
 
 

 راهنمای استفاده از سايت

Ulrich web چیست؟ 

Ulrich web و علمی   مجالت: است مختلف انواع از( نشریات همچنین) مجله 300000 از بیش در دقیق اطالعات جستجوی منبع 

 .غیره و ها خبرنامه ها، روزنامه ،عموم  مجالت ، peer-reviewed مجالت الکترونیک ، مجالت پژوهش ،

 Ulrichسطح دسترسی 

Ulrich web رکوردهای. دهد م  پوشش را موضوع 900 از بیش Ulrich زیر است : جزئیات شامل ISSN،  ،موضیوع،  زبیا،،  ناشیر 

 . کتابدارا، توسط شده نوشته نکات و فهرست مندرجات متن، تمام داده پایگاه ،چکیده و نمایه 

Link options هستند؟ چه 

 مکیا،  سیایر  ییا  خود کتابخانه کاتالوگ کشف برای Ulrich web از توانید م  است، کرده فعال را Link options شما سازما، اگر

 .کنید استفاده منابع  که اشتراک نموده است , به شما کتابخانه که های 

Search phrase 

 سیییوال" مییی ال) دهیییید قیییرار قیییول نقیییل عالمیییت در را میییورد ن یییر عبیییارت خیییا ، عبیییارت بیییرای جسیییتجو جهیییت

 " Teacher Training "قیرار  قیول  نقل عالمت در را عنوا، دقیق، عنوا، جستجوی برای. کند م  پیدا عبارت این با را نتایج تنها 

 .باشد عنوا، در دقیق عبارت حاوی که کرد خواهند پیدا را نتایج  تنها " Population studies " م ال، عنوا، به ") دهید

 

 

 

 

 بولی اپراتورهای

Ulrich web دهد م  ارائه را زیر بول  عملیات :AND، OR، NOT .اپراتیور  بیا  جسیتجو  شیرایط  تمامدر  فرض، پیش طور به OR 

 .شوند م  ترکیب

 دلییل  بیه  م یال،  عنوا، به. کرد استفاده تر عموم  یا و تر خا  وجوهای پرس ایجاد برای توا، م  را بول  اپراتور سه این از استفاده

 کیه  را نتیایج   "میکروکنترلر نانوسیمکردهای" جستجو است، شده ترکیب OR با( فرض پیش طور به) جستجو عبارتهای همه اینکه



 
 

 " جستجوی. نشا، م  دهد را دو هر یا است، نانوساختارها یا میکروسیستم حاوی

Microcontrollers و Nanostructures "  گذارد م  نمایش به است، شرایط دو هر حاوی که را نتایج. 

 اصیالال   ییک  از قبیل ( "-": تییره  خیط  ییک  عنوا، به همچنین) منف  نماد یا و NOT عملگر از جستجو، یک در موارد حذف برای

 اصیالال   حیاوی  کیه  شید  خواهید  ظیاهر  نتایج تمام شود، م  استفاده "query "animal non sog در که هنگام . کنید استفاده

 .است "سگ" اصالال  حاوی که کسان  جز به است "حیوا،"

 

 ترکییب  " Trainer training " ییا  " Teacher Training " قبییل  از شیرایال   بیا  را بولین اپراتورهای توانید م  همچنین شما

 .کنید

 تجاری های عالمت

 .داد انجام "*" و "؟" عبارات از استفاده با توا، م  را Ulrich web در موجود جستجوهای

 "Olson" و "Olsen" ییافتن  بیرای  "n ؟Ols" جسیتجوی  بیا  را آ، م ال، عنوا، به. دارد مالابقتکاراکتری  هر با( ؟) سوال عالمت

 .کنید استفاده

 "Ch * ter" بیرای  جسیتجو  م یال،  عنوا، به. کند م  مالابقت کلمه یک پایا، در یا کلمه یک در کاراکتر چند یا صفر با)*(  ستاره

 تمیام  شیود،  می   اسیتفاده  "* Temp" ماننید  کلمیه،  ییک  پایا، در که هنگام . است " chapter " و ،"character" با مالابقت

 .کند م  مالابقت " Temporary " و " Temptation "، " The temple " پسوندهای

 

 

 اداره انتشارات و منابع علمی –مرکز کتابخانه دیجیتال 

 معاونت تحقیقات و فناوری

 دانشگاه علوم پزشکی قم

 

 


