پایگاه اطالعاتی پروکوست شامل مجالت ،روزنامهها ،گزارشات علمی و  ...از بانکهای علمی گوناگون با پوشش
زمانی مختلف میباشد.
همچنین این پایگاه جامع ترین مجموعه پایان نامهها و رسالههای جهان است که از سال  1743تا کنون منتشر
شده است و متن کامل پایان نامهها و رسالههای دانش آموختگان سال  1997به بعد را در دسترس قرار میدهد.
جهت دسترسی به پایگاه  Proquestمیتوانید:
 به پورتال کتابخانه مرکزی پیوند «جستجو در پایگاههای اطالعاتی پیوسته» مراجعه نمایید.

 و یا از طریق آدرس مستقیم پایگاه  https://search.proquest.comاقدام نمایید.

:دسترسی به پایان نامه ها و رساله ها در موضوعات زیر








ProQuest Dissertations & Theses Global: Business
ProQuest Dissertations & Theses Global: Health & Medicine
ProQuest Dissertations & Theses Global: History
ProQuest Dissertations & Theses Global: Literature & Language
ProQuest Dissertations & Theses Global: Science & Technology
ProQuest Dissertations & Theses Global: Social Sciences
ProQuest Dissertations & Theses Global: The Arts

:دسترسی به مقاالت در بانکهای زیر
ABI/INFORM Collection (1971 - current)
Accounting, Tax & Banking Collection (1971 - current)

Arts & Humanities Database
Asian & European Business Collection (1971 - current)

Australia & New Zealand Database
Biology Database (1998 – current)
Business Market Research Collection (1986 - current)
Canadian Business & Current Affairs Database
Canadian Newsstream information
Career & Technical Education Database
Computing Database (1998 - current)
Continental Europe Database
Criminal Justice Database (1981 - current)
East & South Asia Database
East Europe, Central Europe Database
Education Database (1988 - current)
Family Health Database
Global Breaking Newswires
Health & Medical Collection
Health Management Database

India Database (1998 - current)
International Newsstream
Latin America & Iberia Database
Library Science Database (1970 - current)
Linguistics Database
Middle East & Africa Database
Military Database
Nursing & Allied Health Database
Political Science Database (1985 - current)
Psychology Database
Public Health Database
Religion Database (1986 - current)
Research Library
Science Database
Social Science Database
Sociology Database (1985 - current)
Telecommunications Database (1995 - current)
Turkey Database
UK & Ireland Database
US Newsstream (1980 – current)

:انواع روشهای جستجو
 جستجوی ساده-1

درج کلیدواژه

فقط مقاالت دارای متن
کامل نمایش داده شوند

امکان استفاده از
)تزاروس (اصطالحنامه

 جستجوی پیشرفته-2

- درج کلیدواژهها و انتخاب فیلد
امکان ترکیب چند کلیدواژه

انتخاب نوع منبع و نوع سند

 نحوه مرتب سازی- انتخاب زبان
تعداد نتایج در هر صفحه

کاربرد عملگرهای منطقی در ترکیب کلیدواژهها
Operator
AND
OR
NOT

NEAR/n
or
N/n

Description
Look for documents that contain all of your words or phrases.
Use AND to narrow your search and get fewer results.
Look for documents that contain any of your words or phrases.
Use OR to broaden your search and get more results.
Look for documents that contain one of your search terms, but not the
other.
Look for documents that contain two search terms, in any order, within a
specified number of words apart. Replace ‘n’ with a number. In the
example, 3 means within 3 words.
Used alone, NEAR defaults to NEAR/4.
Important to know: When you shorten NEAR to N, you must provide a
number. For example, internet N/3 media. If you search on internet N

Example
food AND
nutrition
food OR
nutrition
nursing NOT
shortage
nursing
NEAR/3
education
media N/3
women

media, ProQuest interprets N as a search term, rather than as a proximity
operator.
Look for documents that contain one search term that appears within a
specified number of words before a second term.
PRE/n
or
P/n or -

Replace ‘n’ with a number. In the example, 4 means the first term
precedes the second term by 4 or fewer words.
A hyphen (-) joining two terms within a search is equivalent to PRE/0 or
P/0.

nursing PRE/4
education
shares P/4
technologies
nursingeducation

 مرور مجالت-3

درج عنوان مجله مورد نظر

مرور الفبایی مجالت

امکان محدودسازی بر اساس
 موضوع، زبان، ناشر،نوع منبع

 -4مرور کلی بر اساس موضوع ،کشور ،صنعت ،کاال و ...

امکان جستجوی موضوع خاص یا مشاهده موضوعات اصلی و فرعی موجود

درج موضوع مورد نظر

چند نمونه از موضوعات موجود

مشاهده موضوع فرعی

تمام موضوعات اصلی دارای شاخه های فرعی هستند و کاربر را به سمت انتخاب بهترین کلیدواژه و
اصطالح موجود هدایت میکنند:

Dissertatison & Theses
پایگاه پروکوست یکی از جامع ترین مجموعههای پایان نامهها و رسالههاست که هر ساله بیش از 70000
پایان نامه از  700مؤسسه علمی برجسته در سراسر جهان به آن افزوده میشود.
پوشش موضوعی:
Business and Economics
Medical Sciences
Science
Technology
Agriculture
Social Sciences
Arts
Humanities










امکان جستجوی ساده و پیشرفته و مرور موضوعی و الفبایی در پایان نامه ها و رساله ها وجود دارد

درج کلیدواژهها

در قسمت  Browseامکان مرور موضوعی ،الفبایی و همچنین مشاهده پایان نامهها و رسالههای موحود در
کش.رهای مختلف از جمله ایران وجود دارد.

برای اطالعات بیشتر با گروه اطالع رسانی کتابخانه مرکزی (داخلی  3208یا  )4175تماس بگیرید.

