
1 
 

     

   قابل توجه دانشجويان مقاطع تحصيالت تكميلي

 

  جهت استفاده بهتر از امكانات و خدمات تحت وب دانشگاه 
  .به اين نكات توجه نماييد

  

  :براي خود، پست الكترونيكي دانشگاهي ايجاد نماييد )الف

 وب ســايت دانشــگاه: پســت الكترونيكــيمراحــل درخواســت  (http://ut.ac.ir)  ←  خــدمات كــاربران← 

درخواسـت عضـويت پسـت الكترونيكـي      ← پست الكترونيكـي   ←راهنماي استفاده از خدمات  ←دانشجويان 

  مخصوص دانشجويان

1---------------------------------------------------------------------------------------  
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2----------------------------------------------------------------------------------------  

  

  پهناي باندجداگانه )UTI(+سرويس ويژه دسترسي به اينترنت دانشگاه ) ب

ي فراهم شده اسـت كـه   پهناي باندجداگانه ا دانشگاه به شبكه اينترنت  جهت سهولت دسترسي كاربران محترم 
شبكه  اين   ،نام كاربري و كلمه عبور پست الكترونيكي به +UTI ده از نرم افزار توانند با استفا مي در آن كاربران 

 .وارد شوند

در حال حاضر اين خدمات براي اعضاي هيات علمي و همكاران بخش فنـاوري اطالعـات دانشـگاه و دانشـجويان     
  .تحصيالت تكميلي فعال مي باشد

  .استفاده مي باشد اين سرويس فقط در شبكه داخلي دانشگاه قابل : توجه 

سيسـتمهاي مركـز تحقيقـات     desktopآيكون اتصال به اينترنت از طريق اين سـامانه بـر روي   
  . نصب شده است) سايت كتابخانه(كامپيوتري 

  

  

  

  

نام كاربري پست الكترونيكي 
 كلمه عبور پست الكترونيكي
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انتخاب واحـد، حـذف و اضـافه و ارزشـيابي     جهت ثبت نام و (براي ورود به سامانه آموزش ) ج
  :از طريق زير اقدام نماييد) اساتيد

و يـا   سـامانه جـامع آمـوزش    ←دانشـجويان   ←خدمات كاربران  ←  (http://ut.ac.ir) وب سايت دانشگاه
http://ems.ut.ac.ir 

  

  :براي جستجوي منابع كتابخانه اي از طريق زير استفاده نماييد) د

 دانشـــگاهوب ســـايت  (http://ut.ac.ir)  ←  كتابخانـــه و يـــا  ←دانشـــجويان  ←خـــدمات كـــاربران
http://dlib.ut.ac.ir  
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  ):اطالعات مختصر پايان نامه(جستجو و بازيابي كتاب ها و پايان نامه ها * 

1----------------------------------------------------------------------------------------  

  

2----------------------------------------------------------------------------------------  

  

 جستجوي پيشرفته

 اين يك جستجوي پيشرفته است
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 .جستجوي پيشرفته به منظور تسهيل در پيدا كردن منابع با استفاده از عبارت جستجوي پيشرفته ميباشد

 .كليك نماييدعبارت جستجو را ايجاد نماييد و سپس بر روي دكمهدر اين بخش بايد ابتدا 

 .براي ساخت عبارت بايد موارد زير را مشخص نماييد

 نام فيلد .1

 در اين قسمت نام فيلد مورد نظر را وارد نماييد

 شرط .2

 
 :در اين قسمت نوع عملگر را انتخاب نماييد حاوي يكي از حالت هاي زير

شامل كلمـه مـورد نظـر باشـد مـثالً عبـارت وارد شـده در         فيلد انتخب شده بايد :شامل •
 در هر يك از عناوين زير موجود است”test“باال

THE TESTING WORLD o 
Techniques in testing o 

Psychological tests o 
در صورتيكه كلمه چند حرفي باشد عبارت هاي جستجو همگي بايد در فيلد انتخاب شده موجود 

