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 داًشکذُ پزستاری الیگَدرس

 



 رٍسًاهِ هجالت، شاهل Proquest پایگاُ
 علوی باًکْای اس ... ٍ علوی گشارشات ّا،

 .باشذ هی هختلف سهاًی پَشش با گًَاگَى
 ًاهِ پایاى هیلیَى 2 اس بیش دارای ّوچٌیي

 کاًادا ٍ آهزیکا دکتزای ٍ ارشذ کارشٌاسی
 صَرت بِ تحصیلی ّای رشتِ تواهی در

  930000 اس بیش ٍ است هیکزٍفیلن ٍ چاپی
 توام الکتزًٍیکی فزهت با آى ًاهِ پایاى
 .است دستزس قابل هتي



خَد ٍارد  URLبزای استفادُ اس ایي پایگاُ آدرس سیز را در 
 :ًواییذ

www.umi.com/pqdauto 
 

 



1- Basic Serach 

2-Advanced Search 

3-Topics 

4-Browse 

5-Publications 



 

 کلمات کلیذی را در ایه قسمت
 يارد وماییذ ي 

 Dissertation & Theses  
 را اوتخاب کىیذ 

جستجَ فقط 
در پایاى ًاهِ 

 ّا



 

امکان محذيد 
 کردن جستجً

 RSSایجاد 
 Alertتىظیم 

امکان مرتة  
 سازی



 



 

 تٍ صًرت پیش فرض
 جستجً در تمامی تاوکُای

 مًجًد صًرت می گیرد 

 اوتخاب محذيدٌ زماوی

 جستجَ در کلیِ باًکْای اطالعاتی پزٍکَست



 

 دسترسی بٍ وتایج 
 دستٍ بىذی شذٌ

 خريجی فایلُا

 رکًردَای اوتخاب شذٌ
هَضَعات پیشٌْاد  

شذُ تَسط  
Proquest 

 مشاَذٌ پایگاٌ 
 بٍ زباوُای مختلف



 



 



 



 



 

قادر  proquestپایگاٌ 
است مته مقالٍ را تٍ زتان  

 دیگر ترجمٍ ومایذ



 



 

 جستجًی َمسمان
 چىذیه  کلیذياشٌ در   

 فیلذَای مختلف

 تعییه 
 تاوک اطالعاتی
 ي محذيدٌ زماوی
 ي سایر تىظیمات



 



 



 



 

1 

2 

 مًضًعات پیشىُادی 
 proquestتًسط 

 مًضًعات ومایٍ شذٌ در 
Proquest   

 بٍ صًرت الفبایی



 

 مرير گسارشات
 صىعتی ي تجاری،  

 جستجًی تحقیقات، 
 گسارشات شرکتُا

 ي کشًرَای مختلف 



 سالُای مًجًد



 فُرست مىذرجات 

 جستجًی مقالٍ مًرد ویاز
 در ایه مجلٍ 

 مشاَذٌ شمارٌ َای
 مختلف 



 بزای جستجَی یک عبارت دٍ یا سِ کلوِ ای آى را داخل
 گیَهِ قزار دّیذ

عالهت ستارُ بِ جای یک یا چٌذ حزف بِ کار هی رٍد 
عالهت سؤال بِ جای یک حزف بِ کار هی رٍد 

 



AND (ًتایج هحذٍد هی شَد)تواهی کلوات را جستجَ هی کٌذ 
ORًتایج گستزدُ هی )ّز یک اس کلوات را بِ تٌْایی جستجَ هی کٌذ

 (شَد
AND NOT کلوات بعذ اس آى حذف هی شَد 

W/3 ِکلوِ بیي آًْا جستجَ هی کٌذ 3دٍ کلوِ کلیذی را تا فاصل 
W/PARA کلوات کلیذی را در یک پاراگزاف جستجَ هی کٌذ 
W/DOC سهاًیکِ کلیذٍاصُ ای را درcitation and document 

text جستجَ هی کٌیذ هی تَاًیذ اس ایي عولگز استفادُ کٌیذ 
PRE/3  هقاالتی را پیذا هی کٌذ کِ در آًْا کلوِ کلیذی اٍل قبل اس

 آهذُ باشذ کلوِ کلیذی دٍم


