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 باسمه تعالی

 

  

 

 

 پروکوئست: و آشنایی با پایگاه معرفی

رسانى بل و هاول است که یك راهنماي جهانی جهت رفع نيازهاي  پایگاه اطالعاتى پروکوئست محصول شرکت آموزش و اطالع

 اطالعاتی ميليونها محقق در همه سطوح و با هر ميزان توانایی ميباشد.

کشور پرداخت که ابتدا شامل منابع به زبان  361آورى، سازماندهى و توزیع اطالعات در بيش از به جمع  3891این پایگاه از سال 

انگليسى بود و سپس شامل چکيده و همچنين ادوارى ها و نشریات نيز گردید. مقاالت نشریات علمی، پایان نامه ها، سخنرانيها، گزارشها 

 تعداد حتی و هست نيز مرتبط استنادهاي و چکيده شامل همچنين و ميدهد ارائه تصویر همراه به متن تمام چکيده، صورت به را  ...و

رسانی پيوسته است  موجود در چکيده و متن را نيز مشخص ميکند. به عبارت دیگر ميتوان گفت پروکوئست یك نظام اطالع کلمات

تمام متن و تمام تصویر را از نشریات و  که به شکل خاصی طراحی شده و جستجوگر را قادر ميسازد که فقط با یك کليك اطالعات

ها از انگليسی به  مقاالت و منابع دیگر در صفحه کار خود ببيند. بيش از نيمی از مقاالت تمام متن می باشند. ترجمه چکيده مقاله

 زبانهاي چينی ،فرانسه، اسپانيولی و ... امکانپذیر است.

، دسترسى به CRC Press, Emerald, Springer, Oxford…سر دنيا نظيرامروزه در نتيجه توافق با ناشران گوناگون در سرا

نشریه ادوارى، روزنامه ها، تحقيقات کتابخانه اى و مراجع در قالبهاى مختلف و جستجو و دسترسی به متن کامل  9111بيش از 

گاه شامل ميليونها صفحه اطالعات در نامه براي محققين توسط این پایگاه ممکن شده است. آرشيو این پای عنوان پایان 011111حدود

قالب بانك هاى اطالعاتى تمام متن/تمام تصویر است که اطالعات را در سه قالب تمام تصویر، تمام متن، و متن و گرافيك ارائه مى 

 کند.دهد و همچنين شامل چکيده و استنادهاى مرتبط نيز هست و حتى تعداد کلمات موجود در چکيده و متن را نيز مشخص مى 
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  ProQuestدسترسی به پایگاه 

 http://www.mubabol.ac.irبه سایت دانشگاه علوم پزشکی بابل به نشانی    بال کردن لينك دسترسی از طریق ورودبا دن -3

از فهرست پایگاه هاي قابل دسترسی   ProQuestو در نهایت انتخاب پایگاه  الکترونيکی دانشگاه ليك بر روي لينك منابع و سپس ک

 توسط دانشگاه 

 

  

 

  http://search.proquest.com مراجعه مستقيم به نشانی اینترنتی این پایگاه -2

http://www.mubabol.ac.ir/
http://search.proquest.com/
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نمایش داده می   Log inجهت استفاده از این روش باید از اینترنت داخلی دانشگاه استفاده نمایيد در غير اینصورت صفحه  توجه:

 .از این پایگاه استفاده کنيدمی توانيد شود. پس از عضویت 

 

 موضوعات اصلى پروکوئست عبارتند از:

 درمانی، داروسازى و دندانپزشکی و بهداشتی خدمات و پزشکى علوم          **

 المللى بين ارتباطات فيزیوتراپى، داروسازى، کودکان، بهداشتى، هاى مراقبت          **

 سرگرميها و ورزش صنعت رایانه، علوم اروپا، تجارت آسيا، تجارت عمومى، علوم          **

 ق و مخابراتبر کامپيوتر، علوم اطالعات، تکنولوژي فناورى، و مهندسى          **

 وابسته موضوعات و بازرگانی ماليات، حسابدارى، مدیریت،          **

 مذهبى نشریات تربيتی، علوم و روانشناسی اجتماعى، علوم          **

 نوآورى و فنون بانکدارى، کاربردى، علوم          **

 نشریات تحقيقى، نشریات آموزشى، مراجع عمومى و تحقيقات کتابخانه اى         **

 

 دسترسی به پایان نامه ها و رساله ها در موضوعات زیر:

 

•           ProQuest Dissertations & Theses Global: Business 

•           ProQuest Dissertations & Theses Global: Health & Medicine 

•           ProQuest Dissertations & Theses Global: History 

•           ProQuest Dissertations & Theses Global: Literature & Language 

•           ProQuest Dissertations & Theses Global: Science & Technology 
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•           ProQuest Dissertations & Theses Global: Social Sciences 

•           ProQuest Dissertations & Theses Global: The Arts 

  

 انواع روشهای جستجو در پروکوئست:

