


فاطمه کاکایی 

کارشناس کتابخانه پرستاری و مامایی

ش معرفی کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی و نرم افزار فراکاو: موضوع



كتابخانهتاريخچه 

، با هدف ارائه خدمات به اعضای 1367آباد در سال خرم و مامایی کتابخانه دانشکده پرستاری 
. هيات علمی، دانشجویان، محققين و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان تاسيس گردید

است که در این فضا بخش های مختلف متر مربع400مساحت ساختمان کتابخانه حدود 
کتابخانه نظير بخش امانت، بخش خدمات فنی، بخش مرجع و پایان نامه و دو سالن مطالعه مجزا 

.قرار دارد( خواهران و برادران)



اهداف و وظايف

هدف اصلی کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی، فراهم آوردن منابع اطالعاتی روزآمد به منظور حمایت از فعاليت های آموزشی و پژوهشی 
:از مهمترین اهداف و فعاليت های کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی می توان به موارد زیر اشاره کرد. استفاده کنندگان کتابخانه است

شناسایی نيازهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و فراهم نمودن امکانات و تامين نيازها

شناسایی نياز اطالعاتی کاربران و ارائه خدمات استفاده از منابع چاپی و الکترونيك

 الکترونيکیارتقا کمی و کيفی منابع کتابخانه ای اعم از چاپی و

 آوری کليه منابع علمی معتبر در زمينه های پرستاری و مامایی و علوم وابستهگرد



اهداف و وظايف

 اطالعاتی پزشکی و علوم زیستی جهانبانك های اطالع رسانی سریع و بهنگام از طریق ارتباط با

سازماندهی و ارائه خدمات دسترس پذیر منابع اطالعاتی چاپی و الکترونيك

راهنمایی و آموزش کاربران در بازیابی و استفاده از منابع اطالعاتی

موجود در کتابخانه( کتب، مجالت، پایان نامه ها و دیسك های نوری)منابع ایجاد و روزآمدسازی

تهيه محتوا و روزآمدسازی وب سایت کتابخانه



فرايند عضويت در کتابخانه

lib.lums.ac.irورود به پرتال                                 







رویکردهای جستجو

نرم افزار فراکاوش، پنج روش جستجو را در پایگاه های اطالعاتی در اختيار کاربران قرار 
داده تا بسته به نياز، با استفاده از رویکرد مناسب اطالعات مورد نظر خود را بدست 

. آورند

برگه دان،جستجوی ساده،جستجوی جستجوی : پنج روش به ترتيب این 
.گوگلی است،جستجوی عبارت،جستجوی پيشرفته و ترکيبی 



جستجوی ساده

امکاننموده اید،فراکاوشواردکهمدارکبرگه هایفهرستدرموجوداطالعاتمجموعهازواژهیكدانستنباروشایندر
جستجونهمزمابصورتپایگاهچندیندرمی توانيدشماجستجو هاانواعتمامیدرکهاستذکرقابل.داردوجودآنهابازیابی
رویربکهمراکزیدیگربراییاوشده ایدمتصلآنسروربهشماکهباشدمرکزیبرایمی تواندپایگاهاین.نمایيد

.ردمی پذیصورتمدارکواژگانبانكدرجستجووبودهآنکاربریسهولتروشاینمزیت.نداردقراردیگریسرور های
فتهیااطالعاتنمایشنحوهسپسونمایيدتایپاطالعاتورودمحلدررانظرموردواژهابتداروشاینباجستجوبرای
Tagخالصهبصورتفرض،پيشبطوراطالعات.کنيدتعيينراشده (Format)نيازدرصورتکهمی شونددادهنمایش

مدارکنمایشتعدادتعيينبرای.نمودمشاهدهنيزجدولییاوبرچسبیاطالعاتیاکاملاطالعاتبصورتراآنهامی توان
درستيدهمایلکهراپایگاه هاییمی توانيدسپس.کنيدمشخصراخودنظرموردتعدادليست،ازصفحههردرشدهیافت
شمارکزمدرکهپایگاه هاییبرعالوهکهدهدمیشمابهراامکاناینفراکاوش.کنيدانتخابرابپردازیدجستجوبهآنها

