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مقدمه

هاى زندگى فردى و اجتماعى به ارمغان هاى جدید دستاوردهاى بزرگى را براى استفاده در همه جنبهوريآفن
هاى نوین رخ وريآهاى علمى، آموزشى و پژوهشى نیز تحوالت شگفتى به مدد فندر عرصه فعالیت. آورده است

اکنون .بینى کرد که این تحوالت با سرعت و دامنه بیشترى تداوم یابدتوان پیشداده است و با قاطعیت مى
ها بخشى را با نام کتابخانه هایى که فعالیت آموزشى و پژوهشى دارند و براى پشتیبانى این فعالیتبیشتر سازمان
طراحی و . هاى جدید به طور جدى استفاده کنندوريآرند تا از فنتالش دا،اندرسانى ایجاد کردهیا مرکز اطالع

واقع، تشکیل در. گیردها و موسسات در همین راستا صورت مىایجاد کتابخانه دیجیتالى در بسیارى از سازمان
تواند ارزش افزوده براى که مى،اى استرویکرد تازهاشیاي دیجیتالیو سازماندهى ی هاى دیجیتالمجموعه

زمانى که حجم بزرگى از اطالعات در فضاى کوچکى ذخیره و سازماندهى . ازمان یا موسسه به ارمغان آوردس
همچنین، . اى ایجاد شده و در نتیجه باعث ارزش افزوده شده استجویى مالى و مکانى قابل مالحظهشود، صرفه

ن و نیز فراهم ساختن انواع خدمات با فراهم ساختن دسترسى راه دور انواع منابع براى کاربران و پژوهشگرا
جویى بزرگى در وقت کاربران و پژوهشگران به وجود آمده و این امر خود توان دریافت که صرفهدیجیتالى، مى

هاى دیجیتالى به همراه دارند، توسعه مزیت بزرگ دیگرى که کتابخانه. ارزش افزوده به دنبال خواهد داشت
به بیان دیگر، منابع اطالعاتى . است»دسترسى جهانى«به وضعیت »دسترسى محلى«دسترسى از وضعیت 

این . اند و همه افراد قادرند به آنها دسترسى داشته باشندهاى دیجیتالى در سطح جهانى قابل دسترسکتابخانه
که خود هاى دیجیتالى توان امیدوار بود که کتابخانهبه این ترتیب، مى. شودوجه دیگرى از ارزش افزوده تلقى مى

آیند باعث افزایش دسترسى به اطالعات و در نتیجه رشد هاى جدید به شمار مىوريآفنياز دستاوردها
.نمایان کنندهاى جدید شده و ارزش واقعى خود را بیشتر وريآتحقیقات، از جمله در عرصه فن

یدیجیتالتعریف کتابخانه

نها کارکنان متخصص به انتخاب، سازماندهی و کمک براي هایی هستند که در آهاي دیجیتالی سازمانکتابخانه
پردازند، و فرایند تفسیر، توزیع، حفاظت از یکپارچگی اطالعات دیجیتالی دسترسی فکري به منابع اطالعاتی می

گیرد تا از این اي از آثار دیجیتالی در مدت زمان طوالنی مورد توجه قرار میو نیز اطمینان از وجود مجموعه
بتوان منابع اطالعاتی دیجیتالی را با سرعت و از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه براي استفاده یک جامعه طریق 

.اي از جوامع در دسترس قرار دادکاربران یا مجموعه
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دیجیتالیاهداف کتابخانه

دیجیتالىگردآورى، ذخیره و سازماندهى اطالعات و دانش به شکل
کنندگانصرفه جویى در هزینه و زمان استفاده(و کارآمد اطالعات کمک به انتقال مقرون به صرفه(
اى و ارتباطىهاي رایانهوريآگذارى روى فنتأثیر قابل توجه در سرمایه
 ارتباطات قدرتمند و همکارى ما بین جوامع پژوهشى، بازرگانى، حکومتى و آموزشى
هاى آموزشى مادام العمراستفاده از فرصت
ساختن منابع کمیاب و نایابپذیر دسترس
حفاظت از منابع آسیب پذیر

یدیجیتاليهاهاي کتابخانهویژگی

و سنتی یعنی یهاي دیجیتالهاي سنتی هستند که مجموعهکتابخانهیوجه دیجیتالی، هاي دیجیتالکتابخانه
.گیردمیمواد الکترونیکی و کاغذي را دربر

احتیاج داردابداران و هم مهارت دانشمندان کارآمد رایانههم به مهارت کتیهاي دیجیتالکتابخانه.

رسدفاصله میان جویندگان و پدید آورندگان تقریبا  به صفر مییهاي دیجیتالدر کتابخانه.

دیجیتالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوريطراحی و ایجاد نخستین کتابخانه

است، و با مجموعه بیش از ششصد )Hybrid(دو وجهی کتابخانه دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبایی از نوع
اي مربوط به بیش از سیصد هزار شیء فیزیکی و حدود سیصد هزار شیء دیجیتالی تمام متن، هزار رکورد فراداده

اي دیداري و شنیداري، یکی از کتاب، مقاله، پایان نامه، طرح پژوهشی، اشیاي جغرافیایی، و اشی: با انواع شیء
ازماندهی کتابخانه براي ساین. آیدیتالی استاندارد کشور به شمار میهاي دیجدترین کتابخانهمعدوونیز ترین،غنی

آمریکن و طرح رده بندي کتابخانه - ، از استاندارد محتوایی قواعد فهرستنویسی انگلوو پردازش اشیاي محتوایی
OAI-PMHو پروتکل Z39.50پذیري نشکاي یونی مارك، و استانداردهاي میانکنگره، استاندارد فراداده

آمریکن براي - استفاده از سیستم معنایی اصطالحنامه و فصل نهم قواعد فهرستنویسی انگلو. بهره می برد
ارائه خدمات متنوع توسط . سازماندهی اشیاي دیجیتالی از مهمترین نقاط قوت این کتابخانه محسوب می شود

برداري و انجام بخشی از فرایند بخانه شخصی براي هر عضو، امکان فیشکتابخانه دیجیتالی از جمله ایجاد کتا
پژوهش با استفاده از آن، میز مرجع مجازي براي ارتباط حضوري و از راه دور با کتابداران، رتبه بندي نتایج 
جستجو به صورت پویا بر اساس عالیق کاربر و پیشینه جستجوي وي، امکان جستجوي یکپارچه در تمامی 

بخانه هاي دانشگاه، امکان نمایه و ارائه شدن اشیاي محتوایی آن توسط موتورهاي کاوش وب، میز مرجع کتا
الکترونیکی با امکان گفتگوي همزمان و پیوسته با کتابداران، و دهها خدمت دیگر، در راستاي جلب رضایت 
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خدمات تحویل مدرك آن و امکان )شبخ(ها، ماژولافزون بر این. می داردبران محترم دانشگاه عالمه گام برکار
ارتباط با درگاه ها و دروازه هاي اطالعاتی معتبر کشور مانند کنسرسیوم محتواي ملی، امکان درآمدزایی را فراهم 

ویژگی هاي یاد شده که همخوان با بهترین تجربیات گسترش کتابخانه هاي دیجیتالی در سطح بین . نموده است
بخانه دیجیتالی دانشگاه عالمه را به عنوان الگویی ارزشمند براي مراکز آموزشی و المللی طراحی شده است، کتا

.پژوهشی وزارت محترم علوم و دیگر سازمان هاي کشور معرفی می نماید

در حال حاضر تمامی اعضاي خانواده بزرگ دانشگاه، اعم از اعضاي هیئت علمی، کارکنان، و تمامی دانشجویان 
این امید است طراحی و ایجاد . نمایندمال  عملیاتی از کتابخانه دیجیتالی دانشگاه استفاده توانند به صورت کامی

کتابخانه نقش مفید و مهمی را در ارتقاي سطح دانش جامعه کاربران فرهیخته، و بهبود جایگاه دانشگاه در عرصه 
.المللی ایفا نمایدبین

دیجیتالیکتابخانهسیستم استفاده از 

.روش دسترسی وجود داردچندعالمه طباطبائیدیجیتالی دانشگاههاده از منابع کتابخانبراي استف

جستجوي منابع «در قسمت پایین صفحه برروي عبارت : www.atu.ac.irوب سایت دانشگاهاز طریق -1
.جیتالی دانشگاه شویدکلیک نمایید تا وارد سیستم اطالعاتی کتابخانه دی»کتابخانه

http://d-lib.atu.ac.irوب سایت کتابخانه دیجیتالیاینترنتیمستقیمنشانی - 2
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دیجیتالیشرایط استفاده از کتابخانه

داراي پروفایل شخصی در کتابخانه دیجیتالی ) دانشجویانعلمی، کارمندان، واعضاي محترم هیئت(کاربرانهمه
. مات آن استفاده نمایندتوانند از خدهستند و می

کلمه وبا واردنمودن نام کاربري توانند علمی، کارمندان، و دانشجویان عزیز میهیئتیک از اعضاي محترم هر
براي آگاهی از اطالعات حساب کاربري خود به . استفاده نمایندکتابخانه دیجیتالی به صورت زیرعبور از محتواي

افزون بر آن، . اي مراجعه نماییدهاي دانشکدهانت کتابخانه مرکزي و کتابخانههاي مرتبط، و یا بخش اماطالعیه
اي از دنیا با کتابداران مجموعه امکان برقرار ارتباط پیوسته از طریق سرویس میز مرجع الکترونیکی از هر نقطه

.اي دانشگاه فراهم استکتابخانه

اطالعات کتابشناختی یا (هاي اده در فرادادهکتابخانه قابلیت جستجوي س) ا پک(صفحه اصلی وب سایت 
این صفحه، گزینه هاي جستجوي مدارك، اصطالحنامه، تمام متن، تصویر، صوت، .منابع وجود دارد) شناسنامه

. گیردو بخش تازه ها را نیز در بر می، میز مرجع الکترونیکیفیلم، متن، گالري، کتابخانه شخصی، پرسش و پاسخ
. منابع دیجیتالی مانند تصویر، صوت، فیلم، متن، وگالري قابل دسترس هستنداز طریق صفحه اصلی،