           Basic Search 

           Advanced Search 

           publication 

           Browse 

           Databases 7 

  

 (Basic Search) ساده جستجوی          

 

  

جستجو فقط به رکوردهایی محدود  Full text هاي خود را در جعبة جستجو وارد نمایيد. با انتخاب گزینة  در این صفحه کليد واژه

شما را به مقاالت علمی و آکادميك که در یك فرآیند  peer reviewed  می شود که متن کامل آنها قابل دسترسی باشد و گزینه
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به معناي  Peer reviewedسردبيري و با داوري دقيق مورد بررسی قرار گرفته اند هدایت ميکند. به عبارت ساده تر انتخاب گزینه 

 پژوهشی مجموعه است. -جستجو در مقاالت علمی

 .با انتخاب هر تصویر امکان جستجو در محدوده موضوعی انتخاب شده فراهم ميشود Search subject areasدر قسمت 

 

 (Advanced Search)  جستجوی پیشرفته

 

 .شود می فراهم آن هاي گزینه سایر و Advanced Searchامکان استفاده از  Advanced Searchبا انتخاب گزینه 

از جمله عنوان، (امکان استفاده از جعبه هاي جستجوي متعدد و محدود کردن فيلدهاي جستجو  Advanced Searchدر صفحه 

 .باشد می فراهم ...(  و  نویسنده

 محدوده زمانی را مشخص نمایيد. Publication dateنوع دسترسی و در قسمت  limit toدر قسمت 

فراهم می کند. همچنين می توان با  look up Advisorکه امکان استفاده از بانك آن را با انتخاب  Advisorجستجوي بر اساس 

جستجو را بر اساس دانشگاه یا موسسه مورد نظر محدود نمود. جستجو بر اساس  look up university/institutionانتخاب 
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امکانپذیر است. همچنين جستجو بر اساس سرعنوانهاي موضوعی و با  look up index termاصطالحات نمایه و با انتخاب 

 فراهم می شود. look up subject headingsانتخاب 

 ماهرانه فراهم می امکان جستجوي خبره و Command Line Searchو سپس  Advanced searchبا انتخاب گزینه 

 و پيچيده است توصيه می شود. طوالنی جستجو فرمول که هنگامی در و اي حرفه کامالً افراد به جستجو نوع این. گردد

نتایج  Author Smithبا استفاده از جدول فيلدها می توان به جاي فيلد اصلی از مخفف آن استفاده کرد. براي مثال با جستجوي 

 .آید می بدست AU Smithمشابه با جستجوي 

 

 ( Search  Publications  ) جستجو در انتشارات

است. در سمت راست   ProQuestاین قسمت شامل فهرست الفبایی عناوین انتشارات مختلف ) کتب،  ژورنالها و ... ( موجود در 

 صفحه نيز گزینه هایی براي محدود کردن ليست انتشارات وجود دارد. 
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o          انتشارات الفباي ليست 

o          ليست در جستجوي امکان 

o          روي هر یك نمایش اطالعات هر عنوان با کليك 

o          گذشته و جاري هاي شماره مشاهده امکان 

o          تنظيم set Up Alert و  Rss Feed 

را  اعم از نشریات ، کتابها ، روزنامه و ...  ProQuestتوان ليست الفبایی انتشارات موجود در  می publications با انتخاب گزینه 

 پرداخت. در مقابل هر عنوان پوشش زمانی آن مشخص شده است.  هاي به جستجوي عنوان خاصیه واژ مشاهده و یا به صورت کليد

توان فقط  می Languageدر سمت چپ صفحه نيز گزینه هایی براي محدود کردن ليست انتشارات وجود دارد. مثالً با انتخاب گزینه 

را انتخاب کرد. با انتخاب هر عنوان از مدارک بازیابی شده اطالعات جزئی تري از مدرک مورد  به یك زبان خاص تليستی از انتشارا

 نظر قابل مشاهده است.

 Brows) ) جستجو در فهرست الفبایی محتویات خاص 

 

 

 باشد:  یاین قسمت شامل دو مبحث کلی م

 دسته بندي پایان نامه ها براساس موضوع و مکان-3
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 آموزشی در حوزه پزشکی و بهداشت مانند فيلمهاي آموزشیدسته بندي منابع -2

 این قسمت شامل ویدئو و سایر منابع آموزشی پرستاري نيز می باشد. 

 Dissertations and Thesesو سپس بر روي گزینه   Browseجهت مشاهده منابع پایان نامه اي و تورق بين منابع از قسمت 

 بر اساس الفبایی موضوع و الفبایی محل کشورها   ورت در این بخش مرتب شده اند: پایان نامه ها به دو ص  کليك نمایيد.

اي جستجو خود را انجام دهيد در صفحه نخست این پایگاه روي گزینه خواهيد تنها در منابع پایان نامه همچنين چنانچه ب

Dissertations and Theses  کليك کنيد . اکنون می توانيد کليد واژه خود را جستجو نموده و پایان نامه هاي مرتبط با

 جستجو را ببينيد. 

