پایگاه اطالعاتی کتب الکترونیکی  Ebraryیا  Proquest Ebook Centralیکی از محصوالت پروکوست است
و شامل متن کامل کتابهای الکترونیکی در تمامی موضوعات از ناشران معتبر بین المللی است.
جهت دسترسی به پایگاه  Ebraryمیتوانید:
 -1به پورتال کتابخانه مرکزی پیوند «جستجو در پایگاههای اطالعاتی پیوسته» مراجعه نمایید.

 -2و یا از طریق آدرس مستقیم پایگاه اقدام نمایید.
https://ebookcentral.proquest.com/lib/modarres-ebooks/home.action?ebraryDocId=null

 -3همچنین از طریق پایگاه پروکوست و انتخاب دیتابیس  Ebook Centralبه این پایگاه متصل میشوید

جستجوی کتاب مورد نظر از طریق ( Ebraryساده – پیشرفته – مرور موضوعی)

جستجوی ساده

در جستجوی پیشرفته
امکان ترکیب
کلیدواژهها در فیلدهای
مختلف ،امکان انتخاب
موضوع خاص ،سال،
ناشر ،زبان و سایر موارد
وجود دارد

در قسمت  Browse Subjectsموضوعات را
مشاهده کرده و با کلیک روی هر موضوع مجالت
موجود نمایش داده می شود

انتخاب موضوع

در موضوع  1358 ،Chemical Engineeringکتاب موجود است که با انتخاب هر کتاب به محتوای آن
دسترسی دارید:

مشاهده فهرست مندرجات
و متن کامل کتاب
امکان فیلتر کردن نتایج از
طریق سال و موضوع تخصصی

جهت مشاهده متن کتاب مورد نظر روی عنوان و یا عالمت کتاب باز کلیک نمایید .در صفحه جدید مشخصات
کامل کتاب نمایش داده میشود:

همجنین در این صفحه فهرست مندرجات را مشاهده کرده و با انتخاب هر فصل کتاب به محتوای آن
دسترسی دارید:

بخشی از فهرست
مندرجات

کلیک بر روی
فصل مورد نظر

پس از مشاهده متن ،امکان پرینت یا ذخیره صفحات با فرمت  PDFوجود دارد.

مشاهده
صفحات

نحوه دانلود متن کامل:
در پایگاه کتب الکترونیکی  ،Ebraryشیوه دریافت متن کامل با سایر پایگاهها متفاوت است .به این ترتیب که
میزان صفحات قابل دانلود در هر کتاب مشخص شده است .به این منظور ،روی گزینه پرینت یا  PDFدر باالی
صفحه کلیک کرده و در پنجره باز شده ماکزیمم صفحات قابل دانلود را نشان میدهد.

انتخاب گزینه
مورد نظر

سپس میتوانید صفحات مورد نظر را به صورت فایل  pdfذخیره نمایید.

چنانچه متن کامل کتاب را نیاز دارید عملیات ذخیره را در چندین مرحله (روزهای متفاوت یا دستگاه رایانه

متفاوت) انجام دهید.

برای اطالعات بیشتر با گروه اطالع رسانی کتابخانه مرکزی (داخلی  3208یا  )4175تماس بگیرید.