 .باشد

مشابه در حقيقت كلماتي را كه با عبـارت جسـتجو مشـابه مباشـند را نيـز       عملگر:مشابه •
نمايش ميدهد به همين دليل تعـداد ركـورد بيشـتري را نمـايش ميدهـد بهتـر اسـت در        

 .قسمت عبارت جستجو از عبارات چند كلمه اي خود داري كنيد تا نتيجه دقيقتر باشد

 .ب ميگرددعناوين زير مشابه محصوtestبراي كلمه:بعنوان مثال
Mammals as pests o 

A romance of desting -Elsie Venner. o 
Rudin, a nest of the centry o 

 .هر چقدر در نتايج جستجو جلوتر ميرويد ميزان تشابه با كلمه اصلي كمتر ميشود

عبارت جستجو بايد در فيلد جستجوموجود نباشد بـراي مثـال اگـر عبـارت     :غير مساوي •
 وجود نداردtestكتابهايي نمايش ميابند كه در آنها كلمهباشد testجستجو
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كلماتي نمايش ميابند كه عنوان آنها دقيقاً مساوي با كلمه عبارت جستجو باشـد  :مساوي •
 .باشدtestبراي مثال ياال تنها كتابهايي نمايش ميابند كه عنوان آنها دقيقاً برابر با

بـا كلمـه وارد شـده در عبـارت      فيلد مشخص شـده در باالبايـد دقيقـاً   :شروع ميشود با •
 .جستجو شروع شود اگر چند كلمه باشد بايد دقيقاً با همان ترتيب كلمات شروع گردد

ــا  جهــت اضــاه نمــودن عبــارت جديــداز دكمــه  اســتفاده نماييــد و عبــارت هــا ب
 .ميشوندANDيكديگر

 .استفاده نماييدبراي حذف عبارت جستجو از دكمه

 
 نوع كتاب

 
  

 .كننده اين ميباشد كه كتاب هاي مورد نظر بصورت كتب معمولي يا مرجع باشند نوع كتاب مشخص

 تمام كتابها اعم از مرجع يا غير مرجع نمايش ميابد همهدر صورت انتخاب گزينه 

 .پس از تغيير اين گزينه بايد يكبار ديگر بر روي دكمه جستجو كليك نماييد تا فيلتر نوع كتاب اعمال گردد

 
 بر حسب زبانفيلتر نتايج 

 
پس از آنكه نتايج جستجو نمايش داده گرديد شما در اين بخش ميتوانيد متوجه گرديد كه از تعداد كل نتايج 

 .باز گردانده شده چه تعداد به زبان فارسي و چه تعداد به زبان انگليسي يا ساير زبانها ميباشد

ي آن كليك نماييد تا نتايج جسـتجو بـر   جهت نمايش نتايج جستجو تنها براي يك زبان خاص كافيست بر رو
 .حسب آن زبان فيلتر گردد

 مراجعه نماييد لتر جستجويحذف فجهت حذف فيلتر جستجو به بخش 

 

                           فيلتر نتايج بر حسب كتابخانه
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شما ميتوانيد به سرعت "تعداد نتايج جستجو در هر كتابخانهپس از آنكه جستجو صورت گرفت در بخش 
 .متوجه شويد كه از تعداد كل نتايج نمايش داده شده ، چه تعدادي مربوط به هر كتابخانه ميباشد

 379دهـد كـه   نتيجه حاصل به صورت تصوير باال ميباشد كـه نشـان مي   testبعنوان مثال درجستجوي كلمه 
كتاب مربوط به كتابخانه مركزي و مركز اسناد بوده است و به همين ترتيب براي تمام كتابخانـه هـا تعـداد را    

 .نشان ميدهد

در صورتيكه بخواهيد تنها كتابهاي يك كتابخانه خاص را مشـاهده نماييـد كافيـت كـه بـر روي آن كتابخانـه       
 .خانه فيلتر گرددكليك نماييد تا نمتيجه جستجو براي همان كتاب

