«راهنمای استفاده از پایگاه سمنتاک»
جستجوی منابع در پایگاه سمنتاک به یکی از روشهای زیر امکانپذیر است:


استفاده از صفحه http://www.semanta.ir



استفاده از صفحه http://www.ezp.semantak.com

جستجو از طریق http://www.semanta.ir
جهت جستجوی منابع التین (شامل کتاب ،مقاله و  ). . .الزم است ابتدا ثبت نام نموده و پس از فعال سازی کاربری توسط واحد کتابخانه ،با نام کاربری و رمز عبور خود به سیستم وارد شوید( .جهت ثبت نام،
راهنمای «چگونه در سمنتاک عضو شوم را مطالعه نمایید)
جستجو و سفارش سریع
بخش جستجو و سفارش سریع فقط شامل یك فیلد است که بصورت پیش فرض بر روی مقدار
همه موارد قرار دارد .میتوانید با باز کردن این فیلد ،جستجو را به انواع منابع (شامل مقاله
ژورنالی ،کنفرانس ،کتاب و  ). . .محدود نمایید .عبارت موردنظر خود را وارد نموده و بر روی
گزینه جستجو کلیك کنید .در صفحه نتایج ،منابعی نمایش داده میشود که کلمه یا کلمات وارد
شده در بخشی از عنوان ،کلمات کلیدی و یا خالصه آن وجود داشته باشد.
میتوانید منبع موردنظر را دانلود نمایید .الزم به ذکر است با دانلود هر
با انتخاب گزینه
منبع ،با توجه به نوع منبع درخواستی ،مقداری معین از اعتبار اختصاص یافته به شما کسر
میگردد.

جستجوی پیشرفته
با مراجعه به صفحه سفارش پیشرفته صفحهای مانند تصویر روبرو نمایش داده میشود .برای
جستجوهای تخصصی پیشنهاد میشود که از این بخش استفاده نمایید .در فرم روبرو میتوانید به
صورت جداگانه یا همزمان داخل عنوان ،نویسندگان ،سال انتشار و یا چکیده مقاله جستجو را
انجام داده و نتایج را مشاهده نمایید.

جستجو از طریق http://www.ezp.semantak.com
جستجوی منابع از طریق  www.ezp.semantak.comبدون نیاز به  loginو تنها در محیط
دانشگاه امکانپذیر است .در این سامانه امکان دانلود منابع بصورت نامحدود و با انتخاب هر یك
پایگاههای اطالعاتی فراهم شده است.
بنابراین براساس رشته و گرایش تحصیلی ،پایگاه موردنظر را انتخاب نموده و از طریق امکانات موجود در
هر پایگاه ،نسبت به دانلود منابع موردنظر اقدام نمایید.

با سپاس
کتابخانه دانشگاه خاتم

