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ProQuest:
مقاالت نشریات علمي، پایان

را به صورت چکیده، تمام متن به ھمراه تصویر

ارائه میدھد و ھمچنین شامل چکیده و استنادھاي مرتبط نیز ھست و حتي تعداد

.کلمات موجود در چکیده و متن را نیز مشخص میکند

علوم پزشکى و خدمات بھداشتی و درمانی، داروسازى و دندانپزشکی، مراقبت ھاى 
بھداشتى، کودکان، داروسازى، فیزیوتراپى، ارتباطات بین المللى

علوم عمومى، تجارت آسیا، تجارت اروپا، علوم رایانه، صنعت ورزش و سرگرمیھا

مھندسى و فناورى، تکنولوژي اطالعات، علوم کامپیوتر، برق و مخابرات

مدیریت، حسابدارى، مالیات، بازرگاني و موضوعات وابسته

علوم اجتماعى، روانشناسي و علوم تربیتي، نشریات مذھبى

علوم کاربردى، بانکدارى، فنون و نوآورى

نشریات تحقیقى، نشریات آموزشى، مراجع عمومى و تحقیقات کتابخانه اى

ProQuestمعرفی 
مقاالت نشریات علمي، پایانشاملپایگاه اطالعاتى پروکوئست

را به صورت چکیده، تمام متن به ھمراه تصویر... نامه ھا، سخنرانیھا، گزارشھا و 

ارائه میدھد و ھمچنین شامل چکیده و استنادھاي مرتبط نیز ھست و حتي تعداد

کلمات موجود در چکیده و متن را نیز مشخص میکند

:موضوعات اصلی پروکوئست

 علوم پزشکى و خدمات بھداشتی و درمانی، داروسازى و دندانپزشکی، مراقبت ھاى
بھداشتى، کودکان، داروسازى، فیزیوتراپى، ارتباطات بین المللى

علوم عمومى، تجارت آسیا، تجارت اروپا، علوم رایانه، صنعت ورزش و سرگرمیھا

مھندسى و فناورى، تکنولوژي اطالعات، علوم کامپیوتر، برق و مخابرات

مدیریت، حسابدارى، مالیات، بازرگاني و موضوعات وابسته

علوم اجتماعى، روانشناسي و علوم تربیتي، نشریات مذھبى

علوم کاربردى، بانکدارى، فنون و نوآورى

نشریات تحقیقى، نشریات آموزشى، مراجع عمومى و تحقیقات کتابخانه اى



مجالت 
علمی

مقاالت 
علمی که 

در یك 
فرآیند 

سردبیري و 
با داوري 

دقیق





موارد 
مرتبط 



Document typeDocument type



این نوع جستجو به 
افراد کامالً حرفھاي و 
در ھنگامي که فرمول 

جستجو طوالني و
پیچیده است توصیه 

میشود







Thesaurus لیست الفبایي از
مجموعه اصطالحات استاندارد و نظام 

به صورت سلسله یافته است که
مراتبي اصطالحا عامتر یا خاصتر و یا 

جستجو را مرتبط با کلیدواژه مورد
در جستجوي پیشرفته . نمایش میدھد

امکان استفاده از این ویژگي وجود
.دارد

MeSH یک اصطالحنامه پزشکي
است و دیگری اصطالحنامه پروکوئست 

دیگری اصطالحنامه پروکوئست  .است
.است















به جای فیلد اصلی از مخفف آن استفاده 
:مثال. کرد

Author(smith) ---AU(smith)



لیست الفباي انتشارات

امکان جستجوي در لیست

نمایش اطالعات ھر عنوان با کلیك 
روي ھر یك

امکان مشاھده شماره ھاي جاري و 
گذشته

RssFeedو setUpAlertتنظیم 

میتوان  publicationsبا انتخاب گزینه 
لیست الفبایي انتشارات موجود در 

ProQuest

... اعم از نشریات ، کتابھا ، روزنامه و 
را مشاھده و یا به صورت کلیدواژھاي 

به

در . جستجوي عنوان خاصي پرداخت
عنوان پوشش زماني آن مقابل ھر

مشخص شده

.است



نامه دسته بندي پایان
ھا براساس موضوع و 

مکان
 دسته بندي منابع

آموزشي در حوزه 
پزشکي و بھداشت 

مانند فیلمھاي آموزشي







ProQuestدراستراتژیھای جستجو 
.میشودھا کلماتي ھستند که ھنگام جستجو از آنھا چشم پوشي 

