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ProQuest هاا  مااا     هاا  سارنراني  ای از پایگاههای اطالعاتي است که شامل پایان نامهمجموعه

از انتشاارا  مرتلا     3سرویس الکترونیکي بهم پیوساته  باشد  در واقع یکها مينشریا  علمي وگزارش

علوم علوم اجتماعي  علوم و تکنولوژی  تاریخ  هنر  تجار   پوشش موضوعي این پایگاهها پزشکي   است.

اسات. ایان مجموعاه  اطالعااتي از ناشاران مرتلا  از قبیال           زبان و ادبیاا  کامپیوتر  برق و مرابرا 

CRCPress, Emerald, Springer, Oxford, …    را جمع آوری کرده و امکان دسترسي به متن کامل ماا

  کند.و پایان نامه ها را برای محااین فراهم مي

  پایگاه اطالعاا  پایاان   ProQuestیکي از مهمترین و اساسي ترین پایگاههای اطالعاتي موجود در 

وشش سه آکادمیک و دانشگاهي در جهان پموس 077از پایان نامه را  میلیون3 بیش از باشد که ها مينامه

 . دهدمي

 

 بروید.  http://search.proquest.comبرای جستجو در این پایگاه اطالعاتي  به آدرس 

 

 Basic, Advanced, Browse, Publications از: این پایگاه اطالعاتي عبارتنددر روشهای جستجو 

 

 
 

 

                                                 
3 aggregated electronic publications service 

http://search.proquest.com/
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  (Basic Search)جستجوی ساده 

جستجو   Full textهای خود را در جعبة جستجو وارد نمایید. با انتراب گزینة کلید واژهدر این صفحه  

شما را  peer reviewed و گزینه شود که متن کامل آنها قابل دسترسي باشدفاط به رکوردهایي محدود مي

 اناد  د سردبیری و با داوری دقیق مورد بررساي قارار گرفتاه   که در یک فرآین به ماا   علمي و آکادمیک

 -به معناای جساتجو در مااا   علماي     Peer reviewedتر  انتراب گزینه به عبار  ساده کند.هدایت مي

 پژوهشي مجموعه است.

 
محدوده موضوعي انترااب  با انتراب هر تصویر  امکان جستجو در  Search subject areasدر قسمت 

 شود. اهم ميفر شده 
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علام و تکنولاوژی   حاوزه  امکان جستجو در پایگاههاای   Science & Technologyمثالً با انتراب 

 گردد.فراهم مي
 

 
 

 دهد.روش جستجوی موثرتر در این پایگاه را آموزش مي Search Tipsگزینه 

 
 

 Advanced Searchجستجوی پیشرفته 

فاراهم   command lineو  Advanced Search اساتفاده از  امکان  Advanced Searchبا انتراب گزینه 

 شود.مي

 
محادود کاردن   و هاای جساتجوی متعادد    امکاان اساتفاده از جعباه      Advanced Searchدر صفحه 

 شود.)از جمله عنوان  نویسنده  ... ( فراهم مي ی جستجوفیلدها
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 در تصویر زیر قابل مشاهده است: ی پیشرفتهفیلدهای مرتل  جستجو

 
 

 نمایید.   محدوده زماني را مشرص Publication date  نوع دسترسي و در قسمت limit toدر قسمت 
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کناد.  محادود کاردن جساتجو فاراهم ماي     بارای  را امکانا  بیشتری   More search optionsگزینه 

 look upکه امکان استفاده از باناک اساامي را باا انترااب      personجستجوی بر اساس اسامي در قسمت 

people کند. جستجو بر اساس سرعنوانهای موضوعي و باا انترااب   فراهم ميlook up subject headings 

پذیر است. امکان look up classificationبندی و با انتراب شود. جستجو بر اساس کدهای طباهفراهم مي

ر اساس سازمان یاا کمپااني   جستجو را ب look up companies/organizationsتوان با انتراب همچنین مي

 مورد نظر محدود نمود.

 
   زبان مورد نظر را انتراب کنید.Languageنوع مدرک و در قسمت   Source type در قسمت
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  ترتیب نمایش مدارک بازیابي شاده را بار اسااس تااریخ و یاا ارتباطشاان باا        sort results byگزینه 

تعداد رکوردهای نمایش داده شاده در هار    items per pageزینه دهد. گهای وارد شده را نشان ميکلیدواژه

  include duplicate documentsو باا انترااب گزیناه     Duplicatesکند. در قسامت  صفحه را مشرص مي

شود و با عدم انتراب آن  فراهم مي ProQuestهای مرتل  در پایگاههای تکراری امکان جستجوی گزینه

 ستجو حذف خواهد شد.های تکراری از جگزینه

 
Command Line Search 

امکاان جساتجوی خباره و      Command Line Searchو ساپس   Advanced searchانتراب گزیناه  با 

ای و در هنگامي که فرمول جستجو طو ني گردد. این نوع جستجو به افراد کامالً حرفهماهرانه فراهم مي

