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 جستجوی ساده :

 

 

های مدارک که وارد فراکاوش  برگهدر اين روش با دانستن يک واژه از مجموعه اطالعات موجود در فهرست 

 .ايد، امکان بازيابی آنها وجود دارد نموده

برای جستجو با اين روش ابتدا واژه مورد نظر را در محل ورود اطالعات تايپ نمايید و سپس نحوه نمايش اطالعات 

شوند که درصورت  می نمايش داده (Tag Format) يافته شده را تعیین کنید. اطالعات بطور پیش فرض، بصورت خالصه

توان آنها را بصورت اطالعات کامل يا اطالعات برچسبی و يا جدولی نیز مشاهده نمود. برای تعیین تعداد نمايش  نیاز می

هايی را که  توانید پايگاه سپس می .مدارک يافت شده در هر صفحه از لیست، تعداد مورد نظر خود را مشخص کنید

هايی  بپردازيد را انتخاب کنید. فراکاوش اين امکان را به شما می دهد که عالوه بر پايگاهمايل هستید در آنها به جستجو 

در انتها برای شروع عملیات کلید  .های مراکز ديگر نیز به جستجو بپردازيد که در مرکز شما هستند، بر روی پايگاه

ات تايپ نمايید،فراکاوش کلیه مدارکی که جستجو را فشار دهید. مثالً درصورتیکه واژه مطهری را در محل ورود اطالع

 .شود را نمايش خواهد داد در آنها کلمه مطهری يافت می

 

 

 

 

 



 جستجوی برگه دان :

 

ها و مراکز اسناد است. در اين روش  دان مدارک، رايج ترين و سريع ترين نوع جستجو در کتابخانه جستجو در برگه

 .گردند شود، جستجو و بازيابی می با عبارت مورد نظر شروع میدان مورد جستجوی آنها  کلیه مدارکی که برگه

دان را تعیین کرده و سپس عبارت مورد نظر را در محل ورود اطالعات تايپ  برای جستجو با اين روش ابتدا نوع برگه

بصورت نمايید. پس از تعیین عبارت، نحوه نمايش اطالعات يافته شده را تعیین کنید. اطالعات بطور پیش فرض  می

 Tag) توان آنها را بصورت اطالعات کامل يا اطالعات برچسبی شوند که درصورت نیاز می خالصه نمايش داده می

Format)  و يا جدولی نیز مشاهده نمود. برای تعیین تعداد نمايش مدارک يافته شده در هر صفحه، از لیست، تعداد

ايی را که مايل هستید در آنها به جستجو بپردازيد را انتخاب ه توانید پايگاه مورد نظر خود را مشخص کنید. سپس مِی

های  هايی که در مرکز شما هستند، بر روی پايگاه نمايید. فراکاوش اين امکان را به شما می دهد که عالوه بر پايگاه

مثال درصورتیکه به مراکز ديگر نیز به جستجو بپردازيد. در انتها برای شروع عملیات کلید جستجو را فشار دهید. بعنوان 

دان پديدآور را انتخاب  شود، برگه دان پديدآور آنها با کلمه مطهری شروع می دنبال کلیه مدارکی هستید که برگه

کرده و در محل ورود اطالعات کلمه مطهری را تايپ نمايید. در اين حالت فراکاوش برايتان کلیه مدارکی که 

 .ر جدول لیست خواهد نمودشود د پديدآورشان با کلمه مطهری شروع می

 

  جستجوی عبارت

کند و با امکان وارد کردن  می اين جستجو، نه تنها عبارت وارد شده را در ابتدای فیلدها، بلکه از هر بخش فیلد بازيابی

واژه ها را در کنار يکديگر و جستجوی آنها را فراهم  عبارت بجای واژه، با سادگی هرچه تمام تر امکان قراردادن

دو کاربرد و فايده مهم دارد. کاربرد اول آنست که بجای آنکه مطابق جستجوی  کند. به بیان ديگر اين جستجو می

