روش اول :جستجوی ساده

روش دوم  :جستجوی پیشرفته

دانشکده توانبخشی
معاونت پژوهش
کتابـخانه

راهنمای جستجوی
منابع در نرم افزارتحت وب آذرخش
پمفلت تهیه شده درباره چگونگی جستجو در کتابخانههای
علوم پزشکی تهران از جمله دانشکده توانبخشی می باشد که
با دسترسی به اینترنت جهت تسهیل کار در یافتن منابع مورد
نیاز کاربران امکان پذیر است.
وارد کردن آدرس زیر در مرورگر های Chromیا : Firfox
HTTP://LIB.TUMS.AC.IR

نمای صفحه اصلی نرم افزار جستجوی کتابخانه ای
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 .کلیک بر روی کادر (جستجوی مدارک) در صفحه نخست برنامه و
.4

باز کردن صفحه بعدی به شکل زیر:

ورود اطالعات در قسمت جستجوی ساده شامل:
 .1وارد کردن عنوان اثر یا نویسنده یا کلمات کلیدی در اولین کادر باال
در صفحه جستجو (اصول توانبخشی)
 .2انتخاب (دانشکده توانبخشی) در بخش انتخاب مراکز
 .3انتخاب نوع مدرک مورد نظر شامل کتاب فارسی یا التین ،پایان نامه
و یا منابع دیداری شنیداری ( CDو )E-Book

. 4کلیک بر روی کلمه جستجو و دریافت گزارش نتایج جستجو در
صفحه بعد
 . 5مراجعه به قفسه کتا بها با استفاده از شماره راهنما
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وارد کردن عنوان کامل یا بخشی از عنوان کتاب یا نویسنده (فقط نام
و نام خانوادگی) یا کلمات کلیدی در عنوان کتاب و استفاده از عملگر
( )andبرای جستجوی دقیق تر.
 .انتخاب "همه موارد" درکادر جستجو در برای جستجوی کلی و یا
باز کردن پنجره جهت محدود کردن جستجو با عنوانهایی مانند پدید آور
و غیره که معموال همه موارد بهترین گزینه می باشد.

 .5شماره
راهنما

 .انتخاب واحد دانشکده توانبخشی
 .محدود کردن نوع منابع مورد نیاز درکادر نوع ماده که شامل :کتاب
فارسی،کتاب التین ،پایان نامه فارسی ،منابع دیداری وشنیداری ،جزوه و
 .....می باشد

 .6کلیک برروی کادر جستجو
1
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مرحله بعدی درجستجوی پیشرفته
1

شماره راهنمای پایان نامه و حروف اختصار (ک) کارشناسی (الف) ارشد
نکته  :ترتیب قرار دادن کتاب ها در قفسه کتابخانه براساس اصول مرتب
سازی ابداع شده توسط کتابخانه کنگره آمریکا است که جهت موضوعات
مخصوص رشته های پزشکی (رده بندی پزشکی) می باشد.
همچنین ترتیب قرار گرفتن کتاب ها در قفسه :موضوعی ،از چپ به
راست و حروف از ابتدا به انتها و اعداد از کوچک به بزرگ می باشد.

2
3

 .1یافتن مدرک مورد نظر از میان نتایج بدست آمده
 .2یادداشت شماره راهنمای مدرک
 .3کلیک بر روی "موجودی" جهت اطمینان از موجود بودن مدرک در
کتابخانه

(د) دکتری و حروف اختصار ف ،ش،گ و ک راهنمای رشته های
دانشکده توانبخشی در صفحه شامل :فیزیوتراپی ،شنوایی شناسی،
گفتار درمانی و کاردرمانی مقطع تحصیلی را در برنامه مشخص
مینماید.

مثال :جستجوی کتاب اصول توانبخشی در بخش فارسی و کتاب
 Dyslexiaدر بخش التین

نکته :در صفحه اصلی آذرخش چند لینک جستجوی کاربردی
قرار داده شده که یکی از مهمترین آنها سامانه منبع یاب جهت
دسترسی جستجوی کتاب و مجله درپایگاههای معتبر علمی از
 -ردیف اول :نشان دهنده موضوع در قفسه میباشد بطور مثالWE :

طریق دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.

در مورد فیزیوتراپی
 ردیف دوم :شماره ای قراردادی می باشد که با توجه به مباحثمشخص شده در موضوع اصلی کتاب (توانبخشی) می باشد و در اینجا
منظور ( )038است (موضوعات زیر شاخه توانبخشی).
 ردیف سوم :معموال از چپ به راست اول نام خانوادگی نویسنده کتابو بعد از آن اولین حرف عنوان کتاب ذکر می شود ( 6الف 2س)
 .4مشاهده موجود بودن یا در امانت بودن کتاب
 .5مراجعه به قفسه کتابها طبق شماره راهنما
4

نویسنده  :فرهاد سخایی
 ردیف چهارم :سال انتشار یا آخرین ویرایش کتاب ذکر می گردد کهترتیب قرار داده شدن کتاب ها با یک عنوان در قفسه ،از جدید به قدیم

http://rsf.research.ac.ir

تهیه و تنظیم  :م  .شکیبا منفرد
آدرس :تهران ،خیابان انقالب ،پیچ شمیران ،نبش خیابان صفی
علیشاه ،دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تلفن 44636641:

می باشد ()1334
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