 

 

 ( Database 7جستجو در قسمت  ) 

 محدود کردن جستجو در یك پایگاه خاص  )با توجه به موضوع جستجو(

 مشاهده نام و موضوع پایگاه 
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 پایگاه هاي موجود به دو روش لسيت شده اند: 

3- View by name  بر اساس الفباي نام پایگاه 

2 1 
4 

3 
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2- View by subject  بر اساس حوزه موضوعی پایگاه 

1-  Brief view   مشاهده خالصه اطالعات پایگاه ) عنوان و پوشش زمانی پایگاه و نشان دادن اینکه آیا متن کامل در دسترس

 د به اطالعات بيشتر در مورد این عنوان است، همراه با یك پيون

4- Deatailed view   مشاهده ي جزیيات پایگاه در همين صفحه  

 نکته:

این گزینه ها در  گزینه هاي دیگري نيز وجود دارد که در جستجوي دقيق و مفيد پژوهشگر را یاري ميکند. ProQuest در پایگاه 

 زیر توضيح داده می شود:

Thesaurus  الفبایی از مجموعه اصطالحات استاندارد و نظام یافته است که به صور سلسله مراتبی اصطالحا عامتر یا خاصتر و ليست

 یا مرتبط با کليدواژه مورد جستجو را نمایش ميدهد. در جستجوي پيشرفته امکان استفاده از این ویژگی وجود دارد.

MeSH وکوئست است.یك اصطالحنامه پزشکی است و دیگري اصطالحنامه پر 

           

  proQuest در  عملگرهای مهم

 .براي داشتن جستجوي دقيق تر استفاده از عملگردهاي زیر به کارتان خواهد آمد

 توضيحات و مثال عملگر

AND  مقاالتی در نتيجه جستجويmotive AND motivation  می آید که شامل هر دو واژهmotive و motivation           

 باشند.می 

OR  مقاالتی در نتيجه جستجويinstruction OR education  می آید که شامل واژهeducation یا instruction          

 می باشند.

AND NOT  در نتایج جستحويbehaviorism AND NOT Pavlov  مقاالتی می آیند که شامل عبارتbehaviorism  هستند اما

 اند. Pavlovفاقد 

 هستند. educatedو  educatorمقاالتی در نتيجه نمایش داده می شوند که شامل  ??educatر سرچ کنيد مثالً اگ ?

، و یا computer  ،computerized* مقاالتی در نتيجه نمایش داده می شود که شامل computمثالً اگر سرچ کنيد  *

computers .هستند 

 Gardner OR (musical ANDابتدا هر آنچه داخل پرانتز باشد جستجو می شود و سپس بيرون آن. در نتایج جستجوي  ( )

spatial مقاالتی می آیند که شامل واژه )Gardner  یا هر دو واژهmusical  وspatial .هستند 

 ظاهر می شود. curriculum planningمقاالتی شامل عينا عبارت ” curriculum planning“در نتایج سرچ  ” “
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ab( ) .عبارت داخل پرانتز را در چکيده جستجو می کند 

text( ) .عبارت داخل پرانتز را در متن جستجو می کند 

ti( ) .عبارت داخل پرانتز را در عنوان جستجو می کند 

sub( ) .عبارت داخل پرانتز را به عنوان موضوع جستجو می کند 

au( )  جستجو می کند.  پرانتز را به عنوان مؤلف و نویسندهعبارت داخل 

da( ) جستجو را به تاریخ مشخص شده در داخل پرانتز محدود می کند. مثال)  da(july 4 2010 توجه: تاریخ دقيقا همانطور که در

 مثال آورده شده و بدون کاما باید نوشته شود.

geo( ) محدود می کند. مثال جستجو را به مکان مشخص شده در داخل پرانتز geo(Japan) 

words( ) :ًجستجو را بر اساس تعداد کلمه اي که داخل پرانتز مشخص شده انجام می دهد.مثال   word(4000)  یاword(<2011 یا )

word(>1111) 

at( ) .(3)نوع مقاله مورد جستجو در داخل پرانتز نوشته می شود 

stype( ) (2داخل پرانتز نوشته می شود.) نوع منبع سند مورد جستجو در 

 

 

 استفاده کنيد. helpنکته : در هر مرحله اگر سوالی دارید می توانيد از گزینه  

از قسمت سمت   ProQuestتوجه: در هر صفحه اي از این پایگاه که هستيد جهت بازگشت به صفحه نخست بر روي لينك نشانه 

  .چپ و باالي صفحه، کليك کنيد
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 :تنظيمتهيه و 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل معاونت تحقيقات و فن آوري

 کتابخانه مرکزي 

 زهرا دهقان و جابر صيادي 

 3180تابستان 

 

 

 

 

 