 دوم آنکه برخالف عبارات از ابتدای فیلد جستجو گردد، از هر بخش فیلد امکان بازيابی وجود دارد. کاربرد دانی برگه

منحصر به کلمات نیست بلکه از يک سو  گیرد، اين رويکرد جستجو جستجوی ساده که بر اساس بانک واژگان صورت می

قرار داد. برای جستجو با اين روش، ابتدا حوزه اطالعاتی  توان مورد جستجو حتی حرف و از سوی ديگر عبارت را می



مايید. در جستجوی هوشمند، کلمات نظیر واژه مورد و سپس نوع جستجو را مشخص ن مورد نظر خود را تعیین کرده

گیرد. پس  می خواهد يافت درحالیکه در جستجوی تطبیقی، دقیقاً همان عبارت تايپ شده مورد جستجو قرار نظر را نیز

نمايش اطالعات يافت شده را تعیین  ها را وارد کرده و سپس نحوه از تعیین نوع جستجو، در محل ورود اطالعات واژه

توان آنها را بصورت  شوند که درصورت نیاز می می ید. اطالعات بطور پیش فرض بصورت خالصه نمايش دادهکن

يا جدولی نیز مشاهده نمود. برای تعیین تعداد نمايش مدارک يافته  (Tag Format) اطالعات کامل يا اطالعات برچسبی

در  هايی را که مايل هستید توانید پايگاه سپس میلیست، تعداد مورد نظر خود را مشخص کنید.  شده در هر صفحه، از

هايی که در مرکز  می دهد که عالوه بر پايگاه آنها به جستجو بپردازيد را انتخاب نمايید.فراکاوش اين امکان را به شما

جستجو را عملیات جستجو کلید  های مراکز ديگر نیز به جستجو بپردازيد. در انتها برای شروع بر روی پايگاه شما هستند،

که در عنوان آنها عبارت جاذبه و دافعه وجود دارد، حوزه  فشار دهید. بعنوان مثال درصورتیکه به دنبال مدارکی هستید

و در محل ورود اطالعات، عبارت جاذبه و دافعه را وارد نمايید. چون ممکن است در  اطالعاتی عنوان را انتخاب کرده

را انتخاب  ــــاذبه و دا فعــــه نیز وارد شده باشد، نوع جستجوی هوشمنداطالعاتی اين عبارت بصورت جـ پايگاه

را که در عنوان آنها عبارت جاذبه و دافعه  کنید تا اينگونه موارد را نیز پیدا کند. در اين حالت فراکاوش کلیه مدارکی

 .شود را لیست خواهد نمود يافت می

 

  2بارت جستجوی ع

اين است که در اين جستجو، کاربران ديگر  ( با جستجوهای پیشرفته و ترکیبی در2تفاوت اصلی میان جستجوی عبارت )

جستجو در منابع  توان به نمايند، بلکـه حتّی در حد حرف نیز می در برنامه نمی  شده خود را درگیر بانک واژگان تعريف

و  ی خدا می گرديد دهد. .فرض کنید شما به دنبال کلمه  جستجو ارايه می درپرداخت و اين قابلیّت فوايد زيادی را 

قرار داشته باشد اگر شما در لیست بازشو، عبارت  ی خدا  خواهید مدارکی را جستجو کنید که در عنوان آن کلمه می

صورت مستقل وجود  به  (ی )خدا آيد که در عنوان آن کلمه   کنید؛ فقـط مـدارکی به نمايش در می تطبیقی را انتخاب

يا بعد( به کلمه ديگری نچسبیده باشد و هیچ فاصله ای نیز بین  ی خدا از هیچ طرف )قبل داشته باشد يعنی کلمه 

 -د -ی مدارکی که سه حرف )خ کلیه آن نباشد. ولی اگر در لیست بازشو، عبارت هوشمند را انتخاب کنید کاراکترهای

 تعداد کاراکترهای فاصله نیز ما بین .شود به شما نمايش داده می باشند ن خود داشتها( را به صورت پشت سرهم در عنوا

