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ProQuestمعرفي 

مقاالت نشريات علمي ، پايان نامه ها ، سخنراني ها،              
را به صورت چكيده ، تمام متن به همراه            ... گزارش ها و    

بيش از نيمي از مقاالت به صورت        . تصوير ارائه مي دهد     
تمام متن مي باشد روزآمدي و سرعت در انتقال            

اطالعات از ويژگي هاي اين سرويس است ترجمه چكيده                
... مقاله ها از انگليسي به زبان هاي چيني ، فرانسه، و                 

. موجود است
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ProQuestپوشش موضوعي 

حسابداري، مالي، امور بانكي، تجارت    :بازرگاني و مديريت•
آسيا، روزنامه ها، مراجع عمومي، پايان نامه ها، تحقيقات    

.كتابخانه اي
اجتماعي و آموزشي، آموزشي فني، عمومي،       :علوم انساني•

. مذهبي و علوم اجتماعي 
علوم كامپيوتر، برق و مخابرات، پزشكي    :تكنولوژي و علوم•

بهداشتي، بهداشت، بهداشت داروسازي     
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ProQuestانواع جستجو در 

براي اين جستجو شما چند كادر در اختيار : جستجوي مقدماتي   1.
:داريد 
در اولين كادر همانطور كه در شكل نشان داده شده   •

. شما  مي توانيد عبارت جستجوي خود را وارد كنيد 
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ادامه: مقدماتي جستجوي 
در كادر دوم شما مي توانيد  •

پايگاه مورد نظر خود را از نظر  
. موضوعي مشخص سازيد    
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ادامه : جستوي مقدماتي 
  مي توانيد محدوده ي زماني مورد نظر خود     Date Rangeدر باكس    •

 ماه    3 روز گذشته،    30 روز گذشته،    7اين زمان ها شامل   . را انتخاب كنيد         
.مي باشد ...  ماه گذشته و     12گذشته،    
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ادامه : جستوي مقدماتي 
متن كامل  

مجالت علمي داوري شده

 در انتها شما مي توانيد مشخص كنيد كه نتايج شما به صورت متن كامل و                   •
.يا مجالت علمي داوري شده باشد      
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جستجوي پيشرفته  
براي انجام يك جستجوي پيشرفته شما مي توانيد بر روي گزينه ي     

Advanced   در ابتداي صفحه كليك كنيد  .
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جستجوي پيشرفته  
اين جستجو همانند جستجوي مقدماتي است با اين تفاوت كه  گزينه  

.هاي بيشتري براي جستجو در اختيار شما مي گذارد   
 در اين جستجو شما چند باكس براي جستجو در اختيار داريد و مي توانيد  
چند عبارت جستجو را با هم و با استفاده از عملگرها كه نحوه ي  

 شرح داده شد،  MathSciNetاستفاده از آنها در پايگاه 
. جستجو كنيد 
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جستجوي پيشرفته    
در كنار كادر جستجو در جستجوي          

پيشرفته باكسي قرار دارد كه شما              
مشخص مي سازيد كه عبارت         

نويسنده،  . جستجوي شما چيست    
است ؟ ... موضوع، مكان و  
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مثال
فرض كنيد به دنبال پايان نامه اي  با متن كامل با موضوع آموزش                 •

براي انجام اين       .   چاپ شده است    2002 هستيد كه در سال    ITمديريت  
.جستجو كافي است مراحل زير را انجام دهيد         

 چون در اين جستجو شما دو عبارت جستجو داريد و مي خواهيد كه هر دو            
  ANDعبارت در نتايج وجود داشته باشد دو عبارت جستجو را با هم                    

. كنيد  
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ادامه : مثال 
 از آنجا كه عبارت جستجوي شما موضوع است در باكس كنار عبارت                      

.جستجو نوع آن را مشخص سازيد     
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ادامه : مثال 
 پايگاه موضوعي مورد نظر خود را     Database سپس در قسمت   

.مشخص سازيد  
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ادامه : مثال 
 سال يا فاصله ي زماني    Data rangeدر مرحله ي بعد در قسمت          

.مورد نظر خود را وارد كنيد      
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ادامه : مثال 
شد  در نهايت چون مي خواهيد كه پايان نامه ي مورد نظر شما متن كامل با             

Full text documents only        را انتخاب كنيد  .
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راهنماي موضوعي 
 شما مي توانيد به راهنماي موضوعي         Topics با كليك بر روي        •

ProQuest    دست يابيد  .
 Suggestبا وارد كردن موضوع در باكس مورد نظر و  انتخاب            •

topics        و سپس كليك كردن بر روي  Find Term      به عبارت   
. جستجوي پيشنهادي دست خواهيد يافت            
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ادامه : راهنماي موضوعي  
 Internet Userبا وارد كردن •

عبارت هاي جستجوي پيشنهادي 
. نمايش داده مي شود 
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ادامه : راهنماي موضوعي  
.عالوه بر اين شما گزينه ي ديگري نيز در اختيار داريد                   •
شما مي توانيد  با وارد كردن موضوع خود ليست موضوعات را به             •

 مشاهده و موضوع موردنظر خود را انتخاب           A-Zصورت الفبايي از     
عالوه بر موضوع در اين قسمت نام شركت ها، سازمان ها، و           .  كنيد  

.مكانها را نيز مي توانيد مشاهده كنيد               
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ادامه : راهنماي موضوعي  
پس از وارد كردن عبارت جستجو مي توانيد مشخص سازيد كه اين عبارت                  •

موضوع؟ نام شركت يا سازمان؟ نام فرد؟ يا نام مكان است؟         
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ادامه : راهنماي موضوعي  
 چون عبارت جستجوي شما موضوع است          Internet userدر مثال    •

. موضوع را انتخاب  كنيد        
در اين صورت نتايجي را كه در صفحه ي بعد نشان داده شده است  را                    •

:خواهيد داشت    
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شما مدارك در اين موضوع را مشاهده خواهيد كرد          Viewبا انتخاب كلمه ي    

 شما عبارت جستجوي خود را خاص تر مي سازيد      Narrowو با انتخاب   
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انتشارات  
رد نظر  با انتخاب اين گزينه شما مي توانيد با استفاده از عبارت جستجوي مو                        

و هم با استفاده از ليست الفبائي  به نشريات موجود در پايگاه                      
ProQuest   دست يابيد  .

با انتخاب هر حرف مي توانيد به انتشارت در آن حرف دست يابيد         

عبارت جستجو را   
وارد كنيد   
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نتايج 
:در هر جستجو نتايج به شكل زير نمايش داده مي شود         

همه ي منابع 
مجالت انتشارت تجاري    فقط نتايج با متن 

كامل نمايش داده مي    
شود
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ادامه: نتايج  
عنوان مقاله يا مدرك  

نام نويسنده    

نام مجله 
تاريخ، شماره ي مجله و شماره ي صفحه 

متن كامل
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جستجوهاي من 
را   در اين قسمت شما مي توانيد جستجوهايي را كه تاكنون انجام داده ايد                 

.مشاهده نماييد    
را در    همچنين مي توانيد با مارك دار كردن نتايجي كه مورد نظر شماست آنها               

. اين قسمت ذخيره كنيد      
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جستجوهاي من 
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با مارك دار كردن نتايج مورد نظر خود مي توانيد آنها را به طور     
.  ذخيره نماييد     My Researchموقت در 
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برگشت به فهرست پايگاه ها برگشت به فهرست پايگاه ها 
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