
جستجَ در ًرم افسار راٌّوای 
هركسی داًطگاُ ػلَم پسضكي جاهغ كتابخاًِ 

بَضْر



َسادُ جستج
َپیطرفتِ جستج  
هرٍر



  

داد اًجام را كار ایي رٍش دٍ بِ هي تَاى كتابخاًِ سایت بِ ٍرٍد برای:
هستقین آدرس :                   ir.ac.bpums.elib

یا 
ُآیكَى از ٍ ًوَدُ ٍارد دستي صَرت بِ را بَضْر پسضكي ػلَم داًطگا 

كٌیذ اًتخاب را كتابخاًِ جاهغ افسار كتابخاًِ،ًرم
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جستجَي سادُ
:جستَی سادُ بِ صَرت زیر اًجام هي ضَد

كلیذٍاشُ یا ػبارت هَرد ًظر خَد را دركادر جستجَ ٍارد كٌیذ
سپس دكوِ جستجَ را كلیک ًواییذ

پیص فرض فیلذ هَرد جستجَ ّوِ هَارد هي باضذ بِ ایي هؼٌي  كهِ نٌاًههِ   
ػبارت هَردًظر در كلیِ فیلذّای جستجَ ٍجَد دارد بِ ػٌَاى ًتیجهِ اهاّر   

بِ هٌظَر جستجَی دقیق تر، هي تَاًیذ فیلذ هَردًظر خَد را اًتخاب . هي ضَد
.ًواییذ



هحذٍد كردى 
جستجَ بِ ّر 
يك از هَارد 



“بِ هحذٍد” گسیٌِ

خَد جستجَی هي تَاًیذ “بِ هحذٍد” قسوت در زیر پاراهترّای از استفادُ  با  
:كٌیذ زیرهحذٍد هَارد بِ را
هٌابغ پیایٌذ، پایاى ًاهِ، هقالِ، ضٌیذاری، دیذاری التیي، كتاب،كتاب :هادُ ًَع  

...سٌذ، جغرافیایي،
ّا كذام در یؼٌي :ًگْذاری هحل ِ ِ طَر هي ضَد ًگْذاری كتابخاً   هثال ب

  ػلَم هركسی كتابخاًِ دًذاى پسضكي، ٍ پسضكي داًطكذُ رضذ، كتابخاًِ
...بَضْر، پسضكي







 به مرتبط مذارك و ناشران ،پذيذآورنذگان ،موضوعات از فهرستي مرتبط نتايج بخش در
  از كذام هر اساس بر جستجو با كه مي شود داده نشان شذه پااليش و جذيذ جستجوي صورت

كنيذ هحذٍد يا گستردُ را خود نتايج مي توانيذ مرتبط موارد



جستجَی پیطرفتِ

جستجَ با استفادُ از ػولگرّای بَلي:
ٍ
یا
بجس



  مي توانيذ جذيذ جستجوي باكس هاي ايجاد و “اضافه” گسينه روي بر كليك با
  مطلوب تري نتيجه به و كنيذ بجس يا، و، گسينه هاي به محذود را خود جستجوي

  .يابيذ دست



 موارد از يك هر به را خود جستجوي توانيذ مي “به محذود” قسمت در
.برسيذ مطلوب تري نتايج به و كنيذ محذود شذه مشخص



  “اسنل بجس گري ٍ آناتومي”بولي عملگرهاي با كه جستجويي نتايج :مثال
 است شذه محذود

با كليك بر رٍي 
ّوِ “ هَجَدي”

اطالعات 
كتابشٌاختي كتاب 
را هشاّذ هي كٌين





جستجو از طريق مرور
  با سيستن اطالعات در ثبت ٍاشُ ّاي با هٌطبق ٍ دقيق تر جستجَي هٌظَر بِ

است جستجَ ٍ اًتخاب قابل هَردًظر ٍاشُ ّاي هرٍر از استفادُ

مي شود انجام زير صورت به اطالعات مرور:
كنيذ؛ وارد را جستجو مورد عبارت از بخشي
كنيذ؛ كليك را “مرور” دكمه
مي گردد، شروع شذه وارد جستجوي مورد با كه عباراتي و واشه ها شامل مرور نتايج 

مي شود؛ داده نمايش



هي تَاى ًتايج 
جستجَ را بر 

اساس ّر كذام از 
ِ ّاي هشخص  گسيٌ
شذُ هحذٍد كرد ٍ 
بِ ًتايج هطلَبتري 

دست يافت

با كليك رٍي ّر يك از 
ًتايج ٍ زدى دكوِ جستجَ 
در پاييي صفحِ بِ ًتيجِ 

هَرد دلخَاُ هي رسين



جستجو بر روي نتايج جستجو :مثال
  نتايج جستجوي ماجستجو و زدن كليذ اطلسها  - -آناتوميبراي مثال با انتخاب 

. خواهذ بوداطلس آناتومي 



اطلسها - -نتيجه جستجوي آناتومي 



در صورت نياز به راهنمايي بيشتر به بخش امانت كتابخانه مركسي 
مراجعه نماييذ

پيروز باشيذ