about can just out

after could like Said

also do make should

an each many So

and for more some

any from most such

are had much than

as has No that

at have Not The

be how Now Their

because it Of Them

been into Only there

between is Or these

both it Other they

but its our this

استراتژیھای جستجو  �
Stop Word  ھا کلماتي ھستند که ھنگام جستجو از آنھا چشم پوشي

out those

Said through

should to

use

some was

such we

than were

that what

The when

Their which

Them while

there who

these will

they with

this would



ProQuestاستراتژیھای جستجو در

به. در اول کلمات قابل استفاده نیست  ؟نماد . جایگزین یک کاراکتر می شود

 nurse?     Finds: nurses, nursed, but notnurse
 sm?th      Finds: smith and smyth
 ad???      Finds: added, adult, adopt

استراتژیھای جستجو در

�  جایگزین یک کاراکتر می شود؟نماد

 مثالھاي زیر توجه کنید:

notnurse



ProQuestاستراتژیھای جستجو در

به . جایگزین صفر یك یا چند کاراکتر مي شود 
:مثالھاي زیر توجه کنید 

 •nurse*         Finds: nurse, nurses, nursed

 •colo*r          Finds: colour, color

 •*old             Finds: told, household, bold

 •[*5]beat      Finds: upbeat, downbeat, offbeat, 

داخل جستجوي یك عبارت دو یا سه کلمه اي آن را 

استراتژیھای جستجو در

 جایگزین صفر یك یا چند کاراکتر مي شود  *نماد
مثالھاي زیر توجه کنید 

: upbeat, downbeat, offbeat, heartbeat

 جستجوي یك عبارت دو یا سه کلمه اي آن را براي
.قرار دھیدگیومه 



عملگرھای منطقی قابل استفاده در پایگاه

محدود مي نتایج (کندرا جستجو مي 

نتایج (کندھر یك از کلمات را به تنھایي جستجو مي 

.کلمات بعد از آن حذف مي شود
که اولي مقدم بر واژه اي بازیابي دو 

مثال . میتوان استفاده کردعملگر 
behaviouralPRE

مقدم بر behaviouralمقاالتي را بازیابي میکند که کلمة 
یا کمتر آمده باشد ٣فاصلة 

عملگرھای منطقی قابل استفاده در پایگاه
:پروکوئست

AND را جستجو مي تمامي کلمات
)شود

OR ھر یك از کلمات را به تنھایي جستجو مي
)شودگسترده مي 

AND NOT کلمات بعد از آن حذف مي شود
 PRE/norP/n   بازیابي دو براي

عملگر ایندومي باشد از 
behaviouralPRE/3disturbances

 مقاالتي را بازیابي میکند که کلمة
disturbances فاصلة باو



ProQuestاستراتژیھای جستجو در

براي جستجوي دقیق یك عبارت به صورت زیر 

 SU.EXACT("higher education")
 SU.X("higher education")

کلمه بین آنھا جستجو مي  ٣دو کلمه کلیدي را تا فاصله 

.کلمات کلیدي را در یك پاراگراف جستجو مي کند

citation and document textزمانیکه کلیدواژه اي را در 

مي توانید از این عملگر استفاده کنید

استراتژیھای جستجو در

 EXACT or X  براي جستجوي دقیق یك عبارت به صورت زیر
نوشته و بازیابي

 شود:

W/3 دو کلمه کلیدي را تا فاصله
.کند

W/PARAکلمات کلیدي را در یك پاراگراف جستجو مي کند

W/DOC زمانیکه کلیدواژه اي را در
جستجو مي کنید

مي توانید از این عملگر استفاده کنید



در ھر مرحله اگر سوالی دارید می توانید از گزینهدر ھر مرحله اگر سوالی دارید می توانید از گزینه
help استفاده کنید




