
پایگاه  ”بانک کتاب“سرویس جدید 
Proquest

ebrary
بخش منابع الکترونیکی کتابخانه پردیس علوم: تهیه کننده

پروین پوراحمد



زيروارد نمودن آدرس با

http://library.ut.ac.ir/scientific-databases

الکترونيکیپايگاهها و مجله های علمی و کليک بر روی 

.کنيدرا مشاهده می 

.يا می توانيد مستقيم آدرس زير را وارد کنيد

http://library.ut.ac.ir/scientific-databases
http://library.ut.ac.ir/scientific-databases-e-journals


.در همة  آنها یکسان  می باشداطالعاتی  موضوعی  تقسیم  شده  است  و روش  جستجوبانکهایاین  پایگاه  به  

کل تمام  پایان نامه ها، نشریات، روزنامه ها، خبرنامه ها از جمله شکلهای ارائه شده در این پایگاه هست که به ش
.متن یا چکیده ارائه می شود

Dissertations & Theses 

نامه و تزهای  پایان ، 2400000چکیده  حدود . استProquestاز باارزش ترین محصوالت یکی 
و صفحه اول بیشتر این تزها قابل دانلود است، 24. های دکتری و ارشد را در موضوعات مختلف ارائه می کند

تحقیق فراهم  بسیار خوبی را برایاین امکان . بسیاری از این تزها به صورت تمام متن قابل دسترسی هستند 
کندمی 

1637-:  پوشش زمانی

.، بانک کتابهای تمام متن از سرویس های جدید این پایگاه می باشدebraryاضافه شدن پایگاه 



برای انتخاب بانک 
ebrary بر روی این

گزینه کلیک کنید     



با كلیك بر روي مربع كنار 
ebraryپايگاه 

.آن را انتخاب نمایید



اما برای جستجوی دقیق تر در 
این پایگاه و استفاده از امکانات 
جستجو بر روی  این گزینه کلیک
کنید ووارد صفحه جستجوی 

.پیشرفته شوید

در این قسمت می توانید 
جستجوی ساده و 
مقدماتی انجام دهید



این بخش در صورت در 
جستجوی کلید واژه ایی 

می توانید در ،  
کادرهایی که برای شما 
آماده شده، کلیدواژهای 

. خود را وارد نمایید

ی با کلیک بر روی فلش کشوي
کوچک، کادری را می بینید که

در آن می توانید مشخص 
ر نمایید که کلیدواژه ها شما د

کدام یک از فیلدهای موجود 
.جستجو شوند

هر رکورد شامل فیلدهایی 
عنوان، منبع، : است مانند

...نویسنده، چکیده و 



عملگرها

AND

جو، بین دو کلید واژه در عبارت جستبا قرار دادن آن و کلیدواژه مورد استفاده قرار می گیردبرای ترکیب دو 
.که هر دو کلید واژه را با هم داشته باشدرکوردهايی را بازيابی می کند

OR 

ه رکوردهايی را بازيابی می کند که که يک يا هر دو کلید واژبه کار می رود وبرای ترکیب کلید واژه های مشابه
.را در خود داشته باشد

And not

ايیکلید واژه، رکوردهبا قرار دادن آن بین دوکار می رود و در عبارت جستجو بهيک کلید واژه حذف کردنبرای 
ولی کلید واژه دوم را نداشته باشدرا بازيابی می کند که کلید واژه اول را داشته باشد



ر در صورتی که مایل به دیدن لیست کلیه کتابها د
زمینه موضوعی خاصی باشید، در نوار سمت 

.چپ، موضوع مورد نظر را بنویسید
را مشخص Subjectو در نوار روبروی آن گزینه 

.نمایید

در این نوار می 
ر توانید با کلیک ب

روی مربع کوچک 
زبان مورد نظر را 

انتخاب نمایید



در این بخش می توانید فهرست 
کتابهای موجود در زمینه موضوعی 

.مورد نظر را مشاهده فرمایید



تعداد صفحات مجاز برای 
پرینت و کپی به صورت 
انالین را در این بخش 

می توانید مشاهده کنید 
و با کلیک بر روی هر 
کدام از آنها دریافت 

.نمایید

مشخصات 
کامل کتاب را در 
این قسمت می 
توانید مشاهده 

.کنید
می توانید به 

صورت 
چاپتری، 
بخشهای 

مختلف کتاب 
را پرینت یا 
.دانلود کنید



گزینه پرینت و 
دانلود کتاب

در این 
بخش می 
توانید در 

خود 
محتویات 

کتاب 
جستجو 
انجام 
دهید 



سپاس از توجه تان
94فروردین


