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ن شرکت پروکوئست از نخستین تامین کنندگان نیازهای اطالعاتی پژوهشگرا
می باشد محصول این شرکت ، پایگاه نرم افزاری توانمند قابل جستجوی 

پروکوئست مجموعه ای از پایگاههای اطالعاتی که شامل . پروکوئست است
نشریات علمی، تجاری، پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری، سخنرانی ها 

میلیون پایان نامه را از موسسات دانشگاهی 2و گزارش ها می باشد و بیش از 
ویژگی بارز این پایگاه ارائه خالصه مقاالت به زبانهای مختلف .دهدپوشش می 

.است



PROQUEST در پوشش موضوعی 

بهداشت و علوم پزشکی-

زبان و ادبیات-

فناوری و تکنولوژی اطالعات-

علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی-

تاریخ،هنر، مدیریت و حسابداری-



PROQUEST دسترسی به پایگاه

:مراجعه مستقیم از طریق آدرس -

http://search.proquest.com

:از طریق کتابخانه دیجیتال دانشگاه به آدرس-

Digilib.lums.ac.ir

http://search.proquest.com/


جهت عضویت بر روی این گزینه 

کلیک کنید 



این گزینه را انتخاب 

نمایید و مشخصات 

خواسته شده را پر 

کنید



هنگامی که عضو شدید هرگاه روی گزینه

My Research

کلیک کنید این صفحه برای شما نمایش 

داده 

می شود

چنانچه از قبل اسنادی را 

درون این فولدر قرار داده 

باشید از این قسمت قابل 

مشاهده است

اسناد ذخیره شده توسط شما که از 

نتایج جستجو انتخاب کردید از این

قسمت قابل مشاهده است

چنانچه جهت استفاده 

از نظام آگاهی رسانی 

جاری این وب سایت

Alert

راتنظیم کنید نتایج 

جستجواز این قسمت 

قابل مشاهده است

جهت ایجاد

RSS Feed

و اطالع از اخبار و اطالعیه 

های این سایت استفاده نمایید

این گزینه امکان 

ایجاد و یا تغییر 

جعبه جستجوی 

دلخواه را می دهد

مشخصات حساب 

کاربری خود را می 

توان از این قسمت 

مشاهده و یا تغییر داد



انواع جستجو در پایگاه
PROQUEST

• Basic Search

• Advanced Search

• Publications

• Browse

• Databases



BASIC SEARCH



با وارد کردن کلید واژه 

اه به کادر جستجو، پایگ

کلید واژه هایی را 

پیشنهاد می دهد

Anatomy of her

Basic Search



جزئیات/چکیده

مقاله علمی پی دی 

اف متن کامل به صورت 

پی دی اف دستور کپی 

تعداد استنادها

نتیجه جستجو 

محدود کردن 

نتایج جستجو

جهت اصالح کلید 

واژه مورد جستجو



با استفاده از این 

گزینه می توان 

خالصه مقاالت را 

به زبانی دیگر 

ترجمه کرد



پس از انتخاب موضوع 

مورد نظر روی گزینه 

Alert

ا کلیک می کنیم و این فرم ر

پر کرده تا شما را با 

مدارک تازه در این مقوله 

از طریق ایمیل آگاه سازد



مشاهده 
انواع فرمت 

های 
استناددهی 
به روش 
برون متنی



ارسال مقاالت 
مورد نظر به 

ایمیل



با انتخاب گزینه 
Create RSS feed

مقاالت مورد نظر 
رااضافه می کنید



ADVANCED SEARCH



PROQUEST عملگرهای جستجو در پایگاه

. این عملگر جستجو را محدودتر و نتایج را کمتر می کند:  AND

.این عملگر جهت گسترش جستجو و دریافت نتایج بیشتر است:  OR

. کلمات بعد از این عملگر حذف می شود:  NOT

.   از نظر تعداد کلمات قرار گرفته بین دو کلید واژه خواسته شده است:  NEAR/n

.جهت نشان دادن حداکثر فاصله بین کلید واژه اول قبل از کلید واژه دوم می باشد:  PER/n 



واژه مورد نظر را وارد 

کرده و ازاین  کادر فیلد 

مورد نظر را انتخاب کنید

امکانات بیشتر جهت 

محدود کردن جستجو

Advance Search



نتیجه در بر 886موضوع مورد جستجو 
داشته است

این نشان 
عالمت ژورنال 
علمی می باشد





لیست الفبایی از مجموعه اصطالحات 

استاندارد و نظام یافته که به صورت 

سلسله مراتبی، اصطالحات عام تر یا 

خاص تر و یا مرتبط با کلید واژه 

مورد جستجو را نمایش می دهد

اصطالحنامه علوم زیستی

اصطالحنامه مش 

2018

اصطالحنامه 

آلودگی

اصطالحنامه 

پروکوئست

اصطالحات 

تاکسونومی 

لغات التین )

واژگان 

(سازمانی



PUBLICATIONS



Publications search
کلیدواژه مورد نظر خود در این باکس  

وارد کرده و گزینه سرچ را کلیک کنید 

این قسمت شامل فهرست الفبایی عناوین انتشارت

موجود در پایگاه ....( کتب، ژورنالها و ) مختلف 

پروکوئست می باشد





BROWSE



Browse

پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

منابع آموزشی در حوزه پزشکی و بهداشت 



پایان نامه ها به دو صورت در این بخش مرتب شده اند  

براساس الفبای موضوع-1

براساس الفبای محل کشورها-2



فیلم های ویدئویی در حوزه پزشکی و بهداشت 



DATABASES



Databses

نمایش نتایج به
صورت خالصه

نمایش نتایج با 

جزئیات

با کلیک بر روی این گزینه به

ه صفحه اول برگشته و پایگاه داد

خود را برگزینید 













پایان


