
                   СЭЗИС-ийн Номын сан                                  

 

 

 

 

 

EBSCO цахим мэдээллийн сан  

ашиглах гарын авлага 

 

 

 

 

 

 

Цахим уншлагын танхим 

Улаанбаатар 2019 он 



EBSCO ЦАХИМ МЭДЭЭЛЛИЙН САНД ХАНДАХ  

1. Сургуулийн “ДОТООД” орчинд нээлттэй нэвтрэх  /Зураг 1/ 

 

Зураг 1. Сургуулийн цахим хуудас - Нүүр хуудас - Чухал холбоос - (EBSCO host, Full text finder, EBSCO Discovery 

Service) 

 

 

 

 
 

  



 

Сургуулийн “ГАДНА” орчноос хандах / EBSCO цахим мэдээллийн санд тусгай эрх авч нэвтрэх/   

        

Зураг 2. Сургуулийн цахим хуудас- Нүүр хуудас- Номын сан - EBSCO discovery service 

 

 

 

                        

Жич: EBSCO цахим мэдээллийн санд гаднаас хандахдаа “ЗААВАЛ” сургуулийн цахим хаягаар нэвтрэх!!! 

  

Энд номын сантай хийсэн цахим 

мэдээллийн сан ашиглах гэрээний  дээрх  

Patron ID код, Password оруулах 

  

Цахим мэдээллийн санд хандах эрх авах 

 Хичээлийн “А”байр 310 тоот Цахим 

уншлагын танхимын номын санчид хандах 

 Цахим мэдээллийн сан ашиглах гэрээ 

байгуулах 

 Төлбөр тушаах 

 Уншигч нууц код авах 

 

  



EBSCO ЦАХИМ МЭДЭЭЛЛИЙН САНГААС ХАЙЛТ ХИЙХ  

Зураг 3. EBSCO цахим мэдээллийн санд нэвтрэх /сургуулийн орчноос нээлттэй хандах холбоосыг харуулав/ 

Сургуулийн цахим хуудас - Нүүр хуудас - Чухал холбоос – (EBSCO host, EBSCO Discovery Service)–Дараах 

хайлтын системүүд гарч ирнэ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Эдийн засгийн салбарын зах зээлийн судалгааны тайлан, SWOT шинжилгээ, 

олон улсын нэр хүндтэй компанын танилцуулгууд гэх мэт тоон мэдээлэл хайх  

хайлтын систем 

 

EBSCO host - эрдэмтэн судлаачдын бүтээл агуулагдсан нэр хүнд бүхий 

мэдээллийн сангуудаас тусгайлсан чанартай мэдээ материалуудыг санал болгодог 

цахим хайлтын систем /тухайн жилд захиалсан багцуудаас гадна, нээлттэй 

ашиглах багцуудаас хайлт хийх боломжтой/  

 

 

        EBSCO Discovery service - нэгдсэн нэг цонхны лавлагаа мэдээллийн үйлчилгээ 

EBSCO цахим мэдээллийн сангийн Full text finder (AtoZ) лавлагаа мэдээллийн                       

үйлчилгээ 

 



Зураг 4. EBSCO цахим мэдээллийн сангийн багц сонгох /сургуулийн орчноос нээлттэй хандах холбоосыг харуулав/ 

Сургуулийн цахим хуудас - Нүүр хуудас - Чухал холбоос – (EBSCO host, EBSCO Discovery Service)-Choose 

Databases 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

Уншигч хэрэгцээт мэдээллийн 

төрлөөсөө хамаарч тухайн жилд 

захиалсан багцаас сонгоно 

EBSCO цахим мэдээллийн сангийн багцууд /2018-2019 оны хичээлийн жилд захиалагдсан багцууд/ 

 Acamedic Search Premier- ерөнхий суурь шинжлэх ухааны судалгаа шинжилгээ, ном сонин сэтгүүл 

 Business Source Premier- эдийн засгийн шинжлэх ухааны судалгаа шинжилгээний бүтээлүүд 

 eBook Academic Collection8 eBook Collection- Салбар салбарын шинжлэх ухааны эрдэм шинжилгээний цахим ном  

