راهنمای جستجو منابع دیجیتال در پورتال کتابخانه دانشگاه بین المللی امام رضا

(علیه السالم)

استفاده از جستجوی پیشرفته
 -1برای جستجوی منابع دیجیتال مانند کتاب الکترونیکی و یا نسخه الکترونیکی پایان نامه ها ،ابتدا از طریق نام کاربری
خود وارد پورتال کتابخانه شوید.
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از گزینه " درگاه های جستجو " عبارت " جستجوی پیشرفته" را باز کنید.
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 -3در هر یک از نوارهای جستجو کلیدواژه /های مربوط به عنوان ،موضوع یا پدیدآور و  ...را وارد کنید.
 -4با انتخاب نوع ماده ،جستجوی خود را به نوع خاصی از منابع مثل کتاب یا پایان نامه محدود کنید.
 -5با انتخاب گزینه " منابع دیجیتالی " ،جستجوی خود را در منابع دارای نسخه الکترونیکی محدود کنید.
 -6در پایان کلید جستجو را انتخاب نمایید.
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 -7از لیست نتایج جستجو بر روی عنوان مورد نظر خود را کلیک کنید.
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 -8در صفحه باز شده اطالعات تکمیلی منبع بازیابی شده را مشاهده نمایید.

-9

در قسمت پیوستها می توانید فایلهای پیوست شده را مشاهده نمایید.

 -10با انتخاب هر یک از گزینه های مقابل فایل ،می توانید آن را مشاهده یا دانلود نمایید.
توجه:


فایل های مربوط به فصل اول و پرسشنامه قابل مشاهده و دانلود هستند



فایل مربوط به متن کامل تنها قابل مشاهده می باشد
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 -11برای مشاهده صفحه به صفحه هر منبع دیجیتال می توانید از فلش های بعدی یا قبلی استفاده کنید .یا بعد از وارد کردن
شماره صفحه ،بر روی گزینه " برو به صفحه " کلیک کنید
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توجه:


فایل های مربوط به فصل اول و پرسشنامه قابل مشاهده و دانلود هستند



فایل مربوط به متن کامل تنها قابل مشاهده می باشد

 -9در این شیوه جستجو  ،به دلیل اینکه فایل های پیوست شده به کاربرگه یک پایان نامه به صورت جداگانه نمایش داده می
شود .به این ترتیب ممکن است عنوان هر پایان نامه دو یا سه بار تکرار شود.