 .استفاده نماييد لتر جستجويحذف فجهت حذف فيلتر از بخش 

 
 حذف فيلتر جستجو

 
روي گزينـه   پس از آنكه بر روي نتيجه جستجو فيلتري را اعمال نموديد براي حذف فيلتر اعمال شده بايد بـر 

 .آن كليك نماييد

كليك شده است پس نتايج جسـتجو   "كتابخانه موسسه روانشناسي"به عنوان مثال در باال بر روي فيلتر هاي 
 .تنها براي منابعي نمايش داده ميشود كه در اين كتابخانه وجود دارد

 . ليسي را نمايش بدهدكليك شده است تا تنها كتاب هاي با زبان انگ "انگليسي"همچنين بر روي گزينه 

باري حذف هر يك از فيلتر هاي اعمال شده در باال بايد بر روي همان فيلتر در بخـش حـذف فيلتـر جسـتجو     
 .كليك نماييد تا حذف گردد

 .در شكل زير تصوير مربوط به اعمال كردن فيلتر ها نمايش داده شده است

 .در حال حاضر فيلتر هاي موجود شامل موارد زير ميباشد

 كتابخانه

                                                                   زبان
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 فيلد جستجو

 
بر روي كـدام گزينـه جسـتجو را اعمـال      عنوان نوشته شده در قسمت جستجواين فيلتر مشخص مينمايد كه 

 .نمايد

هايي را جتجو نماييد كه در عنوان آنها كلمه تست وجـود دارد بايـد در   بعنوان مثال اگر ميخواهيد تمام كتاب 
اين فيلتر گزينه عنوان را انتخاب نماييد، آيتم هاي نمايش داده شده در اين بخش بر حسب نوع منبع متغييـر  

 .ميباشد

 پس از تغيير اين فيلتر بايد بر روي دكمه جستجو كليك نماييد تا فيلتر اعمال گردد

 
 منابعجستجو 

 
در صورتيكه بخواهيد منابع نمايش داده شده در نتيجه جستجو را محدود نماييـد بـا اسـتفاده از ايـن بخـش       

 ميتوانيد منابع مورد نياز خود را انتخاب نماييد براي اين منظور كافيست بر روي منابع مورد نظر كليك نماييد

 .شرفته مفيد ميباشداين بخش بيشتر براي قسمت جستجوي همه موارد و جستجوي پي

 بعد از انتخاب نوع ماده بايد دكمه جستجو را فشار دهيد تا فيلتر اعمال گردد

 

             جستجو در كتابخانه هاي مختلف
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در صورتيكه ميخواهيد بر روي كتابخانه هاي مشخصي جستجو نماييد كافيست در اين بخش از ليست سـمت  
 انتخاب نماييد و به سمت راست منتقل نمايدچپ كتابخانه هاي مورد نظر را 

در صورتيكه كتابخانه اي را انتخاب ننماييد تمام كتابخانه ها جستجو ميگردد مانند اينكه تمام موارد را  :نكته
 انتخاب كرده باشيد

مـال  پس از انكه موارد مورد نظر را انتخاب نموديد بايد بر روي دكمه جستجو كليك نماييد تا فيلتـر اع  :نكته
 گردد

 استفاده نماييدجهت انتقال تمام موارد از دكمه  •

 را نگه داريد و كتابخانه ها را انتخاب نماييد CTRLجهت اتخاب چندين مورد همزمان كليد  •

 
  

 .استفاده نماييدجهت انتقال موارد انتخاب شده از سمت چپ به سمت راست از دكمه  •

 .استفاده نماييدجهت انتقال موارد انتخاب شده از سمت راست به سمت چپ از دكمه  •

 
 جستجوي منابع

 
  

 براي جستجو ابتدا در قسمت باال گزينه جستجوي مورد نظر را انتخاب نماييد

 تمام منابع موجود جستجو ميگردد : همه موارد

 تنها كتاب ها اعم از كتاب و مرجع جستجو ميگردد :كتاب

 شامل روزنامه مجله :نشريات

 جهت جستجو در پايان نامه ها :پايان نامه
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براي مـواردي ماننـد مشـابه، شـروع ميشـود بـا،        شرفتهيپ يجستجوجهت استفاده از  :جستجوي پيشرفته
 ...مساوي

