
 جستجوی ساده )سریع(  

مرحله  باشد، در ایناین جستجو از طریق صفحه اصلی سایت کتابخانه و بدون نیاز به کلمه عبور و نام کاربری می

 یل دا  ایف یدر تم امدر این بخش، واژه مورد نظر ). نم ای دجو را وارد عب ار  جس   ت ای واژه و کاربر باید ابتدا 

( و سپس با انتخاب نام مرکز و نو  .ش ودیجس تجو مش بیه آن موض و  ویدآور، ش ام  عووان، ذد یرجس تجوذ 

 مدرک روی گزیوه جستجو کلیک نماید. به شک  زیر دقت کوید.

 

 های دیگر سیستم امکان جستجوی ساده در بخش

ن ایشود از صفحه اصلی سیستم، صفحه جستجوی ساده نمایش داده می "جستجوی مدارک"با انتخاب گزیوه 

ای عواصر فرادادهکتابخانه را  بر اساس ار یک از ، امکان جستجوی انوا  موابع چاذی و دیجیتالی بخش

با یک جعبه ساده نشان معمولاًًً ، و سازد( مانود عووان، موضو ، ذدیدآورندگان و غیره  فراام می)کتابشواختی

 شود.داده می

 



 مراحل جستجوی ساده

 مراح  انجام جستجوی ساده به شرح زیر است

ذیش فرض این  )بصور  فیلدی که قصد جستجو در آن را دارید، انتخاب نمایید "جستجو در"ز بخش ا .1

، اای جستجوذ یرفیلد در تمامی واژه یا عبار  مورد نظر است به این مفهوم که "امه موارد"مقدار 

توانید فیلد جستجوذ یر مورد نظر خود را از بین عووان، (. برای محدود نمودن جستجو، میودشجستجو می

 ذدیدآور، موضو ، ناشر و...  انتخاب نمایید. 

 ,NOT, ORمختلف شام   یاز عملگراا توانیدیم ین. امچوییدعبار  مورد جستجو را وارد نما یاواژه  .2

AND,* ,?,"",~ از عملگر  یک، روش استفاده وکاربرد ار راابرداای جستجوبخش  در یید،استفاده نما

 شرح داده خوااد شد. ی اا به تفص

 

توانید جستجو را محدود یا گسترده کوید. در فیلد ساختار جستجو )واژه اا یا جستجوی دقیق( می از .3

در  د.نشوتمامی کلمه اای مورد جستجو بدون حفظ ترتیب بازیابی می« ایواژه»جستجو به صور  

عین عبار  مورد جستجو به امان شک  در فیلد)اای( انتخاب شده جهت « دقیق»جستجو به صور  

 جستجو بازیابی خوااد شد



 
 

 نیدانشگاه وجود دارد. امچو یااکتابخانه یامزمان در تمام یامکان جستجو "نام مراکز" یلترف یقاز طر .4

از  امیچکدجستجو نمود. چوانچه ا یانتخاب یااچود دانشکده، توها در دانشکده یا یکبا انتخاب  توانیم

 .شودیم جاماا انفرض جستجو در امه دانشکده یشمراکز انتخاب نشوند، به صور  ذ

 

 می توانید جستجو را به صور  محدودتر انجام داید.« محدود به»با استفاده از ذارامتراای زیر در بخش 

  کتاب فارسی، کتاب  از جمله یخود را به نو  مدرک خاص یجستجو توانیدیبخش نو  ماده منو  ماده: در

 محدود نمایید. لاتین، ذیایود فارسی، مقاله فارسی و...

  :مدرک  یزیکیکه نسخه ف یخود را به محل یجستجو توانیدیم یدر بخش مح  نگهدارمح  نگهداری

 یید.محدود نما شودیم یدر آنجا نگهدار

 نسخه  که یخود را  فقط به مدارک یجستجو "یجیتالموابع د" یوهموابع دیجیتالی: در صور  انتخاب گز

 .ییدوجود دارند محدود نما یستماا در سآن یجیتالد

 د دارن یزیکیکه نسخه ف یخود را فقط به مدارک یجستجو "یموجود"یوه: در صور  انتخاب گزموجودی

 یید.محدود نما



 

 پیشرفتهجستجوی 

. شودیم داده یشنما یشرفتهذ یمدارک صفحه جستجو یاز بخش جستجو "یشرفتهذ" یوهدر صور  انتخاب گز

 توانیدیم« اضافه» یدتفاو  که با انتخاب کل ینساده را دارد، با ا یجستجو یطامان شرا یزن یشرفتهذ یجستجو

 یدودترمح یتا جستجو ییدنما یبجستجو را با ام ترک یلدچود ف« بجز» ،«یا»، «و»چون  ییبا استفاده از عملگراا

