( و)
عملگر "و" ،برای جستجوی دو یا چند کلیدواژه
که همگی باید در نتایج جستجو نمایش داده شوند
بکار میرود .برای مثال اگر به دنبال اطالعاتی
هستید که شامل هر دو کلیدواژه "آلودگی"و"آب"
باشد ،با استفاده از این عملگر ،منابعی بازیابی
می شود که شامل هر دو واژه باشد .بدین
ترتیب ،اگر منبعی شامل واژه "آلودگی" باشد اما
شامل واژه "آب" نباشد بازیابی نخواهد شد .بدین
ترتیب حوزهی جستجوی شما محدود می شود.

امکانات موجود در صفحات نتایج جستجو
صفحات نتایج :با کلیک بر روی هر صفحه نتایج
بیشتری را مشاهده خواهید کرد .اطالعات
کتابشناختی هر مدرک یک نوار ابزار میباشد که
شامل قابلیتهای مختلف میباشند ،با کلیک بر
روی آنها محتویات آن نمایان میشود .به طور
مثال:جزئیات :با انتخاب یک یا چند رکورد و
کلیک بر روی این دکمه می توانید جزئیات
تفصیلی مدارک انتخاب شده را مشاهده کنید.
محل نگهداری :نام کتابخانه ،وضعیت مدرک
مورد نظر ،تعداد جلدها و تعداد نسخ مشخص می
شود .در صورت موجود بودن ،شماره راهنما را
یادداشت کنید و کتاب موجود در قفسهی مورد
نظر را پیدا کرده و با در دست داشتن کارت
کتابخانه خود به میز امانت مراجعه کنید .در
صورتی که کتاب مورد نظر شما امانت باشد ،در
قسمت وضعیت مشخص می شود ،در صورت
تمایل رزرو کنید.
ورود به سیستم :جهت رسیدگی به اطالعات
امانی خود در باالی صفحه روی گزینه "ورود به
سیستم" کلیک کرده ،در قسمت نام کاربري،
شماره دانشجویی و در قسمت رمز عبور ،کدملي
خود را وارد کنید .نام کاربري و رمز عبور برای
اساتید و کارمندان کد ملي ایشان ميباشد.
خروج از سیستم :بعد از اتمام جستجو ،بر روی
گزینه "خروج از سیستم" در سمت چپ نوار
ابزار کلیک نمایید.

(و بجز)
عملگر "و بجز" هنگامی استفاده می شود ،که
قصد حذف کلیدواژهای را داشته باشیم .همانطور
که در تصویر زیر میبینید این عملگر
رکوردهای حاوی واژه "آب" را از نتایج
جستجو حذف کرده و فقط منابع "آلودگی" را
بازیابی کرده است .در استفاده از این عملگر
باید دقت کافی شود ،زیرا ممکن است بعضی از
مطالب مفید بازیابی نشود.
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روشهای اتصال به پرتال کتابخانه
 )1لینک موجود در کامپیوترهای مخصوص
مراجعان موجود در بخش امانت.
 )2از طریق آدرس:
http://lib.mazums.ac.ir
و یا با ورود به صفحه اصلی سایت دانشگاه
 http://www.mazums.ac.irو با کلیک بر
روی منو کتابخانه الکترونیک و انتخاب
نرمافزار جامع کتابخانه در قسمت سمت راست
صفحه.
جستجو در فهرست منابع کتابخانهها
پس از ورود به صفحه اصلی نرم افزار کتابخانه
بر روی منوی "جستجو در فهرست منابع
کتابخانهها" کلیک کرده و در قسمت راست
صفحه ،ابتدا جستجوی خود را به یکی از
فیلدهای قابل انتخاب مانند :آزاد ،عنوان ،نویسنده
و ...محدود کنید .سپس یكي از گزینههاي نحوه
قرار گرفتن عبارت جستجو را تعیین کرده و
عبارتی را که تصمیم به جستجوی آن دارید به
طرق مختلف از قبیل یک کلمه ،دو کلمه و یا
کامل در کادر مربوطه وارد کنید.
در صورتی جستجوی منبع التین با فشردن دو
کلید  Shiftو  Altزبان نوشتاری خود را تغییر
دهید.

در کنار کادر جستجو بر روی عالمت چرخ
دنده کلیک کرده و نوع پایگاه را مشخص کنید؛
به عنوان مثال برای جستجوی کتابهای التین
الکترونیکی (کتاب التین در قالب  )PDFدر
قسمت انتخاب پایگاهها ،کتابهای التین
الکترونیکی را انتخاب کنید .همچنین برای
جستجوی پایاننامهها ،در قسمت پایگاهها،
پایاننامههای فارسی را انتخاب نمایید .اطالعات
کتابشناختی به صورت فهرستبرگه همراه با
چکیده پایاننامه ارایه میشود.همچنین میتوان
با کیلک برروی کتابخانهها محدودهی جستجو را
به کتابخانهی خاصی اختصاص داد.
برای ترتیب اثر دادن به محدودیت مورد نظر،
بر روی گزینهی "اعمال" کلیک کنید و در
نهایت با کلیک بر روی عالمت ذره بین نتایج
جستجو ظاهر میشوند.
جستجوی پیشرفته
در باالی کادر جستجو بر روی گزینهی
"جستجوی پیشرفته" کلیک کنید .برای محدود
کردن جستجوی خود بر روی عالمت جمع ()+
در روبروی کادر جستجو کلیک کرده و سپس
از عملگرهای بولین در کادر سمت چپ صفحه
استفاده نمایید.
در جستجوی پیشرفته با استفاده از عملگرهای
بولین "و" "یا" "و بجز" ،امکان جستجوی
خاص و محدود وجود دارد.

می توان مفاهیم مختلف (کلید واژهها) را با هم
ترکیب کرد ،یا گسترش داد و یا میتوان کاهش
دامنه را ترتیب داد .همانند جستجوی ساده فیلد
درخواستی را انتخاب کنید ،سپس در طرف
چپ صفحه ،عملگر منطقی مورد نظر خود را
مشخص کنید و عبارت جستجوی خود را تایپ
کرده و سپس با کلیک بر روی گزینهی
جستجو ،نتایج مورد نظر را مالحظه کنید.
در جستجوی پیشرفته شما می توانید از
عملگرهای جستجو به شرح زیر استفاده
نمایید که سبب می شوند نتایج جستجو با دقت
بیشتری همراه باشد:
(یا)
عملگر "یا" بین دو یا تعداد بیشتری از
کلیدواژهها به معنای گسترش حوزه جستجوی
شما میباشد ،به عنوان مثال اگر به دنبال
اطالعاتی هستید که شامل یکی از کلیدواژههای
"آلودگی" یا "آب" باشد ،عملگر "یا" ،منابعی
را بازیابی می کند که یا شامل واژه "آلودگی" و
یا شامل واژه "آب" و یا شامل هر دو واژه
باشد.

