روش دریافت متن کامل مقاله از پایگاه هاي الکترونیکی
برای دریافت مقاالت التین به روشهای زیر اقدام کنید
http://semanta.ir/

 -1استفاده از سامانه تامین مدرک به آدرس:

با داشتن ایمیل دانشگاهی امکان استفاده از این سامانه فراهم است هم دسترسی مستقیم به پایگاهاي آنالین وجود دارد و هم به
صورت آفالین می توانید مقاالتی را که به هر صورت نتوانستید دریافت کنید جستجو ،سفارش و دریافت کنید.

توجه:

جهت استفاده از سامانه تامین مدرک الزم است مرحل عضویت را انجام دهید و از الزامات عضویت نیز داشتن ایمیل

دانشگاهی است.
https://online.semantak.com/

 -2استفاده از پایگاه هاي آنالین در محیط داخلی دانشگاه به آدرس:

در صورتیکه ایمیل دانشگاهی ندارید به طور مستقیم و با استفاده از لینک باال وارد پایگاهاي مورد نظر خود شده و مقاالت مورد
نیاز را سرچ و دانلود نمائید.
توجه :بعضی از مقاله ها ممکن است امکان دانلود از طرق ورود مستقیم به پایگاه ها نداشته باشد و الزم است ثبت سفارش شود
که در این صورت نیاز به عضویت در سامانه تامین مدرک دارید.

 -3استفاده از پایگاهاي آنالین در محیط خارج از دانشگاه به آدرس:

https://ezp.semantak.com/login

در صورتیکه ایمیل د انشگاهی ندارید و در محیط داخلی دانشگاه نیستید از طریق لینک باال به طور مستقیم وارد پایگاهاي مورد نظر
خود شده و مقاالت مورد نیاز را سرچ و دانلود نمائید.
در استفاده از این روش نیاز به نام کاربري و رمز عبور دارید.
براي ورود :

نام کاربري  :ایمیل دانشجویی

رمز  :رمز ایمیل دانشجویی

توجه :بعضی از مقاله ها ممکن است امکان دانلود از طرق ورود مستقیم به پایگاه ها نداشته باشد و الزم است ثبت سفارش شود که
در این صورت نیاز به عضویت در سامانه تامین مدرک دارید

توجه :مراحل استفاده از هر کدام از لینک ها در زیر توضیح داده شده است.

منابع الکترونیکی التین :
پایگاه خدمات سمنتاک:
از طریق این سامانه امکان دسترسی آنالین و آفالین کاربران به منابع بیش از  200پایگاه وجود دارد که بر اساس نیاز هر مجموعه
لیست پایگاههای قابل دسترس هم در سامانه تامین و هم به صورت مجزا و از طریق پورتال خدمات آنالین در اختیار کاربران آن
مجموعه قرار گرفته است و شامل  :مقاالت مجالت ،کنفرانسهای بین المللی ،فصول کتاب ،کتاب ،استاندارد و گزارشهای صنعتی می
باشد.

 -1تامین مدرک (کارتابل شخصی)

http://semanta.ir/

با داشتن ایمیل دانشگاهی امکان استفاده از این سامانه فراهم است هم دسترسی مستقیم به پایگاهای آنالین وجود دارد و هم به صورت
آفالین می توانید مقاالتی را که به هر صورت نتوانستید دریافت کنید جستجو ،سفارش و دریافت کنید.
توجه :جهت استفاده از سامانه تامین مدرک الزم است مرحل عضویت را انجام دهید و از الزامات عضویت نیز داشتن ایمیل دانشگاهی است
پس از ورود به لینک مورد نظر و باز شدن صفحهی جدید ،از گوشه سمت راست باالی صفحه بروی گزینه ثبت نام کلیک کنید با باز شدن
کادر زیرگزینه کاربر جدید هستم و میخواهم ثبت نام کنم را انتخاب کنید

با باز شدن این صفحه مشخصات کامل خودر را وارد کنید

توجه! پست الکترونیکی (نام کاربری) باید ایمیل دانشگاهی باشد یعنی پسوند ایمیل  Yazd.ac.irباشد
رمز ورود ،انتخابی و به میل کاربر است

پس از تکمیل فرم ثبت نام صفحه ی باال باز می شود که کاربر به دو طریق می تواند ثبت نام خود را تکمیل کند
 باز نمودن لینک فعالسازی که به ایمیل ارسال شده است ورود کد فعالسازی در کادر مربوطه و کلیک بروی گزینه فعالسازیدر این مرحله ثبت به پایان می رسد و کاربر می تواند به کاتابل خود وارد شود.

