راهنمای استفاده از سمنتا

ثبت نام
.1

وارد سایت سمنتا به نشانی  www.semanta.irشوید.

.2

بر روی گزینه ثبت نام کلیک نمایید.

.3

بر روی گزینه «کاربر جدید هستم و میخواهم ثبت نام کنم» کلیک کنید و فرم را تکمیل نمایید.

 .4فرم زیر را تکمیل نمایید .در صورتی که اشتراک و دسترسی شما از طریق سازمانی تأمین شده است ،از ایمیل سازمانی استفاده نمایید.
دقت داشته باشید ازایمیل معتبر و فعال استفاده نمایید زیرا لینک فعال سازی حساب کاربری تان به ایمیل شما ارسال می شود.

.5

پس از دریافت ایمیل فعالسازی و کلیک بر روی لینک ارسالی در ایمیل ،حساب کاربری شما در سمنتا فعال خواهد شد .دقت نمایید
پس از فعال سازی ،اکانت شما می بایست توسط مدیر سیستم در کتابخانه تایید شود.

ورود به سمنتا
.1

چنانچه یک حساب کاربری در سمنتا دارید؛ بر روی گزینه ورود کلیک نمایید.

.2

ایمیل و رمز عبور خود را وارد نمایید.

.3

پس از ورود به سمنتا ،می توانید به جستجو و سفارش منبع اطالعاتی بپردازید و سفارش های خود را مشاهده کنید.

جستجو و سفارش
.1

در قسمت جستجو ،امکان جستجو و سفارش سریع ،جستجو و سفارش پیشرفته ،سفارش کتاب و سفارش استاندارد وجود دارد.

.2

در قسمت جستجو و سفارش سریع می توانید  ، DOIعنوان یا کلیدواژه مورد نظر خود و نوع منبع اطالعاتی مورد نیاز را وارد نمایید و
نتایج بازیابی شده را مستقیما از پایگاه های اطالعاتی مشاهده نمایید.

.3

برای مثال می توانید کلیدواژه « » Digital Libraryر ا وارد نمایید و نوع منبع اطالعاتی را نیز مشخص نمایید یا همه موارد را انتخاب
نمایید.

.4

پس از کلیک بر روی عالمت ذره بین ،جستجو انجام ،و صفحه خالصه نتایج نمایش داده می شود که شامل اطالعات کتابشناختی
منبع اطالعاتی نظیر عنوان ،نویسنده ،اطالعات ژورنال (نشریه) ،سال انتشار است.

.5

با انتخاب منبع اطالعاتی مورد نظر به صفحه آن در پایگاه اطالعاتی اصلی که منبع در آن بازیابی شده است ،ارجاع داده می شوید که
می توانید اطالعات بیشتر درباره ان کسب کنید .برای مثال مقاله زیر در پایگاه اطالعاتی امرالد نمایه شده است.

.6

چنانچه منبع اطالعاتی مورد نیاز شما بود و قصد دارید متن کامل آن را داشته باشید می توانید بر روی آیکون سبز رنگ عالمت مثبت
( )+کلیک نمایید و سفارش خود را ثبت کنید.

.7

پس از کلیک بر روی سفارش ،پنجره ای باز می شود که امکان مشاهده اطالعات کامل منبع فراهم می گردد و می توانید منبع را با
انتخاب سفارش تهیه کنید .دقت داشته باشید که دانلود هر مقاله ژورنالی ده واحد از حساب کاربری شما کسر می کند و این میزان
برای انواع منابع اطالعاتی دیگر نظیر کتاب ،استاندارد و غیره متفاوت است که سمنتا به صورت خودکار آن را محاسبه و پیش از
سفارش در پایین صفحه برای شما درج می کند.

 .8پس از سفارش منبع اطالعاتی ،عالمت ( )+به صورت تیک نمایش داده می شود که به معنی اضافه شدن به فهرست سفارش شماست.

.9

برای مشاهده وضعیت سفارش های خود می توانید به قسمت «سفارشات من» وارد شوید و به تفکیک انواع منابع اطالعاتی وضعیت
سفارش را مالحظه کنید و منبع اطالعاتی خود را دانلود نمایید.

جستجو و سفارش پیشرفته
در سمنتا می توانید جستجوی پیشرفته بر مبنای عنوان ،نام نویسنده ،سال انتشار و سایر فیلدهای کتابشناختی انجام دهید.

