
 

 

 
 

 شركت پارس آذرخش

 آذرخش  تالیجیو د کیکتابخانه الکترون کپارچهی ستمیس

 

 

 اصطالحنامه ی: جستجویآموزش یراهنما

 

 0.1نگارش : 
 

 

 

 



 

  

 0.1  نگارش: آذرخش تالیجیو د کیکتابخانه الکترون کپارچهی ستمیس
/10/00 تاريخ:  اصطالحنامه ی: جستجویآموزش یراهنما

3910/00

/3910/

00/39 

 

 6از  0 صفحه: DPL_QHP_01 كد: شرکت پارس آذرخش :تهيه كننده

 

 اصطالحنامه یجستجو -0

و روابط  مراتبیدانش بشری است که ساختار سلسله  از مجموعه ای از واژگان کنترل شده  در یک یا چند شاخه اصطالحنامه

. هدف از اصطالحنامه ایجاد یکدستی در ذخیره سازی اطالعات و سهولت در بازیابی اطالعات معنایی بین مفاهیم آن برقرار است

صطالحنامه ساختار کلی از یک حوزه علمی خاص را با کمک برقراری روابط معنایی میان مفاهیم آن علم ترسیم است. همچنین ا

 کند.می

در نرم افزار آذرخش به صورت پیش فرض نظامهای موضوعی مانند اصطالحنامه فرهنگی فارسی )اصفا( و اصطالحنامه پزشکی 

(MeSHتعریف شده است که با ساختار سلسله مراتب )شود. عالوه بر این هر سازمان  بر حسب ی از کل به جزء نشان داده می

های موضوعی مورد نظر خود را تعریف نموده و در این بخش به کاربران ارائه دهد. از تواند اصطالحنامه یا گروهنیاز خود می

گردد. بدینصورت که از  طریق مرور یطریق جستجوی اصطالحنامه همچنین  امکان دستیابی به مدارک و منابع کتابخانه فراهم م

 شود. در ساختار درختی و یا جستجو در اصطالحنامه، مدارک و منابع موجود در هر گروه موضوعی نیز نمایش داده می

 شوید. ( وارد صفحه جستجوی اصطالحنامه می «)اصطالحنامه» در صفحه اصلی، با انتخاب آیکون 

 
های آن «مقوله»ها، شود که با کلیک روی هریک از اصطالحنامههای( موجود نمایش داده می)در این بخش، فهرست اصطالحنامه

آموزش »مقوله است که به ترتیب حروف الفبا از 01اصطالحنامه نمایش داده می شود. به عنوان مثال اصطالحنامه اصفا، دارای 

 را شامل می شود. « کتابداری و اطالع رسانی»تا « وپرورش

  
شود. عالوه بر آن تر( با مقوله انتخابی نشان داده میها، شاخه)های( موضوعی اخص)سطح پائینک روی هریک از مقولهکلیبا 

آموزش و »شود. به طور مثال، اگر روی باشد، نیز نمایش داده میتعداد مدارکی که موضوع آنها مرتبط با مقوله موردنظر می
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« تمام متن»، «مدارک)کتابشناختی(»به تفکیک که موضوع آنها آموزش و پرورش است، کلیک کنید، کلیه مدارک و منابعی « پرورش

 نمایش داده می شود. «منابع دیجیتال»و 

 
 بینی شده است:در بخش اصطالحنامه امکانات زیر پیش

 جستجو در اصطالحنامه 

 جستجو در یک شاخه از اصطالحنامه 

 پیمایش در اصطالحنامه 

 رسانی اصطالحنامه یا ساختار آن روزران به منظور بههای کاربدریافت پیشنهاد 

 جستجو در اصطالحنامه -0-0

توان در سطح کلل  )های( موجود نمایش داده شده و میبا انتخاب گزینه اصطالحنامه از منوی اصلی ، فهرست اصطالحنامه

 شود:می ها جستجو نمود. جستجوی یک واژه یا عبارت در اصطالحنامه بصورت زیر انجاماصطالحنامه

 واژه یا عبارت و یا بخشی از واژه و عبارت مورد جستجو را وارد نمائید. .0

 دکمه جستجو را کلیک نمائید. .0
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پس از جستجوی اطالعات، نتایج جستجو شامل موضوعات یافت شده با نمایش مسیر کاملل در اصلطالحنامه نملایش داده    

، "عنوان"در سیستم وجود داشته باشد نیز با درج اطالعات کلیدی شود. چنانچه مدارک و منابعی تحت موضوعات یافت شده می

ای و آرشلیوی بله تفکیلک    ، نوع مدرک و مسیر درختی موضوع در اصطالحنامه برای هر ملاده کتابخانله  "تاریخ نشر"، "پدیدآور"

 شود.نمایش داده می« منابع دیجیتال»و « تمام متن»، «مدارک)کتابشناختی(»

 .جزئیات آن قابل مشاهده استو یا عنوان هر مدرک  thumbnailبا کلیک روی 

توانید تمامی موضوعات یافت شده را مشلاهده  رکورد بیشتر باشد، با انتخاب گزینه بیشتر می 01چنانچه تعداد نتایج جستجو از 

 نمایید.

