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مورد  5در این پایگاه جستجو بر اساس 
databaseانجام می شود.



روشهای جستجو

1- Basic Serach

2-Advanced Search

3-Topics

4-Browse

5-Publications



جستجوی ساده
کلمات کلیدی را در این قسمت

وارد نمایید و
Dissertation & Theses

را انتخاب کنید

جستجو فقط در
پایان نامه ها



صفحه نتایج جستجو
امکان محدود 

وکردن جستج
RSSایجاد 

Alertتنظیم 
امکان مرتب  

سازی



محدود کردن جستجو



Basic Search
Multiple Databases

به صورت پیش فرض
جستجو در تمامی بانکهای
موجود صورت می گیرد

انتخاب محدوده زمانی

جستجو در کليه بانکهای اطالعاتی پروکوست



نتایج

دسترسی به نتایج 
دسته بندی شده

خروجی فایلها

رکوردهای انتخاب شده
موضوعات پيشنهاد  

شده توسط  
Proquest

مشاهده پایگاه 
به زبانهای مختلف



مورد آن پایان نامه است1رکورد 37از میان 



emailارسال مقاالت مورد نظر به 



و endnoteارسال مقاله انتخاب شده از طریق برنامه های 
Reference Manager



مشاهده پایگاه به زبان دیگر



ترجمه قادر proquestپایگاه 
ان  است متن مقاله را به زب
دیگر ترجمه نماید



جستجوی پیشرفته

جستجوی همزمان
چندین  کلیدواژه در 

فیلدهای مختلف

تعیین 
بانک اطالعاتی
و محدوده زمانی
و سایر تنظیمات



را در این قسمت جستجو
خاص تر کنید



نتایج



جستجوی موضوعی

1

2

موضوعات پیشنهادی 
proquestتوسط 

موضوعات نمایه شده در 
Proquest

به صورت الفبایی



وی  جستجوی مجالت مرور مجالت به صورت الفبایی یا جستج
یک مجله خاص

سالهای موجود



فهرست مندرجات

جستجوی مقاله مورد نیاز
در این مجله

مشاهده شماره های
مختلف



استراتژیهای جستجو

ل برای جستجوی یک عبارت دو یا سه کلمه ای آن را داخ•
.گیومه قرار دهید

عالمت ستاره به جای یک یا چند حرف به کار می رود•
.عالمت سؤال به جای یک حرف به کار می رود•



عملگرهای منطقی قابل استفاده در این پایگاه

AND(نتایج محدود می شود)تمامی کلمات را جستجو می کند
OR(نتایج گسترده می شود)هر یک از کلمات را به تنهایی جستجو می کند

AND NOTکلمات بعد از آن حذف می شود
W/3 کلمه بین آنها جستجو می کند3دو کلمه کلیدی را تا فاصله

W/PARAکلمات کلیدی را در یک پاراگراف جستجو می کند
W/DOC زمانیکه کلیدواژه ای را درcitation and document text جستجو می کنید

می توانید از این عملگر استفاده کنید
PRE/3دوممقاالتی را پیدا می کند که در آنها کلمه کلیدی اول قبل از کلمه کلیدی

آمده باشد



با سپاس از توجه شما 
کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی قزوین


