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Proquest پزٍوَئست اطالػاتى پایگاُ•  .است ّاٍل ٍ تل رساًى اطالع ٍ آهَسش ضزوت هحصَل ((

 پزداخت وطَر 160 اس تیص در اطالػات تَسیغ ٍ ساسهاًذّى آٍرى، جوغ تِ 1938 سال اس پایگاُ ایي

 ًیش ًطزیات ٍ ّا  ادٍارى ّوچٌیي ٍ چىیذُ ضاهل سپس ٍ تَد اًگلیسى ستاى تِ هٌاتغ ضاهل اتتذا وِ

.گزدیذ

,CRCPressًظیز دًیا سزاسز در گًَاگَى ًاضزاى تا تَافك ًتیجِ در• Emerald, Springer,

Oxford در هزاجغ ٍ اى  وتاتخاًِ تحمیمات ّا،  رٍسًاهِ ادٍارى، ًطزیِ 8000 اس تیص تِ دستزسى 

 هحممیي تزای ًاهِ پایاى ػٌَاى 700000 حذٍد واهل هتي تِ دستزسی ٍ جستجَ ٍ هختلف ّاى لالة

 سهیٌِ ایي در را خَد فزد تِ هٌحصز هَلؼیت تَاًستِ پایگاُ ایي ٍ است ضذُ فزاّن پایگاُ ایي تَسط

.ًوایذ حفظ

ًگاّي بِ تاریخچِ ٍ خذهات



ّاى عوذُ پرٍکَئست  ٍیژگى

 ّاى اطالػاتى هطاتِ  جستجَى سادُ ، آساى ٍ یىساى تزاى ّوِ تاًه

اهىاى جستجَ تِ ستاى طثیؼى، هثالً تپزسین ٍضغ آب ٍ َّاى ًیَیَرن چگًَِ است؟



حساتذارى، هالیات، هذیزیت ٍ هَضَػات ٍاتستِ، ًطزیات تحمیمى؛
  ،ػلَم وارتزدى ٍ فٌاٍرى، تاًىذارى، فٌَى ٍ ًَآٍرى، تْذاضت ٍ درهاى

هٌْذسى ٍ فٌاٍرى؛
 ،ًِػلَم ػوَهى، دارٍساسى، تجارت آسیا، تجارت ارٍپا، ػلَم رایا

ّا صٌؼت ٍرسش، سزگزهى 
  ػلَم پشضىى، ًطزیات آهَسضى، هخاتزات، ًطزیات هذّثى، ػلَم

اجتواػى
ّاى تْذاضتى، وَدواى، دارٍساسى، فیشیَتزاپى، ارتثاطات    هزالثت

تیي الوللى، تاسرگاًى
ًِاى  هزاجغ ػوَهى ٍ تحمیمات وتاتخا  .

: Proquestپَشش هَضَعي



 اتتذا تِ سایت داًطگاُ تِ آدرسhttp://www.bpums.ac.ir هزاجؼِ وٌیذ.

اس هٌَی وتاتخاًِ، گشیٌِ هٌاتغ اطالػاتی را اًتخاب وٌیذ.

ولیه وٌیذ                درهیاى فْزست ًوایص دادُ ضذُ تز رٍی آیىي.

ًحَُ ٍرٍد بِ پایگاُ برای کاربراى داًشگاُ علَم پسشكي بَشْر



http://www.bpums.ac.ir 



     
http://search.proquest.com/index:         آدرس الكترًٍیكي هستقین   

ِ ّای   جستجَ در حیط
هَضَػی



اًتخاب پایگاُ هَرد ًظر جْت جستجَ

باانتخاب اين گزينو 

ميتوانيذ پايگاه اظالعاتي 

موردنظرخودراانتخاب 

كنيذ



جستجَی هقذهاتي یا سادُ

 وادر در ًظز هَرد ولیذٍاصُ وزدى ٍارد تا
 خَدوار صَرت تِ پایگاُ جستجَ،
.هی وٌذ پیطٌْاد ها تِ را ّایی ولیذٍاصُ



هحذٍد وزدى جستجَ تِ 
فایل ّای توام هتي



ًتایج جستجَ

تؼذاد ًتایج

ًوایص ًتایج تِ  
صَرت خالصِ

ًوایص ًتایج تا جشئیات



 ٍ وارتز راٌّوایی جْت پایگاُ لسوت، ایي در
 جستجَّای اس لیستی گستزدُ تز، جستجَی

.هیذّذ ًوایص را هزتثط

اطالػات وتاتطٌاختی هذرن



تصاٍیز هَجَد در هذرن 
تاسیاتی ضذُ

ًتایج تاسیاتی ضذُ تزاساس ًَع هٌثغ  
صٍرًال ّای تجاری، صٍرًال ّای ػلوی، )

؛ ًَع ...(پایاى ًاهِ، هجالت ٍگشارش ّا ٍ
هذرن؛ هَضَع؛ ساسهاى هؤلف، ستاى 

.  لاتل تفىیه ّستٌذ... ٍ

هزتة وزدى ًتایج جستجَ 
تزاساس هیشاى رتط یا تاریخ 

اًتطار



 ، ًتایج رخیرٍ ّ کردى ایویل پریٌت، اهکاى

 اًْاع تِیَ ّ استٌاددُی فرهت ُای اًْاع

 ّ ضذٍ بازیابی هذارک از خرّجی فایل ُای

 افسار ًرم بَ کتابطٌاختی اطالػات اًتمال

Endnote



هطاُذٍ اًْاع فرهت ُای 

استٌاددُی هذرک بَ 

رّش برّى هتٌی



تؼییي تؼذاد روَردّای لاتل 
ًوایص در ّز صفحِ اس ًتایج 

جستجَ

تَرق در صفحات ًتایج جستجَ



هحذٍدتز را خَد جستجَی هی تَاًیذ اهىاًات دیگز ٍ هٌطمی ػولگزّای اس استفادُ تا پیطزفتِ درجستجَی 

.وٌیذ تز دلیك ٍ

ٌِگشی advance search وٌیذ اًتخاب صفحِ تاالی اس را.

