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ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري

 :۲ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ )ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺎﻧﮕﻲ(.
در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎدر ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺳﺎده را ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ
ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺳﺎده را در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .ﺑﺮاي
اﻧﺠﺎم ﺟﺴﺘﺠﻮي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ روي ﻧﺸﺎﻧﻪ ""+
ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.

 :۳ورود ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و اﻧﺠﺎم
ﺟﺴﺘﺠﻮ.
ﻛﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎي ﺧﻮد را در ﻛﺎدر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎز
ﺧﻮد وارد ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻴﻠﺪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﺎﻳﮕﺎه
ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ ،ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﺎ،
ﻛﺘﺎب ،ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ و ﺳﻨﺪ و ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ" ﺟﺴﺘﺠﻮي
ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺎرﻳﺦ ،زﺑﺎن ،وﺟﻮد ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻋﻤﺎل
ﻛﻨﻴﺪ.

 :۴ورود ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ.

در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ در ﺳﺘﻮن ﺳﻤﺖ راﺳﺖ "ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﺘﺎﻳﺢ ﺟﺴﺘﺠﻮ" ﺟﺴﺘﺠﻮي
ﺧﻮد ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻴﻠﺪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻴﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ
ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺑﺮاﺳﺎس "رﺑﻂ،
ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ،ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ" ﻣﺮﺗﺐ ﻛﻨﻴﺪ .در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ

ﺩﺍﻧﻠﻭﺩ

ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ۰۷۱‐۳۶۴۶۸۴۱۹ :

با جستجوی آدرس سایت:
( ricest.ac.irمرکز منطقه ای اطالع
رسانی علوم و فناوری) وارد صفحه
خانگی شوید .در این صفحه برای رفتن
به صفحه جستجوی پیشرفته و
درخواست عضویت روی نشانه ""+
کلیک کنید

 :ورود به صفحه جستجوی پیشرفته .

در این صفحه مطابق تصویر ،به گزینه "درخواست

عضویت"می توانید دسترسی داشته باشید .با کلیک روی
"درخواست عضویت" به صفحه ثبت نام وارد می شوید.
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ورود به صفحه مرحله ثبت نام.
در این صفحه مشخصات کاربری را
تکمیل کنید .روی"ارسال" کلیک
کنید .در پایان پیام تایید ثبت نام به
ایمیل ارسال می شود و همچنین از طریق
پیامک کد ارایه شده به شماره موبایل
ثبت شده پیام تایید ثبت نام ارسال می
شود.

ورود مجدد به صفحه جستجوی پیشرفته.
روی "ورود به سیستم" کلیک کنید ،پنجره مربوط مطابق
تصویر ظاهر می شود .در صورت وارد کردن صحیح
مشحصات کاربری ،نام کاربری شما مطابق تصویر در ذیل
گزینه " خروج از سیستم " نمایش داده می شود .برای افزایش
اعتبار پولی می توانید به پروفایل خود وارد شده و اقدام کنید.

برای افزایش اعتبار پولی می توانید به
پروفایل خود وارد شده و اقدام کنید.

info@ricest.ac.ir
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