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ProQuest

 160به جمع آورى ، سازماندهى و توزیع اطالعات در بيش از 1938اين پايگاه از سال
کشورپرداخت که ابتدا شامل منابع به زبان انگليسى بود و سپس شامل چکيده و

.همچنين ادواری ها و نشریات نيز گردید

ه پایگاه اطالعاتى پروکوئست محصول شرکت آموزش و اطالع رسانى بل و هاول است ک
يك راهنماي جهاني جهت رفع نيازهاي اطالعاتي ميليونها محقق در همه سطوح و با هر 

.ميزان توانايي ميباشد



:موضوعات اصلى پروکوئست عبارتند از

 پزشکى و خدمات بهداشتی و درمانی، داروسازى و دندانپزشکیعلوم

 هاى بهداشتى، کودکان، داروسازى، فيزیوتراپى، ارتباطات بين المللىمراقبت

 عمومى، تجارت آسيا، تجارت اروپا، علوم رایانه، صنعت ورزش و سرگرمىهاعلوم

 و فناورى، تکنولوژی اطالعات، علوم کامپيوتر، برق و مخابراتمهندسى

حسابدارى، ماليات، بازرگانی و موضوعات وابستهمدیریت ،

 اجتماعى، روانشناسی و علوم تربيتی، نشریات مذهبىعلوم

 کاربردى، بانکدارى، فنون و نوآورىعلوم

 تحقيقى، نشریات آموزشى، مراجع عمومى و تحقيقات کتابخانه اىنشریات



ProQuestانواع منابع 

فراهمبه کاربران خود امکان دسترسی به ميليونها سند را که از بين صدها منبع مختلف

روزنامه : این اسناد و اطالعات قدیم و جدید منابعی از قبيل. گردیده است را می دهد
رسمی پایان نامه های دیجيتالی آرشيوProQuestها، پایان نامه ها و تزهای دکترا 

نشریات علمی، سخنرانيها، گزارش ها و پژوهش های باشد، کتابخانه کنگره می 
، نقشه ها، گزارشات، خالصه مقاالت همایش ها، دولتی،کتابهارسمی، اسناد 

.استانداردها، منابع صوتی و تصویری می باشند

اسناد ذخيره شده در این پایگاه به صورت اشکال :PDF ، تصویر، نمودار، فایل
و تجاری و فایلهای صوتی و علمی نشریاتماکروسافت آفيس، روزنامه، مجله، مقاالت 

.تصویری می باشد

اشداین اسناد بسته به نوع دسترسی کاربر می تواند به صورت چکيده و تمام متن ب  .
.باشد... ، جدول، فيلم و تصویر،نمودارهمچنين این اسناد ممکن است شامل 



:ویژگی ها

امکان جستجوی اسناد از روشهای مختلف

 اطالعاتروزآمدی

 گرددهر ساله تعداد زیادی پایان نامه جدید نيز به آن افزوده می که پایان نامه ارائه

 فرانسه، عربی، چينی و : مانندخالصه مقاالت به زبانهای مختلف ارائه  ...

 مشخصات کتابشناختی مقاالت همراه با چکيده و تمام متن آنارائه

 جمله از بودن آرشيو چندین روزنامه مهم داراWashington Post, The New York Times 

غيرهو 

 ر و اتصال در هر مکان و زمان دیگ( عضویت در این پایگاه و بهره گيری از مزایای آن امکان
یا محيط خارج از دانشگاه،

 شخصی سازی و مدیریت نتایج جستجو و...



ProQuestدسترسی به پایگاه 

:از سه طریق می توان به این پایگاه دست یافت

با . دنبال کردن لينک دسترسی از طریق ورود به وب سایت دانشگاه علوم پزشکی 1
و سپس کليک بر روی لينک کتابخانه www.kums.ac.irاینترنتیکرمانشاه به نشانی 

از فهرست پایگاه  ProQuestدیجتيال از نوار ابزار باالی صفحه و در نهایت انتخاب پایگاه
دانشگاههای قابل دسترسی توسط 

ورود به وب سایت کتابخانه الکترونيک به نشانی . 2http://diglib.kums.ac.ir  و سپس
اطالعاتیانتخاب پایگاه 

مراجعه . http://search.proquest.comمستقيم به نشانی اینترنتی این پایگاه 3

http://search.proquest.com/








Basic Searchجستجوی مقدماتی

گاه جهت استفاده از این روش از صفحه کادر جستجوی واقع بر صفحه نخست این پای
ليد کليک و سپس کچپ صفحه و یا با کليک بر روی لينک آن واقع در باال و سمت 
همچنين می توانيد مشخص کنيد. واژه مورد نظر خود را در کادر مربوطه وارد نمایيد 

نيز از محتویات علمی داوری شده و  Full textمتن کامل به صورت که نتایج جستجو 
Peer Review با تایپ کليدکه همزمان متن می توان از کامل کننده خودکار . باشد

.واژه مورد نظر به شما پيشنهاد می گردد نيز بهره جست

جهت استفاده از تمامی امکانات وب سایت بهتر است ابتدا با نام کاربری خود وارد
وب سایت شوید و سپس جستجوی خود را انجام

برای مثال کليد واژه . دهيدOptic neve  را وارد نموده و جهت بازیابی بهتر این عبارت

را درون کوتيشن مارک قرار دهيد تا به صورت

یک عبارت در نظر گرفته شود و در انتها بر روی گزینه جستجو کليک نمایيد.





