یکی از مهمترین و اساسی ترین پایگاه های اطالعاتی موجود در  ، ProQuestپایگاه اطالعاتی پایان نامه ها می باشد
که بیش از 3میلیون پایان نامه را از  700موسسه آکادمیک و دانشگاهی در جهان پوشش میدهد.

معرفی ProQuest
 ProQuestمجموعه ای از پایگاههای اطالعاتی است که شامل پایان نامه ها ،سخنرانی ها ،مقاالت نشریات علمی
وگزارش ها می باشد .این پایگاه در واقع یک سرویس الکترونیکی بهم پیوسته از انتشارات مختلف است .پوشش
موضوعی این پایگاه ها پزشکی ،علوم اجتماعی ،علوم و تکنولوژی ،تاریخ ،هنر ،تجارت ،علوم کامپیوتر ،برق ،مخابرات و
زبان و ادبیات است .این مجموعه ،اطالعاتی از ناشران مختلف از قبیل ,Oxford, Springer, Emerald,
 CRCPressو ...را جمع آوری کرده و امکان دسترسی به متن کامل پایان نامه ها و مقاالت را برای محققین فراهم

جستجو در ProQuest
برای جستجو در این پایگاه اطالعاتی ،به آدرس  /https://search.proquest.comبروید.
جستجوی ساده (:)Basic Search

می کند .جهت دسترسی به پایگاه  ProQuestخارج محیط دانشکده علوم پزشکی الرستان ،ثبت نام در پایگاه الزامی
است .ثبت نام در  ProQuestبسیار ساده است .پس از رود به پایگاه به آدرس
 ، /https://search.proquest.comبا کلیک بر گزینه  Registerدر قسمت باال و سمت راست صفحه می
توانید با استفاده از ایمیل سازمانی در این پایگاه ثبت نام نمایید.
 ProQuestپايگاه اطالعاتی معتبری شامل:


روزنامه ها



پایان نامه ها



مجالت آکادمیک



مطالب منتشر شده در رادیو و تلویزیون



گزارشات شرکت ها



کتاب ها



مدارک دولتی



نقشه ها و...

جستجوی پیشرفته (:)Advanced Search

در حال حاضر ،دسترسی به پایگاه های زیر مجموعه  ProQuestدر دانشکده علوم پزشکی الرستان به شرح ذیل
برقرار است:





ProQuest Biology Journals
)MEDLINE® (1946 - current
)ProQuest Dissertations & Theses (PQDT
ProQuest Health & Medical Collection
ProQuest Nursing & Allied Health Source
ProQuest Psychology Journals








جستجوی پیشرفته گزینه های بیشتری برای جستجو در اختیار شما می گذارد.
در این روش ،چند کادر برای جستجوی موضوع خود در اختیار دارید.
می توانید چند عبارت جسجو را با هم و با استفاده از عملگرهای ( )AND, OR, NOTجستجو کنید و
محدودیت های زیادی اعمال کنید.

تمرين:
به دنیال مقاالت مروری درباره آموزش به بیماران آسمی هستید که در سه سال اخیر نوشته شده باشد و می خواهید
کلمه آموزش به بیمار در عنوان مقاله ذکر شده باشد.
جهت اجرای جستجو ،مراحل زیر را دنبال کنید:




عبارت ) Asthma AND ti (Patient Educationدر کادر جستجوی پیشرفته وارد کنید.
از منوی آبشاری ،Publication Dateگزینه  Last 3 Yearsرا انتخاب نمایید .سپس بر روی کلید
 Searchکلیک کنید.

.2
محدود کردن نتايج جستجو
.1

در صفحه نتایج جستجو می توانید جستجوی خود را به موارد زیر محدود نمایید.
Fulltext OR Peer Reviewed
Source Type
Publication Title
Subject
Location
Language
Database

گروه اطالع رسانی پزشکی/دانشکده علوم پزشکی الرستان









با کلیک بر گزینه  ”Citeمی توانید اطالعات رفرنس نویسی منابع انتخابی خود را به نرم افزارهای رفرنس
نویسی از قبیل  EndNoteانتقال دهید.