بیدار باشد يا عنوان آن  ناخدای طور مثال مدرکی که عنوان آن حروف تاثیری در نتیجه جستجو نخواهد داشت. به

فیلد عبارت مورد جستجو  ی ورود اطّالعات در حالت هوشمند حتّی نحوه  اسب شاخدار باشد، را نمايش می دهد. در

کشیدگی و امثال آن که باشد بی  باشد. مابین حروف هر تعداد فاصله يا کاراکترهای  بی تاثیر می نتیجه جستجو نیز در

اگر دنبال کلمه جغرافی باشیم برنامه عبارات جغرافیا و  تفاصیل اثر است. طبیعی است در جستجوی هوشمند با اين

با ساختار ادبیات و  توجّه نیز پیدا خواهد کرد . مشخّص است که اين حالت برای کاربر با جغرافیدان را جغرافیايی و

( امکان اعمال جستجوی 2فايده مهمّ ديگر جستجوی عبارت ) .خواهد بود رسم الخط زبان فارسی بسیار مفید و کارساز

فرض کنید دنبال مدارکی هستید  .باشد همان جستجوی عبارت اعمّ از حرف با واژه و يا عبارت و جمله می مجاورت و يا

ی سوّم جستجوهای ترکیبی يعنی در بخش ترکیب عطفی  باشد. اگر در گزينه ها عبارت پرورش سیب که در موضوع آن

را در هر خط جداگانه برای  ی سیب  واژهی پرورش و  دنبال اين مدارک بگرديد مجبور هستید واژه  واژگان، بانک

ی مذکور باشند را پیدا خواهد کرد اعم از  دو واژه که صرفاً شامل صورت برنامه مدارکی را برنامه تعريف کنید. در اين

موضوع پرورش پرتقال و کشت سیب را  :طور مثال کنار هم باشند يا نباشند، پس در اين صورت برنامه به اينکه دو واژه

میان منابع  اين امکان که به سادگی هرچه تمامتر بتوانید، جستجوی مجاورتی را در .کند که مطلوب نیست یدا میهم پ

عبارت  حال زمانی که تعدادی از فیلدهای .کاوش است فرد اطّالعاتی انجام بدهید از امکانات بسیار مهم و منحصر به 



ی   انتخاب شود کلیه AND اگر .باشد نیز مهم می يی عباراتتکمیل شده باشد، انتخاب لیست بازشو ترکیب منطقی نها

 و اگر های وارد شده در باال با هم در يک مدرک وجود داشته باشد عبارت  ی آيد که کلیه  مدارکی به نمايش در می

OR حداقل يکی از شرايط باال در آن صدق کند آيد که  ی مدارکی به نمايش در می  انتخاب شده باشد کلیه.  

 

  جستجوی عبارتی ترکیبی

پیشرفته و ترکیبی شرح نکات مربوط به  با توجه به مطالب و مثال های مطرح شده در جستجوی عبارتی و جستجوی

 میگردد جستجوی عبارتی ترکیبی به صورت زير مطرح

واژگان نیست و جستجوی معمولی انجام می  بانک( کاربر ديگر درگیر 2در اين جستجو همانند جستجوی عبارتی )

کاربردی جستجوی عبارتی و جستجوی پیشرفته  بخش 2عبارتی ترکیبی تلفیقی از  گیرد. بخش های مربوط به جستجوی

ه ضروری  فقط ذکر اين نکت .ترکیبی است که توضیحات هر کدام از اين جستجوها مفصل در باال مطرح شده است و

فیلد اين بخش در صورتی  3قسمت اين قاعده بر روی  ستجو به صورت تطبیقی يا هوشمند در ايناست که با اعمال ج

  .همزمان اعمال میگردد که خالی نباشد به صورت

 

  جستجوی پیشرفته و ترکیبی

دقیق تر کردن  محدود کردن وجستجوی پیشرفته همان جستجوی ترکیبی با کمک عملگرهای منطقی است و برای 

