راهنمای جستجوی منابع دیجیتال در
نرم افزار آذرسا

تهیه و تنظیم  :زینب فرخی

کارشناس مسئول کتابداری
کتابخانه مرکزی

جهت جستجو و
مشاهده کتاب های
الکترونیکی نیاز به
نام کاربری و کلمه
عبور می باشد.

پس از وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور وارد صفحه اصلی نرم افزار کتابخانه می شویم

بر

روی

"جستجوی

گزینه
مدارک"

کلیک کنید ،با انتخاب
این

گزینه

صفحه

جستجو نمایش داده می
شود.

با کمک فیلد ساختار
می توانید جستجو را
محدود یا گسترده کنید

انواع جستجو

جستجوی مدارک ساده  :از این طریق امکان دسترسی به کلیه منابع بر اساس فیلدهایی مانند عنوان ،پدیدآور ،موضوع و...فراهم شده است.

* با فیلتر” نام مراکز” امکان جستجو در یک یا چند
مرکز به صورت دلخواه فراهم است
* در صورت عدم انتخاب ،جستجو در تمام مراکز
انجام می شود.

.
با استفاده از پارامترهای موجود در “محدود به”...
می توانید جستجوی خود را محدود تر کنید

نوع ماده :نوع

محل نگهداری:

مدرک خاصی

جستجوی خود را

از جمله کتاب،
پایان نامه ،مجله
و…

محدود به محلی که
مدرک درآنجاموجود
است نمایید .

موجودی :مدارکی که

منابع دیجیتال :مدارکی

نسخه فیزیکی دارند،

را که نسخه دیجیتال

را جستجو می نماید.

دارند ،جستجو می
نماید .

پس از کلیک بر روی جستجو صفحه نتایج و تعداد رکورد به نمایش گذاشته می شود.

با کلیک بر روی
عنوان ،اطالعات
کتابشناختی نمایش
داده می شود.

اطالعات
کتابشناختی منبع
مورد جستجو

فایل الکترونیک
کتاب
با کلیک بر روی نمایش،

نسخه چاپی موجود
در قفسه کتابخانه

کتاب الکترونیک در
دسترس قرار خواهد
گرفت.

در این بخش عملیات های مختلفی در مورد یک منبع تمام متن قابل انجام است که شامل:

بزرگنمایی متن

امکان مرور بر خط یا تورق (
 ) onlineصفحات منبع متنی
نمایش داده شده به دو
صورت " صفحه به صفحه "
و " برو به صفحه " وجود
دارد  .تورق صفحه به صفحه
با انتخاب دکمه های«( بعدی)
 ( » ،قبلی ) ( اولین صفحه
) و ( آخرین صفحه ) امکان
پذیر است.

چرخش صفحات فایل متنی

مشاهده تمام صفحه

نقد  :با کلیک روی کلمه
نقد و با وارد نمودن
اطالعات شامل نام  ،پست
الکترونیکی و یادداشت  ،می
توانید نظرات و یا پیشنهادات
خود را در رابطه با صفحه
جاری و یا مشخصات منبع
بیان نمایید.

موجودی  :در صورت
انتخاب گزینه " موجودی "
جستجوی خود را فقط به
مدارکی که نسخه فیزیکی
دارند ،محدود نمایید.