مثالً.دهيدشارفراجستجوکليدعملياتشروعبرایانتهادر.بپردازیدجستجوبهنيزدیگرمراکزپایگاه هایرویبرهستند،
یافتمطهریکلمهآنهادرکهمدارکیکليهفراکاوش،نمایيدتایپاطالعاتورودمحلدررامطهریواژهدرصورتيکه

.دادخواهدنمایشرامی شود



جستجوی برگه دان

کهمدارکیکليهروشایندر.استاسنادمراکزوکتابخانه هادرجستجونوعترینسریعوترینرایجمدارک،برگه داندرجستجو
برگه داندرچهآننظيرطبيعتابازیابیازپس.می گردندبازیابیوجستجومی شود،شروعنظرموردعبارتباآنهاجستجویموردبرگه دان

برگه دانوعنابتداروشاینباجستجوبرای.می شونددادهنمایشترتيببهفهرستیكدرمدارکمی شود،دیدهکتابخانه هادررایجهای
شدهافتهیاطالعاتنمایشنحوهعبارت،تعيينازپس.می نمایيدتایپاطالعاتورودمحلدررانظرموردعبارتسپسوکردهتعيينرا
یاکاملاتاطالعبصورتراآنهامی تواننيازدرصورتکهمی شونددادهنمایشخالصهبصورتفرضپيشبطوراطالعات.کنيدتعيينرا

Tag)برچسبیاطالعات Format)ليستازصفحه،هردرشدهیافتهمدارکنمایشتعدادتعيينبرای.نمودمشاهدهنيزجدولییاو،
.مایيدنانتخابرابپردازیدجستجوبهآنهادرهستيدمایلکهراپایگاه هاییمِی توانيدسپس.کنيدمشخصراخودنظرموردتعداد

ستجوجبهنيزدیگرمراکزپایگاه هایرویبرهستند،شمامرکزدرکهپایگاه هاییبرعالوهکهدهدمیشمابهراامکاناینفراکاوش
برگه دانکهدهستيمدارکیکليهدنبالبهدرصورتيکهمثالبعنوان.دهيدفشارراجستجوکليدعملياتشروعبرایانتهادر.بپردازید
در.نمایيدتایپرامطهریکلمهاطالعاتورودمحلدروکردهانتخابراپدیدآوربرگه دانمی شود،شروعمطهریکلمهباآنهاپدیدآور

نکتهاینهبتوجهبا.نمودخواهدليستجدولدرمی شودشروعمطهریکلمهباپدیدآورشانکهمدارکیکليهبرایتانفراکاوشحالتاین
بهتهیافتغييرفيلد هایعناوینادامهدرمی باشد،متفاوتمدرکنوعاساسبراطالعاتیورودکاربرگه هایازهریكدرفيلد هانامکه

.استشدهآوردهموجودکاربرگه هایدرغيرکتابیمدارکبرایپيش فرضصورت



جستجوی عبارت 

عبارتکردنواردامکانباومی کندبازیابیفيلدبخشهرازبلکهفيلدها،ابتدایدرراشدهواردعبارتتنهانهجستجو،این
انبيبه.می کندفراهمراآنهاجستجویویکدیگرکناردرراهاواژهقراردادنامکانترتمامهرچهسادگیباواژه،بجای
ابتدایازعباراتبرگه دانیجستجویمطابقآنکهبجایکهآنستاولکاربرد.داردمهمفایدهوکاربرددوجستجوایندیگر
بانكاساسبرکهسادهجستجویبرخالفآنکهدومکاربرد.داردوجودبازیابیامکانفيلدبخشهرازگردد،جستجوفيلد

راعبارتردیگسویازوحرفحتیسویكازبلکهنيستکلماتبهمنحصرجستجورویکرداینمی گيرد،صورتواژگان
نوعسپسوکردهتعيينراخودنظرمورداطالعاتیحوزهابتداروش،اینباجستجوبرای.دادقرارجستجوموردمی توان
ویجستجدردرحاليکهیافتخواهدنيزرانظرموردواژهنظيرکلماتهوشمند،جستجویدر.نمایيدمشخصراجستجو
واژه هااتاطالعورودمحلدرجستجو،نوعتعيينازپس.می گيردقرارجستجوموردشدهتایپعبارتهماندقيقاًتطبيقی،