  شود.و پیچیده است  توصیه مي
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صلي از مرفا  آن اساتفاده کارد. بارای مثاال باا       توان به جای فیلد ابا استفاده از جدول فیلدها مي

  آید.بدست مي AU(Smith)نتایج مشابه  با جستجوی  author(Smith)جستجوی 

 

Publications 

را اعم از نشریا  یا کتابها  ProQuestموجود در  انتشارا توان لیست الفبایي با انتراب این گزینه  مي

عناوان  پوشاش   هار  خاصي پرداخات. در ماابال    عنوانتجوی ای به جسمشاهده و یا به صور  کلیدواژه

 مشرص شده است. آنزماني 

هایي برای محدود کردن لیست انتشارا  وجود دارد. مثالً با استفاده از صفحه نیز گزینه چپدر سمت 

گزیناه  توان بر اساس نوع مدرک  لیست انتشارا  آن را تهیه کرد. یاا باا انترااب    مي Source typeگزینه 

Language باا انترااب هار عناوان از      زبان خاص را انتراب کرد. یک به را توان فاط لیستي از انتشامي

 مدارک بازیابي شده  اطالعا  جزئي تری از مدرک مورد نظر قابل مشاهده است.
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Browse 

 امکان جستجوی ترصصي در نام افراد  شرکتها  موضوعا  و آدرس Browseی با انتراب گزینه

گزارشهایي در مورد صنایع و بازارهای مرتل   گزارشهای مربوط به کشورهای  توانشود و ميميفراهم 

  گوناگون و ... را مرور کرد.
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نیز وجود دارد که در جستجوی دقیق و مفیاد  پژوهشاگر را     گزینه های دیگری ProQuestدر پایگاه 

 شود:ها در زیر توضیح داده ميکند. این گزینهیاری مي

Thesaurus  مجموعه اصطالحا  استاندارد و نظام ِیافته است که به صور  سلساله  لیست الفبایي از

در جستجوی  دهد.تر و یا مرتبط با کلیدواژه مورد جستجو را نمایش ميتر یا خاصمراتبي  اصطالحا  عام

 پیشرفته امکان استفاده از این ویژگي وجود دارد.

 
تواند امکان دو انتراب وجود دارد که محاق با توجه به نیاز خود  ميی تزاروس  با انتراب گزینه 

 تزاروس مورد نظر خود را انتراب کند.

 
MeSH  یک اصطالحنامه پزشکي است و دیگری اصطالحنامه پروکوئست است.  
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 نتایج جستجو

  شود.ميمشاهده  یج  لیست رکوردهای بازیابي شدهدر صفحه نتا
 

 

و  تااریخ   عناوان     امکان محدود کردن جستجو بر اساس نوع مناابع Narrow results byدر قسمت  

 غیره فراهم شده است. 
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 و تااریخ  (Relevance)امکان مرتب کردن نتایج بر اساس میزان ارتباط با کلیادواژه    Sortدر قسمت 

 وجود دارد.

 
 

Cite, Email, Print, … More 

باا   شود.مشاهده مي Save to My Research, Email, Print, Cite در با ی صفحه نتایج  گزینه های 

. باا  پستي خاود یاا دیگاران ارساال نماود      رکوردهای انتراب شده را به آدرس مي توان Emailاستفاده از 

اطالعا  کتابشناختي رکوردهای منترب را با استفاده از یکي از فرمتهاای   توانمي Citeاستفاده از گزینه 

رکوردهای انترابي را به یکي از نارم   save to my research. گزینه و ذخیره کرد ریافتدپیشنهادی سایت 

 نماید.ميارسال و ...  Endnote  Refworksافزارهای مدیریت اطالعا  علمي مانند 
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Save search/alert: 

را  RSSو  alertی فرمول جستجو و فعاال کاردن سیساتم    امکان ذخیره  Save search/alert یگزینه

 کند.فراهم مي

 
 

بعد از ی پروکوئست  از مجموعه مدارکي که بدون ورود به صفحه توانمي alertبا استفاده از سیستم 

وجاود  نیازی باه عواو شادن     alertبرای استفاده از  .شدشود  آگاه روزآمد شدن مجموعه به آن اضافه مي

ا موضاوع ماورد نظار  بعاد از روزآماد شادن       آدرس پست الکترونیکي دریافت و رکوردهای مرتبط ب ندارد.

کلیاک کارده و    Create alertباید بر روی گزینه  save search/alertدر قسمت   مجموعه ارسال خواهد شد.

 استفاده نمود. Alertاز امکانا  سیستم 
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Search within 

تایج بدسات  امکان محدود کردن جستجو در ن Search withinی نتایج  با انتراب گزینه در صفحه

 شود.آمده  فراهم مي
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Modify search 

در ایان   Search withinتفااو  آن باا    شود.از این گزینه نیز برای محدود کردن جستجو استفاده مي

کند ولاي    امکان جستجوی جدیدی را بدون در نظر گرفتن نتایج قبلي فراهم ميModify searchاست که 

search within .امکان محدود کردن در نتایج بدست آمده از جستجوی قبلي را فراهم مي کند 

 

 

Related searches 

های پیشنهادی توان از واژهکند که در صور  نیاز ميمرتبط با موضوع وارد شده را لیست ميواژهای 

 استفاده کرد.