و بازیابی اطالعات کتابخانهسیستم جستجوبا قابلیت هاي آشنایی 

در سیستم جستجو و بازیابی اطالعات کتابخانه دیجیتالی دانشگاه عالمه، افزون بر جستجوي ساده، امکان 
عناصر امل منابع دیجیتالی، همچنین مرور ک، و متن )شناسنامه منابع(ا هدادهجستجوي پیشرفته در فرا

.امکان پذیر است) پدیدآورنده، عنوان، موضوع، و جز آن(کتابشناختی گوناگون 
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دیجیتالیشرایط استفاده از کتابخانه
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اي از دنیا با کتابداران مجموعه امکان برقرار ارتباط پیوسته از طریق سرویس میز مرجع الکترونیکی از هر نقطه

.اي دانشگاه فراهم استکتابخانه

اطالعات کتابشناختی یا (هاي اده در فرادادهکتابخانه قابلیت جستجوي س) ا پک(صفحه اصلی وب سایت 
این صفحه، گزینه هاي جستجوي مدارك، اصطالحنامه، تمام متن، تصویر، صوت، .منابع وجود دارد) شناسنامه

. گیردو بخش تازه ها را نیز در بر می، میز مرجع الکترونیکیفیلم، متن، گالري، کتابخانه شخصی، پرسش و پاسخ
. منابع دیجیتالی مانند تصویر، صوت، فیلم، متن، وگالري قابل دسترس هستنداز طریق صفحه اصلی،

و بازیابی اطالعات کتابخانهسیستم جستجوبا قابلیت هاي آشنایی 

در سیستم جستجو و بازیابی اطالعات کتابخانه دیجیتالی دانشگاه عالمه، افزون بر جستجوي ساده، امکان 
عناصر امل منابع دیجیتالی، همچنین مرور ک، و متن )شناسنامه منابع(ا هدادهجستجوي پیشرفته در فرا

.امکان پذیر است) پدیدآورنده، عنوان، موضوع، و جز آن(کتابشناختی گوناگون 
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ي کاربران براي مشاهده محتواي منابع دیجیتالی ابتدا باید از سایت کتابخانه در باالي صفحه برروي همه: نکته
در غیر این صورت فقط اطالعات . ، و سپس نام کاربري وکلمه عبورخود را وارد نمایندي ورود کلیککلمه

.  کتابشناختی منابع قابل مشاهده می باشد
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ستجوسیستم ج

کتابخانه دیجیتالی از طریق دو گزینه ) ا پک(ي اصلی سایت دیجیتالی، در صفحهجستجوي منابع کتابخانه
جستجوي ساده با ورود ي نخست در مدخلدر مرحله. گیردانجام می» جستجوي مدارك«و » جوي سادهجست«

مانند عنوان، موضوع، و پدیدآورنده، وانتخاب مرکز و نوع مدرك، امکان جستجوي محتواي اطالعات مدرك
.ودشهاي جستجو توضیح داده میدر ادامه هر یک از قابلیت. میسر استکتابخانه دیجیتالی

)سریع(سادهيجستجو

شیوه جستجوي ساده از صفحه اصلی سایت کتابخانه بدون نیاز به کلمه عبور ونام کاربري می باشد،در این این
مرحله کاربر باید ابتدا یکی از عناصر عنوان، موضوع، و شبیه آن، انتخاب مرکز، انتخاب مدرك و گزینه جستجو را 

.دبه شکل زیر دقت کنی. کلیک نماید
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تعداد رکوردهاي بازیابی شده و انتخاب گزینه نمایش براي جستجوي نمونه انجام شدهمشاهده

نتایج جستجو، شماره راهنما و وضعیت موجودي منبع در مخزن کتابخانهمشاهده
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و موجودي مخزناطالعات کتابشناختیمشاهده
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هاي در ادامه به امکانات جستجوي بخش. تابخانه توضیح داده شدپیشتر امکانات جستجو صفحه اول سیستم ک
.شوددیگر سیستم پرداخته می

قابل روش5از طریقي دیجیتالیدرنظام جستجو و بازیابی اطالعات، سیستم جستجوي مدارك کتابخانه
: باشند که عبارتند ازمیدسترسی و مشاهده 

جستجوي ساده- 2)پکپارچه(جستجوي فراگیر-1

جستجوي تمام متن- 4جستجوي پیشرفته-3

جستجو در اطالعات کتابشناختی منابعی که نسخه تمام متن دیجیتالی آن در (جستجوي منابع دیجیتالی -5
)سیستم کتابخانه موجود است

. یاز خود را جستجو کنیداطالعات مورد ن،در صفحه اصلیاز منو سمت راستبا انتخاب گزینه جستجوي مدارك 

)یکپارچه(جستجوي فراگیر

شود که بتوانند از یک درگاه تمام منابع مختلف و به کاربران این امکان داده می) یکپارچه(در جستجوي فراگیر 
منابع فیزیکی و ) اطالعات کتابشناختی(هاي جستجودر فراداده(متنوع موجود در سیستم را جستجو نمایند 

).متن کامل منابع دیجیتالیدیجیتالی و
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اطالعات کتابشناختی منابع فیزیکی، متن کامل منابع، و اطالعات (مجموعه رکوردهاي بازیابی شده در سه بخش 
در این مرحله یک نمونه جستجوي کتاب با .باشدبراي کاربران قابل مشاهده می) کتابشناختی منابع دیجیتالی

. شده استعنوان و پدیدآورنده نمایش داده

در شکل زیر نشان داده شده استنتایج جستجو به همراه شماره راهنماي کتابمشاهده

در این مرحله در فیلد جستجو از طریق عناصر کتابشناختی گوناگون مانند عنوان، موضوع و نام پدیدآورندگان 
.توان جستجو نموددر تمامی منابع می

آورنده، ابتدا نام خانوادگی، نام کوچک را درج، و سپس گزینه جستجو را در جستجو بر اساس نام پدید: نکته
.کلیک نمایید



11

، یا جستجوي کتاب با )محمدپور، سحر: (ندهجستجوي پایان نامه با نام پدیدآور: مثال:مراحل انجام جستجو
)انگیزش و هیجان، ریو( ندهعنوان و پدیدآور

در این مرحله کاربران . (جستجو را کلیک نماییدهید، بعد گزینهبد» space«حتما  بعد از ویرگول یک فاصله 
توانند از طرق هاي فارسی والتین میهاي التین و پایان نامههاي فارسی کتاببراي جستجوي کتاب

.خود را آغار نمایند» جستجوي، عنوان، موضوع و مانند آنندهپدیدآور«

نشان داده شده استرنتایج جستجو در شکل زیمشاهده: مرحله اول
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فایل تمام متن در قالب پی دي کاربرهاانتخاب گزینه پیوستبا،پایان نامهکتابشناختیاطالعات :مرحله دوم
.اف را مشاهده می نمایید

.را کلیک کنیدنمایشکلمهتمام متن مشاهده فایل براي : مرحله سوم
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و برو به صفحه نمایی تصویربزرگ،صفحه به صفحه،الب پی دي افدر قمشاهده فایل تمام متن : مرحله چهارم
. فلش مشخص شده استنشانهبا بعدي
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هاي دیگر سیستم امکان جستجوي ساده در بخش

امکان جستجوي . انواع منابع چاپی و دیجیتالی براي کاربران فراهم استبر اساس این قابلیت، امکان جستجوي
سازد، و معموال   با یک میمهیا و متن کامل منابع دیجیتالی کتابخانه را) کتابشناختی(ي اآزاد در عناصر فراداده

.شودجعبه ساده نشان داده می

:عملیات مختلف زیر در مورد نتایج جستجو قابل انجام است

»ي سادهجستجو«ي اصلی که گزینه پیش فرض آن ، به صفحه»جستجوي مدارك«از طریق گزینهکاربرانابتدا
پدیدآورنده، (»منابع دیجیتالی«شاملکهمدخل جستجورا از»جستجو در«است مراجعه نموده، و سپس گزینه  

.دننمایمیرا انتخابباشد می»همه موارد«یا گزینه ،)مانند آنعنوان، ناشر و
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در جستجو به . ه کنیدتوانید جستجو را محدود یا گستردمی) واژه ها یا جستجوي دقیق(فیلد ساختار جستجو از
در . دنشوتمامی کلمه هاي مورد جستجو بدون حفظ ترتیب واز فیلدهاي مختلف بازیابی می» ايواژه«صورت 

.دارندبازیابی قابلیت هاي مورد جستجو با حفظ ترتیب در یک فیلد تمامی کلمه» دقیق«جستجو به صورت 

.می توانید جستجو را به صورت محدودتر انجام دهید» محدود به«رامترهاي زیر در بخش با استفاده از پا

...کتاب فارسی، کتاب التین، پیایند فارسی، مقاله فارسی و: هنوع ماد

ی کتابخانه دانشکده هافیزیکمخزن نگهداري نسخه : محل نگهداري

مواد کتابخانه اي و آرشیوي) فایل(یوجود نسخه هاي دیجیتال: منابع دیجیتالی

در مخزن کتابخانه ها خه فیزیکی مواد کتابخانه اي و آرشیويوجود نس: موجودي
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ي سادهجستجومراحل

در د، نانتخاب نمایو نظیر آنندهپدیدآور،نیا عنوا»همه موارد«ند مورد جستجو را از آیکن نتوامیانابتدا کاربر
د، در نها جستجو نمایکتابخانهد مدرك مورد نظر را در یک کتابخانه یا در تمام نتوانمیان کاربريمرحله بعد

را...هاي التین، اسناد و مدارك ونامه، کتابکتاب، پایاننوع مدرك د انتخابنتوانمیانکاربر»محدود به«مرحله 
. دنجستجو را فعال نمایگزینهو در پایان محل نگهداري مدرك را مشخصد، نانتخاب نمای

).شده استنمایش داده صورت تصویري و مرحله به مرحلهه بندهربا عنوان و پدیدآوي سادهیک نمونه جستجو(

نشان داده شده است در شکل زیرنتایج جستجوجستجو با عنوان و مشاهده: مرحله اول
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محل نگهداري مدركگزینه نمایش وو انتخابي بازیابی شدهنمایش تعداد رکوردها: مرحله دوم