دادهمایشنخالصهبصورتفرضپيشبطوراطالعات.کنيدتعيينراشدهیافتاطالعاتنمایشنحوهسپسوکردهواردرا
Tag)برچسبیاطالعاتیاکاملاطالعاتبصورتراآنهامی تواننيازدرصورتکهمی شوند Format)نيزجدولییا
.نيدکمشخصراخودنظرموردتعدادليست،ازصفحه،هردرشدهیافتهمدارکنمایشتعدادتعيينبرای.نمودمشاهده



جستجوی عبارت

فراکاوش.دنمایيانتخابرابپردازیدجستجوبهآنهادرهستيدمایلکهراپایگاه هاییمی توانيدسپس
مراکزپایگاه هایرویبرهستند،شمامرکزدرکهپایگاه هاییبرعالوهکهدهدمیشمابهراامکاناین

بعنوان.هيددفشارراجستجوکليدجستجوعملياتشروعبرایانتهادر.بپردازیدجستجوبهنيزدیگر
هحوزدارد،وجوددافعهوجاذبهعبارتآنهاعنواندرکههستيدمدارکیدنبالبهدرصورتيکهمثال

چون.نمایيدواردرادافعهوجاذبهعبارتاطالعات،ورودمحلدروکردهانتخابراعنواناطالعاتی
وعنباشد،شدهواردنيزفعــــهداوجـــــاذبهبصورتعبارتایناطالعاتیپایگاهدراستممکن

ليهکفراکاوشحالتایندر.کندپيدانيزراموارداینگونهتاکنيدانتخابراهوشمندجستجوی
.نمودخواهدليسترامی شودیافتدافعهوجاذبهعبارتآنهاعنواندرکهرامدارکی



2جستجوی عبارت 

راودخدیگرکاربرانجستجو،ایندرکهاستایندرترکيبیوپيشرفتهجستجوهایبا(2)عبارتجستجویمياناصلیتفاوت
اینوتپرداخمنابعدرجستجوبهتوانمینيزحرفحددرحتّیبلکـهنمایند،نمیبرنامهدرشدهتعریفواژگانبانكدرگير
ستجوجرامدارکیخواهيدمیوگردیدمیخدایکلمهدنبالبهشماکنيدفرض..دهدمیارایهجستجودررازیادیفوایدقابليّت
بهمـدارکیفقـطکنيد؛انتخابراتطبيقیعبارتبازشو،ليستدرشمااگرباشدداشتهقرارخدایکلمهآنعنواندرکهکنيد

یاقبل)طرفهيچازخدایکلمهیعنیباشدداشتهوجودمستقلصورتبه(خدا)یکلمهآنعنواندرکهآیدمیدرنمایش
راهوشمندبارتعبازشو،ليستدراگرولی.نباشدآنکاراکترهایبيننيزایفاصلههيچوباشدنچسبيدهدیگریکلمهبه(بعد

دادهنمایششمابهباشندداشتهخودعنواندرسرهمپشتصورتبهرا(ا-د-خ)حرفسهکهمدارکییکليهکنيدانتخاب
آنوانعنکهمدرکیمثالطوربه.داشتنخواهدجستجونتيجهدرتاثيریحروفبينمانيزفاصلهکاراکترهایتعداد.شودمی

فيلددراطاّلعاتورودینحوهحتّیهوشمندحالتدر.دهدمینمایشراباشد،شاخداراسبآنعنوانیاباشدبيدارناخدای
کهآنامثالویکشيدگکاراکترهاییافاصلهتعدادهرحروفمابين.باشدمیتاثيربیجستجونتيجهدرنيزجستجوموردعبارت

وجغرافياعباراتبرنامهباشيمجغرافیکلمهدنبالاگرتفاصيلاینباهوشمندجستجویدراستطبيعی.استاثربیباشد
.کردخواهدپيدانيزراجغرافيدانوجغرافيایی



2جستجوی عبارت 

.بودخواهدازکارسومفيدبسيارفارسیزبانالخطرسموادبياتساختارباتوجهباکاربربرایحالتاینکهاستمشخص
یاوواژهباحرفازاعمعبارتجستجویهمانیاومجاورتجستجویاعمالامکان(2)عبارتجستجویدیگرمهمفایده