برای ورود به کارتابل از گوشه سمت راست صفحه بروی گزینه ورود کلیک کنید و با ثبت ایمیل دانشگاهی و رمز منتخب خود وارد سامانه
تامین مدرک شوید

پس از ورود به سامانه هم می توانیم از قسمت دسترسی مستقیم وارد پایگاه مورد نظر خود شده و مقاالت خود را جستجو کنیم هم از قسمت
جستجو و سفارش می توانیم مدرک خود را با استفاده از کلمات کلیدی جستجو و دریافت نمائید.

اگر از گزینه جستجو وسفارش استفاده کردید و جستجو را انجام دادید و مدرک مورد نظر در لیست نمایش داده شد با کلیک بروی گزینه
نسبت به سفارش آن اقدام کنید

پس از ثبت سفارش ،حداکثر  42ساعت طول می کشد تا مدرک تامین شود

پس از تامین مدرک برای دانلود آن بروی گزینه

کلیک کنید

در صورتیکه مدرک مورد نظر در لیست جستجو نبود برای سفارش اقدام کنید.
برای سفارش بروی گزینه سفارش پیشرفته کلیک کنید پس از باز شدن صفحه ،مشخصات مقاله مورد نظر خود را وارد نمائید و در نهایت
ثبت سفارش را انتخاب نمائید

توجه! انجام خدماتی چون سفارش کتاب و بررسی همانندیابی و گرامري که درتصویر زیر وجود دارد برای دانشجویان امکان پذیر
نیست

در صورت نیاز برای سفارش کتاب(الکترونیکی التین) و استفاده از خدمات بررسی همانندیابی (سرقت ادبی) و( گرامرلی )میتوانید به
کارشناس بخش تامین مدرک کتابخانه مرکزی مراجعه نمائید یا از طریق ایمیل زیر درخواست های خود را ارسال نمائید.
info_center@offices.yazd.ac.ir

 -2خدمات آنالین
الف  :در محیط داخلی دانشگاه
به منظور سهولت دسترسی به آدرس اینترنتی پایگاهها ،کلیه پایگاههای طرف قرارداد دانشگاه که شامل  24پایگاه است به صورت مدون در
پورتالی قرار گرفتهاند .
در صورتیکه ایمیل دانشگاهی ندارید و نمی توانید در سامانه تامین عضو شوید میتوانید ،با ورود مستقیم به آدرس پورتال خدمات
آنالین به نشانی زیر ،و با کلیک بر روی عناوین هر یک از پایگاهها به منابع موجود در آنها دسترسی تمام متن پیدا کنند.
http://online.semantak.com
توجه! ورود به پورتال خدمات آنالین فقط در محیط داخلی دانشگاه و از طریق آی .پی .دانشگاه امکانپذیر است.
توجه :براي بعضی از مقاله ها امکان دانلود از طریق ورود مستقیم به پایگاه وجود ندارد وتنها در صورت عضویت در سامانه تامین
مدرک امکان ثبت و دریافت وجود دارد که دراین صورت الزم است که در این سامانه عضو شوید.

به منظور دسترسی سریعتر برای کاربرانی که پایگاه مقاله مورد نظر خود را نمی دانند ،کادری برای جستجو وجود دارد که از طریق
ورود کلید واژههای عنوان ،نویسنده ،موضوع و شناسه مقاله امکان سرچ و دریافت مقاله وجود دارد.

پس از سرچ و نمایش مقاله مورد نظر به دو صورت امکان دریافت مقاله وجود دارد:
گزینه اول  view at publisherورود مستقیم به پایگاه ناشر آن مقاله و دریافت متن کاملگزینه دوم  Request Fulltextورود به کارتابل شخصی کاربر(تامین مدرک) که الزم است در سامانه قبال با استفاده از ایمیلدانشگاه ایجاد شده باشد و در نهایت ثبت سفارش مقاله و دریافت آن

ب :استفاده در خارج از محیط دانشگاه
در صورتیکه ایمیل دانشگاهی ندارید و از محیطی به غیر از دانشگاه قصد استفاده از سامانه خدمات آنالین و دریافت مقاله را دارید به دو
صورت اقدام کنید:
روش اول  :پس از ورود به لینک زیر با استفاده از ایمیل دانشگاهی و رمز همان ایمیل از پایگاهای آنالین استفاده کنید.
https://ezp.semantak.com/login

با باز شدن صفحه زیر اطالعات الزم را وارد نمائید.

توجه! براي ورود به سامانه خدمات سمنتاک (در خارج از محیط دانشگاه) استفاده از ایمیل دانشگاهی و رمز همان ایمیل الزامی
است.

