
 راهنمای جستجو

   برای دسترسی به صفحه اصلی نرم افزار کتابخانه به آدرس زیر مراجعه کنید.                  

http://lib.tums.ac.ir/faces/home.jspx    

 در صفحه اصلی به دو روش میتوان جستجو را آغاز کرد: جستجوی سریع و جستجوی مدارک.

 

 

 جستجوی سریع:

 گرفته قرار سازمان لوگوی زیر در و بزرگ بین ذره عالمت با سریع جستجوی افزار، نرم اصلی صفحه در
 درنمایید.  وارد مربوطه بخش در را نظر مورد عبارت یا واژه ابتدا سریع، جستجوی از استفاده برای .است

د محدو دیجیتال فایل دارای مدارک به شما جستجوی ،"دارد دیجیتال فایل" گزینه انتخاب صورت

 انتخاب با اینکه یا کنید، محدود مرکز یک به را خود جستجوی "مرکز انتخاب" فیلتر طریق از، میشود
 نیز مدرک انتخاب گزینه طریق از .کنید جستجو همزمان صورت به مراکز تمامی در "مراکز همه" گزینه

 د.کنی محدود ...و نامه پایان کتاب، جمله از خاصی مدرک نوع به را خود جستجوی میتوانید

 .کنید کلیک  "جستجو" کلید روی جستجو، فیلترهای تعیین از پس

 میکند. هدایت افزار نرم پیشرفته جستجوی بخش به را شما بخش، این در  "پیشرفته جستجوی" گزینه
 

جستجوی 

 سریع

جستجوی 

 مدارک



 مدارک جستجوی
 فیلدهای یا اقالم براساس آرشیوی، و ای کتابخانه منابع کلیه به دسترسی امکان مدارک جستجوی طریق از

 .است شده فراهم غیره و ناشر موضوع، پدیدآور، عنوان، مانند جستجوپذیر

 است. شده فراهم آذرسا افزار نرم در جستجوپذیر، فیلدهای حذف یا اضافه امکان که است ذکر به الزم

 
 

ساده،  منابع کتابخانه وجود دارد که عبارتند از:روش مختلف برای جستجوی  3در بخش جستجوی مدارک، 

پیشرفته، مرور.

 

 انواع جستجو



 مدارک جستجوی بخش در محدودیت اعمال

 

 وجود پوشش تحت مراکز و ها کتابخانه تمامی در همزمان جستجوی امکان مراکز نام انتخاب طریق از مراکز: نام
 .دارد

 یک مثال عنوان به محدود کرد. انتخابی مراکز به تنها را جستجو مرکز، چند یا یک انتخاب با میتوان همچنین
 جستجوی و نموده انتخاب را نظر مورد هایدانشکده میتوانید شما بگیرید، نظر در را دانشکده چندینبا  دانشگاه

 همه در جستجو پیشفرض صورت به نشوند، انتخاب مراکز از هیچکدام چنانچه نمایید. محدود آنها به را خود
 .میشود انجام مراکز

 ،)التین یا فارسی(کتاب جمله از خاصی مدرک نوع به را خود جستجوی میتوانید ماده نوع بخش در ماده: نوع

 نمایید. محدود ... و )پیایند(مجله ،)التین یا فارسی(نامه پایان

 آنجا در مدرک فیزیکی نسخه که محلی به را خود جستجوی میتوانید نگهداری محل بخشدر  محل نگهداری:
 .نمایید محدود میشود نگهداری

 دیجیتال نسخه که مدارکی به فقط را خود جستجوی "دیجیتال منابع" گزینه انتخاب صورت در :دیجیتال منابع
 .محدود خواهید کرد دارند وجود سیستم در آنها

  محدود دارند فیزیکی نسخه که مدارکی به فقط شما جستجوی "موجودی" گزینه انتخاب صورت در: موجودی
 شود.می 

 
 

 

 

مراکز لیست  



 ساده جستجوی

 فراهم مبتدی کاربران خصوصا کاربران، برای را مدارک و اطالعات به آسان دستیابی امکان ساده جستجوی
 به  .نمایید انتخاب را جستجو مدخل ،"در جستجو" قسمت در صفحه، این در جستجو انجام جهت سازد.می

 جستجو، نمودن محدود برای .است شده گرفته نظر در بخش این برای "موارد همه" گزینه فرض پیش صورت

 در سپس .نمایید انتخاب ... و ناشر موضوع، پدیدآور، عنوان، بین از را خود نظر مورد جستجوپذیر فیلد میتوانید

Box وارد نمایید. را نظر مورد عبارت ،"جستجو مورد "مقابل 

 "دقیق جستجوی"  یا "هاواژه" اساس بر را جستجو ساختار جستجو موارد از کدام هر برای میتوانید همچنین

 .نمایید مشخص

 در و کنید انتخاب را نظر مورد مراکز نام مقابل Check Box ،خاص مراکز به جستجو نمودن محدود جهت
 جستجوی موجودی، و دیجیتال منابع نگهداری، محل ماده، نوع پارامترهای از استفاده با ،" به محدود" بخش
 .نمایید محدودتر را خود