 
 كلمه جستجو

 
  

قسمت كلمه اي را كه ميخواهيد جستجو نماييد تايپ نموده و پس از انتخاب فيلتـر هـاي مـورد نظـر      در اين
 .دكمه جستجو را كليك نماييد

مواردي جستجو ميگـردد كـه    ”Test Conference“در صورتيكه چندين كلمه وارد نماييد مانند  :نكته
 .باشد conferenceو testحاوي 

را بنويسـيد در  ORباشد بايد در بين كلمـات كلمـه   يا در صورتيكه بخواهيد كلمات مورد نظر بصورت  :نكته
آيتم هايي جستجو ميگردد كه يـا حـاوي    ”test OR conference“اين حالت بعنوان مثال براي عبارت 

 Conferenceباشد يا حاوي كلمه  testكلمه 

 ,”test“بودن حروف اهميتي ندارد بعنوان مثال عبارات درموقع ورود كلمات انگليسي كوچك و بزرگ :نكته
“Test”,”TEST” با يكديگر فرقي ندارند. 

يعنـي آيـتم هـاي     test NOT conferenceهم ميتوانيد استفاده نماييـد مـثالً    NOTاز گزينه  :نكته
 Conferenceو بدون داشتن كلمه  testحاوي 

در صورتيكه ميخواهيد يك عبارت بصورت دقيق جستجو گردد مانند پيدا كردن كتابي كـه عنـوان آن    :نكته
 ”test“قرار دهيد مانند  "است بايد كلمه را در داخل  testدقيقاً برابر با 

 
به منظور راحتي و سرعت در انتخاب كتاب به محض تايپ كردن بخشي از كلمات ليستي از كتابها با عنـاوين  

 .ط ظاهر ميشود كافيست يكي را انتخاب نماييد و دكمه جستجو را فشار دهيدمرتب

 
 مرتب سازي
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 .شما ميتوانيد براي مرتب سازي نتيجه جستجو از ليست مرتب سازي آيتم مورد نظر را انتخاب نماييد

 .دقت نماييد كه پس از تغيير مرتب سازي بايد يكبار ديگر دكمه جستجو را فشار دهيد

 مربوطه ايتم هاي زير را ميتوانيد انتخاب نماييد از ليست

نتايج جستجو به ترتيب مرتبط بودن به عنوان جستجو گرديده نمايش داده ميشـوند بصـورت پـيش     :مرتبط
 .فرض اين گزينه استفاده ميگردد

 به ترتيب عنوان اصلي كتاب ها نتايج نمايش ميابند:عنوان

 ب ميگردندنتايج بر اساس تاريخ نشر مرت:تاريخ نشر

 .نتايج بر اساس نام كتابخانه مرتب سازي ميگردد:كتابخانه
  

  ):صفحه اول 15شامل چكيده و فايل  پايان نامه كاملاطالعات (جستجو و بازيابي پايان نامه ها * 

1----------------------------------------------------------------------------------------  
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2----------------------------------------------------------------------------------------

  

 راهنماي جستجوي ساده

 :كليات كار به صورت زير است. از مهمترين بخشهاي سيستم جستجوي ساده است

.را انتخاب كنيد "جستجوي ساده"از منوي باالي سايت گزينه  :جستجوي ساده ورود به صفحه 1

 عبارات مورد نظر خود را در فيلدهاي موجود تايپ كنيد :پركردن فيلدهاي مورد نظر2
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كليـك كـرده تـا ليسـتي از قسـمتهاي آكادميـك        ("..."ويا )روي  :مشخص كردن گرايش -3
  .نمايش داده شود

ترين راه اين اسـت كـه در فيلـد    در اين قسمت راه هاي زيادي براي يافتن گرايش وجود دارد كه ساده 
تـا  ) 2(كليـك كـرده    "جسـتجو "و روي كليد ) 1(عنوان گرايش را تايپ كرده  "نام قسمت آكادميك"

