جستجو :
اکثر کاربران کتابخانه به منظور استفاده از منابع کتابخانه وارد پورتال می شوند .به منظور دستیابی سریعتر به اطالعات و راهنمایی
بهتر کاربران برای رسیدن به منابع کتابخانه ،جستجو در پورتال به  5قسمت تقسیم کرده ایم.
 -1جستجوی ساده :در جستجوی ساده کاربر این امکان را دارد که به سادگی و با انتخاب نوع مدرک مورد نظر جستجوی خود را
برای رسیدن به مدرک مورد نظر انجام دهد .کاربر این امکان را دارد که مدخل جستجوی مورد نظر ( فیلد آزاد  ،عنوان  ،پدیدآور و  )...و
نوع ساختار جستجوی ( کلمه یا عبارت) خود را انتخاب کرده و به سادگی به مدرک مورد نظر برسد.همچنین در این قسمت امکان
مرور بر روی مدارک نیز وجود دارد(.عنوان  ،موضوع و پدیدآور)

 -2جستجوی پیشرفته :طرز کارکرد با جستجوی پیشرفته شبیه به جستجوی ساده بوده ولی با امکانات بهتر در جهت تسریع
رسیدن به مدرک مورد نظر کاربر .جستج وی پیشرفته این امکان را به شما می دهد که در سه فیلد مجزا با استفاده از عملگرها ( و
 ،یا  ،بجز) دقت جستجوی خود را افزایش داده و شما را سریع تر به مدرک مورد نظر می رساند .همچنین در این قسمت شما امکان
جستجو بر اساس سال نشر ،محل نگهداری ،زبان و حتی جستجو فقط در مدارکی که منابع دیجیتال دارند ،را دارید.

 -3جستجوی تمام متن :جستجوی تمام متن این امکان را به شما میدهد که در داخل کتاب هایی که منابع دیجیتال آن در داخل
سیستم کتابخانه وجود داشته باشد ،جستجو را انجام دهد و نتایج جستجو را تا کلمه مورد نظر با استفاده از های الیت به شما
نمایش می دهد و به شما در داخل کتاب نیز قابلیت تغییر جستجو را می دهد.

 -4جستجوی منابع دیجیتال :جستجوی منابع دیجیتال این امکان را به شما می دهد که بر روی عناوین منابع دیجیتال نیز جستجو
داشته باشید .همچنین در این قسمت می توانید با استفاده از فیلدهای نوع (متن  ،فیلم  ،صوت و  ، ) ...زبان ،رنگ و نوع ماده
آرشیوی جستجوی خود را محدود تر کرده تا سریع تر به مدرک مورد نظر برسید.

 -5جستجوی صفحه اصلی ( جستجوی یکپارچه) :
جستجوی کتابشناختی

در این جستجو سعی شده که فیلدهایی که در جستجو ها (ساده و پیشرفته) بیشترین استفاده را دارا هستند در یک پنجره کوچک
در اختیار کاربران قرار داده شوند تا کاربران وارد قسمت های جستجوی تخصصی نشوند و کاربر بتواند به سریع تربن حالت ممکن به
مدرک مورد نیاز خود برسد.

همچنین در این قسمت اگر کاربر مدخل جستجوی خود را تغییر دهد و کتابخانه مورد نظر را انتخاب کند ،می تواند در همان صفحه
مروری بر روی عناوینی که در کتابخانه وجود دارد را داشته باشد.

مرور

در این قسمت کاربر می تواند تمامی فیلدهایی که توسط کتابدار برای او مشخص و انتخاب شده است را به روش کلمه ای و یا
الفبایی مرور کند.

پایگاه های مدارک

در این قسمت کاربر می تواند از پایگاههایی که بر اساس نوع مدارک کتابخانه دسته بندی شده اند بازدید نماید.

پایگاه های الکترونیک

در این قسمت کاربر می تواند از پایگاههایی الکترونیک موجود در کتابخانه که بر اساس نوع مدارک کتابخانه دسته بندی شده اند
بازدید نماید.

تازه ها

بخش تازه هاي موجود در پورتال ،امکان مشاهده تازه هاي نشر مانند فهرست کتاب هاي فارسي و التین جديد ،منابع چاپي ،پايان
نامه ها ،نشريات و همچنین تازه هاي منابع ديجیتال و  ...را فراهم ميکند .شايان ذكر است كه هر كتابخانه ميتواند تعريف خاصی
را از تازه ها داشته و در سیستم اعمال نمايد .تا با توجه به آن ،تنظیمات اطالع رساني تازه هاي نشر صورت پذیرد .البته اطالعات
تازه هاي نشر ميتواند به صورت  RSSنیز تعريف و در اختیار عالقهمندان قرار گیرد.