با نشانه فلش مشخص شده استکلیک بر روي گزینه موجودياره راهنما و، شممشاهده مدرك: مرحله سوم
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مخزن کتابخانه در مرحله چهارم، اطالعات کتابشناختی و موجودي 
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نمایش داده در شکل زیر ي و مرحله به مرحله صورت تصویره بندهکتاب با پدیدآورسادهیک نمونه جستجوي
در این جستجو نام خانوادگی و نام کوچک پدیدآورنده را (اهده نتایج آن،و مشجستجو باپدیدآورنده.شده است

) .عنوان انجام می دهیمساده درو ادامه فرایندرا همانند جستجوي»دالور، علی«نوشته

نشان داده شده استپدیدآورنده و مشاهده نتایج جستجودر شکل زیرجستجو با: مرحله اول

مرکزييبراي مشاهده در مخزن کتابخانه»گزینه نمایش«انتخابو ازیابی شده هاي بتعداد رکورد:مرحله دوم
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مرکزييبراي مشاهده در مخزن کتابخانه»موجودي«ي گزینهانتخابو نتایج جستجو: مرحله سوم
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کتابخانهمخزندرشناختی و موجودياطالعات کتاب: مرحله چهارم
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جستجوي پیشرفته

، نیز ...ها مانند موضوع، پدیدآورنده، ناشر و عناصر با مشخص نمودن نوع عنصر یا فیلدجستجوي محتواي 
همچنین عملگرهاي . سازدرا میسر می... ده، عنوان، فهرست مندرجات وچکییک منبع هاي خاص محتواي بخش

.بولی، جستجوي عبارتی و غیره را نیز پشتیبانی می نماید

با انتخاب گزینه دننمی تواان کاربرجستجوي ساده را دارد، با این تفاوت کهیندفراجستجوي پیشرفته نیز همان 
»محدود به«بخشدراز پارامترهال نموده،ارا فع» پیشرفته«گزینه جستجوي مداركپیش فرض از منوي اصلی

.دننمایفیلدهاي بیشتري را انتخاب »زبج«، »یا«، »و«بولی از عملگرهايبا استفاده»اضافه«قسمت و در

خاصی اختصاص به کتابخانه»...وکتاب و پایان نامه «منابعجستجويدررا»محدود به«ند نتوامیانکاربر: نکته(
ند مدرك مورد نظر را در نتوامیان کاربرو یا کتابخانهدسترسی بیشتر به منابع  موجود در مخزنعلتهب. دننده

.دنجستجو نمایعالمه طباطبائی ايکدهدانشيهاکتابخانه یا در تمام کتابخانهیک 

گزینه پیشرفته+ جستجوي مدارك + صفحه اصلی 
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در شکل زیر نشان داده شده استمراحل جستجوي پیشرفته 

جستجو پذیر انتخاب نمایید؛) لدهايفی(فیلد مورد جستجو را از بین اقالم - 1
وارد نمایید؛عبارت مورد جستجو را واژه یا عبارت و یا بخشی از واژه و - 2
ساختار جستجو را مشخص نمایید؛- 3
را فعال نمایید؛» اضافه«جو گزینه در صورت نیاز بخش دوم فرمول جست- 4

مشخص نماید؛... کتاب، پایان نامه، مجله و: محدوده زمانی سال نشرکاربر می تواند - 5
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؛اشاره به ماهیت فیزیکی منبع مورد نظر دارد: نام عام مواد- 6
؛شخص کردن نوع شناسه بازیابیم: شناسه بازیابی- 7
؛هجري قمري، هجري شمسی، میالدي: نوع تقویم- 8
تجو را بصورت محدودتر انجام دهید؛توانید جسمی»محدود به«با استفاده از پارامترهاي زیر در بخش - 9

؛»...کتاب، پایان نامه، مجله و«اي و آرشیوينوع ماده کتابخانه: نوع ماده-10
؛اي و آرشیويفیزیکی ماده کتابخانهيداري نسخهمخزن نگه: محل نگهداري-11
؛اي و آرشیويمواد کتابخانه) فایل(یدیجیتاليوجود نسخه: یمنابع دیجیتال-12
؛اي و آرشیويفیزیکی مواد کتابخانهيوجود نسخه: موجودي-13
د؛ییلیک نماکگزینه جستجو رادر پایان -14

ورد جستجو در کلیه فیلدهاي این مفهوم که چنانچه ماست به»همه موارد«پیش فرض مورد جستجو فیلدمقدار
وانید فیلد تتر، میبه منظور جستجوي دقیق. شوددارد به عنوان نتیجه جستجو ظاهر می جستجوپذیر وجود 

. دییپذیر مورد نظر خود را انتخاب نماجستجو

براي و تاریخ نشرندهپدیدآورایج جستجو با درج اطالعات کلیدي عنوان،اي، نتپس از جستجوي اطالعات فراداده
.شوداي و آرشیوي نمایش داده میکتابخانهيهر ماده

استفاده spaceدر مدخل هاي جستجو از و مانند آنموضوعها، پدیدآورنده، عنوان، واژهکلیدبعد از تایپ : نکته
.  رکورد صفر باشدجستجو حاصلی نداشته باشد و نتیجهيعلت ایجاد فاصله ممکن است نتیجههب. نشود
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زیر نشان داده شده استدر شکلکتابیک نمونه جستجوي پیشرفته با عنوان: مرحله اول

نمایشيانتخاب گزینهوهاي بازیابی شدهرکوردتعداد مشاهده: مرحله دوم
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مخزن کتابخانهدر نتایج جستجو و موجودي مشاهده: مرحله سوم
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توانند اطالعات نسخه میمخزن کتابخانه، کاربران موجودي درو عات کتابشناختیاطالمشاهده: مرحله چهارم
ر صورت موجود بودن مشاهده شامل محل نگهداري، جلد، نسخه، شماره ثبت و شناسه بازیابی را دفیزیکی 

.در صورت امانت امکان درخواست رزرو فراهم می باشدد،ننمای

و اهاي دانشکدهکتابخانهشامل.به منبع خاصی محدود نشودتواند می»اردهمه مو«انتخاب عنوان در فیلد : نکته
هاکتابخانهو موجودي در مخزن منابع بیشتربراي مشاهده...وکتاب، پایان نامه ، فصلنامههمه منابع از جمله 

.باشدمی
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ي پیشرفتهراهبردهاي جستجو

مواقع در پاسخ به یک رخیاند در بدر خود جاي دادهرکورد راهااي میلیوننرم افزارهاي کتابخانهکهییاز آنجا
جستجو ممکن است تعداد زیادي رکورد بازیابی شود در حالیکه در جستجوي دیگر ممکن است یا به طور کلی 

در این بخش راهبردهایی را که . رکوردي بازیابی نشود و یا اینکه تعداد رکوردهاي بازیابی شده اندك باشد
بندي موثر و در نهایت جستجوي موفق منتهی شود ارائه خواهد به یک فرمولتواند انجام دهد تامیجستجوگر 

.شد

هاي اکثر موتورهاي جستجو به شمار ترین و مهمترین قابلیتیکی از برجسته:استفاده از عملگرهاي منطقی
/AND(با استفاده از عملگرهاي منطقی که عبارتند از ،آیدمی OR/ NOT (توانید چندین کلمه را با هم یم

.  به صورت ترکیبی جستجو نمایید

در صورتیکه ،گیرد که در صدد محدود کردن نتیجه جستجو باشیمهنگامی مورد استفاده قرار میANDعملگر 
شد به این معنا است که فقط مدارکی بازیابی خواهند،این اپراتور را بین دو یا تعداد بیشتري کلیدواژه قرار دهیم

جه جستجو محدودتر یبه همین دلیل است که نت. ها آمده باشدهاي مورد جستجو درآنکه تمامی کلیدواژه
.شودمی

هاي مورد جستجو به صورت پیش هاي بازیابی اطالعات بین کلیدواژهدر این نرم افزار مانند بسیاري از نظام: نکته
ه اگر کاربر بین هر کلیدواژه جستجو با کلیدواژه دیگر کبه این صورت.شوددر نظر گرفته میANDفرض عملگر

.فقط فاصله بگذارد به معناي استفاده از این اپراتور است

»ایران«و هم کلمه »تمدن«ها هم کلمهمدارکی بازیابی خواهند شد که در آن: ایران ANDدر مثال تمدن 
.وجود داشته باشد

ها باعث ارد کردن آن بین دو یا تعداد بیشتري از کلیدواژهاپراتور دیگري است که در صورت وORعملگر 
.شودگسترش و بسط جستجو می

هاي مورد جستجو آمده باشد یکی از کلیدواژهدر صورت استفاده از این اپراتور تمامی مدارکی که در آنها صرفا 
.شودمیبازیابی 
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آنها وجود داشته باشد بازیابی کلمه ایران درکلمه تمدن یا همه مدارکی که صرفا : ایرانORدر مثال تمدن
.خواهند شد

باشد که براي مستثنی کردن و حذف میNOTشود اپراتور سومین اپراتور منطقی که کمتر از بقیه استفاده می
هاي جستجو مدارکی بین کلیدواژهNOTبه این معنا که با قرار دادن عملگر . مفهومی خاص به کار می رود

.کلیدواژه اول وجود داشته باشد و کلیدواژه دوم وجود نداشته باشداهد شد که در آن مدارك، الزاما بازیابی خو

تمام مدارکی که کلمه تمدن در آن وجود داشته باشد و کلمه ایران در آن وجود : ایرانNOTدر مثال تمدن
.نداشته باشد بازیابی خواهند شد

ANDجستجو با عملگر

ANDعملگرباپیشرفتهجستجواب گزینه انتخ:مرحله اول
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و انتخاب گزینه نمایشتعداد رکورد هاي بازیابی شده مشاهده: مرحله دوم
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فلش مشخص نشانهدر شکل زیر با"ایرانANDتمدن"ي هابا کلید واژهمشاهده نتایج جستجو: مرحله سوم
شده است
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ORجستجو با عملگر 