با استفاده از ایمیل و رمز ایمیل دانشگاهی به پورتال خدمات آنالین و لیست کل پایگاها دسترسی پیدا خواهید کرد.

روش دوم  :د ر صورتیکه ایمیل دانشگاهی ندارید و نمی توانید در سامانه تامین عضو شوید و همچنین در محیطی خارج از دانشگاه

هستید از طریق اتصال به  VPNو آی .پی .دانشگاه از پایگاهای آنالین به طور مستقیم استفاده کنید.

 VPNرا می توانید از بخش راهنماهای پرتال کتابخانه دانلود و بروی سیستم خود اجرا نمائید و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور
خود به ای.پی .دانشگاه متصل شده و از طریق لینک زیر سرچ کنید.
http://online.semantak.com
توجه :روند جستجو مانند خدمات آنالین است .

دریافت مقاله از پایگاه الکترونیکی فارسی :
مراجعه به آدرس الکترونیکی http://library.yazd.ac.ir :
در پرتال کتابخانه بر روی لینک منابع الکترونیکی کلیک نمایید.

پایگاه الکترونیکی فارسی
 نورمگزبرای استفاده از پایگاه فارسی نورمگز ابتدا باید از پورتال کتابخانه و طبق تصویر باال وارد این سامانه شوید و فرم عضویت را پر
کنید

پس از باز شدن صفحه عضویت مشخصات خود را کامل کنید.

توجه! پست الکترونیکی (نام کاربری) باید ایمیل دانشگاهی باشد یعنی پسوند ایمیل  Yazd.ac.irباشد
رمز ورود ،انتخابی و به میل کاربر است
پس از تکمیل فرم ثبت نام لینک ارسال شده به ایمیل خود را فعال نمائید.
در این مرحله از گوشه سمت راست بروی گزینه ورود کلیک کنید و با استفاده از نام کاربری(ایمیل دانشگاهی) و رمز عبور به
کارتابل شخصی خود وارد شوید

پس از ورود با نام کاربری و رمز عبور امکان جستجو و دریافت فایل کامل مقاله برای شما وجود دارد.

برای دریافت مقاالت نورمگز در خارج از محیط دانشگاه  VPNالزم است که می توانید آن را از بخش راهنماهای پرتال کتابخانه
دانلود و بروی سیستم خود اجرا نمائید.

 سیویلیکا :روش دریافت متن کامل مقاله از پایگاه سیویلیکا

پس از وارد شدن به پایگاه سیویلیکا مقاله مورد نظر خود را جستجو نمائید

پس از نمایش آن بر روی عنوان مقاله یا" مشاهده خالصه و دریافت مقاله "کلیک نمایید.

پس از مطالعه چکیده مقاله در صورت نیاز به متن کامل ،در پایین صفحه ،ایمیل دانشگاهی و کد مربوطه را وارد نموده و بروی
گزینه دریافت ایمیل اصل مقاله کلیک کنید.
بالفاصله لینک دریافت متن کامل مقاله به ایمیل شما ارسال میگردد .الزم به ذکر است نسبت به دریافت متن کامل مقاله از ایمیل
خود هرچه سریعتر اقدام فرمایید.
برای دریافت مقاالت سیویلیکا در خارج از محیط دانشگاه  VPNالزم است که می توانید آن را از بخش راهنماهای پرتال کتابخانه
دانلود و بروی سیستم خود اجرا نمائید.
توجه! سقف مجاز دریافت مقاله به صورت مستقیم از پایگاه سیویلیکا برای هر دانشجو  24مقاله در طول سال است.
برای دریافت مقاله از سیویلیکا حتما باید ایمیل با پسوند Yazd.ac.ir.داشته باشید.

 مگ ایران:روش دریافت متن کامل مقاله از پایگاه مگیران
برای استفاده از مگ ایران نیازی به ثبت نام نیست.
در محیط داخل دانشگاه با ورود به پرتال کتابخانه و کلیک بر روی لینک مگیران وارد پایگاه شوید.

مقاله خود را سرچ کنید.

پس از نمایش مقاله مورد نظر ،روی مشاهده متن کلیک نمایید.

و سپس دریافت فایلPDF

دریافت متن کامل مقاله از سایت مگیران درمحیط خارج از دانشگاه با استفاده از  VPNامکانپذیر می باشد .که می توانید آن را از
بخش راهنماهای پرتال کتابخانه دانلود و بروی سیستم خود اجرا نمائید

در صورت لزوم با شماره  420-22422244بخش تامین مدرک کتابخانه مرکزی تماس بگیرید.

