راهنمای استفاده از
نرم افزار کاربر سیمرغ
جستجوی پایان نامه
دانشگاه تهران
کتابخانه دانشکده کارآفرینی

برای جستجوی راحت و امکانات بیشتر می توانید نرم افزار سیمرغ را که لینک دریافت آن در
صفحه کتابخانه دانشکده قرار دارد دریافت نموده و از طریق وب به کتابخانه متصل شوید.
سیمرغ (جستجوی منابع کتابخانه) > --بخش جستجوی منابع کتابخانه >ent.ut.ac.ir/entlibrary --

1

صفحه دریافت نرم افزار کاربر سیمرغ

2

صفحه ورود به نرم افزار کاربر سیمرغ

آدرس وب سایت پردیس علوم دانشگاه تهران

1

2

از نام کاربری  Guestاستفاده کنید ،کلمه عبور نیاز نیست.

3

جستجو در کتابخانه پردیس علوم
3

توجه :جستجو در سایر کتابخانه
های دانشگاهی و موسسات و . . .

با انتخاب « Tabانتخاب پایگاه» از لیست زیر پایگاه
«پایان نامه های فارسی (کارآفرینی)» را انتخاب نمایید.

پایگاه جستجوی کتاب های التین الکترونیک ( ) e-bookدانشکده کارآفرینی
پایگاه منابع دیداری و شنیداری دانشکده کارآفرینی

پایگاه نشریات دانشکده کارآفرینی

پایگاه پایان نامه های دانشکده کارآفرینی

4

توجه :از طریق همین صفحه می توانید پایگاه کتاب های التین الکترونیک ،پایگاه منابع
دیداری و شنیداری و پایگاه نشریات دانشکده را جستجو نمایید.

بدین ترتیب امکان جستجوی دقیق تری خواهید
با تغییر عملگرهای بولین «و» به «یا» و
داشت.
«بجز» ،می توانید جستجوی خود را
با تغییر «فرم محاوره» می توانید تعداد فیلدهای
جستجو را تغییر دهید( .برای مثال :مخصوص کتابدار) تغییر دهید.
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هنگام جستجو به نکات زیر توجه کنید:
• نرم افزار سیمرغ از سیاست جستجوی دقیق پیروی می کند و دقیقا همان عبارتی را که
نوشته شده است ،جستجو می کند .بنابراین به امالی کلمه ،نوشتن کلمه به صورت جمع و
معادل سازی فارسی کلمات دقت کنید.
• در صورتی که با جستجوی خود به نتیجه مطلوبی نرسیدید ،بهتر است:
• مترادف های دیگر کلمه را نیز امتحان کنید.
• برای گسترده کردن تعداد یافته ها ،عبارت جستجوی خود را عام تر کنید.

• برای کاهش تعداد یافته ها ،عبارت جستجو را خاص تر کنید.
• از نوشتن عبارت های طوالنی بپرهیزید زیرا بدین ترتیب تعداد یافته های شما کمتر خواهد
شد .بهتر است عبارت های طوالنی را شکسته و در چند فیلد جستجو جداگانه تایپ کنید.
• در صورتی که مطمئن نیستید عبارت جستجو را در کدام فیلد قرار دهید ،بهتر است از فیلد
عمومی استفاده نمایید.
6

برای دیدن چکیده فارسی و انگلیسی پایان نامه بر
روی رکورد موردنظر کلیک کرده و گزینه فرم کامل
را کلیک نمایید.

نتایج جستجو در این صفحه به صورت خالصه
نمایش داده می شود .برای دیدن سایر نتایج جستجو
از گزینه «رکوردهای بعدی» استفاده نمایید.

شماره پایان نامه
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برای جستجوی عبارت جدید از
گزینه جستجو استفاده نمایید.

برای بازگشت به فهرست جستجو شده از
گزینه نمایش خالصه استفاده نمایید.

برای نمایش اطالعات بیشتر می توانید
از فرم مخصوص کتابدار استفاده نمایید.
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