راهنمای جستجو و دانلود پایاننامه از ایرانداک

1

ورود به ایرانداک :ابتدا به سایت ایرانداک وارد شوید:
irandoc.ac.ir
و از  2طریق زیر جستجوی خود را آغاز نمایید:
 .1میتوانید از تب پایگاههای اطالعاتی ،جستجو در پایگاههای اطالعاتی را انتخاب نمایید:
یا
 .2از بخش «سامانهها و پایگاههای اطالعات» بر لینک پایگاه اطالعات علمی ایران (گنج) کلیک کنید:

1

2

همچنین میتوانید بطور مستقیم وارد سامانه گنج شوید:
Ganj.irandoc.ac.ir

Irandoc

1

جستجوی ساده :جهت انجام جستجو ساده ،میتوانید کلیدواژه مورد نظر خود را در فیلد «عبارت جستجو» وارد نمایید
و از طریق باکس مقابل آن ،کلید واژه مورد نظر خود را در یکی از بخشهای زیر یا تمامی بخشها جستجو کنید:

نمونه یک جستجوی ساده را در تصویر زیر مشاهده کنید ،در صورتیکه فایل پیدیاف اثر موجود باشد میتوان با کلیک روی
دریافت فایل آن را بارگیری نمود.
نکته :الزم به ذکر است که با انتخاب «دریافت فایل» تنها  22صفحه از پایاننامه نمایش داده میشود .در صورتی که تمایل به
مشاهده تماممتن یا بخشهای دیگری از پایاننامه داشته باشید ،ابتدا باید دریافت که دانشگاه مقصد دارای توافقنامه مبادله با
ایرانداک هست یا خیر (فهرست دانشگاههای عضو) .در صورتیکه دانشگاهی عضو طرح مبادله باشد ،از طریق زیر میتوان فرم
درخواست تأمین کل یا بخشی از پایاننامه را به کتابخانه مرکزی ارسال کرد:
ابتدا به میزکار خود (استاد/دانشجو) بروید .وارد بخش فرمهای درخواستی شوید .فرم سفارش تأمین پایاننامه را از زیرگروه
فرمهای کتابخانه مرکزی انتخاب کنید ،اطالعات دقیق و جامع پایاننامه را ذکر کنید .پس از پرداخت هزینه محاسبه شده فایل
درخواستی به شما ارسال می شود .امکان پرداخت هزینه از پژوهانه برای اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در صورت کافی
بودن موجودی وجود دارد.

جستجوی پیشرفته :جهت جستجوی پیشرفته ،ابتدا روی باکس جستجوی پیشرفته کلیک کنید و سپس در فیلدهای مختلف،
کلیدواژه مورد نظر خود را وارد نمایید.
با بهرهگیری از جستجوی پیشرفته میتوان همزمان با استفاده از کلیدواژههای مختلف در چند فیلد متفاوت به جستجو پرداخت.
 .1در فیلدهای «شامل عبارت» کلیدواژههای مورد نظر خود را وارد نمایید.
 .2در فیلدهای جستجو «در» میتوانید مولفهای را که میخواهید کلیدواژه در آن باشد را انتخاب نمایید.
 .3از طریق فیلد «و /یا /و نه» نیز میتوانید جستجوی خود را محدودتر یا گستردهتر سازید .نوع عملکرد عملگرها را میتوانید
از طریق این لینک مشاهده کنید.
 .4میتوان با ایجاد عالمت در مربعها نیز ،نوع مدرک مورد نظر خود را نیز تعیین و محدود نمایید.
 .5همچنین میتوان از بخش «انتخاب سال» با کلیلک روی بازه سال ،منبع مورد نظر خود را در یک بازه زمانی خاص
بیابید.

بعنوان مثال تصمیم دارید با مشخصات زیر منبعی را بیابید:
منبعی که عنوان آن ،شامل کلیدواژهی سواد رسانهای است ،نام نویسنده آن رجبی است و در بازه زمانی  1331تا 1333
منتشر شده است.

پس از انجام جستجو میتوانید با کلیک بر باکس «جستجو» ،لیست تمامی منابع مرتبط با جستجوی خود را بیابید و همانطور
که پیشتر نیز ذکر شد به منبع مورد نظر خود دسترسی پیدا کنید.
جستجوی حرفهای :به منظور جستجوی حرفهای میتوانید منبع مورد نظر خود را با ترکیب کلیدواژهها و نشانهها بیابید.
جهت اطالع از نشانهها میتوانید به لینک عملگرهای منطقی مراجعه کنید.
نمونهای از یک جستجوی حرفهای را در تصویر زیر مشاهده کنید:

پایان راهنمای جستجو در پایگاه اطالعاتی ایرانداک