اشر ، و ن"یمطهر" یسوده، نو"حجاب"با موضو   یمدارک توانیدیجستجو م یکمثال با انجام  ی. برایدداشته باش

 یذارامتراا یقامکان محدود کردن جستجو از طر یزن "محدود به"در بخش  طورینام .ییدنما یابیرا باز "صدرا"

 .وجود دارد  ادهس یت به جستجونسب یشتریب

 

 

 یشرفتهپ یجستجومراحل 

 مراح  انجام جستجوی ذیشرفته به شرح زیر است:



،  مقاب  کادرو در  ید( را انتخاب کوعووانجستجو )به طور مثال:  یلداایاز ف یکی "جستجو در"از بخش  .1

 .ییدجستجو را وارد نمامورد عبار  واژه یا 

 .یداضافه بخش دوم فرمول جستجو را اضافه کو یداز کلبا استفاده در صور  نیاز  .2

 

جستجو عبار  کادر و در  ید( را انتخاب کویدآوردوم جستجو )مث : ذد یلدف "جستجو در"و از بخش  .3

 .ییدجستجو را وارد نما

 بخش اول و "بجز"و  "یا"، "و" یاز عملگراا یکیکرده و با انتخاب  یککمبوباکس نو  عملگر کل یرو  .4

  .ییدنما یبفرمول جستجو را با ام ترکدوم 

 .یداضافه بخش سوم فرمول جستجو را اضافه کو یدبا استفاده از کلدر صور  نیاز  .5

  .یدیجستجو )مث : ناشر( را انتخاب نموده و واژه جستجو را وارد نما یلدف ینسوم "جستجو در"و از بخش   .6

 بخش اول و "بجز"و  "یا"، "و" یعملگراا از یکیکرده و با انتخاب  یککمبوباکس نو  عملگر کل یرو .7

 .ییدنما یبدوم و سوم فرمول جستجو را با ام ترک

 "یقدق یجستجو" یا "یاواژه"ساختار جستجو را بر اساس  توانیدیار کدام از موارد جستجو م یبرا .8

 یمدارک ،«یاواژه»ساده اشاره شد، در جستجو به صور   ی. امان طور که در جستجوییدمشخص نما

. اما در اشددر آن وجود داشته ب یبخوااد شد که تمام کلما  عبار  مورد نظر بدون حفظ ترت یابیباز

 ( انتخابی)اایلدعبار  مورد جستجو به امان شک  در ف ینکه ع یدر صورت «یقدق»جستجو به صور  

  خوااد شد. یابیشده جهت جستجو وجود داشته باشد باز

امزمان در  یامکان جستجو "نام مراکز" یلترف یقاز طر اره شد،ساده اش یطور که در جستجوامان .9

چود دانشکده، توها در  یا یکبا انتخاب  توانیم یندانشگاه وجود دارد. امچو یااکتابخانه یتمام

فرض  یشاز مراکز انتخاب نشوند، به صور  ذ یچکدامجستجو نمود. چوانچه ا یانتخاب یاادانشکده

 .شودیم مانجا ااجستجو در امه دانشکده



 توانید جستجو را بصور  محدودتر انجام داید؛می «محدود به»با استفاده از ذارامتراای زیر در بخش 

 توانید محدوده زمانی سال نشر کتاب، ذایان نامه، مجله محدوده زمانی سال نشر: با استفاده از این فیلتر می

 و... مشخص نمایید.

  :جمله کتاب، ذایان  به نو  مدرک خاصی از توانید جستجوی خود رافیلتر میبا استفاده از این نو  ماده

 محدود نماییدو ... نامه، مجله 

 یدارینو  مدرک را د کهیمثال در صورت یبرا دارد. نظر مورد موبع فیزیکی ماایت به اشاره: مواد عام نام 

از  یخود را به نو  مواد خاص یاز بخش نام عام مواد جستجو توانیدیم یدانتخاب کرده باش یداریشو

 یید.محدود نمالوح فشرده، کاتالوگ، رسانه و...  فیلم، از جمله یداریشو یدارید

  :مدرک  یزیکیکه نسخه ف یخود را به محل یجستجو توانیدیم یدر بخش مح  نگهدارمح  نگهداری

 . ییدمحدود نما شود،یم یدر آنجا نگهدار

 جستجو را بر اساس زبان موبع )مث  فارسی، انگلیسی، عربی، فرانسه و...( توانید زبان: در این بخش می

 محدود نمایید.

  :ییدآن در قفسه محدود نما یمدارک را بر اساس شماره رااوما توانیدیبخش م یندر اشواسه بازیابی. 