ORعملگرباپیشرفتهجستجونتخاب گزینها: مرحله اول

و انتخاب گزینه نمایشتعداد رکورد هاي بازیابی شده مشاهده: مرحله دوم
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"ایرانORتمدن"هاي واژهنتیجه جستجو با کلید مشاهده: مرحله سوم
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NOTبا عملگر  جستجو

NOTعملگرباانتخاب گزینه جستجو پیشرفته : مرحله اول

و انتخاب گزینه نمایشتعداد رکورد هاي بازیابی شده مشاهده: ه دوممرحل
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"ایرانNOTتمدن "هايواژهنتایج جستجو با کلیدمشاهده: مرحله سوم
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جستجوي فازي

هاي مشابه را با گیرد که بخواهیم طیفی از واژهاین جستجو هنگامی مورد استفاده قرار می: جستجوي فازي
هاي موجود در بانک اساس جستجوي فازي برپایه درصد شباهت کلیدواژه جستجو با واژ.اییمهم جستجو نم

تعیین میزان . گیردواژه جستجو قرار میدر انتهاي تک"~"براي انجام جستجوي فازي نماد . باشداطالعاتی می
تر نزدیک1ه این ارزش به هر چ. پذیر استامکان"~"بعد از نماد 01»صفر و یک«شباهت با نوشتن ارزشی بین

میزان شباهت برابر با عدد یعنی در صورتیکه . ري خواهد داشتباشد نتایج بازیابی شده به کلیدواژه شباهت بیشت
.یک باشد عین کلیدواژه جستجو خواهد شد

هاي ظاهري، مطهره، مدارکی که در آنها طیف واژه»صفر و دو«02~در صورت جستجوي مطهري: مثال
.مریان وجود دارد بازیابی خواهد شدر، اطهري، مظهري، اطهريفمطهري

کلیدواژه شباهت باتر باشد نتایج بازیابی شده نزدیک»صفر و یک«10و "~"جستجوي فازي با نماد مد
.بیشتري خواهد داشت

در شکل زیر نشان داده شده است01~جستجوي فازي با : مرحله اول
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و انتخاب گزینه نمایشرکورد هاي بازیابی شده تعدادمشاهده: مرحله دوم
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فلش مشخص شده نشانه با هاي موجوده کلید واژبا برپایه درصد شباهت مشاهده نتایج جستجو : مرحله سوم
است 
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»مطهري فر«اطالعات کتابشناختی با واژه مشاهده: مرحله چهارم

در شکل و مشاهده طیف واژه هاي متشابه بازیابی شده آن»صفر و دو«20و "~"جستجوي فازي با نماد مد
.زیر مشخص شده است

در شکل زیر نشان داده شده طیف واژه هاي متشابهو مشاهده02، " ~"جستجوي فازي با عالمت : مرحله اول
است 
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و انتخاب گزینه نمایشتعداد رکورد هاي بازیابی شده مشاهده : مرحله دوم

نشان داده شده است»مطهري«به واژه يمتشابه و نزدیکهايطیف واژهجستجو و نتایج دهمشاه: مرحله سوم
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فلش مشخص شده استنشانهبااطالعات کتابشناختی با واژه ي طهوريمشاهده: مرحله چهارم

جستجوي عبارتی

در کنار یک دیگر و با هاي مورد جستجو حتما شود که بخواهیم کلیدواژههنگامی استفاده می:جستجوي عبارتی
ها را به همان ترتیبی که حفظ ترتیبی که وارد شده اند جستجو شود براي انجام جستجوي عبارتی باید کلیدواژه

.قرار دهیم)""(خواهیم در بین دومی

هاي جستجو است که احتمال بازیابی مدارك مرتبط تر را افزایش جستجوي عبارتی یکی از مفیدترین ویژگی
.ددهمی

فلسفه "را داخل گیومه جستجو نماییم، مدارکی که در آنها عبارت "انقالب اسالمی"در صورتیکه عبارت : مثال
ها  اما مدرکی که در آن.شودوجود داشته باشد بازیابی می"کتابشناسی انقالب اسالمی"یا "انقالب اسالمی

.رد بازیابی نخواهد شدوجود دا"انقالب ایران قیامی بزرگ در تاریخ اسالم"عبارت 

و »محدود به«بخش دررا فعال نموده، از پارامترهاینه پیش فرض از منوي اصلی گزینه پیشرفتهبا انتخاب گز
. نمایدفیلدهاي بیشتري را انتخاب »بجز«، »یا«، »و«چون منطقیاز عملگرهايبا استفاده»اضافه«قسمت در
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در شکل زیر نشان داده شده است"انقالب اسالمی"عنوانا جستجوي پیشرفته عبارتی ب:مرحله اول

ي نمایشو انتخاب گزینهدر کتابخانه هاي دانشکده ايتعداد رکورد جستجومشاهده: مرحله دوم
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فلش مشخص شده استنشانه ي انقالب اسالمی با نتایج جستجومشاهده: مرحله سوم
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ابجستجوي عبارتی با عنوان و نویسنده کت

را فعال نموده، مقدار پیش فرض فیلد مورد جستجو ینه پیش فرض از منوي اصلی گزینه پیشرفتهبا انتخاب گز
کلیه فیلدهاي جستجو پذیر وجود دارد بعنوان ن مفهوم که چنانچه مورد جستجو دراست به ای»همه موارد«

تجوپذیر مورد نظر خود را انتخاب توانید فیلد جستر، میبه منظور جستجوي دقیق. نتیجه جستجو ظاهر شود
چون منطقیاز عملگرهايبا استفاده»اضافه«قسمت و در»محدود به«بخش دراستفاده از پارامترها. نماید

. نماییدفیلدهاي بیشتري را انتخاب » بجز«، »یا«، »و«

یر مشخص شده استیک نمونه جستجوي عبارتی پیشرفته با عنوان و پدیدآورنده کتاب در شکل ز: مرحله اول
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ي نمایشتعداد رکوردهاي بازیابی شده و انتخاب گزینهمشاهده: مرحله دوم

کتابخانهنتایج جستجو و موجودي مخزنمشاهده: مرحله سوم

45

ي نمایشتعداد رکوردهاي بازیابی شده و انتخاب گزینهمشاهده: مرحله دوم

کتابخانهنتایج جستجو و موجودي مخزنمشاهده: مرحله سوم

45

ي نمایشتعداد رکوردهاي بازیابی شده و انتخاب گزینهمشاهده: مرحله دوم

کتابخانهنتایج جستجو و موجودي مخزنمشاهده: مرحله سوم
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استفلش مشخص شدهنشانه و پدیدآورنده با اطالعات کتابشناختیمشاهده: مرحله چهارم
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تنجستجوي تمام م

را تا سطح صفحات، )پایان نامه ها و کتاب هاي الکترونیکی(جستجوي تمام متن امکان جستجو در منابع متنی
تخاب گزینه تمام متن از منوي اصلی و نجستجوي پیشرفته تمام متن با ا.سازدپاراگراف ها و پاورقی فراهم می

گزینه پیشرفته براي کاربر بصورت ذیل امکان پذیر است، 

ه جستجو در متن را انتخاب کنیدمحدود.
واژه یا عبارت مورد جستجو را وارد کنید.
در فرمول جستجو استفاده نمایید»بجز«، »یا«، »و«در صورت نیاز از عملگرهاي منطقی.
از کلید جستجو با اصالت استفاده ) ه همراه اعراب و حروف خاص عربیب(تر جهت جستجوي دقیق

.نمایید

ایج جستجو با درج اطالعات کلیدي عنوان، پس از جستجوي واژه یا عبارت مورد نظر در منابع تمام متن، نت
اي و آرشیوي از نوع متنی نمایش براي هر ماده کتابخانه»نام فایل«و پدیدآورنده، موضوع، ناشر، تعداد صفحات

. شودداده می

به همراه باشد، که ما جستجوي پیشرفته را ل بازیابی میجستجوي تمام متن به دو صورت ساده و پیشرفته قاب
.دهیمتوضیح میمراحل آن 

نده در شکل زیر نشان داده شده استجستجوي پیشرفته با پدیدآورانتخاب گزینه : مرحله اول
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نشان داده شده استدر شکل زیرفلشنشانه جستجو با پدیدآورنده با ایجنتشاهدهم: مرحله دوم

48

نشان داده شده استدر شکل زیرفلشنشانه جستجو با پدیدآورنده با ایجنتشاهدهم: مرحله دوم

48

نشان داده شده استدر شکل زیرفلشنشانه جستجو با پدیدآورنده با ایجنتشاهدهم: مرحله دوم
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ي در هاي بعدصفحهبرو به و نمایی تصویربزرگ،پی دي افتمام متن در قالب مشاهده فایل: مرحله چهارم
.مشخص شده استزیر شکل 
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یک نمونه جستجوي تمام متن پیشرفته باکلید واژه 

انتخاب گزینه جستجوي پیشرفته و درج کلیدواژه در شکل زیر نشان داده شده است:مرحله اول

اعتماد به نفسکلیدواژهباتعداد رکوردهاي بازیابی شدهنتایج : دوممرحله 
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را ات صفحدرپیوندیتسطح صفحات، پاراگراف ها و پاورقی قابلدرتمام متن مشاهده فایل: سوممرحله 
.مشخص می نمایید

گ نمایی تصویرصفحه به صفحه و بزرو مشاهده فایل تمام متن در قالب پی دي اف: چهارممرحله



52

یجستجوي منابع دیجیتال

»متنولمیفصوت،عکس،«یتالیجیدمنابعجستجوي

هاي نامه ها، کتابپایانمانند. باشنددیجیتالی دارند و قابل نمایش میهایی که فایلمنابع دیجیتالی یعنی فراداده
.، عکس، صوت، فیلم و متنالکترونیکی، مقاالت التین

می توانند یک یا چند محتواي دیجیتالی به عنوان پیوست ...) کتاب، مجله، مقاله و(اي ابخانههر یک از مواد کت
در قسمت جستجوي منابع دیجیتالی . محتواي دیجیتالی می تواند عکس، صوت، فیلم یا متن باشد. داشته باشند

