
 :راهنمای جستجو در پورتال کتابخانه دیجیتال کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

ابخاًِ ٍاسد پَستال هی ضًَذ. بِ هٌظَس دستیابی سشیؼتش بِ اطالػات ٍ ساٌّوایی بْتش کاسبشاى بشای اکثش کاسبشاى کتابخاًِ بِ هٌظَس استفادُ اص هٌابغ کت

 قسوت تقسین کشدُ این. 5سسیذى بِ هٌابغ کتابخاًِ، جستجَ دس پَستال بِ 

جستجَی خَد سا بشای سسیذى بِ : دس جستجَی سادُ کاسبش ایي اهکاى سا داسد کِ بِ سادگی ٍ با اًتخاب ًَع هذسک هَسد ًظش جستجوی ساده -1

تجَی ) هذسک هَسد ًظش اًجام دّذ. کاسبش ایي اهکاى سا داسد کِ هذخل جستجَی هَسد ًظش ) فیلذ آصاد ، ػٌَاى ، پذیذآٍس ٍ ...( ٍ ًَع ساختاس جس

بش سٍی هذاسک ًیض ٍجَد داسد.)ػٌَاى  کلوِ یا ػباست( خَد سا اًتخاب کشدُ ٍ بِ سادگی بِ هذسک هَسد ًظش بشسذ.ّوچٌیي دس ایي قسوت اهکاى هشٍس

 ، هَضَع ٍ پذیذآٍس(

 

: طشص کاسکشد با جستجَی پیطشفتِ ضبیِ بِ جستجَی سادُ بَدُ ٍلی با اهکاًات بْتش دس جْت تسشیغ سسیذى بِ هذسک جستجوی پیشرفته -2

ا ظش کاسبش. جستجَی پیطشفتِ ایي اهکاى سا بِ ضوا هی دّذ کِ دس سِ فیلذ هجضا با استفادُ اص ػولگشّا ) ٍ ، یا ، بجض( دقت جستجَی خَد سهَسد ً

ٍ  افضایص دادُ ٍ ضوا سا سشیغ تش بِ هذسک هَسد ًظش هی سساًذ. ّوچٌیي دس ایي قسوت ضوا اهکاى جستجَ بش اساس سال ًطش، هحل ًگْذاسی، صباى

 تی جستجَ فقط دس هذاسکی کِ هٌابغ دیجیتال داسًذ، سا داسیذ.ح

 



 

: جستجَی توام هتي ایي اهکاى سا بِ ضوا هیذّذ کِ دس داخل کتاب ّایی کِ هٌابغ دیجیتال آى دس داخل سیستن جستجوی تمام متن -3

س ِ ٍجَد داضتِ باضذ، جستجَ سا اًجام دّذ ٍ ًتایج جستجَ سا تا کلوِ هَسد ًظش با استفادُ اص ّای الیت بِ ضوا ًوایص هی دّذ ٍ بِ ضوا دکتابخاً

 داخل کتاب ًیض قابلیت تغییش جستجَ سا هی دّذ.

 

 

 

: جستجَی هٌابغ دیجیتال ایي اهکاى سا بِ ضوا هی دّذ کِ بش سٍی ػٌاٍیي هٌابغ دیجیتال ًیض جستجَ داضتِ جستجوی منابع دیجیتال -4

خَد سا باضیذ. ّوچٌیي دس ایي قسوت هی تَاًیذ با استفادُ اص فیلذّای ًَع )هتي ، فیلن ، صَت ٍ ... ( ، صباى، سًگ ٍ ًَع هادُ آسضیَی جستجَی 

 د تش کشدُ تا سشیغ تش بِ هذسک هَسد ًظش بشسیذ.هحذٍ

 

 

 

 

 



 ( :یکپارچه جستجوی)  اصلی صفحه جستجوی -5 

 جستجَی کتابطٌاختی 

ادُ سا داسا ّستٌذ دس یک پٌجشُ کَچک دس اختیاس کاسبشاى دس ایي جستجَ سؼی ضذُ کِ فیلذّایی کِ دس جستجَ ّا )سادُ ٍ پیطشفتِ( بیطتشیي استف

 قشاس دادُ ضًَذ تا کاسبشاى ٍاسد قسوت ّای جستجَی تخصصی ًطًَذ ٍ کاسبش بتَاًذ بِ سشیغ تشبي حالت هوکي بِ هذسک هَسد ًیاص خَد بشسذ.

 

 چٌیي دس ایي قسوت اگش کاسبش هذخل جستجَی خَد سا تغییش دّذ ٍ کتابخاًِ هَسد ًظش سا اًتخاب کٌذ، هی تَاًذ دس ّواى صفحِ هشٍسی بش سٍیّو

 ػٌاٍیٌی کِ دس کتابخاًِ ٍجَد داسد سا داضتِ باضذ.

 

 هشٍس 

 .کٌذ هشٍس الفبایی یا ٍ ای کلوِ سٍش بِ سا است ضذُ اًتخاب ٍ  دس ایي قسوت کاسبش هی تَاًذ تواهی فیلذّایی کِ تَسط کتابذاس بشای اٍ هطخص

 

  



 پایگاُ ّای هذاسک 

 دس ایي قسوت کاسبش هی تَاًذ اص پایگاّْایی کِ بش اساس ًَع هذاسک کتابخاًِ دستِ بٌذی ضذُ اًذ باصدیذ ًوایذ.

 

 پایگاُ ّای الکتشًٍیک 

 وایذ.دس ایي قسوت کاسبش هی تَاًذ اص پایگاّْایی الکتشًٍیک هَجَد دس کتابخاًِ کِ بش اساس ًَع هذاسک کتابخاًِ دستِ بٌذی ضذُ اًذ باصدیذ ً

 

 تاصُ ّا 

ّا، ًطشیات ٍ  ّای فاسسی ٍ التیي جذیذ، هٌابغ چاپی، پایاى ًاهِ ّای ًطش هاًٌذ فْشست کتابّای هَجَد دس پَستال، اهکاى هطاّذُ تاصُ  صُبخص تا

دس سیستن  ّا داضتِ ٍتَاًذ تؼشیف خاصی سا اص تاصُ کٌذ. ضایاى رکش است کِ ّش کتابخاًِ هیّای هٌابغ دیجیتال ٍ ... سا فشاّن هی ّوچٌیي تاصُ

 تؼشیف ًیض  RSSتَاًذ بِ صَست ّای ًطش هیّای ًطش صَست پزیشد. البتِ اطالػات تاصُ  سساًی تاصُ اػوال ًوایذ. تا با تَجِ بِ آى، تٌظیوات اطالع

 .گیشد قشاس هٌذاى ػالقِ اختیاس دس ٍ

 

 


