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ّ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   



اًتخاب پایگاُ هَرد ًظر جْت جستجَ

 با انتخاب این گزینھ میتوانید پایگاه اطالعاتی
.مورد نظر خود را انتخاب نمائید



جستجَی هقذهاتي یا سادُ

        
     

      

       
    
         

تا ٍارد وزدى ولیذٍاصُ هَرد ًظز در وادر
جستجَ، پایگاُ تِ صَرت خَدوار

ولیذٍاصُ ّایی را تِ ها پیطٌْاد هیوٌذ.  



هحذٍد وزدى جستجَ تِ
فایل ّای توام هتي



ًتایج جستجَ

ًوایص ًتایج تِ  
صَرت خالصِ

ًوایص ًتایج تا جشئیات

تؼذاد ًتایج

تعداد نتایج جستجو



        
     

   

مرتب کردن نتایج جستجو بر اساس میزان ربط

نتایج بازیابی شده بر اساس نوع منبع (ژورنال، مجالت و گزارشھا)؛ نوع مدرک؛ موضوع؛
سازمان مولف؛ زبان و ... قابل تفکیک ھستند



        

      

       

      

       
     
      
     
       
     
      
     

اهکاى پریٌت، ایویل کردى ّ رخیرٍ ًتایج ،

اًْاع فرهت ُای استٌاددُی ّ تِیَ اًْاع

فایل ُای خرّجی از هذارک بازیابی ضذٍ ّ

اًتمال اطالػات کتابطٌاختی بَ ًرم افسار

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
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امکانات جستجوی پیشرفته

 استفاده از عملگرهای جستجو

 اضافه کردن فیلد جستجو

محدود کردن 

جستجو بر اساس 

 آیتمهای موجود

تعیین 

مکان 

 کلیدواژه



 advance search های موجود درگزینه

Command line 
Field codes 
Search tips 

 

Command line search 

 

 

 

 

 

های مختلفی را با خواهیدکلیدواژهزمانی که می

استفاده از عملگرها با هم ترکیب کنید و یک 

د توانیجستجوی سریع و دقیق داشته باشید، می

جستجوی خود را به صورت فرمول در این بخش وارد 

 کنید. 

javascript:newPopup('/help/academic/webframe.html?View_Field_Codes.html');
javascript:newPopup('/help/academic/webframe.html?Search_Tips.html');


نیز  Search tipsو  Abstractمخفف  ABکند؛ مانند شما را با کدهای جستجو آشنا می field codesگزینه 

 کند. شما را انواع جستجو آشنا می

 

  است. Publicationگزینه بعد در صفحه اصلی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در باکس زیر عنوان یا بخشی از عنوان مجله، کتاب و ... را وارد کنید.

امکان تورق در فهرست 

الفبایی عناوین مدارک 

موجود در این پایگاه 

 اطالعاتی

تفکیک مدارک 

 موجود در پایگاه



 است.  Databaseگزینه آخر که به توضیح آن پرداخته خواهد شد، 

 

 

های اطالعاتی که در های اطالعاتی مربوط به کرونا ویروس و سایر بانکجستجوی شما را در بانک Proqestپایگاه 

proqest دهد. در صورتی که بخواهیم مطالب مربوط به کرونا ویروس را پیدا کنید بهتر است هستند، انجام می

Database .خود را محدود به کرونا کنید، سپس جستجو را انجام دهید 