 Regional Business News- Америкийн нэгдсэн улсын 80 гаруй мужийн бизнесийн хэвлэлийн мэдээ мэдээлэл  

 EBSCO Discovery service- Нэгдсэн нэг цонхны лавлагаа мэдээллийн үйлчилгээ 139 төрлийн 441000 багцаас мэдээлэл хайх 

боломжтой 



 

Зураг 5. Basic search-Ерөнхий хайлт хийн мэдээллээ олох 

Сургуулийн цахим хуудас - Нүүр хуудас - Чухал холбоос – (EBSCO host, EBSCO Discovery Service)-Basic Search 

 

Зураг 6. Advanced search - Нарийвчилсан хайлт хийн мэдээллээ олох 

Сургуулийн цахим хуудас - Нүүр хуудас - Чухал холбоос – (EBSCO host, EBSCO Discovery Service)-Advanced 

Search 

   

                                                                             

 

 

 

Select a field (optional)-Энд хайх 

мэдээллийг зохиогчоор, номын         

/сэтгүүлийн/ нэрээр, түлхүүр үгээр,  

нэр томьёогоор,  агуулгаар, ISSN, 

ISBN –ээр сонгон  хайлт хийх 

боломжтой                       

Энд хайх мэдээллийг зохиогчоор, номын         

/сэтгүүлийн/ нэрээр, түлхүүр үгээр   

хайлт хийх боломжтой                       
  

  



Зураг 7. Advanced search – Search options – Хайлтын сонголтууд 

Сургуулийн цахим хуудас - Нүүр хуудас - Чухал холбоос – (EBSCO host, EBSCO Discovery Service)-Advanced 

Search-Search options 

 

 

 

 

 

 

 

Энд таны хайх мэдээллийг 

нэр томьёогоор, агуулгаар, 

өгүүлбэрээр, бүрэн эхээр, 

судалгааны бүтээлээр, 

холбогдох үг хэлллэгээр, 

он дарааллаар, зургийн 

цуглуулгаар  зэрэг нэмэлт 

сонголтууд хийгдэнэ. 

  



Зураг 7. EBSCO цахим мэдээллийн сангаас цахим ном татаж авах 

 

 

 

 

  

  

PDF форматаар буюу суурин компьтераар үзэх  

EPUB форматаар буюу хөдөлгөөнт төхөөрөмжид суулгаж 

ашиглах 

Download номыг татаж аваад  интернэтгүй орчинд   бүрэн 

эхээр нь унших  боломжтой цахим номын сонголтууд 

гарч ирнэ. 

 

Publisher Permissions хэсэгт Зохиогчийн эрхийн дагуу хэвлэгдэх  

боломжит   хуудасны  тоо 

Хуулж хадгалах боломжийг  зөвшөөрхөд   номыг интернэтгүй 

орчинд унших 

Хэвлэх хадгалахыг зөвшөөрөх үед таны компьютерт хэвлэж авах 

боломжтой цахим ном хадгалагдах болно. 
Ebook availability хэсэгт  номын хуулж авах боломжит  тооны 

хязгаарыг харуулна.  

 



Зураг 8. EBSCO цахим мэдээллийн санд хэрэглэгчээр бүртгүүлэх  

 

Зураг 9. Хэрэглэгч өөрийн сан үүсгэх 

 

EBSCO цахим мэдээллийн сантай холбоотой асуудал гарвал tsermaa.s@ufe.edu.mn болон хичээлийн “А” байр Цахим 

уншлагын танхимд ирж хандана уу 

Хэрэглэгчийн нэрийг бусад 

хүмүүстэй адилхан нээхгүй байх 

дээр анхааралтай байхыг зөвлөж 

байна. 

 

EBSCO хэрэглэгчээр 

бүртгүүлсэнээр хадгалсан 

мэдээллээ, тэмдэглэл, видео, 

цахим ном зэргийг харах, 

хадгалах, цахим хаягруу 

явуулах, хөрвүүлэх болон бусад 

боломжуудтай 

mailto:tsermaa.s@ufe.edu.mn