  :سخه ن که یخود را فقط به مدارک یجستجو "یجیتالموابع د" یوهدر صور  انتخاب گزموابع دیجیتالی

 ییدوجود دارند محدود نما یستماا در سآن یجیتالد

 د دارن یزیکیکه نسخه ف یخود را فقط به مدارک یجستجو "یموجود" یوهدر صور  انتخاب گز: موجودی

 .ییدمحدود نما

 در ذایان گزیوه جستجو را کلیک نمایید؛ .11

عووان، ذدیدآورنده و تاریخ نشر برای  ای، نتایج جستجو با درج اطلاعا  کلیدیذس از جستجوی اطلاعا  فراداده

 شود.ای و آرشیوی نمایش داده میی کتابخانهار ماده

  



 مرحله اول: یک نمونه جستجوی ذیشرفته در شک  زیر نشان داده شده است

 
 

 

 نتایج جستجو و موجودی در مخزن کتابخانه : مشاادهدوممرحله 

 



توانود اطلاعا  نسخه فیزیکی اطلاعا  کتابشواختی و وضعیت موجودی مدرک در مخزن کتابخانه، کاربران می چهارم: مشااده مرحله

شام  مح  نگهداری، جلد، نسخه، شماره ثبت و شواسه بازیابی و امچوین تاریخ بازگشت مدرک در صور  در امانت بودن مدرک را 

 امکان درخواست رزرو فراام می باشد. مشااده نمایود، در صور  امانت مدرک

 

 

 

 

  



 راهبردهای پیشرفته

مواقع در ذاسخ به یک  رخیاند در بدر خود جای داده اا رکورد راای میلیوننرم افزاراای کتابخانه که ییاز آنجا

لی ر کجستجو ممکن است تعداد زیادی رکورد بازیابی شود در حالیکه در جستجوی دیگر ممکن است یا به طو

رکوردی بازیابی نشود و یا ایوکه تعداد رکورداای بازیابی شده اندک باشد. در این بخش راابرداایی را که 

بودی موثر و در نهایت جستجوی موفق موتهی شود ارائه خوااد به یک فرمول تواند انجام داد تاجستجوگر می

 .شد

 ،آیداای اکثر موتوراای جستجو به شمار میترین و مهمترین قابلیتیکی از برجسته استفاده از عملگراای موطقی: 

توانید چودین کلمه را با ام به صور  ( میAND/ OR/ NOTبا استفاده از عملگراای موطقی که عبارتود از )

 ترکیبی جستجو نمایید.  

ه در صورتیک ،ردن نتیجه جستجو باشیمگیرد که در صدد محدود کاوگامی مورد استفاده قرار می ANDعملگر 

به این معوا است که فقط مدارکی بازیابی خوااود شد  ،این اذراتور را بین دو یا تعداد بیشتری کلیدواژه قرار دایم

 .ودشجه جستجو محدودتر مییاا آمده باشد. به امین دلی  است که نتاای مورد جستجو درآنکه تمامی کلیدواژه

 اای مورد جستجو به صور  ذیشاای بازیابی اطلاعا  بین کلیدواژهافزار مانود بسیاری از نظام نکته: در این نرم

که اگر کاربر بین ار کلیدواژه جستجو با کلیدواژه دیگر به این صور  .شوددر نظر گرفته می ANDفرض عملگر

 فقط فاصله بگ ارد به معوای استفاده از این اذراتور است.

وجود  «ایران»و ام کلمه  «تمدن»اا ام کلمهایران : مدارکی بازیابی خوااود شد که در آن ANDدر مثال تمدن 

 .داشته باشد

ترش اا باعث گساذراتور دیگری است که در صور  وارد کردن آن بین دو یا تعداد بیشتری از کلیدواژه OR عملگر 

 .شودو بسط جستجو می

اای مورد جستجو آمده باشد یکی از کلیدواژه مدارکی که در آنها صرفاًدر صور  استفاده از این اذراتور تمامی 

 .شودمیبازیابی 

آنها وجود داشته باشد بازیابی  کلمه تمدن یا کلمه ایران در ایران: امه مدارکی که صرفاORً در مثال تمدن 

  .خوااود شد



باشد که برای مستثوی کردن و ح ف می NOTشود اذراتور سومین اذراتور موطقی که کمتر از بقیه استفاده می 

اای جستجو مدارکی بازیابی بین کلیدواژه NOTمفهومی خاص به کار می رود. به این معوا که با قرار دادن عملگر 

 کلیدواژه اول وجود داشته باشد و کلیدواژه دوم وجود نداشته باشد. خوااد شد که در آن مدارک، الزاماً

مام مدارکی که کلمه تمدن در آن وجود داشته باشد و کلمه ایران در آن وجود ایران: ت NOTدر مثال تمدن

