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 ProQuestمجموعه ای از پایگاههای اطالعاتي است که شامل پایان نامهها ،سخننرانيهخا ،ماخا ن نیخریان ع مخي
وگزارشها ميباشد ،در واقع یک سرویس الکترونیکي بهم پیوسته 9از انتیاران منت ف است .پوشش موضوعي این پایگاههخا

پزشکي ،مدیریت ،بازرگاني ،ع وم اجتماعي ،بانکداری ،ع وم کامپیوتر ،برق و منابران و غیره است .این مجموعه ،اطالعخاتي
از ناشران منت ف از قبیل …  CRCPress, Emerald, Springer, Oxford,را جمع آوری کخرده و امکخان دسترسخي بخه
متن کامل ماا ن و پایان نامه ها را برای محااین فراهم ميکند.

یکي از مهمترین و اساسي ترین پایگاههای اطالعاتي موجود در  ،ProQuestپایگاه اطالعان پایان نامههخا مخيباشخد
که بیش از  /می یون پایان نامه را پوشش ميدهد و متن کامل حدود  077هزار عنوان از آنها در دانیگاههای ایخران قابخل
دسترسي مي باشد.
برای جستجو در این پایگاه اطالعاتي ،به آدرس  http://proquest.umi.com/loginبروید.
روشهای جستجو در این پایگاه اطالعاتي عبارتند ازBasic, Advanced, Browse, Publications :

جستجوی ساده )(Basic Search

سادهترین روش جستجو ميباشد .در این صفحه ،ک ید واژه های خود را در جعبة جستجو وارد نمایید .با انتنخا گزینخة
 Full textجستجو فاط به رکوردهایي محدود ميشود که متن کامل آنها قابل دسترسي باشخد و گزینخه peer reviewed

شما را به ماا ن ع مي و آکادمیک هدایت ميکند.

aggregated electronic publications service
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در قسمت  Search subject areasبا انتنا هر تصویر ،امکان جستجو در همان موضوعان فراهم ميشود.

مثالً با انتنا  Science & Technologyامکان جستجو در پایگاههای این حوزه فراهم ميگردد.

گزینه  Search Tipsروش جستجوی موثرتر در این پایگاه را آموزش ميدهد.

جستجوی پیشرفته Advanced Search

با انتنا گزینه  ، Advancedامکان انتنا صفحه جستجوی پییرفته و همچنین امکانان بییختری بخرای جسختجو
فراهم ميشود.

با انتنا  ،Advanced Searchصفحه جستجوی پییخرفته ،میخاهده مخيشخود .در ایخن صخفحه امکخان اسختفاده از
جعبههای جستجوی متعدد همراه با محدود کردن فی دها (از جم ه عنوان ،نویسنده ) ... ،فراهم ميشود.


در پایین صفحه جستجوی پییرفته ،گزینه  Search optionsمیاهده ميشود که امکخان محخدود کخردن جسختجو را
مي توان جستجو را فاط در رکوردهایي انجام داد که امکان دسترسي به متن کامل آنهخا
فراهم ميکند .در قسمت  Limit to
فراهم است ) (Full textو یا با انتنا  ،Peer reviewedجستجو در مطالب ع مي انجام گردد.
در قسمتهای بعدی ،ميتوان نوع مدرک ،نوع منابع و زبان را انتنا و فاط جستجوی خود را در موارد مورد نیاز انجخام
داد.
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Command Line Search

با انتنا این گزینه ،امکان جستجوی خبره و ماهرانه فراهم ميگردد .این نوع جستجو به افخراد کخامالً حرفخهای و در
هنگامي که فرمول جستجو طو ني و پیچیده است ،توصیه ميشود .به مثال زیر توجه نمایید:
)*AU(Miller) and PUB(physiol

با استفاده از جدول فی دها مخي تخوان بخه جخای فی خد اصخ ي از منفخف آن اسختفاده کخرد .بخرای مثخال بخا جسختجوی
) author(Smithنتایج میابه با جستجوی ) AU(Smithبدست ميآید.
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Data & Reports Search

کمپانيها و گزارشخان آنهخا جسختجو را انجخام

زمینههای تجاری در مورد اطالعان
با استفاده از این گزینه ،ميتوان در 
داد.

