بانام خدا
راهنمای جستجو در منابع کتابخانه مرکزی
) راهنمای جستجوی پایانامه(
کاربرگرامی جهت جستجوی منابع کتابخانه مرکزی،ابتدا وارد سایت دانشگاه شده سپس ازمنوی های
موجود،گزینه کتابخانه مرکزی را انتخاب نمایید.
درمنوی که برای شما باز می شود،گزینه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد را انتخاب نمایید

در صحفه ای که برای شما باز می گردد  ،امکان جستجو بر اساس همه منابع،کتاب،پایانامه و مجالت فراهم است

لطفا از بین آیکون های موجود ،گزینه پایانامه را انتخایب نمایید

اکنون امکان جستجوی معمولی و جستجوی

پیشرفته برای شما فراهم است

جستجوی معمولی
در جستجوی معمولی کلید واژه مورد نظر را در فیلد جستجو وارد نموده سپس روی آیکون سرج کلیک نمایید

پس از کلیک بر روی گزینه سرچ،نتیجه جستجوی شما به شکل ذیل ظاهر میگردد که شامل اطالعات کتابشناختی
اولیه پایانامه های موجود و مرتبط با کلیدواژه وارد شده می باشد

-

برای مشاهده اطالعات بیشتر در موارد بازیابی شده ،روی نتیجه جستجوی مورد نظر خود کلیک نمایید

کاربر گرامی در صورتیکه مایل به مطالعه رکورد بازیابی شده هستید ،با یادداشت شماره مدرک مورد نظر که در جزییات بازیابی
شده موجود است،به بخش پایانامه ها واقع در بخش مرجع و تاالر کتاب کتابخانه مرکزی مراجعه نمایید.

جستجوی پیشرفته
کاربرگرامی،جهت انجام جستجوی پیشرفته  ،بر روی گزینه جستجوی پیشرفته در صفحه اصلی جستجو کلیک
نمایید،صحفه ای مشابه صحفه ای ذیل برای شما باز میشود که شامل فیلدهای مختلف از جمله انتخاب همه
موارد شامل؛تاریخ نشر،پدیدآور،موضوع ....می باشد

شما می توانید در باکس های جستجوی که برای شما باز میشود ،با عمال مواردی چون جستجود در که شامل
عملگرهای بولین مثل "و" "،یا" بجز" نتایج جستجوی خود را گسترده یا محدود نمایید
همچنین با انتخاب یکی از گزینه های آیکون ساختار در سمت چپ صحفه جستجو،با انتخاب گزینه "واژه دقیق"
عین عبارت مورد نظر را جستجو نمایید
در فیلد مراکز شما می توانید نوع مراکز یا کتابخانه ای که مد نظرتان می باشد را انتخاب نموده ،که در اینجا
مرکزمورد جستجو کتابخانه مرکزی میباشد.
در فیلد محل نگهداری،محل نگهداری منبع مورد نظر نمایش داده خواهد شد
در فیلد نام عام مواد برای جستجوی پایانامه گزینه پایانامه را انتخاب نمایید
در فیلد زبان می توانید نوع زبان مورد نظر مدرکتان را انتخاب نمایید
در فیلد سال نشر می توانید سال نشر کتاب را در بازه زمانی خاص با نتخاب منوی بین ،از بین سال های مختلف
انتخاب ویا با انتخاب گزینه کمتراز ،سالهای پاین تر از سال وارد شده وبا انتخاب گزینه بزرگتر از ،سال های
باالتر از سال وارد شده را انتخاب کنید

در نهایت پس از پرکردن فیلدهای که الزم میدانید گزینه جستجو را انتخاب نمایید
در نتیجه جستجوی شما ،صحفه ای مانند صحفه ذیل برای شما باز میشود که با کلیک روی هر آیکون از عناوین
بازیابی شده امکان مالحضه اطالعات کتابشناختی بیشتر برای شما وجود دارد

کاربر گرامی در صورتیکه مایل به مطالعه رکورد بازیابی شده هستید ،با یادداشت شماره مدرک مورد نظر که در جزییات بازیابی
شده موجود است،به بخش پایانامه ها واقع در بخش مرجع و تاالر کتاب کتابخانه مرکزی مراجعه نمایید

کاربر گرامی در صورت بروز هر گونه مشکل با روشهای زیر با ما در ارتباط باشید
تماس تلفنی با شماره27610712-120:
پست الکترونیکabdolahi.leila@gmail.com :
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