.می توان از طریق جستجو یا مرور یک محتوا دیجیتالی را بازیابی و مشاهده کرد

با کلیک . شودها نشان داده میدیجیتالی، ابتدا به صورت پیش فرض فهرستی از تمام متنا انتخاب گزینه منابعب
این نتایج در. نبع نمایش داده می شودروي هر یک از عکس، صوت، فیلم و متن فهرستی از تمام محتواي آن م

.فهرست ها به ترتیب رتبه و عنوان مرتب شده اند

. می تواند به منابع دیجیتالی دسترسی داشته باشدکاربر به دو روش

صفحه اصلی به صورت میان بر؛- 1
جستجوي پیشرفته را فعال نمایید؛منابع دیجیتالی و گزینه+ صفحه اصلی گزینه جستجوي مدارك - 2

فلش مشخص شده استنشانهبا جستجو از صفحه اصلی به صورت میان بر: روش اول



53

با در شکل زیرانتخاب گزینه پیشرفتهمنابع دیجیتالی و جستجوي مدارك،گزینه ،صفحه اصلی: روش دوم
.فلش نشان داده شده استنشانه

جستجوي عکس مراحل

به ترتیب با انتخاب گزینه جستجوي مدارك در صفحه اصلی،منابع دیجیتالی، جسـتجوي پیشـرفته وکلیـک بـر     
انتخاب »»اطالعات کتابشناختی««اگر بخش . عی آن مشاهده کردروي گزینه عکس، می توان عکس را با اندازه واق

: ایـن اطالعـات شـامل   . شود، اطالعات کتابشناختی اثري که عکس به آن پیوست شـده نمـایش داده مـی شـود    
امکان مشـاهده  »»اطالعات محتوایی««با انتخاب بخش . می باشد.... شناسگر رکورد، سرشناسه، عنوان، موضوع، و 

.فرمت فایل، نام فایــل، تاریخ ایجاد، عرض و طول عکس فراهم می شودعنوان، اندازه، 

، رکوردهاي مـرتبط اثـر نمـایش    »»رکوردهاي مرتبط««اگر اثري رکوردي مرتبط داشتـــه باشد با انتخاب بخش 
هر رکورد مرتبط به صورت فرامتن است و با کلیک روي عنوان آن در صفحه اي دیگـر اطالعـات   . داده می شوند

.نشان داده می شودد بشناختی و موجودي رکورکتا

. در نتایج جستجوي عکس، براي هر عکس عنوان، اندازه، فرمت فایل، نام فایل، عرض و طول مشخص شده است
.مشاهده محتواي یک عکس با کلیک روي عنوان آن امکان پذیر است

زینه جستجوي پیشرفته را انتخاب گزینه منابع دیجیتالی و گبراي جستجو در منابع عکس کاربر: مرحله اول
کرده
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یان ، در پاکردهفرمت فایل، اطالعات کتابشناختی و پارامترها را انتخابعبارت جستجو را وارد نموده : مرحله دوم
گزینه جستجو را کلیک کنید

مشاهده تعداد نتایج جستجو و کلیک بر روي عنوان جستجو: مرحله سوم
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فلش نشان داده شده استنشانهبا دانلودگزینه انتخاب اطالعات کتابشناختی و ر در شکل زی: مرحله چهارم

تایید فایل عکس را دانلود نماییدنسخه اصلی و انتخاب گزینه با انتخاب گزینه: مرحله پنجم
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جستجوي صوتمراحل

مشـاهده  . ده اسـت در نتایج جستجوي صوت، براي هر صوت عنوان، اندازه، فرمت فایل و نام فایـل مشـخص شـ   
.محتواي یک صوت با کلیک روي عنوان آن امکان پذیر است

انتخاب شود، اطالعات کتابشناختی اثري که صوت به آن پیوست شده نمایش »»اطالعات کتابشناختی««اگر بخش 
ش با انتخـاب بخـ  . می شوند.... شناسگر رکورد، سرشناسه، عنوان، موضوع، و : این اطالعات شامل. داده می شود

اگـر اثـر   . ایجاد فراهم می شـود ه، فرمت فایل، نام فایل، و تاریخعنوان، اندازامکان مشاهده »»اطالعات محتوایی««
. ، رکوردهاي مرتبط نمایش داده می شونــد»»رکوردهاي مرتبط««رکوردي مرتبط داشتـــه باشد با انتخاب بخش

آن در صفحه اي دیگر اطالعات کتابشناختــی هر رکورد مرتبط به صورت فرامتن است و با کلیــک روي عنوان
. و موجودي رکورد نشان داده می شود

ستجوي پیشرفته را انتخاب کردهجگزینه کاربرگزینه منابع دیجیتالی ویوتمنابع صبراي جستجو در: مرحله اول

،اطالعات wmvفرمت فایلکردهبراي دستیابی به صوت هاي مورد نظر عبارت جستجو را وارد: مرحله دوم
پایان گزینه جستجو را کلیک کنیدکتابشناختی و پارامترها را انتخاب، در 
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فلش مشخص شده استنشانهبا مشاهده نتایج جستجو و کلیک بر روي عنوان فایل براي دانلود: مرحله سوم

شده استفلش مشخص نشانهبا اطالعات کتابشناختی و انتخاب گزینه دانلودمشاهده : مرحله چهارم
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نه تایید فایل صوت دانلود می شودبا انتخاب گزینه نسخه اصلی و انتخاب گزی: مرحله پنجم

فیلممراحل جستجوي 

مشـاهده  . در نتایج جستجوي فیلم، براي هر فیلم عنوان، اندازه، فرمت فایـل و نـام فایـل مشـخص شـده اسـت      
.تمحتواي یک فیلم با کلیک روي عنوان آن امکان پذیر اس

انتخاب شود، اطالعات کتابشناختی اثري که فیلم به آن پیوست شده نمایش »اطالعات کتابشناختی«اگر بخش 
با انتخاب بخش . می شوند.... شناسگر رکورد، سرشناسه، عنوان، موضوع، و : این اطالعات شامل. داده می شود

نام فایل، تاریخ ایجاد، مدت و کیفیت فراهم امکان مشاهده عنوان، اندازه، فرمت فایـل، »اطالعات محتوایــی«
، رکوردهاي مرتبط نمایش »رکوردهاي مرتبط«اگر اثر رکوردي مرتبط داشتـــه باشد با انتخاب بخش . می شود

هر رکورد مرتبط به صورت فرامتن است و با کلیــک روي عنوان آن در صفحه اي دیگر . داده می شونــد
.ي رکورد نشان داده می شوداطالعات کتابشناختــی و موجود

کندجستجوي پیشرفته را انتخاب میکاربر گزینه منابع دیجیتالی وگزینه :اولمرحله
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ید، براي نمونه همه نماانتخاب»همه موارد یا عنوان«کاربر می تواند جستجو در را درجعبه جستجو : مرحله دوم
و گزینه جستجو را کلیک نماییدکردهانتخاب wmvدر مرحله بعدي فرمت فایل را ،موارد انتخاب شده

نشان داده شده در شکل زیر با نشانه فلش،و کلیک بر روي عنوان فیلمنتیجه جستجومشاهده: مرحله سوم
است
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فلش مشخص شده است نشانهبا مشاهده اطالعات کتابشناختی و انتخاب گزینه دانلود: مرحله چهارم

ه تایید فایل فیلم دانلود می شود گزینه نسخه اصلی و انتخاب گزینبا انتخاب:مرحله پنجم
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»متن«جستجوي منابع دیجیتالی

دیدن محتـواي  . در نتایج جستجوي متن، براي هر متن عنوان، اندازه، فرمت فایل و نام فایل مشخص شده است
. یک متن با کلیک روي عنوان آن امکان پذیر است

هاي ها، کتابنامهپایانمانند.باشندهایی که فایل دیجیتالی دارند و قابل نمایش میادادهفرمنابع دیجیتالی یعنی
.، عکس، صوت، فیلم و متنالکترونیکی، مقاالت التین

دهد، به کاربر نشان می»درون متنی«بصورت برجسته در عنوان موضوع جستجو را یجستجوي منابع دیجیتال
.در شکل زیر نشان داده شده استآنو مراحل جستجوجستجوي پیشرفته گزینهانتخاب 

که توسط سیستم محتواي خاص خود را دارد،»العاتاط«، یهر یک از منابع دیجیتالدر این نوع جستجو 
، عالوه بر امکان یدر جستجوي منابع دیجیتال. تواند بازیابی شوداستخراج شده و از طریق جستجوي منابع می

، عکس(مانند »مواد دیداري و شنیداري«ع منابع، امکان تعیین محدوده به یک منبعجستجو در تمامی انوا
. و همچنین محدود نمودن نتایج با استفاده از پارامترهاي منبع انتخابی نیز وجود دارد) و متن فیلم، صوت 

یمنابع دیجیتالجستجوي همه

. دباشهمه منابع بصورت زیر امکان دسترسی فراهم میاز منوي اصلی و گزینه یمنابع دیجیتاليبا انتخاب گزینه

وگزینه پیشرفته را انتخاب نماییدگزینه همه منابع+ یگزینه منابع دیجیتال+جستجوي مدارك+صفحه اصلی 

درا انتخاب نمایییمحدوده جستجو در منابع دیجیتال.
دماییواژه یا عبارت و یا بخشی از واژه و عبارت مورد جستجو را وارد ن.
ساختار جستجو را مشخص کنید.
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 جستجو پذیر فراداده »فیلدهاي«فایل مورد جستجو را از بین اقالم جهت تلفیق اطالعات و مشخصات
. انتخاب نمایید

 صورت محدودتر انجام دهیده توانید جستجو را بمی»محدود به«با استفاده از پارامترهاي بخش.
دکمه جستجو را کلیک نمایید .