در ليست نمـايش داده شـده،   . ليستي از قسمتهاي آكادميك با عنوان گرايش تايپ شده را نمايش دهد
در صورت درست بودن، . داده شودروي مورد مناسب كليك كرده تا اطالعات كامل گرايش شما نمايش 

در اين حالت صفحه فعلي بسته ميشود و گرايش شـما در فيلـد   ). 4(كليك كنيد  "انتخاب"روي كليد 
  .مربوطه در صفحه درخواست فهرست نويسي نمايش داده ميشود

لـد  بجاي تمامي اين اعمال ميتوانيد نام گرايش مورد نظر خود يـا بخشـي از آن را در همـان في    :نكته
 .تايپ نماييد "گرايش"

 .نيـز تنظـيم كنيـد    برخـي از مـوارد نمايشـي را    در صورت تمايل ميتوانيـد  :تنظيمات نمايشي  4
  .مشخص ميكند زير موارد ممكن را شكل
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 .كليك نماييد "جستجو"روي كليد  :جستجو  5

 راهنماي جستجوي پيشرفته

 :به صورت زير استكليات كار با اين بخش. جستجوي پيشرفته استاز مهمترين بخشهاي سيستم 

را  "جسـتجوي پيشـرفته  "از منوي بـاالي سـايت گزينـه     : جستجوي پيشرفته ورود به صفحه  1
 .انتخاب كنيد

 .كليك كنيد تا سطري جديد ايجاد شود "شرط جديد"روي لينك  :ايجاد سطر جديد  2

 

فيلدي را كه ميخواهيد  ميتوانيد "نام فيلد" ستون ممكن براي مقادير بهبا توجه  :پر كردن سطر  3
از ستون شرط نوع شـرط را انتخـاب كنيـد و مقـدار را مشـخص       .بگذاريد انتخاب كنيد روي آن شرط

كه شرط مربوط بـه ايـن سـطر بايـد بـا سـطر        مشخص كنيد "عملگر"ستون  در آخر به كمك. نماييد
 .or شود يا and بعدي
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شكل زير نمونـه اي از ايـن مـورد را نشـان     . را هر چند بار كه نياز داريد تكرار كنيد 3و  2مرحله هاي 
 .ميدهد

 

 .نيـز تنظـيم كنيـد    برخـي از مـوارد نمايشـي را    در صورت تمايـل ميتوانيـد   :تنظيمات نمايشي 4
  .مشخص ميكند زير موارد ممكن را شكل

 

 .نماييدكليك  "جستجو"روي كليد  :جستجو5 
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  :تمديد اينترنتي كتاب) ه

1----------------------------------------------------------------------------------------  

  

2----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------  
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كه همان نام كاربري و كلمه (پس از وارد كردن نام كاربري و كلمه رمز خود  :دانشجويان به سيستم  ورود
 .كليك كنيد "تاييد"، روي كليد "ورود دانشجويي"و انتخاب گزينه ) رمز سيستم آموزشي است

 

  :دسترسي به منابع علمي الكترونيكي دانشگاه) و

  

  

مقاالت منتشر شده در مجالت چاپ شده دانشگاه تهران از طريـق ايـن پايگـاه بـا       pdfجهت دسترسي به فايل 
  .مراجعه به فهرست نشريات، قابل بازيابي مي باشد

  مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي ● 
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  حقوق تطبيقي ● 

  انديشه هاي حقوقي ● 

  فصلنامه سياست ● 

  فصلنامه حقوق ● 

  فقه و مباني حقوق اسالمي ● 

  

:                                   جستجوي مقاالت علمي در پايگاه هاي اطالعاتي تخصصي*
هـاي تخصصـي ناشـرين معتبـر بـين       جهت دسترسي به منابع علمي از قبيل متن كامل مقاالت و پايان نامـه * 

  .المللي از طريق ثبت نام در كتابخانه ديجيتال يا شبكه دانشيار اقدام نماييد
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