 .نداشته باشد بازیابی خوااود شد

  جستجوی فازی

اای مشابه را با ام  گیرد که بخواایم طیفی از واژهاین جستجو اوگامی مورد استفاده قرار میجستجوی فازی: 

اای موجود در بانک اطلاعاتی اساس جستجوی فازی برذایه درصد شباات کلیدواژه جستجو با واژ .جستجو نماییم

گیرد. تعیین میزان شباات با واژه جستجو قرار میدر انتهای تک "~"باشد. برای انجام جستجوی فازی نماد می

تر باشد نزدیک 1ن ارزش به ذ یر است. ار چه ایامکان "~"بعد از نماد  1-1 «صفر و یک»نوشتن ارزشی بین

نتایج بازیابی شده به کلیدواژه شباات بیشتری خوااد داشت. یعوی در صورتیکه میزان شباات برابر با عدد یک 

 باشد عین کلیدواژه جستجو خوااد شد.

فر، اطهری، اای ظااری، مطهره، مطهریمدارکی که در آنها طیف واژه ~0.2مثال: در صور  جستجوی مطهری

 مریان وجود دارد بازیابی خوااد شد.ی، اطهریمظهر

 جستجوی عبارتی

در کوار یک دیگر و با  اای مورد جستجو حتماًشود که بخواایم کلیدواژهاوگامی استفاده می جستجوی عبارتی:

که  اا را به امان ترتیبیحفظ ترتیبی که وارد شده اند جستجو شود برای انجام جستجوی عبارتی باید کلیدواژه

 .قرار دایم ("" )خواایم در بین دومی

اای جستجو است که احتمال بازیابی مدارک مرتبط تر را افزایش جستجوی عبارتی یکی از مفیدترین ویژگی

 .ددامی

ه فلسف"را داخ  گیومه جستجو نماییم، مدارکی که در آنها عبار   "انقلاب اسلامی"مثال: در صورتیکه عبار  

اا  عبار  اما مدرکی که در آن .شودوجود داشته باشد بازیابی می "کتابشواسی انقلاب اسلامی"یا  "انقلاب اسلامی

  .وجود دارد بازیابی نخوااد شد "انقلاب ایران قیامی بزرگ در تاریخ اسلام"



اای اای مورد جستجو در فاصلهخوااد کلیدواژهشود که کاربر میاوگامی استفاده می: جستتجوی مجاررتی

اای عبار  مورد جستجو از فاص له واژهتوان حداکثر نزدیک به ام در نتایج قرار داده ش ود. در این جس تجو می

با  "~"شود. ذس از علامت استفاده می "~"یکدیگر را مش خص نمود. جهت انجام جس تجوی مجاورتی، از نماد 

ش  ود به طور میانگین در بازیابی نتایج جس  تجو چه تعداد کلمه بین کلما  نوش  تن یک مقدار عددی تعیین می

 جستجو وجود داشته باشد.

استراتژی فراوگی "مدارکی بازیابی خوااود شد که عبار    ~3"استراتژی ایران"در صور  جستجوی  برای مثال

 .در آن وجود دارد "انقلاب اسلامی ایران

اصولا از این  ،گیرداایی است که برای گسترش و بسط جستجو مورد استفاده قرار مییکی از روش :سازیکوتاه

اایی که تفاو  جزئی در شک  ظااری و املایی خود دارند استفاده ش یوه برای بازیابی کلما  ام ریشه و یا واژه

 .کوداای * و ؟ استفاده میشود این نرم افزار برای کوتاه سازی از علامتمی

 .تجو خوااد شدبا قرار دادن علامت * در انتهای واژه مورد  جستجو سایر مشتقا  آن نیز جس

 مثال: کار* 

 .کلماتی مانود کار، کارگر، کارمود، کارون، کاردان و... بازیابی خوااد شد

شود که بخواایم کلماتی را بازیابی کویم که در یک یا چود حرف با یکدیگر فرق ازعلامت ؟ اوگامی اس تفاده می

تواند  در داوده تعداد حروفی اس  ت که می دارند. تعداد علامت ؟ به کار برده ش  ده  در فرمول جس  تجو،  نش  ان

 .کلما  بازیابی شده با یکدیگر فرق داشته باشد

مثال: در ص ور  جس تجوی واژه ش ریع؟، مدارکی که کلماتی مث  ش ریعت یا ش ریعه در آن وجود داشته باشد 

 بازیابی خوااد شد.

رون در آن وجود داشته باشد بازیابی مثال: در ص ور  جستجوی واژه کار؟؟، مدارکی که کلماتی مث  کارگر یا کا

 خوااد شد

مثال: در صور  جستجوی واژه زر؟شت، تمام مداکی که کلمه زردشت یا کلمه زرتشت در آن وجود داشته باشد 

 بازیابی خوااد شد.

 