ُوٌیذ ٍارد جستجَ وادر در را خَد ًظز هَرد ّای ولیذٍاص. 

AND,OR) هٌطمی ػولگزّای اس استفادُ تا ***          ,NOT) تزویة ّن تا را ولیذٍاصُ چٌذ تَاًیذ هی 

.وٌیذ

وٌیذ تؼییي هتي در ًیش را هَردًظز ولیذٍاصُ یا ػثارت هحل هی تَاًیذ.

گشیٌِ اس استفادُ تا search option ًاهزتَط ًتایج تاسیاتی اس ٍ وزد هحذٍدتز تسیار را خَد ًتایج هی تَاى 

.وزد جلَگیزی

   ( advanced search )جستجَی پیشرفتِ
 



جستجَی پیشرفتِ



اهكاًات جستجَی پیشرفتِ

ترکیب کلیذّاژٍ ُای جستجْ 

با ػولگرُای هٌطمی

اضافَ کردى 

فیلذ جستجْ

disease

تؼییي هکاى کلیذّاژٍ 

هْرد ًظر در هذرک

اػوال هحذّدیت ُا پیص 

از جستجْ بَ هٌظْر 

جستجْی دلیك تر



Search Optionاهكاًات  

جستجَ  هحذٍد وزدى 
اًتطار تزاساس تاریخ 
هذرن

هحذٍد وزدى جستجَ  
هٌثغ تزاساس ًَع 

هماالت وٌفزاًس، )
هجالت ػلوی، هجالت 

...(ٍتجاری، گشارش 

جستجَ  هحذٍد وزدى 
هذرن ًَع تزاساس 

ساالًِ، همالِ، گشارش )
تیَگزافی، هطالؼِ هَردی 

ٍ)...

جستجَ  هحذٍد وزدى 
تزاساس ستاى هذرن

هحذٍد وزدى جستجَ  
تزاساس گزٍُ سٌی 



advance searchگسیٌِ ّای هَجَد در 

 Look up citation

Command line

Find similar



Look up citation جستجَ تزاساس اطالػات 
ػٌَاى، : وتاتطٌاختی هذرن هاًٌذ

ًام ًَیسٌذُ، تاریخ اًتطار، ضوارُ 
...استاًذارد تیي الوللی ٍ



Command line search

سهاًی وِ هیخَاّیذولیذٍاصُ ّای هختلفی  
را تا استفادُ اسػولگزّا تاّن تزویة وٌیذ ٍ  
یه جستجَی سزیغ ٍ دلیك داضتِ تاضیذ 

هی تَاًیذ جستجَی خَد را تِ صَرت  
.فزهَل در ایي تخص ٍارد وٌیذ



Find similar

  هْردًظر هذرن ازهتي بخطی تایپ با

findلسوت، درایي similar َب  

 ضٌاسایي را كلیذي كلوات طْرُْضوٌذ

.هی كٌذ بازیابي را هرتبط هذارن ّ



جستجَی تصاٍیر، جذاٍل ٍ ًوَدارّا

اًتخاب ًَع تصاٍیزی وِ 
.توایل داریذ در هذرن تاضذ

اًتخاب ًَع جذاٍلی 
وِ توایل داریذ در 

.هذرن تاضذ



جستجَ در فْرست الفبایي هذارک هَجَد در پایگاُ پرٍکَئست

ٍارد وزدى ػٌَاى یا تخطی اس 
در فیلذ ... ػٌَاى هجلِ، وتاب ٍ
جستجَ

تَرق در فْزست الفثایی ػٌاٍیي 
هذارن هَجَد در پایگاُ پزٍوَئست

تفىیه تواهی هذارن هَجَد در 
پایگاُ پزٍوَئست تزاساس ًَع 

...هٌثغ، هَضَع، ستاى ٍ



 -تْرق در فِرست هْضْػی

َ ُا الفبایی پایاى ًاه
تْرق در فِرست الفبایی 

َ ُا براساش هکاى   پایاى ًاه

(اسن کطْر ّ داًطگاٍ)

در هَضَعات ٍ هحتَای ٍیژُ هَجَد در پایگاُ( Browse)تَرق 

َ ُا  دستَ بٌذی پایاى ًاه

براساش هْضْع ّ 

هکاى

دستَ بٌذی هٌابغ آهْزضی 

هْجْد در پایگاٍ هاًٌذ 

فیلن ُای ّیذئْیی



تَرق در فْرست الفبایي عٌاٍیي فیلن ّای ٍیذئَیي در حَزُ پسشكي ٍ بْذاشت   

تَرق در فْزست الفثایی 
فیلن ّای ٍیذئَیی



داًلْد ّیذئْ

هطاُذٍ هذارک 

هرتبط

جستجْ در هْضْػات 

هطابَ براساش   

اصطالحات ًوایَ ای 

هذرک بازیابی ضذٍ

هطاُذٍ اطالػات  

کتابطٌاختی ّ فرهت 

استٌاددُی هذرک



هٌظَر استفادُ از اهكاًات بیشتر بِ  Proquestثبت ًام در پایگاُ 

...(رخیرُ، سازهاًذّي ٍ هذیریت جستجَّا ٍ)