Figures & Tables Search

این گزینه ،امکان جستجو در تصاویر و جداول مربوط به رکوردهای منت ف را فراهم ميکند.

Find Similar

با کپي کردن یک دسته از ک مان یک رکورد و وارد کردن آنها در صخفحه جسختجوی  ،Find Similarامکخان یخافتن
رکوردهای میابه و وابسته فراهم ميگردد.
Obituary Search

برای یافتن ماالهای از روزنامهها در مورد زندگي افرادی که از دنیا رفتهاند ،ميتوان از این گزینه استفاده نمود.

گزینه هایي که در با به صورن منتصر توضیح داده شد ،به نوعي جستجوی پییرفته محسو ميشوند و همگي زیر

ميپردازیم.
مجموعه  Advanced Searchبودند .در ادامه به معرفي سایر منوهای موجود در صفحه اول  ProQuest
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Publications
با انتنا این گزینه ،ميتوان لیست الفبایي انتیاران موجود در  ProQuestاعم از نیریان یا کتابها را میخاهده و یخا
به صورن ک یدواژهای به جستجوی عنوان خاصي پرداخت .در ماابل هر عنوان  ،پوشش زماني آن مینص شده است.
در سمت راست صفحه نیز گزینههایي برای محخدود کخردن لیسخت انتیخاران وجخود دارد .مخثالً بخا اسختفاده از گزینخه
ميتوان فاط لیستي از انتیاران به یک زبان خاص را انتنا کرد .با انتنا هر عنوان از مدارک بازیابي شخده،
 Language
اطالعان جزئي تری از مدرک مورد نظر قابل میاهده است.

Browse
با انتنا این گزینه امکان جستجوی تنصصي در نام افراد ،شرکتها ،موضوعان و آدرس فراهم ميشخود و مخيتخوان
گزارشهایي در مورد صنایع و بازارهای منت ف ،گزارشهای مربوط به کیورهای گوناگون و  ...را مرور کرد.
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 Thesaurusلیست الفبایي از مجموعه اصطالحان استاندارد و نظخام ییافتخه اسخت کخه بخه صخورن س سخ ه مراتبخي،
اصطالحان عامتر یا خاصتر و یا مرتبط با ک یدواژه مورد جستجو را نمایش ميدهد .در جستجوی پییرفته امکان اسختفاده از
این ویژگي وجود دارد.

نتایج جستجو
مخيشخود .جخدول  Suggested Subjectsدر بخا ی صخفحه
در صفحه نتایج ،لیست رکوردهای بازیابي شده میاهده 
گزینههای پیینهادی برای جستجوی دقیاتر را ارائه ميدهد.
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در قسمت  ،Narrow results byامکان محدود کردن جستجو بر اساس نوع منابع ،عنوان ،موضخوع و غیخره فخراهم
شده است.

در قسمت  Sort results byامکان مرتب کردن نتایج بر اساس میخزان ارتبخاط بخا ک یخدواژه ) (Relevanceو تخاری
وجود دارد.