یزینهگدراگر.باشدسيبپرورشعبارتهاآنموضوعدرکههستيدمدارکیدنبالکنيدفرض.باشدمیجملهوعبارت
یواژهدهستيمجبوربگردیدمدارکایندنبالواژگان،بانكعطفیترکيببخشدریعنیترکيبیجستجوهایسوم

دوشاملصرفاًکهرامدارکیبرنامهصورتایندر.کنيدتعریفبرنامهبرایجداگانهخطهردرراسيبیواژهوپرورش
:مثالورطبهبرنامهصورتایندرپسنباشند،یاباشندهمکنارواژهدواینکهازاعمکردخواهدپيداراباشندمذکوریواژه

بتوانيد،رتمام تهرچهسادگیبهکهامکاناین.نيستمطلوبکهکندمیپيداهمراسيبکشتوپرتقالپرورشموضوع
مانیزحال.استکاوشفردبهمنحصرومهمبسيارامکاناتازبدهيدانجاماطالعاتیمنابعمياندررامجاورتیجستجوی

اگر.باشدمیمهمنيزعباراتنهاییمنطقیترکيببازشوليستانتخابباشد،شدهتکميلعبارتفيلدهایازتعدادیکه
ANDمدرکیكدرهمباباالدرشدهواردهایعبارتیکليهکهآیدمیدرنمایشبهمدارکییکليهشودانتخاب

آنردباالشرایطازیکیحداقلکهآیدمیدرنمایشبهمدارکییکليهباشدشدهانتخابORاگروباشدداشتهوجود
.کندصدق



جستجوی پیشرفته و تركیبی 

اربردکجستجوکردنتردقيقوکردنمحدودبرایواستمنطقیعملگرهایکمكباترکيبیجستجویهمانپيشرفتهجستجوی
فراهمنظرموردمدارکبازیابیامکانآنهابينمنطقیعملگرنوعو(جستجوموردفيلد)ميدانها،واژهتعيينباروشایندر.دارداساسی
ناوليدرباشد،داشتهوجودجستجوموردمدارکدرمی خواهيدکهراخودنظرموردواژهاولينابتداروشاینباجستجوبرای.می آید
تعيينازسپ.بگرددواژهایندنبالبهواژگانبانكازبخشکدامدرکهکنيدتعيينليست،ازسپسونمایيدتایپاطالعاتورودمحل
اینولقبواژهکهاستاینمعنیبه"و"عملگر.کنيدمشخصرابعدیواژهبرایاستفادهموردمنطقیعملگراول،واژهجستجویحوزه
کمدارکليهکهاستاینمعنیبه"یا"عملگر.(خودبهمربوطشدهتعيينحوزهدرهریك)باشندداشتهوجودمدارکدردوهرواژه

نمایش(خودبهمربوطشدهتعيينحوزهدرهریك)هستندبعدیشدهتعيينواژهیاقبلیشدهتعيينواژهحاویکهراموادیبازیافتنی
حوزهدریكهرهمباز)نيستندواژهاینحاویولیهستندقبلیواژهحاویکهرامدارکیکليهکهاینستبمعنی"نه"عملگرو.شوندداده

جهتهمربوطحوزهتعيينوبعدیواژهکردنواردبهنوبتعملگر،نوعتعيينازپس.شونددادهنمایش(خودبهمربوطشدهتعيين
واژهعيينتازپس.استاستفادهقابلمربوطهحوزهوعملگرنوعوسومواژهتعيينبراینيزمحلسوميننياز،درصورت.می رسدجستجو

مینيازرتدرصوکهمی شونددادهنمایشخالصهبصورتفرضپيشبطوراطالعات.کنيدتعيينراشدهیافتهاطالعاتنمایشنحوهها،
Tagبرچسبیاطالعاتیاکاملاطالعاتبصورتراآنهاتوان Format))مدارکنمایشتعدادتعيينبرای.نمودمشاهدهنيزجدولییاو
.کنيدمشخصراخودنظرموردتعدادليست،ازصفحه،هردرشدهیافته