مقاالت، مجالت، و کتاب،:انندهاي الکترونیکی ماین نوع جستجو، امکان دسترسی مستقیم به انواع متندر 
.پیشرفته. 2ساده . 1: گیردنیز به دو شکل صورت مییجستجوي منابع دیجیتال. فراهم شده استنامهپایان

مشخص شده استدر شکل زیرپیشرفتهيانتخاب گزینه جستجومتن و منابع دیجیتالی، گزینه :مرحله اول

مشخص عنوان جستجو بابراي »درجستجو«و سپس گزینه متن انتخاب گزینه ، گزینه همه منابع: مرحله دوم
شده است

در صورت نیاز از پارامترهایی که با فلش مشخص شده استفاده نماییدکردهعنوان را وارد: سوممرحله 
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جستجوکلیک بر روي عنوانستجو ونتایج جمشاهده: چهارممرحله

فلش نشانه ا بفحه بعدصبرو به نمایی تصویر و و بزرگپی دي اف،فایل تمام متن در قالب مشاهده : پنجممرحله 
.مشخص شده است
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مرورسیستم

یا ، از طریق یک نظام مسطحمنابع دیجیتالیهاي اطالعاتی و اي، پارهمرور عبارت است از کشف عناصر فراداده
هایی مرور یکی دیگر از روشمرتب شده اند،نظیر آنمنطقی وه مراتبی که بر اساس نظم الفبایی، ساختار لسلس

.شودمیهاي اطالعاتی استفاده ام است که عالوه بر سیستم جستجو، براي کشف و بازیابی اشیاي دیجیتالی نظ
ساختار جستجو کمی متفاوت از جستجوي . تپذیر اسفقط بر اساس شروع کلمه امکانسیستم مروردرجستجو

عنوان، موضوع (عبارت مورد جستجو را وارد کرده، و سپس مدخل جستجو» شروع عبارت«درقسمت . ساده است
و عباراتی است که ، مدارك بازیابی شده شامل واژه هاکلیک نماییدرا » مرور«مه کد. ین کنیدرا تعی) مانند آنو

جستجو فیلددر»آداب«مثال : )کتاب، پایان نامه، مجله( مانند، .گرددروع میوارد شده شويبا مورد جستج
. استر نشان داده شدهزیشکلرمرور دانجام: نماییدانتخاب موضوع

در شکل زیر نشان داده شده است،شروع کلمه با عنوان یا موضوع جستجوانتخاب : مرحله اول
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ر را کلیک نماییددر این مرحله گزینه مرو: مرحله دوم

هاي محدود به، نوع تقویم، محل نگهداري گزینه،فلش مشخص شدهنشانه که با هاییاز میان بخش: مرحله سوم
وده، گزینه جستجو را کلیک نماییدو زبان را انتخاب نم
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ستجو و کلیک بر روي گزینه نمایشنتایج جمشاهده: مرحله چهارم

کتابشناختی و انتخاب گزینه پیوستهااطالعاتمشاهده: مرحله پنجم

مایش و مشاهده فایل تمام متن کلیک بر روي گزینه ن: مرحله ششم
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نمایی تصویر وبه صورت صفحه به صفحه و بزرگمشاهده فایل تمام متن در قالب پی دي اف،: مرحله هفتم
.فلش مشخص شده استنشانه صفحات بعدي با 
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هانامهجستجوي پایان

با انتخاب گزینه جستجوي مدارك از صفحه اصلی و گزینه جستجوي پیشرفته با وارد نمودن عنوان، موضوع، 
.اقدام به جستجو نماییددیگر عناصروپدیدآورنده 

کنیدجستجو را وارد مورد موضوع بعد از انتخاب گزینه پیشرفته، اصطالح : مرحله اول
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ازیابی شده و انتخاب گزینه نمایشهاي بتعداد رکوردمشاهده : مرحله دوم

فایل تمام متنپیوستها براي مشاهدهکلیک بر روي گزینهنتایج جستجو ومشاهده : مرحله سوم



70

کلیک بر روي گزینه نمایشوتها، انتخاب گزینه پیوساطالعات کتابشناختی، مشاهده: مرحله چهارم
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نمایی تصویر با و بزرگ،صفحه به صفحهبه صورت ، پی دي اففایل تمام متن در قالب مشاهده: مرحله پنجم
.فلش مشخص شده استنشانه 
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الکترونیکی مقاالتفرایند جستجو و دانلود 

الب این قزبان . ها هزار مقاله التین ذخیره شده و قابل بازیابی استدر کتابخانه دیجیتالی دانشگاه، متن کامل ده
هاي مقاالت فارسی که اشتراك آنها توسط کتابخانه قاالت فارسی باید به پایگاهمقاالت انگلیسی است و براي م

.مرکزي فراهم شده است مراجعه نمایید

توانند از دو طریق  فایل مقاالت را به صورت نمایش صفحه به صفحه و در امکان جستجوي مقاالت، کاربران می
این امکان از طریق جستجوي مدارك، ساده، پیشرفته، . نداستفاده نمای، پی دي افتمام متن درقالبدانلود فایل 

. هاي آن در ذیل شرح داده شده استقابلیتقابل دسترس می باشد کهمرور و جستجوي منابع دیجیتالی

جستجوي پیشرفته

»ي پیشرفتهجستجو«، به صفحه اصلی که گزینه پیش فرض آن »جستجوي مدارك«ابتدا از طریق گزینه
یا گزینه )نظیر آنو موضوعپدیدآورنده، عنوان،(شامل کهمدخل جستجو، را از »جستجو در«گزینه ،باشدمی

می توانید جستجو را محدود ) واژه ها یا جستجوي دقیق(فیلد ساختار جستجو از.یدیرا انتخاب نما»همه موارد«
از مورد جستجو بدون حفظ ترتیب وهاي واژهتمامی » ايواژه«در جستجو به صورت . کنیدتریا گسترده

مورد جستجو با حفظ ترتیب در هايواژهتمامی » دقیق«در جستجو به صورت . شودفیلدهاي مختلف بازیابی می
.یک فیلد بازیابی می شود

و جز موضوع، پدیدآورنده عنوان، با مشخص نمودن نوع عنصر یا فیلد محتواي عناصر يجستجوافزون بر امکان
پشتیبانی . را امکان پذیر استکلید واژهچکیده، عنوان ومحتواي یک مقاله مانند خاصهايبخشيجستجو،آن
از میان . ویژگی دیگر جستجوي پیشرفته در این بخش استعملگرهاي بولی، جستجوي عبارتی و غیره از

منطقیز عملگرهايبا استفاده ا» اضافه«قسمت و در»محدود به«بخش درهاي جستجوها یا محدودیتگزینه
. نماییدفیلدهاي بیشتري را انتخاب ،»بجز«، »یا«، »و«چون 
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: بصورت زیر انجام می شودمقاالت التین مراحل جستجوي پیشرفته 

د؛ییانتخاب نمافیلدهافیلد مورد جستجو را از بین - 1
د؛ییو عبارت مورد جستجو را وارد نماواژه یا عبارت و یا بخشی از واژه- 2
جستجو را مشخص نمایید؛ساختار - 3
د؛ییرا فعال نما» اضافه«جستجو گزینه بخش دوم فرمول ،در صورت نیاز- 4

نمایید؛را مشخص محدوده زمانی سال نشر مقاله- 5
میالدي را مشخص نمایید؛نوع تقویم مثال - 6
دهید؛تجو را بصورت محدودتر انجام می توانید جس»محدود به«با استفاده از پارامترهاي زیر در بخش - 7
را کلیک نمایید؛جستجو دکمه - 8

مورد جستجو در کلیه واژهکه چنانچهبدین معنی.است»همه موارد«مقدار پیش فرض فیلد مورد جستجو 
توانید فیلد جستجو تر، میبه منظور جستجوي دقیق. عنوان نتیجه جستجو ظاهر شوده ب،وجود داردیلدها ف

. دیمورد نظر خود را انتخاب نمای

جستجوي «:سپس ساختار جستجو را انتخاب کنیدد،یدر جعبه جستجو کلیدواژه را وارد نمایین مرحله در ا
انتخاب نوع ماده را ، در قسمت محدود بهو، »کتابخانه مرکزي«د یفعال نمایرا محل نگهداري مدرك و »دقیق
.نمایش داده شده استزیر شکلدرنتیجه جستجوگزینه جستجو را کلیک کرده،»مقاله التین«مانند.کنید
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نمایش داده می شوددر شکل زیر موضوعدر خواست یک نمونه جستجو با : اولمرحله 
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و کلیک بر روي گزینه نمایشهاي بازیابی شدهتعداد رکودمشاهده: مرحله دوم

و کلیک بر روي گزینه پیوستهایج جستجوانتمشاهده:مرحله سوم
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با انتخاب گزینه د نتیجه جستجو را هم به صورت صفحه به صفحهنمی توانان این مرحله کاربر در: هارممرحله چ
استفاده را تمام متن در قالب پی دي اف فایل انتخاب گزینه دانلود همو،کلیک بر روي گزینه نمایشوپیوستها

.کنند

فلش نشانهتصویر با نمایی قابلیت بزرگباومتن مقاله به صورت صفحه به صفحهفایل تمام : پنجممرحله
مشخص شده است
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با نشانه فلش مشخص شده استتمام متنبه صورت فایل دانلود مقاله: مرحله ششم

وضعیت فایل در .لیک کنیدرا فعال نموده و گزینه تایید را ک»نسخه اصلی«براي دانلود تیک : مرحله هفتم
.کاربر قرار می گیردبارگذاري و انتقال به سیستم 
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دانلود کتاب هاي الکترونیکی فرایند جستجو و 

گزینه جستجوي پیشرفته را ،منابع دیجیتالیاز بخش مدارك،جستجويهاي الکترونیکی براي دانلود کتاب
.دیکلیک نمای

براي . نیدکرا انتخابجستجو ساختارد، سپسیرا وارد نمایخودکلیدواژهدرجعبه جستجو:اولمرحله
کتابخانه «وده، مانند فعال نماز قسمت اطالعات کتابشناختی را محل نگهداري مدرك،»جستجوي دقیق«

نتیجه جستجو در شکل زیر نمایش داده شده است. کنیدگزینه جستجو را کلیک سپس ،»مرکزي
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دانلود را تمام متن ه صفحه و یا فایلرا هم به صورت صفحه بجو د نتیجه جستنتوانمیانکاربر:دوممرحله
دننمای

فلش مشخص نشانهو بزرگنمایی تصویر با مشاهده متن کامل کتاب  به صورت صفحه به صفحه: مرحله سوم
شده است
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دیرا کلیک نمایگزینه دانلودبراي دانلود فایل تمام متن : مرحله چهارم