 .شویدمی نتایج خالصه صفحه وارد جستجو انجام از پس  .کنید کلیک  "جستجو" کلید روی پایان در

به عنوان مثال برای دستیابی به پایان نامه هایی که دکتر نجفی استاد راهنمای طرح بوده اند باید در قسمت 

) از قبیل دکتر بدون هرگونه پیشوند نام استاد راهنمای مورد نظر را را انتخاب و "استاد راهنما " ،"جستجو در"

را  "دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل". سپس در لیست مراکز ارائه شده کنیدوارد  جستجودر باکس  و...(

 .کنیدرا انتخاب و سپس روی کلید جستجو کلیک  "پایان نامه فارسی"نوع ماده  "محدود به"در قسمت  و انتخاب

 

 



  

 شد. برای این جستجو، صفحه خالصه نتایج زیر بازیابی و نمایش داده خواهد

 

برای مشاهده فایل پی دی اف هر پایان نامه به قسمت پیوستها مراجعه کنید. در حال حاضر امکان دسترسی به 

 .صفحه ابتدایی از هر پایان نامه فراهم شده است 26

 

 

 

 

تعداد نتایج 

 بازیابی شده

 مشاهده پی دی اف پایان نامه



 

 

 

 
 

 

مشاهده با توجه به این که فایل پی دی اف برخی از کتابهای الین نیز از طریق این نرم افزار در دسترس است برای 

 متن کامل این کتب نیز به قسمت پیوستها مراجعه کنید.

به عناون مثال در تصویر زیر دو کتاب برکت بازیابی شده اند که یکی از آنها دارای پیوست است و امکان دسترسی 

 به فایل پی دی اف متن کامل آن وجود دارد.

 

 حرکت بین صفحات



 
 

با مراجعه به قسمت پیوستها، دو پیوست برای کتاب مشاهده خواهید کرد که یکی تصویر جلد کتاب و دیگری 

 شود و امکان ذخیره آن وجود ندارد.است که تنها به صورت آنالین نمایش داده میآن  متن کامل

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 پیشرفته جستجوی

 میتوانید "اضافه " کلید انتخاب با که تفاوت این با دارد، را ساده جستجوی شرایط همان نیز پیشرفته جستجوی
 جستجوی تا نمایید ترکیب هم با را جستجو فیلد چند "بجز" و "یا" ،"و" چون عملگرهایی از استفاده با

 .باشید داشته محدودتری

 
 بازیابی را "پروفیت " نویسنده " و" ،"ارتدنسی " موضوع با مدارکی میتوانید جستجو یک انجام با مثال برای

  .نمایید

 
 



 

در منابع به کار برده شده است. در این  "ارتدنسی"و  "ارتودنسی"واژه ارتودنسی با دو امالی  یا به عنوان مثال

برای  "یا"صورت بهتر است برای داشتن یک جستجوی کامل از هر دو امال استفاده شود. برای این کار از عمگر 

 جستجو استفاده میکنیم.

 
 

 

 

 آنها به ادامه در که دارد وجود ساده جستجوی به نسبت بیشتری پارامترهای نیز، "به محدود" بخش در همینطور

 .شد خواهد اشاره

 بخش در و کنید انتخاب را نظر مورد مراکز نام مقابل Check Box، خاص مراکز به جستجو نمودن محدود جهت

 زبان، نگهداری، محل مواد، عام نام ماده، نوع نشر، سال زمانی محدوده پارامترهای از استفاده با ،" بهمحدود "

 .نمایید محدودتر را خود جستجوی دیجیتال، منابع و موجودی تقویم، نوع رده، رکورد، نوع بازیابی، شناسه

 .میشوید جستجو نتایج خالصه نمایش صفحه وارد جستجو انجام از پسد. نمایی کلیک جستجو، کلید روی پایان در

 مشخص زمانی بازه در آن انتشار سال اساس بر را مدارک میتوانید بخش این در ر:نش سال زمانی محدوده
 .نمایید محدود "برابر و بین از، از،کوچکتر بزرگتر"

 در مثال برای  .نمایید محدود منابع فیزیکی ماهیت اساس بر را جستجو میتوانید بخش این درمواد:  عام نام

 را خود جستجوی مواد، عام نام بخش از میتوانید باشید کرده انتخاب شنیداری دیداری را مدرک نوع صورتیکه
 .نمایید محدود ...و رسانه عکس، اسالید، کاتالوگ، فشرده، لوح جمله از شنیداری دیداری از خاصی مواد نوع به



 محدود...(و فرانسه عربی، انگلیسی، فارسی، مثل( منبع زبان اساس بر را جستجو میتوانید بخش این در زبان:

 .نمایید

 .نمایید محدود قفسه در آن راهنمای شماره اساس بر را مدارک میتوانید بخش این در :بازیابی شناسه

 

 

 مرور
 روعش اساس بر فقط آن در جستجو که میشود، تهیه مرور نام با واژگانی بانک افزار، نرم در موجود اطالعات از

 ابتدا مرور از تفادهاست. با اس سادهجستجوی   از متفاوت کمی مرور جستجوی ساختار  .ستا پذیرامکان کلمه