جستجوی پیشرفته و تركیبی

عملياتروعشبرایانتهادربپردازیدجستجوبهآنهادرهستيدمایلکهراپایگاه هاییمی توانيدسپس
السالميهعلعلیدافعهوجاذبهکتابدنبالبهدرصورتيکهمثالبعنوان.دهيدفشارراجستجوکليد

بهر؟خيیاداردصدراانتشاراتازغيرناشریکهببينيدمی خواهيدوهستيدمطهریاستادنوشته
باقیعنوانهمانراجستجوفيلدوکردهواردراجاذبهکلمهمحلاوليندر:کنيدعملاینصورت

جستجودفيلوکردهواردرامطهریکلمهمحلدوميندر.باشد"و"بایستیمنطقیعملگرنوع.گذارید
صدرالمهکسوممحلدرودادهتغيير"نه"بهراسومعملگرنوع.دهيدتغييرپدیدآوروسرشناسهبهرا
فيلددرهکرامدارکیکليهفراکاوشحالت،ایندر.نمایيدتعيينناشرراجستجوفيلدوکردهواردرا

ناشردفيلدروهستمطهریکلمهآنهاپدیدآورسرشناسهفيلددروداردوجودجاذبهکلمهآنهاعنوان
.دادخواهدنمایششمابراینيستصدراکلمه



جستجوی گوگلی 

عبارت، ساده، پيشرفته و ترکيبی و جستجوی: جستجوی گوگلی، شما عالوه بر دارا بودن تمامی امکانات جستجو های قبلی ماننددر 
:می توانيد در جستجو های خود از امکانات ذیل نيز استفاده کنيد

هستند ولی "-"کليه مدارکی را که حاوی واژه قبل از خط تيره (: واژه یا عبارت اول[ خط تيره]واژه یا عبارت دوم )حذف اطالعات -1
.  نيستند را نمایش می دهد"-"حاوی واژه های بعد از 

استوا-آب و هوای جنگلی : مثال
ترتيب کلمات در با رعایت فاصله ها و)جستجو نمایيد، فراکاوش تنها به جستجوی تطبيقی ""اگر عبارتی را در بين (: "عبارت")تطبيق -2

عبارت وارد شده می پردازد ( عبارت
"اصول علم حساب ": مثال

جای واژه اگر واژه و یا بخشی از عبارتی که مورد جستجو قرار گرفته است را فراموش کرده اید، می توانيد ب(: عبارت* عبارت )هوشمند -3
استفاده کنيد ، * فراموش شده از 

علم حساب: * مثال
استفاده فرمایيد".."اگر به دنبال یك بازه عددی در جستجوی خود هستيد می توانيد از (: 50..100)محدوده عددی -4

راه حل مسائل2000..100: مثال



نتيجه جستجو 

هبفرضپيشپایگاهدرفراکاوشجستجویموتورجستجو،کليدزدنازپس
اشندبهمسانشدهتعيينمشخصاتباکهرامدارکیاطالعاتوپرداختهجستجو
نتعييجستجوصفحهدرکهصفحههردرمدارکتعدادونمایشنحوهبراساس

.می گذاردنمایشبهبود،شده



دانشگاهاینترنتی منابع كتابخانه های مراحل درخواست رزرو 
http://lib.lums.ac.irآدرس   مراجعه به .1



، شماره كاربرینام در باكس "ورود به سیستم"منوی كلیک روی با . 2
.نه رقمی درج شده در كارت عضویت را وارد نماییدعضویت 



)  جستجونوع و انتخاب ( پروانه)مدیریت منابع كلیک روی منوی . 3
...(، ودان، برگه ساده



كلید واژه مورد نظر و انتخاب پایگاه مورد نظر و سپس كلیک تایپ . 4
گزینه ی جستجوروی 



نظر از لیست نتایجروی منبع مورد كلیک .5



موجود در كنار هر شماره ثبتتقاضاهای رزرو كلیک روی . 6



رزرو تعریف تاریخ مورد نظر جهت رزرو و سپس كلیک روی گزینه . 7
مدارک



توجه

عضو نگهداری رزرو برای از تاریخ ساعت بعد 24تا منبع رزرو شده فقط 
میکتابدار عضو در مهلت تعيين شده عدم مراجعه در صورت شود، می 

.دهدتواند منبع را در اختيار متقاضی دیگری قرار 




