به نام خدا

راهنماي مصور انواع جستجو در نرم افزار تخصصي کتابخانه
آدرس وب سايت کتابخانه http://library.aut.ac.ir
جستجو در نرم افزار با هر خط اينترنتي امکان پذير است.

ورود اعضاي کتابخانه

ورودکاربران مهمان
*براي تغییر زبان از کلیدتابعي  f2در باالي صفحه کلید و يا  Alt+shiftاستفاده نمايید.

 -1جستجوي سريع و يا ساده

-1انتخاب
مدخل يا
فیلد
مورد نیاز

 -2انتخاب
عملگرهاي
پیش فرض
در نرم
افزار

-3تايپ
کردن
عبارت٬
کلمه
يا واژه هاي
مورد نیاز
براي
جستجو

 -4براي
آغاز
عملیات
جستجو
کلیک بر
عالمت
جستجو

نتیجه جستجو
-1عبارت
جستجو وارد
شده و نتیجه
نمايان شده
است.

-2نتیجه :در اين
قسمت انواع بانک
هاي کتابخانه را
مشاهده
مي نمايید .بر
اساس نوع منبع
مورد نیاز بر منوي
مربوط به آن
کلیک نمايید.

-4با کلیک بر"جستجو
روي نتايج" جستجوي
خود را اختصاصي و
محدود نمايید.

-4محل
نگهداري کتاب
را مشاهده
نمايید.

اعضاي کتابخانه مي توانند کتابي را که امانت است ٬را رزرو نمايند.

-کتابهاي "وجین" از قفسه خارج شده است؛ و در کتابخانه موجود نمي باشد.

-5براي برداشتن منبع از
قفسه  call no. ٬در
کتابهاي التین ٬شماره رده در
کتابهاي فارسي و شماره
پايان نامه مورد نیاز است.

-کتابهاي" مفقود" گم شده محسوب مي شود؛ و در کتابخانه موجود نمي باشد.

 -2جستجوي پیشرفته

با کلیک بر گزينه جستجوي پیشرفته پنجره زير باز خواهد شد.با کلیک بر عالمت ” ”+فیلد بیشتري براي جستجو خواهید داشت.-گزينه ”فیلتر” به جاي عملگر  NOTعمل مي نمايد.

-4براي جداسازي بانک ها و منابع دانشکده ها از عالمت چرخ دنده استفاده نمايید.

جستجو بر اساس بانک ها ....

*پس از انتخاب منبع و يا ساير مدخل ها بر کلید ” اعمال” کلیک نمايید.

-انتخاب و جداسازي بر اساس بانک اطالعاتي

-انتخاب و جداسازي بر اساس کتابخانه اي که منبع در آن موجود است.

-انتخاب و جداسازي بر اساس نوع منبع از لحاظ نوع شکل فايل موجود

-جستجو در ساير کتابخانه هايي که داراي نرم افزار پیام مشرق هستند.

-5جستجو روي فیلد
*تفاوت جستجو بر روي فیلد با ساير جستجو ها در اين است که اطالعاتي که تازه در نرم افزار بارگذاري شده است
قابل جستجو است.

مرحله
اول

مرحله دوم

با انتخاب مدخل مورد نیاز جستجو نمايید.با کلیک بر عالمت ” ”+فیلد بیشتري براي جستجو خواهید داشت.مرحله سوم

 -6براي دانلود فايل هاي الکترونیکي مراحل زير را اجرا نمايید.

-1اعضاي مجازکتابخانه مي
توانند نسبت به دانلود فايل
هاي الکترونیکي اقدام نمايند.

-2بر لینک نمايش کلیک
نمايید.

 -3بر عالمت ديسک باالي صفحه "

" کلیک نمايید.

 -4بر اساس تعداد صفحات مجاز دانلود نمايید.