سایر گزینههای موجود در باالی صفحه نتایج
در با ی صخفحه نتخایج ،گزینخه هخای  Save to My Research, Email, Print, Cite, Export/Saveمیخاهده
ميشود .با استفاده از  Emailمي توان رکوردهای انتنا شده را به آدرس پستي خود یا دیگران ارسال نمخود .بخا اسختفاده از

ميتوان اطالعان کتابیناختي رکوردهای منتنب را با استفاده از یکي از فرمتهای پییخنهادی سخایت دریافخت و
گزینه  Cite
ذخیره کرد .با استفاده از گزینه  Exportرکوردهای انتنابي را به یکخي از نخرم افزارهخای مخدیریت اطالعخان ع مخي ماننخد
 Endnoteارسال نمائید.
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Translate
یکي از ویژگیهای منحصر به فرد  proquestامکان ترجمه مااله به زبانهای عربي ،چیني ،فرانسخه ،آلمخاني ،ایتالیخایي،
ژاپني ،کرهای ،اسپانیایي ،پرتغالي ،روسي و ترکي مي باشد .با انتنا هر رکوردهخا در صخفحة نتخایج ،گزینخة  Translateرا
میاهده ميکنید.

با انتنا گزینه  ، Translateامکان ترجمه چکیده یا متن به زبانهایي که در لیست است ،وجود دارد.

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

Label

Artistic Works

Audio & Video Works

Blogs, Podcasts & Websites

Books

Conference Papers & Proceedings

Funds, Grants, Fellowships & Awards

Encyclopedias & Reference Works

Dissertations & Theses

Evidence-Based Medical Resources

Government & Official Publications

Historical Newspapers

Historical Periodicals

Magazines

Newspapers

Pamphlets & Ephemeral Works

Reports

Scholarly Journals

Speeches

Standards and Practices–Guidelines

Trade Journals

Wire Feeds
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نکاتی در ارتباط با راهبردهای جستجو در ProQuest
 Stop Wordها ک ماتي هستند که هنگام جستجو از آنها چیم پوشي ميشود .لیست این ک مان در جدول زیر آمده
است.
those
through
to

out
said
should

just
like
make

can
could
do

about
after
also

use
was
we
were
what
when
which
while
who
will
with
would

so
some
such
than
that
the
their
them
there
these
they
this

many
more
most
much
no
not
now
of
only
or
other
our

each
for
from
had
has
have
how
if
into
is
it
its

an
and
any
are
as
at
be
because
been
between
both
but

 نماد * جایگزین صفر ،یک یا چند کاراکتر مي شود و نماد ؟جایگزین یخک کخاراکتر مخي شخود .بخه عنخوان مثخال analy?eک مخخان  analyzeیخخا  analyseرا بازیخخابي مخخي کنخخد Behave* .ک مخخان behave, behavior,

…  behavior, behavioural, behaviourism,را بازیابي مي کند .نماد ؟ در اول ک مان قابل استفاده نیست.
  : Andاستفاده از این عم گر بین دو واژه ،رکوردهایي را بازیابي مي کند که هر دو واژه را داشته باشند.  : ORرکوردهایي را بازیابي مي کند که یکي از واژه ها و یا هر دو را داشته باشد .همچنین برای ترکیب واژههای مترادف یا اختصاران بکار ميرود .مثالmri or magnetic resonance imaging :

  : And notبرای حذف کردن یک واژة خاص از جستجو بکار ميرود .هر گاه بین دو واژه قرار گیرد رکوردهایيرا بازیابي مي کند که ک ید واژة اول را داشته باشد ولي ک ید واژة دوم را نداشته باشد .مثالtumor and not :
malignant
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ميتوان از رقم
  : W/#برای تعیین فاص ة میان واژه ها بدون در نظر گرفتن تادم ک مان بکار ميرود .به جای  #تا  22را قرار داد .مثال pain w/ 2 morphine :نتایجي را بازیابي مي کند که دو ک مه  painو  morphineبا
فاص ه  2ک مه از یکدیگر قرار گرفته باشند.
  : PRE/#برای بازیابي دو واژهای که اولي مادم بر دومي باشد از این عم گر ميتوان استفاده کرد .مثال behavioural PRE/9 disturbancesماا تي را بازیابي ميکند که ک مة  behaviouralمادم بر
 disturbancesو با فاص ة  9یا کمتر آمده باشد.
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