 کاربر و میشود بازیابی است، موجود سیستم اطالعاتی بانک در که ... و پدیدآوران موضوعات، عناوین، از ستیفهر

 در که است ذکر به الزم .نماید جستجو انتخابی موارد اساس بر را مدارک و انتخاب را نظر مورد کلمات میتواند

 مورد فیلد ابتدای در مرور برای انتخابی واژه اگر یعنی ،است امکانپذیر کلمه ابتدای اساس بر جستجو مرور،
 عبارت از یبخش یا واژه ابتدا اطالعات، مرور جهت  .داد نخواهد نمایش مرور نتایج در را آن باشد نداشته قرار نظر

  "در جستجو" شوییکلید ک از استفاده با سپس وارد کرده، "شروع عبارت"مقابل  Box در را تجوجس مورد

 با که ستا  یعبارات و هاواژه شامل مرور، نتایج .کنید کلیک "مرور "کلید روی نموده، انتخاب را ستجوج  مدخل

 جدول به کلمه آن دهش بازیابی کلمات از یک هر روی کلیک با  .شود می شروع شده وارد ستجویج مورد
 ترکیب هم با را مرور از منتخب نتایج میتوان )یا /و( نظر مورد عملگر انتخاب با  .یابدمی انتقال "منتخب نتایج"

 .نمود

 .نمایید کلیک آن مقابل آیکون روی منتخب، نتایج از یک هر حذف برای

 عام نام ماده، نوع نشر، سال زمانی محدوده پارامترهای از استفاده با را جستجو میتوانید "به محدود" بخش در
 کنید محدود دیجیتال، منابع و موجودی تقویم، نوع رده، رکورد، نوع بازیابی، شناسه زبان، نگهداری، محل مواد،

 .نمایید کلیک "جستجو" کلید روی جستجو، نتایج مشاهده جهت و

 در جستجو" بخش در موجود  "کن پاک" کلید از  "به محدود" بخش در شده وارد اطالعات کردن پاک برای
 "مرور" کلید کنار در که  "کن پاک" گزینه از مرور، جستجوی با مرتبط بخش کردن پاک برای و ،"مرور نتایج

 .نمایید استفاده است، گرفته قرار

 

 

 



 مدارک جستجوی نتایج مشاهده

 فرمول صفحه، این در .شویدمی جستجو نتایج خالصه نمایش صفحه وارد فوق جستجوهای از یک هر انجام از پس

 .شودمی داده نشان صفحه باالی در شده بازیابی نتایج تعداد همراه به جستجو

 ،"عنوان" کلیدی اطالعات درج با آن نتایج فهرست و تعداد همراه به جستجو مورد صفحه، این در همچنین
 و ایکتابخانه ماده هر براید. شومی داده نمایش آرشیوی و ایکتابخانه ماده هر برای ... و "نشر ،تاریخ"پدیدآور"

 .است شده گرفته نظر در مدرک نوع نمودن مشخص برای  (icon)آرشیوی، نمادی 

 انتخاب با شود،می داده نشان رکورد 25 صفحه هر در فرضپیش صورتبه شده، بازیابی نتایج تعداد به توجه با

 همچنین. دهید تغییر را صفحه هر در شده داده نشان نتایج تعداد توانیدمی رکوردها، تعداد مقابل کشویی کلید
 نتایج سایر مشاهده امکان ،"رکوردها محدوده" بخش از محدوده انتخاب یا )قبلی(بعدی گزینه روی کلیک با

 .شودمی فراهم

 دارای که رکوردهایی و اندشده مرتب اختصاصی  )وزن(  یا رتبه اساس بر فرضپیش صورت به جستجو نتایج

 سازی، مرتب بخش از نظر مورد فیلد انتخاب باد. شونمی داده نشان فهرست ابتدای در هستند، باالتری )وزن(رتبه

 در جستجو نتایج سازیمرتب. گرددمی فراهم رکوردها سازیمرتب نحوه تغییر امکان ،"انجام"کلید  روی کلیک و
 موضوع کنگره، رده دیویی، رده نشر، محل نشر، سال ناشر، پدیدآور، عنوان، الفبایی براساس و دوم و اول سطح دو
 اول سطح در که رکوردهایی برای دوم، سطح در جستجو نتایج سازیمرتب. است پذیرامکان مدرک شماره و

 .گیردمی قرار استفاده مورد هستند، یکسان مقدار دارای

 انتخاب را جاری صفحه در موجود رکوردهای همه ،"موارد تمامی" گزینه روی کلیک با جستجو نتایج لیست در
 .نمایید خارج انتخاب، حالت از را آنها  "هیچکدام" گزینه روی کلیک با و

 



 

 

 

شود و در پایین همان صفحه تعداد نسخه اطالعات کتابشناختی مدرک نشان داده می "موجودی"با انتخاب گزینه 

در صورتی که . شوداریخ برگشت آنها نشان داده میهای موجود در کتابخانه و نیز نسخه های در امانت همراه با ت

 نیز وجود خواهد داشت. "پیوستها"گزینه  "موجودی"کتابی دارای فایل پی دی اف باشد در کنار 



 