Translate  

چیني  فرانساه   عربي  به زبانهای  وردهارکامکان ترجمه  proquestیکي از ویژگیهای منحصر به فرد 

انتراب هر  در صفحه نتایج  باای  اسپانیایي  پرتغالي  روسي و ترکي مي باشد. آلماني  ایتالیایي  ژاپني  کره

 کنید.ميرا مشاهده   Translateگزینة   رکورد
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My Research  

وانید از امکانا  دیگر تدر سمت راست با ی صفحه  مي My Researchبا انتراب عالمت 
ها  ارسال مدارک به نرم  RSSو  Alertsاز جمله امکان ذخیره جستجوها  فعال کردن  مجموعه پروکوئست

 استفاده نمایید. و تنظیما  مورد نیاز  RefWorksافزار مدیریت اطالعا  علمي 

 
را انتراب کرده  Create a My Research accountبرای استفاده از این امکانا   در قدم اول گزینه 

 وارد شوید. (password)و رمز عبور  (username)در دفعا  بعدی  با وارد کردن نام کاربری  و عوو شوید.
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 معرف نوع مدرک عالئم

در صفحه نتایج در کنار هر رکورد  تصویری وجود دارد که معرف نوع مدرک )اعم از پایان نامه  
(. در جدول زیر  لیست این عالئم و تصویر مرتبط با آن وجود باشدمااله ژورنال  روزنامه و ... مي

دارد.

Icon Label 

 

Audio & Video Works 

 

Blogs, Podcasts & Websites 

 

Books 

 

Conference Papers & Proceedings 

 

Encyclopedias & Reference Works 

 

Dissertations & Theses 

 

Government & Official Publications 

 

Historical Newspapers 

 

Magazines 

   
Newspapers 

 

Pamphlets & Ephemeral Works 

 

Reports 

 

Scholarly Journals 

 

Standards and Practices–Guidelines 

 

Trade Journals 

 

Wire Feeds 

 
Working papers 
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 ProQuestنکاتی در ارتباط با راهبردهای جستجو در 

 

Stop Wordلیست این کلما  در  شود.ها کلماتي هستند که هنگام جستجو از آنها چشم پوشي مي

 جدول زیر آمده است.

about  can  just  out  those  

after  could  like  said  through  

also  do  make  should  to  

an  each  many  so  use  

and  for  more  some  was  

any  from  most  such  we  

are  had  much  than  were  

as  has  no  that  what  

at  have  not  the  when  

be  how  now  their  which  

because  if  of  them  while  

been  into  only  there  who  

between  is  or  these  will  

both  it  other  they  with  

but  its  our  this  would  

  
مثالهای زیر به  ؟ در اول کلما  قابل استفاده نیست.نماد  د ؟جایگزین یک کاراکتر مي شود.و نما -

 توجه کنید:

nurse? Finds: nurses, nursed, but notnurse 

sm?th Finds: smith and smyth 

ad???  Finds: added, adult, adopt 

 :مثالهای زیر توجه کنیدبه . نماد * جایگزین صفر  یک یا چند کاراکتر مي شود -

nurse* Finds: nurse, nurses, nursed 

 

colo*r Finds: colour, color 

 

*old  Finds: told, household, bold 

- [*5]beat Finds: upbeat, downbeat, offbeat, heartbeat  
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- And  استفاده از این عملگر بین دو واژه  رکوردهایي را بازیابي مي کند که هر دو واژه را داشته :

 شند.با

- OR  رکوردهایي را بازیابي مي کند که یکي از واژه ها و یا هر دو را داشته باشد. همچنین برای :

 mri OR magnetic resonanceرود. مثال: ترکیب واژه های مترادف یا اختصارا   بکار مي

imaging 

- NOT رار گیرد رود. هر گاه بین دو واژه ق: برای حذف کردن یک واژة خاص از جستجو بکار مي

رکوردهایي را بازیابي مي کند که کلید واژة اول را داشته باشد ولي کلید واژة دوم را نداشته باشد. 

 tumor NOT malignantمثال: 

 

- PRE/n or  P/n توان ای که اولي مادم بر دومي باشد از این عملگر مي: برای بازیابي دو واژه

کند که کلمة ماا تي را بازیابي مي behavioural PRE/3 disturbancesاستفاده کرد. مثال 

behavioural  مادم برdisturbances  یا کمتر آمده باشد. 3و با فاصلة 

 
- EXACT or X : به صور  زیر نوشته و بازیابي شود:. برای جستجوی دقیق یک عبار 

SU.EXACT("higher education") 

SU.X("higher education") 
 

 
 

 

 

 


