
 

ابزارهای موجود در صفحه نمایش کتاب شامل مواردی همچون: اندازه قلم متن، انتخاب رنگ زمینه متن انتخابی و امکان دانلود کتاب 

 .می باشد

 

 اندازه قلم متن

 .می توانید اندازه قلم متن نمایشی را انتخاب نمایید گزینهبا استفاده از این 

 

 

 

 

 

 

 



  

      26  صفحه|  کتابخانه دیجیتال نور  پایگاه از استفاده مایاهنر
  

 

  

 رنگ زمینه متن انتخابی

می توانید رنگ زمینه متن انتخابی در صفحه نمایشی را از حالت پیش فرض که سیاه است به رنگ مورد نظر  گزینهبا استفاده از این 

 .تغییر دهید

 

 دانلود

د یبرای همین منظور می توان .بیست صفحه از کتاب های مورد نظر خود را دانلود نماید ،هر بار هر کاربر می تواند در هر روز سه بار و

 .را انتخاب نمایید "دانلود"گزینه  ،در قسمت ابزار ،کتاب پس از باز کردن

 



  

      27  صفحه|  کتابخانه دیجیتال نور  پایگاه از استفاده مایاهنر
  

 

  

 ابزارهای مدیریت ارجاعات

ها برای نگارش متن خود بهره می برند که می  کاربران وقتی در حال نوشتن پایان نامه یا تحقیق هستند از یک سری منابع و کتاب

چنانچه منابع شما زیاد باشد مدیریت آنها  .بایست طبق استاندارد مشخصی تمام این موارد در متن و یا در پایان نوشته شما درج گردد

ن آن ابزارها در این باره نرم افزار نیز دشوار می گردد به همین منظور نرم افزارهایی برای مدیریت اینها ایجاد شده است که یکی از بهتری

پژوهیار می باشد. که امکان فنی آن برای پایگاه کتابخانه دیجیتال نور ایجاد شده است که وقتی شما یکی از نرم افزارهای مدیریت 

استفاده را در این ارجاعات را بر روی سیستم یا مرورگر خودتان نصب کرده باشید می توانید با یک کلیک ساده آن کتاب و منبع مورد 

نوع نرم افزارها ذخیره و بدون نیاز به یادداشت برادری و کار دستی، با افزونه ای که در سند ورد شما ایجاد می شود به صورت یکجا با 

 Bibtex  ،Endnote  ،pajoohyarدر حال حاضر برای نرم افزارهای مدیریت استناددهی متن  .استاندارد مورد نظر شما انتقال دهید

، Zotero سازی نتایج پژوهشی  این امکان در پایگاه فراهم شده است. این نرم افزارها محققان و پژوهشگران را در امر پژوهش و مستند

کند تا گردآوری، سازماندهی و تجزیه و تحلیل منابع علمی خود رابه  یاری می کند. ابزاری پژوهشی و قدرتمند که به کاربران کمک می

نامۀ استناددهی مورد نظر خود، به مستندسازی  هند و سپس با تکیه بر آن بتوانند به شیوه مناسب و بر اساس شیوهآسانی انجام د

های بسیاری از جمله ذخیره و طبقه بندی  نامه و مقاله بپردازند. این نرم افزارها دارای قابلیت حاصل پژوهش خود در قالب کتاب، پایان

است. همچنین پیوند محکمی با  …ده از برچسب های مختلف، جستجوی اطالعات ذخیره شده واطالعات، یادداشت گذاری، استفا

ها قلم دیداری و  ای که هنگام جستجو و بازیابی اطالعات از کتاب، مقاله، صفحات وب، تصاویر و ده دارد، به گونه (online) منابع برخط

را در نرم افزار ذخیره کند و سپس برای استناددهی از این منابع با  تواند منابع خود شنیداری دیگر، پژوهشگر به طور خودکار می

افزار از سوی مرکز تحقیقات  این نرم .های مختلف استناددهی به این اقالم متنوع اطالعاتی در متن در حال نگارش خود اقدام نماید شیوه

نابع پژوهشی فارسی، عربی و انگلیسی طراحی و ارائه شده کامپیوتری علوم اسالمی نور و بر اساس نیاز سه زبانه و تلفیقی کاربران م

 .است

 


