
 

 معرفی

Onlinebooks- upenn 
 

 

 بخش اطالع رسانی: 

 

 

 مقدمه

به جستجو در میان  در این سایت می توان دهد. این سایت مجموعه ای از کتب را بصورت آنالین در اختیار کاربران قرار می

 .شماره رده های مختلف کتابخانه کنگره پرداخت

 

 

می توان در باکس جستجو که در باالی صفحه قرار دارد پیشوند شماره رده که همان حروف الفبای  برای جستجو سریعتر

انگلیسی میباشد را وارد کرد تا رده مربوطه بازیابی شود. هنگامی که در زیر هر رده آثار مربوطه بازیابی می شود به متن 

شبکه مطالعه نمود. برخی دیگر از کتابها دارای  کامل بعضی از کتابها دسترسی داشت و آن را بصورت آنالین و تحت

دسترسی محدود بوده و فقط اطالعات کتابشناختی آنها قابل مشاهده است. ولی ذکر شده که از طریق کدام کتابخانه یا 

و باشد بدان معنی است که میتوان آن را بصورت کامل  full viewاگر در جلوی اثر گزینه  دانشگاه قابل دسترسی میباشد.

 آنالین مشاهده نمود. 
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  با استفاده از این قسمت می توان بین رده ها حرکت کرد و به رده قبلی و بعدی رفت.

 

 

در پایین سایت بخشی وجود دارد که دارای چندین گزینه می باشد که شامل کمک در مطالعه کتاب، گزارش لینک خراب و 

جستجو، فهرستهای جدید، نویسندگان، عناوین، موضوعات، سریال ها، بد، پیشنهاد دادن یک فهرست جدید، صفحه خانگی، 

 که با کلیک  بر روی هر کدام به صفحه مربوطه هدایت می شوید. کتب، اخبار، مشخصات، آرشیوها و... می باشد.

 Help with reading books گزینه

 

http://onlinebooks.library.upenn.edu/readers.html
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و انواع  در این قسمت اگر برای خواندن یک کتاب بصورت آنالین به نرم افزار یا برنامه خاصی نیاز است، موارد خاص

ذکر شده است و اگر کاربران در این رابطه مشکلی دارند می توانند از طریق ایمیل با سایت ارتباط برقرار  فرمتهای کتب

برای افراد معلول و  همچنین کردن فونت کتب اطالعاتی ارائه شده است.کنند و سوال خود را مطرح سازند. برای درشت 

 نابینا فرمت ها و برنامه های خاصی معرفی شده است.

 Report a bad link گزینه

 

 

 URLاین قسمت می توان در مورد لینکی که کتاب را بصورت کامل باز نمی کند با ذکر عنوان و از طریق فرم داده شده در 

 کتاب، گزارش خراب بودن پیوند مربوطه را به مسئولین سایت اعالم نمود.

 

 Suggest a new listing گزینه 

http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/olbpcontact?type=badlink
http://onlinebooks.library.upenn.edu/suggest.html
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این گزینه میتوان کتب آنالین دلخواه را با توجه به شرایط وقوانین ذکر شده در این قسمت ، به مسئولین سایت از طریق 

 .پیشنهاد داد تا در صورت امکان به فهرست کتب آنالین سایت اضافه شود

 : رفتن به صفحه خانگی سایت : صفحه اول Home گزینه

  Search گزینه

 

 

 

http://onlinebooks.library.upenn.edu/
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از طریق این صفحه می توان کتب را بر اساس نام نویسنده یا عنوان کتاب مورد جستجو قرار داد. همچنین مثالهایی به 

 عنوان راهنما برای جستجو ارائه شده است.

 New Listings گزینه

 

 فهرست آخرین کتب آنالینی که به مجموعه سایت اضافه شده است را مشاهده نمود.در این صفحه می توان 

 Authors گزینه

 

http://onlinebooks.library.upenn.edu/new.html
http://onlinebooks.library.upenn.edu/authors.html
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این صفحه می توان کتب را بر اساس نام نویسندگان )نام کوچک یا نام خانوادگی( مورد جستجو قرار داد. همچنین  از طریق

 برای سهولت کار کاربران ، اسامی نویسندگان بر اساس حروف الفبا دسته بندی شده است.

 

 lesTit گزینه

 

مورد جستجو قرار داد. همچنین برای سهولت کار کاربران ،  عنوان کتاباز طریق این صفحه می توان کتب را بر اساس نام 

 بر اساس حروف الفبا دسته بندی شده است. کتباسامی 

 Subjects گزینه

http://onlinebooks.library.upenn.edu/titles.html
http://onlinebooks.library.upenn.edu/subjects.html
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لینک مورد جستجو قرار داد. برای سهولت کار کاربران  اصطالح موضوعیاز طریق این صفحه می توان کتب را بر اساس 

 Call numberمی توان کتب را بر اساس  همچنینیک نمایه الفبایی از همه اصطالحات موضوعی قرار داده شده است. 

 نیز مورد جستجو قرار داد.

 Archivesگزینه 

 

از طریق این صفحه می توانید به آرشیو کتب و نمایه های مختلف دسترسی پیدا کنید و در مجموعه های مختلف کتب 

 آنالین که لینک آنها قرار داده شده به جستجو بپردازید.

 

 

 دسترسی به سایت از آدرس زیر:

http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/ 

 

http://onlinebooks.library.upenn.edu/archives.html