Advancedپیشرفته روش جستجوی 

 با انتخاب گزینهAdvanced  ،روش جستجوی مختلف نمایش داده می 5از باالی صفحه
کرد و همگی از زیر مجموعه های یک استفاده شود که بنا بر نياز می توان از هر 

.جستجوی پيشرفته می باشند

ا از می توانيد از لينک جستجوی پيشرفته واقع در باالی کادر جستجوی مقدماتی و ی
.نمایيدصفحه استفاده واقع در باالی  Advancedقسمت 

Advanced Search :  این جستجو دارای فيلدهای انعطاف پذیر برای جستجوهای
.  پيچيده تر می باشد

 با پيشرفته چند کادر برای ورود کليد واژه های مختلف و ترکيب آنهادر روش جستجوی
حسب نياز می توان کادرهای بيشتریکه بر استفاده از عملگرهای مختلف وجود دارد 

.نيز ایجاد کرد

 پيشرفته، گزینه جستجوی در پایين صفحهSearch options  وجود دارد که امکانات
کند این موارد در تصویر زیر قابل فراهم می بيشتری جهت محدود کردن جستجو را 

.مشاهده است



 در تصویر باال گزینه های مختلفSearch Option  به صورت شماره گذاری شده نشان

:می گرددداده شده که در ادامه به هر یک اشاره 

1. در قسمتLimit to  می توان جستجو را فقط در رکوردهایی انجام داد که امکان
جستجو در مطالب  Peer reviewedانتخاببا یا  Full textدسترسی به متن کامل 

.علمی داوری شده انجام گردد

3 .از نظر محدوده زمانی می توان جستجو را محدود کرد.





Advancedپیشرفته روش جستجوی 

. ی نام نویسندهجستجو

 نام موسسه یا دانشگاهجستجوی

 موضوعات برگزیده(سرعنوان موضوعی جستجوی(

 استاد مشاور پایان نامهجستجوی

 این جستجو در ميان کليد واژه هایی انجام می شود که در این پایگاه نمایه شده اند(کليد واژه جستجوی(

 مدرک را مشخص می کندنوع

 پایان نامه که پایان نامه کارشناسی ارشد و یا دکترا باشدنوع

 سند را مشخص می کندزبان

 توان مشخص کرد که مقاله و یا سایر تحقيقات دیگر مورد جستجو بر روی چه گروه سنی انجام شده باشدمی

 نمایش نتایج جستجو را مشخص می کندترتيب

 می کند که هر صفحه از نمایش نتایج جستجو شامل چند مدرک باشدمشخص.

 دليل امکان تکراری بودن یک سند در صفحه نمایش نتایج جستجو در بين پایگاههای مختلف بهProQuestمی توان از این

قسمت مشخص کرد که نتایج تکراری را نمایش دهد یا نه.





Publicationجستجو در انتشارات 

 جهت مشاهده این قسمت بر روی گزینهPublications  واقع در باالی صفحه کليک

ها و ، ژورنالکتبانتشارات مختلف الفبایی عناوین این قسمت شامل فهرست . نمایيد
.استProQuestدر موجود ...

 داردليست انتشارات وجود محدود کردن در سمت راست صفحه نيز گزینه هایی برای





جستجو در فهرست الفبایی محتویات
Browseخاص 

 جهت مشاهده این قسمت بر روی گزینهBrowse این. واقع در باالی صفحه کليک نمایيد
می  Health & Medicineو  Dissertations & Thesesکلی قسمت شامل دو مبحث 

.  که زیر مجموعه هر یک در تصویر زیر نشان داده شده است. باشد

 ایر این قسمت شامل ویدئو و س. بر روی هر بخش می توان عناوین را تورق کردباکليک
.باشدمنابع آموزشی پرستاری نيز می 





 جهت مشاهده منابع پایان نامه ای و تورق بين منابع از قسمتBowse و سپس بر روی
پایان نامه ها به دو صورت در این بخش . کليک نمایيد Dissertations and Thesesگزینه 

کشورهابر اساس الفبای موضوع و الفبای محل : مرتب شده اند

 همچنين چنانچه بخواهيد تنها در منابع پایان نامه ای جستجوی خود را انجام دهيد به
 Health andبر روی تصویر این پایگاه از صفحه نخست : این صورت عمل نمایيد

Medicine  کليک نموده و سپس گزینهProQuest Dissertations & Theses Global 

ط با اکنون می توانيد کليد واژه خود را جستجو نموده و پایان نامه های مرتب. رابرگزینيد
.جستجو را ببينيد

در هر صفحه ای از این پایگاه که هستيد جهت بازگشت به صفحه نخست بر : توجه
.و باالی صفحه، کليک نمایيدسمت چپ از قسمت ProQuestروی لينک نشانه 