جستجو( و نوع عملگر منطقی بین آنها  جستجو کاربرد اساسی دارد. در اين روش با تعیین واژه ها، میدان )فیلد مورد

جستجو با اين روش ابتدا اولین واژه مورد نظر خود را که  آيد. برای امکان بازيابی مدارک مورد نظر فراهم می

وجود داشته باشد، در اولین محل ورود اطالعات تايپ نمايید و سپس از لیست،  جستجوخواهید در مدارک مورد  می

اول،  که در کدام بخش از بانک واژگان به دنبال اين واژه بگردد. پس از تعیین حوزه جستجوی واژه تعیین کنید

که واژه قبل و اين واژه هر معنی اين است  به "و"عملگر منطقی مورد استفاده برای واژه بعدی را مشخص کنید. عملگر 

به معنی اين است که کلیه  "يا"تعیین شده مربوط به خود(. عملگر  دو در مدارک وجود داشته باشند )هريک در حوزه

تعیین  موادی را که حاوی واژه تعیین شده قبلی يا واژه تعیین شده بعدی هستند )هريک در حوزه مدارک بازيافتنی

مدارکی را که حاوی واژه قبلی هستند  بمعنی اينست که کلیه "نه"اده شوند. و عملگر شده مربوط به خود( نمايش د

شده مربوط به خود( نمايش داده شوند. پس از تعیین نوع  ولی حاوی اين واژه نیستند)باز هم هريک در حوزه تعیین

رت نیاز، سومین محل نیز رسد. درصو بعدی و تعیین حوزه مربوطه جهت جستجو می عملگر، نوبت به وارد کردن واژه

اطالعات  واژه سوم و نوع عملگر و حوزه مربوطه قابل استفاده است. پس از تعیین واژه ها، نحوه نمايش برای تعیین

که درصورت نیاز می توان  شوند يافته شده را تعیین کنید. اطالعات بطور پیش فرض بصورت خالصه نمايش داده می

جدولی نیز مشاهده نمود. برای تعیین تعداد  و يا (Tag Format) اطالعات برچسبی آنها را بصورت اطالعات کامل يا

هايی را  توانید پايگاه مورد نظر خود را مشخص کنید. سپس می نمايش مدارک يافته شده در هر صفحه، از لیست، تعداد

جستجو را فشار دهید. بعنوان مثال  در انتها برای شروع عملیات کلید جستجو بپردازيد که مايل هستید در آنها به

خواهید ببینید که ناشری غیر  نوشته استاد مطهری هستید و می درصورتیکه به دنبال کتاب جاذبه و دافعه علی علیه السالم

خیر؟ به اينصورت عمل کنید: در اولین محل کلمه جاذبه را وارد کرده و فیلد جستجو را  از انتشارات صدرا دارد يا

وارد کرده و فیلد  مطهری را باشد. در دومین محل کلمه "و"باقی گذاريد. نوع عملگر منطقی بايستی  عنوان همان

تغییر داده و در محل سوم کلمه صدرا را وارد  "نه"را به  جستجو را به سرشناسه و پديدآور تغییر دهید. نوع عملگر سوم

کلمه جاذبه  کاوش کلیه مدارکی را که در فیلد عنوان آنهارا ناشر تعیین نمايید. در اين حالت، فرا کرده و فیلد جستجو



کلمه صدرا نیست برای شما نمايش  وجود دارد و در فیلد سرشناسه پديدآور آنها کلمه مطهری هست و در فیلد ناشر

 .خواهد داد

 

  تنظیم محدوده جستجو

به طور مثال  .هايی برای انجام جستجو ايجاد کنید دهد تا محدوديت شما می اين بخش از فراکاوش اين امکان را به

های  ی کد است و در محدوده های شما بر روی مدارک فارسی زبانی باشد که نوع آنها عکس خواهید جستجو می