رحله فایل در حال مدر این.یدو گزینه تایید را کلیک نمایرا فعال نموده »نسخه اصلی«تیک : مرحله پنجم
دانلود می باشد
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شخصیکتابخانه

.استنام کاربري و کلمه عبور نیاز بهکتابخانه شخصیبراي استفاده از

براساس نیاز و ساختار مورد عالقه کاربر و توسط که است ، یک محیط اختصاصی براي هر کاربرکتابخانه شخصی
مرتب، و مدارك مورد نظر را براساس ساختار درختی در کتابخانه شخصیمی تواند هرکاربر . ایجاد می شودي و

، جابجایی، و هاي مختلف، ویرایشمدیریت شامل تعریف گروهامکان. ایدکتابخانه شخصی را مدیریت نمامکانات
. و برچسب می باشداشتدو تعیین یاد،هاگروهحذف 

. ه شخصی امکانات زیر پیش بینی شده استدر بخش کتابخان

ایجاد و ویرایش گروه هاي موضوعی کتابخانه شخصی
منابع مورد نظر به کتابخانه شخصیمدارك وافزودن
 یادداشت و برچسب گذاري مدارك در کتابخانه شخصی
جستجو در سطح کتابخانه شخصی و یا براساس برچسب هاي اختصاصی
خانه جستجو در سطح مدارك کتاب
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ایجاد و ویرایش گروه هاي موضوعی کتابخانه شخصی

هاي موضوعی در کتابخانه شخصی با انتخاب گزینه کتابخانه شخصی از منوي اصلی بصورت دسترسی به گروه
. یر امکان پذیر استز

. از گروه هاي موضوعی تعریف شده توسط کاربر مشاهده می شودیک ساختار درختی ،در قسمت راست صفحه
پیش بینی شده »کتابخانه من«در ابتداي استفاده کاربران از کتابخانه شخصی فقط یک گروه موضوعی با عنوان 

.و سلیقه کاربر گروه هاي جدید ایجاد می شونداست که بنا به نیاز 

:د گروه به صورت زیر انجام می شودایجا

از بخش عملیات را انتخاب کنید؛) هافزودن گرو(گزینه - 1
را کلیک نمایید؛»ذخیره«ه و کلید روه را وارد نمودنام گ- 2

عملیات مختلف .گیرددرختواره کتابخانه شخصی قرار میبا ذخیره اطالعات، گروه مورد نظر به ترتیب الفبایی در
. زیر در مورد گروه هاي کتابخانه شخصی قابل انجام است

 توانید نام و ترتیب نمایش گروه درختواره می) هویرایش گرو(با انتخاب گروه مورد نظر و کلیک روي گزینه
.را ویرایش نمایید

 در صورت (هاي آن را می توانید گروه و رکورد) ذف گروهح(با انتخاب گروه مورد نظر و کلیک روي گزینه
هایی تعریف شده باشد، با حذف گروه، تمامی زیرگروه در صورتیکه براي گروه، زیر گروه.حذف نمایید) وجود

.ي آن نیز حذف خواهد شدها
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 امکان ایجاد گروه جدید با مشخصات گروه ) کپی گروه(با انتخاب گروه مورد نظر و کلیک روي گزینه

با تعیین جایگاه درختواره کتابخانه بدین منظور پس از کلیک نمودن روي گزینه . انتخابی فراهم می شود

.در جایگاه انتخابی ایجاد نمایید، گروه جدید)چسباندن گروه(شخصی و کلیک روي گزینه 

  امکان حذف گروه جاري از جایگاه انتخابی و ) برش گروه(با انتخاب گروه مورد نظر و کلیک روي گزینه

با تعیین جایگاه بدین منظور پس از کلیک نمودن روي گزینه . افزودن آن به جایگاه جدید فراهم می شود

، گروه جدید را در جایگاه انتخابی )چسباندن گروه(ي گزینه در درختواره کتابخانه شخصی و کلیک رو
.ایجاد نمایید

افزودن مدارك به کتابخانه شخصی

: ارسال رکورد به کتابخانه شخصی به روش ذیل صورت می گیرد

وده و کلید جستجو را کلیک کنید؛از طریق جستجوي فراداده واژه یا عبارت مورد جستجو را وارد نم-1

براي هر ماده کتابخانه اي و آرشیوي عنوان، پدیدآورنده ، موضوع نتایج جستجو با درج اطالعات کلیدي-2
جستجو در صفحات مختلف وجود دارد؛امکان حرکت روي نتایج.نمایش داده می شود

خاب دهاي مورد نظر را انتویا کلیک روي گزینه انتخاب همه، رکورباکلیک روي گزینه انتخاب رکورد -3
نمایید؛

به کتابخانه شخصی را انتخاب کنید؛کلید افزودن -4

افزودن به کتابخانه «با نمایش درختواره کتابخانه شخصی، گروه مورد نظر را انتخاب نموده و روي کلید-5
؛را کلیک نمایید»شخصی

امکان افزودن »شخصیافزودن به کتابخانه «هنگام مشاهده اطالعات کامل یک مدرك نیز با کلیک روي گزینه 
. مدرك به گروه مورد نظر از کتابخانه شخصی فراهم می گردد
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سیستم مرور، ساده، پیشرفته، جستجوهاي«به همین ترتیب رکوردهاي مورد نظررا از طریق همچنین می توانید 
. کتابخانه شخصی خود بیافزاییدبه »تمام متن و دیجیتالی

کتابخانه شخصی قابل انجام می باشددري فراداده اي و رکوردهاعملیات مختلف زیر در مورد مدارك 

د براي می توانی»افزودن یادداشت«ب رکورد مورد نظر و کلیک روي گزینهبا انتخا: افزودن یادداشت
رکورد مورد نظر اطالعات توضیحی درج نمایید، با ذخیره یادداشت امکان ویرایش و حذف آن نیز وجود 

.دارد
می توانید براي »افزودن برچسب«رکورد مورد نظر و کلیک روي گزینه ب با انتخا: بافزودن برچس

سازماندهی رکوردهاي خود در کتابخانه شخصی کلیدواژه تعیین نمایید، با ذخیره برچسب امکان 
.ویرایش و حذف آن وجود دارد

ید رکورد را از می توان»حذف مدرك«با انتخاب رکورد مورد نظر و کلیک روي گزینه : حذف مدرك
. گروه انتخابی حذف نمایید

امکان کپی یا برش به »انتقال مدرك«با انتخاب رکورد مورد نظر و کلیک روي گزینه : انتقال مدرك
با »کپی«و سپس گزینه »انتقال مدرك«پس از کلیک نمودن روي گزینه .گروه دیگر فراهم می شود

همچنین می توانید با انتخاب . جدید نیز ایجاد می گرددتعیین گروه، نسخه دیگري از رکورد در گروه 
.و سپس تعیین گروه، رکورد را از گروه جاري حذف نموده و به گروه جدید اضافه نمایید»انتقال«گزینه 

کتابخانه شخصی افزودن مدرك مورد نظر به

توانید ب گروه مورد نظر میو انتخا»افزودن به کتابخانه شخصی«پس از انتخاب رکوردها با کلیک روي دکمه
کاربران از : نکته. رکوردهاي انتخابی را جهت سهولت دستیابی در مراجعه بعدي به کتابخانه شخصی اضافه نمود

ها را فایلقادر خواهند بود )مرور، تمام متن، منابع دیجیتالیسیستم ساده، پیشرفته، (يتمام آیکن هاي جستجو
. هنده کتابخانه شخصی خود انتقال دب

، عنوان، ندها پدیدآوری»همه موارد«را خوديتواند فیلد جستجوکاربر می،انتخاب گزینه جستجوي پیشرفتهبا 
. یدانتخاب نمایموضوع و شبیه آن
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د انتودر مرحله بعد میهمچنینو انتخاب نموده، نده پدیدآوریارا با عنوان جستجوساختار کاربر :اولمرحله
.دیمورد نظر را جستجو نمامدركید یا در تمام کتابخانه هامحدود نماراکتابخانه مالکیت 

نمایشگزینهمشاهده تعداد رکورد جستجو وانتخاب: مرحله دوم
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مشاهده.نماییدکلیکگزینه افزودن به کتابخانه شخصی را نتیجه جستجو و انتخاب مشاهده: مرحله سوم
ي شخصی کاربرنهمدرك مورد نظر در کتابخا

افزودن «را فعال نموده، در مرحله ي بعدي کلید »جستجو در کتابخانه«تیک در این مرحله کاربر: مرحله چهارم
را فعال نمایید»به کتابخانه شخصی

کتابخانه شخصی شما ذخیره شده استمدرك مورد نظر در :ششممرحله
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افزودن به گروه 

اییدانتخاب می نمفلش مشخص شدهنشانهکه با فزودن به گروه راکاربر گزینه ا:مرحله اول

بعد گزینه ذخیره را کلیک نمایید، و»ادبیات«نام گروه را نوشته  مثال: مرحله دوم

درختواره قرار می گیردگروهدر»ادبیات«پوشهبا انتخاب گزینه ذخیره: سوممرحله
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می توانید براي رکورد »افزودن یادداشت«روي گزینه بر با انتخاب رکورد مورد نظر و کلیک : افزودن یادداشت
مورد نظر اطالعات توضیحی درج نمایید، با ذخیره یادداشت امکان ویرایش، حذف و انتقال  آن نیز وجود دارد

می توانید براي سازماندهی رکوردهاي خود »افزودن برچسب«با انتخاب گزینه در این مرحله : ودن برچسبافز
.وجود داردنیزدر کتابخانه شخصی کلیدواژه تعیین نمایید، با ذخیره برچسب امکان ویرایش و حذف آن

.از گروه انتخابی حذف نماییدمی توانید رکورد را »حذف مدرك«با انتخاب گزینه در این مرحله : حذف مدرك
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. امکان کپی یا برش به گروه دیگر فراهم می شود»انتقال مدرك«با انتخاب گزینه در این مرحله : انتقال مدرك
با تعیین گروه، نسخه دیگري »یا انتقالکپی«و سپس گزینه »انتقال مدرك«پس از کلیک نمودن روي گزینه 