 جستجو در یک شاخه از اصطالحنامه -0-2

 پذیر است:امه از منوی اصلی بصورت زیر امکانجستجو در یک شاخه از اصطالحنامه با انتخاب گزینه اصطالحن

 اصطالحنامه )منوی اصلی(  <-صفحه اصلی 

 گروه)شاخه( موضوعی مورد نظر را از بین گروههای موضوعی انتخاب نمائید. -0

 واژه یا عبارت مورد جستجو و یا بخشی از آن را وارد نمائید. -0

 دکمه جستجو را کلیک نمائید. -9

پس از جستجوی اطالعات، نتایج جستجو در گروه)شاخه( مورد نظر شامل موضلوعات یافلت شلده بلا نملایش مسلیر کاملل در        

شود. چنانچه مدارک و منابعی تحت موضوعات یافت شده در سیستم وجود داشته باشد نیز بلا درج  اصطالحنامه نمایش داده می

ای نوع مدرک و مسیر درختی موضوع در اصطالحنامه برای هر ماده کتابخانله  ،"تاریخ نشر"، "پدیدآور"، "عنوان"اطالعات کلیدی 

 شود.نمایش داده می« منابع دیجیتال»و « تمام متن»، «مدارک)کتابشناختی(»و آرشیوی به تفکیک 

ده را مشلاهده  توانید تمامی موضوعات یافت شرکورد بیشتر باشد، با انتخاب گزینه بیشتر می 01چنانچه تعداد نتایج جستجو از 

 نمایید.

 پیمایش در اصطالحنامه -0-3

)های( موجود  انتخاب نموده و پس از نملایش  برای پیمایش، کافی است اصطالحنامه مورد نظر را از فهرست اصطالحنامه

تلوان  های موضوعی موجود در آن، جهت پیمایش اصطالحنامه، مقوله موضوعی مورد نظر را انتخاب نمائیلد. همچنلین ملی   مقوله

تری ای و آرشیوی، از بین گروه)های( موضوعی شاخه انتخابی، موضوع خاصهت خاص نمودن موضوع و تعداد مواد کتابخانهج

 را انتخاب نمود.

 ،"پدیدآور"، "عنوان"العات کلیدی پس از پیمایش اصطالحنامه، اطالعات موجود در گروه)شاخه( مورد نظر و با درج اط

 شود.ای و آرشیوی نمایش داده میموضوع در اصطالحنامه برای هر ماده کتابخانه، نوع مدرک و مسیر "تاریخ نشر"
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 ایپیشنهادات اصطالحنامه -0-4
سازی محتوای متون و منابع، یکدستی و تسهیل دسترسی به اطالعات و ها، غنیبا توجه به اینکه یکی از اهداف اصطالحنامه

 ها موثر باشد. تواند در تقویت اصطالحنامهن تعامل کاربران نهایی میهمچنین دستیابی به منابع موضوعی مرتبط است، بنابرای

های اصطالح جدید، ایجاد پیشنهاد و یا پیشنهاد جابجایی، امکان ارائه پیشلنهادات توسلط کلاربران    با کلیک روی هر یک از دکمه

ئید، تغییرات مورد نظر در اصطالحنامه ها فراهم شده تا از پس از بررسی و درصورت تامجاز در جهت روزآمدسازی اصطالحنامه

 انتخابی اعمال گردد.

(: امکان پیشنهاد جهت تعریف اصطالح جدید با تعیین جایگاه آن در اصطالحنامه و اصطالح جدید)

 سازدای را فراهم میهمچنین مشخص نمودن روابط اصطالحنامه

زیده، اخص و یا مرتبط برای اصطالح (: امکان پیشنهاد جهت افزودن اصطالح)های( ناگایجاد پیشنهاد)

 سازد.انتخابی را فراهم می

(: امکان پیشنهاد جهت تغییر جایگاه کنونی اصطالح انتخابی در اصطالحنامه را فراهم پیشنهاد جابجایی)

 سازد.می

 سازد.(: امکان پیشنهاد جهت تغییر نام اصطالح انتخابی را فراهم میپیشنهاد تغییر نام)

 

 وی نتیجه جستجو یا پیمایش)مشاهده اطالعات یک اصطالح(عملیات ر -0-5

پس از جستجو و یا پیمایش درختواره و مشاهده یک اصطالح، عملیات مختلف زیر در مورد اصطالح نمایش داده شده قابل انجام 

 است: 

      ده رکوردهای یافت شده: برای مشاهده مدارک و منابع  تحت موضوع انتخلابی روی دکمله رکوردهلای یافلت شل

 کلیک کنید.
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 هلای وابسلته کلیلک کنیلد.     های وابسته )مرتبط( روی کلید اصلطالح های وابسته: برای مشاهده اصطالحاصطالح

شود. که با کلیک روی هر کدام از اصطالحات فهرستی از اصطالحات مرتبط با اصطالح انتخابی نمایش داده می

     شود.فوق، اطالعات مربوط به آن اصطالح نمایش داده می

 شود، روی کلید نمایش رکورد مستند نمایش رکورد مستند: برای مشاهده اطالعات کامل اصطالحی که مشاهده می

 کلیک کنید.

 
 

 


