راهنمای استفاده از کتابخانه دیجیتالی

«تبیان»

معرفی:
کتابخانه تبیان ،مجموعه ای ارزشمند شامل بیش از  100000عنوان کتاب و مقاله رایگان در زمینههای مختلف علمی ،آموزشی،
ادبی ،اعتقادی ،تاریخی ،هنری و ...است .ویژگیهای برجسته این کتابخانه میتوان به فهرستنویسی منابع براساس استاندارد بین المللی
و نیز استفاده از اصطالحنامههای فرهنگى فارسى«اصفا» و «علوم اسالمی» به سه زبان فارسی  ،انگلیسی و عربی برای دسته بندی
موضوعی منابع اشاره کرد .اخبار کتاب و معرفی کتاب از دیگر قسمتهای کتابخانه متنی سایت تبیان است.
کتابخانه دیجتالی تبیان با آدرس  library.tebyan.netاز طریق شبکه جهانی وب قابل دسترسی بوده و هم اکنون صفحه آن بصورت
واکنش گرا ( )responsiveطراحی گردیده است تا کاربران از طریق انواع وسایل ارتباطی از جمله تلفن همراه ،تبلت ،و تلویزیونهای
هوشمند بتوانند براحتی از خدمات و منابع کتابخانه استفاده نمایند.

ورود و عضویت:
در قسمت باالی سایت میتوان جهت استفاده بهتر از مجموعه به عضویت سایت درآمده و با نام کاربری خاصخود از امکانات کتابخانه
استفاده کرد.

جستجو:

جستجو بر اساس
فیلدهای مختلف
محل جستجو

عبارت جستجو

مدارک بازیابی شده

دانلود منبع مورد نظر
کتابخانه شخصی

کتابخانه شخصی:
کتابخانه شخصی محیطی است که شما میتوانید مانند یک کتابخانه شخصی واقعی ،کتابهای مورد عالقه خود را انتخاب نمایید و آن
را هر طور که میپسندید دسته بندی ،مدیریت و نگهداری نمایید.

لغت نامه دهخدا

جستجو کلمه در لغت
نامه دهخدا

پرسش از کتابدار
به عنوان یکی از خدمات میز مرجع مجازی میباشد .شما میتوانید از طریق ارسال پرسش خود از طریق فرم ذیل به کتابدار  ،پاسخ آن
را از طریق پست الکترونیکی خود دریافت کنید.

تکمیل فرم پرسش

مطرح کردن
سوال

ارسال منبع:
در این بخش میتوانید اطالعات کتاب مورد نظر خود را در قسمت مشخصات وارد کرده و در وب سایت به نمایش بگذارید.

مشخصات منبع
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