. د می گردداز رکورد در گروه جدید نیز ایجا

.را ذخیره نمایدمدركکاربر می تواند گزینه کپی یا انتقال»گروه ادبیات«در این مرحله با تعیین گروه مثال 
و سپس تعیین گروه، رکورد را از گروه جاري حذف نموده و به »انتقال«همچنین می توانید با انتخاب گزینه 

گروه جدید اضافه نمایید

قال مدرك در گروه ادبیاتانتذخیره و مشاهده 
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دیجیتالیهاي کتابخانهتازه

هاي سیستم کتابخانه و آرشیو در قالب پنج گروه کتاب، پایان نامه، مقاله، مجله و منابع دیجیتالی ارائه تازه
د هاي موضوعی و یا نوع مدرك مورگروهک بایدیبراي دریافت تازه ها از طریق پست الکترونهمچنین . گرددمی
را بصورت اتوماتیک ارسال بندي مشخص شده این اطالعاتتا سیستم بر اساس زمانکنیدرا انتخابخودهعالق
. دینمای

: ها امکانات زیر پیش بینی شده استدر بخش تازه

مندي ها براساس موضوع و نوع ماده مورد عالقهتعیین عالق
مندي ها از طریق پست الکترونیکیاطالع رسانی عالق
الع رسانی از طریق لیست تازه هااط
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اصطالحنامه 

رده اي و سلسله مراتبی برقرار شده و توانایی آن را ،مجموعه اصطالحات یک رشته که میان آنها روابط معنایی
به گونه اي نظام یافته و به منظور ذخیره و ،دارد که موضوع آن رشته را با همه جنبه هاي اصلی و فرعی وابسته

هاي دیجیتالی در فرایندهاي سازماندهی و ها در کتابخانهاصطالحنامه.طالعات و مقاصد جنبی ارائه دهدبازیابی ا
در فرایند بازیابی اطالعات که کاربرد .گیرندعات مورد استفاده قرار میپردازش، و اشاعه و بازیابی اطال

تجو و مرور امکان جامعیت و مانعیت ها براي کاربران نهایی خواهد بود، واژگان و اصطالحات جساصطالحنامه
.  دهندبازیابی اطالعات را افزایش می

ها حاکی از آن است که بیش از شصت درصد پژوهش. مرور، مرور موضوعی استمهمترین نوع سیستم
اغلب کاربران عنوان یا پدیدآورنده . هاي اطالعاتی، موضوعی هستندهاي جستجوي ارائه شده به نظامدرخواست

بیشتر کاربران دنبال یافتن منابع مربوط به موضوع خاصی . ی مد نظرشان نیست یا به خاطر ندارندخاص
امکان . کندامکان جستجو و مرور موضوعات بسیار به آنها در یافتن اطالعات مورد نیازشان کمک می. باشندمی

. گردده مستند موضوعات فراهم میهاي مربوط بهاي دیجیتالی  نیز بر اساس فرادادهمرور موضوعی در کتابخانه
هاي مستند موضوعات حاوي ابزارهاي کنترل واژگان مانند ها از پایگاهمقادیر عناصر اصلی این فراداده

هاي تولیدي هاي اصفا، اصطالحنامه جامع علوم اسالمی، اصطالحنامهدر ایران مانند اصطالحنامه(ها اصطالحنامه
. استخراج خواهد شد...) ایران، اصطالحنامه پزشکی فارسی، و پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی

انتخاب گزینه اصطالحنامه در شکل زیر با نشانه فلش مشخص شده است 
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)0+(نشانهکلیک بر رويانتخاب اصطالح آموزش و پرورش و

:تواند گزینه سایر اخص را کلیک نمایددر این مرحله کاربر می
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:آیندخص، روابط اصطالحات با یکدیگر به نمایش در میپس از کلیک سایر ا

، »جستجوي مدرك«هاي گزینه. شوندبا کلیک بر روي هر اصطالح، منابع مرتبط با آن بازیابی و نمایش داده می
:حاوي منابع مرتبط یاد شده هستند»منابع دیجیتالی«و »تمام متن«

در این رکورد اصطالحات . رد نظر در سیستم وجود داردهمچنین امکان مشاهده رکورد مستند اصطالح مو
:به مثال ذیل توجه کنید. گرددمرتبط، حوزه، نام اصطالحنامه، و زبان اصطالح مورد نظر ارائه می
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چرا که ممکن . هاي مرور نیز وجود دارداي بر روي هر یک از سیستمالزم به ذکر است امکان جستجوي کلیدواژه
) highlight(در اینجا با مشخص نمودن . آگاه نباشد...) عنوان، موضوع، و (کل دقیق شناسه است کاربران از ش

این شیوه اصطالحات در نظم الفبایی در . واژه مورد نظر در شناسه، کاربر به مطلوب خود نزدیک خواهد شد
. ر توصیفگرها استحاوي تمامی اصطالحات مرجح و غیر مرجح یا توصیفگرها و غیآورده شده است که معموال 

:به مثال ذیل توجه نمایید

:یابیدبا کلیک بر روي گزینه نمایش رکورد مستند، به اطالعات موجود در آن رکورد دست می
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)اصفا(نمونه رکورد مستند از اصطالحنامه فرهنگی فارسی 

ثبت نام کاربران کتابخانه دیجیتالی  هنحو

:وجود دارددیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی دو روشنهکتابخاسیستم دربراي ثبت نام 

جستجوي منابع «در قسمت پایین صفحه برروي عبارت : www.atu.ac.irوب سایت دانشگاهاز طریق . 1
.ي بعدي یعنی کتابخانه دیجیتالی شویدمرحلهکلیک نمایید تا وارد »کتابخانه
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http://d-lib.atu.ac.irبا استفاده از نشانی مستقیم اینترنتی وب سایت کتابخانه دیجیتالی .2

:براي شروع فرایند ثبت نام،گزینه ثبت نام را کلیک نمایید

:گزینه ثبت نام عضو حقیقی را کلیک کنیدسپس
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صفحه، گزینه تایید را ) ذیل(دار وارد نموده، و پس از تکمیل کد امنیتی هاي ستارهزینهاطالعات خودرا درتمام گ
:کلیک نمایید

ارسال در خواست عضویت  

کاربر بعد از ثبت نام وارد سایت کتابخانه دیجیتالی شده، با ورود کلمه عبور و نام کاربري خود، و انتخاب گزینه  
:اندمراحل در شکل زیر نشان داده شده. سال می نمایدمرتبط، درخواست عضویت خود را ار

:و گزینه ورود را کلیک نمایید،نام کاربري و کلمه عبور را وارد کردهنخست،
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:گزینه درخواست عضویت را بفشارید: مرحله دوم

را ، ارسال درخواستانتضمن انتخاب کتابخانه دانشکده متبوع خود، گزینه درخواست براي ام: مرحله سوم
.در مرحله بعد، با مراجعه حضوري به میز امانت کتابخانه از نتیجه ثبت نامه آگاه شوید. بفشارید
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را ، ارسال درخواستانتضمن انتخاب کتابخانه دانشکده متبوع خود، گزینه درخواست براي ام: مرحله سوم
.در مرحله بعد، با مراجعه حضوري به میز امانت کتابخانه از نتیجه ثبت نامه آگاه شوید. بفشارید



99

انتقال عکس به پروفایل کاربر

یت کتابخانه دیجیتالینشانی مستقیم اینترنتی وب ساو یا www.atu.ac.irوب سایت دانشگاه از طریق ابتدا 
http://d-lib.atu.ac.irسپس با استفاده از نام . به صفحه نخست سیستم کتابخانه دیجیتالی مراجعه نمایید

.کاربري و کلمه عبور، وارد سیستم شوید

:بر روي گزینه درخواست عضویت کلیک کنید
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:را انتخاب کنیدchoose fileگزینه بار گذاري را فعال نموده، و سپس گزینه 

فایل عکس خود را از درایو مورد . ، پنجره درایوها براي شما فعال می شودchoose fileبعد از انتخاب گزینه 
:را بفشاریدopenنظر بیابید، و بعد از آن، گزینه 
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:اکنون انتخاب فایل را تایید کنید

:می گیردر در پروفایل شخصی  قرار بعد از تایید، تصویر کارب
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)مجازي(میز مرجع الکترونیکی

گفتگوي آنالینيسامانه

گزینه میز مرجع الکترونیکی،کتابخانه دیجیتالی، و انتخابشروع گفتگوي آنالین با مراجعه به صفحه اولبراي
:وارد محیط مرتبط شوید

:براي شروع، مشخصات فرم گفتگو را مانند موارد ذیل تکمیل نمایید

خش امانت، بخش مرجع، بخش ب(انتخاب دپارتمان -3پرسش کاربر از کتابدار-2نام خانوادگی کاربر - 1
کاربر به صفحه کتابدار ، پرسش»شروع گفتگو«با کلیک بر روي کلید -4)بخش پایان نامه هاسفارشات و 

: به شکل ذیل توجه نمایید. ارجاع داده می شود
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:پاسخ خواهد داديهاي واربر با کتابدار برقرار می شود، و کتابدار به پرسشپس از ارسال پیام ارتباط ک
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:پاسخ خواهد داديهاي واربر با کتابدار برقرار می شود، و کتابدار به پرسشپس از ارسال پیام ارتباط ک
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پاسخ کتابدار به کاربر

ارسال درخواست کاربر براي کتابدار
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پایان گفتگوي کاربر با کتابدار

اطبائی براي امید است راهنماي تهیه شده به جامعه فرهیخته کاربران کتابخانه دیجیتالی دانشگاه عالمه طب
در پایان شایان ذکر است، کتابخانه مرکزي و مرکز . دستیابی به اطالعات و خدمات مورد نظر ایشان کمک نماید

آماده اسناد دانشگاه، از هیچ کوششی براي تامین نیازهاي اطالعاتی کاربران گرامی دریغ نخواهند کرد و همواره
.یابی بدانیدمرکزي را دستیار خود در فرایندهاي پژوهش و اطالعکتابداران کتابخانه .ارائه خدمات مطلوب هستند

با آرزوي موفقیت و سربلندي براي                
شما فرزانگان