درک فارسی را انتخاب کرده و در قسمت نوع م باشد. برای اين کار در قسمت زبان مدرک 1500تا  1000عنوان 

ی کد عنوان را مشخص نمايید. در آخر بر روی کلید  محدوده توانید عکس را انتخاب نمايید و در آخرين بخش می

شود که نوع مدرک  ای انجام می های شما روی مدارک فارسی اين عملیات تمامی جستجو تايید کلیک نمايید. با انجام

  .است 1500تا  1000و کد عنوان آنها بین  باشد عکس می

 

  جستجوی گوگلی

قبلی مانند: ساده، پیشرفته و ترکیبی و  های در جستجوی گوگلی، شما عالوه بر دارا بودن تمامی امکانات جستجو

 :های خود از امکانات ذيل نیز استفاده کنید جستجو توانید در جستجوی عبارت، می

کلیه مدارکی را که حاوی واژه قبل از خط تیره  :(دوم ]خط تیره[ واژه يا عبارت اول حذف اطالعات )واژه يا عبارت -1

  .دهد نیستند را نمايش می "-"بعد از  های هستند ولی حاوی واژه "-"

 استوا -مثال: آب و هوای جنگلی 

ها و  یقی )با رعايت فاصلهفراکاوش تنها به جستجوی تطب جستجو نمايید، ""(: اگر عبارتی را در بین "عبارت"تطبیق ) -2

  پردازد عبارت وارد شده می (ترتیب کلمات در عبارت

  " اصول علم حساب"مثال: 

ايد،  جستجو قرار گرفته است را فراموش کرده هوشمند )عبارت * عبارت(: اگر واژه و يا بخشی از عبارتی که مورد -3

  از * استفاده کنید ، توانید بجای واژه فراموش شده می

 ال: * علم حسابمث

استفاده  ".."توانید از  (: اگر به دنبال يک بازه عددی در جستجوی خود هستید می50..100محدوده عددی ) -4

 فرمايید

 راه حل مسائل 2000..100مثال: 

 

 

 

 



 ه دانشکده الیگودرزنشرايط ثبت نام و مراحل عضويت در کتابخا

در رشته های دانشکده پرستاری  99دانشجوی پذیرفته شده در آزمون سراسری کنکور از سال 

 باشد الیگودرز

   مراحل عضويت  

    http://lib.lums.ac.ir.مراجعه به سایت1

  " ثبت نام برخط در کتابخانه ". کلیك روی گزینه 2  

 "با شرايط و ضوابط موافقم ".کلیك روی گزینه 3

 .تکمیل فرم اطالعات فردی و پایگاه عضویت 4

 . ثبت و انتخاب گزینه 5

. بارگذاری مدارك)اسکن عکس، صفحه اول شناسنامه، پشت و روی کارت ملي، کارت 5

 حکم کارگزیني برای کارکنان و هیئت علمي(دانشجویي برای دانشجویان و 

 .ثبت نهایي و دریافت کد رهگیری6

. به همراه داشتن اصل کارت دانشجویي/اصل حکم کارگزیني در اولین مراجعه خود به کتابخانه 7

 ،جهت تأیید نهایي عضویت و تحویل گرفتن کارت عضویت بارکددار



ودن نرم افزار فقط در یکي از هر شخص واجد شرایط با توجه به تحت وب بتبصره: 

های دانشگاه  تواند عضو شود و با همان عضویت از خدمات کلیه کتابخانه های دانشگاه مي کتابخانه

 مي تواند بهره مند شود.

توجه: دانشجوی گرامی در هنگام انتخاب پايگاه عضويت حتما پايگاه دانشکده 

 پرستاری الیگودرز را انتخاب کنید. 

 مدت عضويت

 دانشجویي آنها مي باشد.مدت عضویت دانشجویان تا پایان مدت اعتبار کارت 1

 

 آموزش تصويری ثبت نام 

 مرحله اول

 

 

 



 مرحله دوم

 

 

 

 مرحله سوم

 

 

   


