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SCOPUS
ه شده استیکی از بزرگترین پایگاه های استنادی و چکیده در جهان می باشد که توسط موسسه الزویر ارائ.

شامل مجالت علمی، کتاب ها و مجموعه مقاالت کنفرانس می باشد.

ر و علوم به ارائه نمایی کلی از تحقیقات جهان در زمینه های علوم، تکنولوژی، پزشکی، علوم اجتماعی، هن
.انسانی می پردازد

ندبا استفاده از ابزارهای هوشمند امکان ردیابی، تجزیه و تحلیل و نمودارسازی پژوهش ها را فراهم می ک.

75 تا زمان حاضر را به صورت روزآمد ارائه می دهد1970ناشر از سال 5000میلیون رکورد از بیش از.



.وارد شویدhttp://www.scopus.comبا آدرس Scopusبرای ورود به پایگاه 

http://www.scopus.com/


Register
کاناتی  با عضویت در این پایگاه می توانید به ام

چون ذخیره کردن اطالعات و سیستم آگاهی  
.رسانی دسترسی داشته باشید

را انتخاب Registerبرای عضویت گزینه 
.کنید و فرم عضویت را تکمیل نمایید



Login
و Loginدر مراجعات بعدی با انتخاب گزینه 

ز وارد کردن نام کاربری و رمزعبور می توانید ا
.امکانات این پایگاه بهره مند شوید



Scopusانواع جستجو در 

•Document search

•Authors search

•Affiliation search

•Advanced search



لید  در جستجو بر اساس مدرک شما می توانید بر اساس موضوع و ک
.واژه جستجو نمایید

عنوان مقاله،  )در منوی آبشاری فیلد دلخواه 
د  را انتخاب و جستجوی خو...( پدیدآور، چکیده و 

.را به آن فیلد محدود کنید



هایجعبهافزایشامکان+عالمتانتخاببا
شودمیفراهمراجستجو

وجستجهایجعبهتوانمی–عالمتانتخاببا
کردحذفرا

سال،محدودهچونهاییمحدودیتlimitقسمتدر
استشدهفراهمدسترسینوعومدرکنوعانتخاب

وجستججهتمنطقیعملگرهایازاستفادهامکانپایگاهایندر
.داردوجود



دهجستجو بر اساس نام نویسن

در این قسمت امکان بازیابی مدارک یک 
نویسنده خاص را وجود دارد

نام خانوادگی نویسنده : Author last nameدر قسمت 
نام کوچک نویسنده: Author first nameدر قسمت 

را وارد نمایید

نام سازمان یا موسسه ای Affiliationدر قسمت 
که نوسنده به آن وابسته است را وارد نمایید

رقمی منحصر به فرد 16همچنین با وارد کردن کد 
، می توان مدارک ORCIDهر نویسنده در قسمت 

آن نویسنده را جستجو کرد



ده اوبعد از جستجو اطالعات نویسنده مورد نظر، تعداد مقاالت و مدارک منتشر ش
نمایش داشده می شودh-indexتعداد استنادات ، شاخص 







یهافعالیتوتولیداتعلمی،وضعیتبررسیمنظوربه
جوجستازتوانمیخاصموسسهیکیادانشگاهیکعلمی

.کرداستفادهAffiliationsاساسبر

کیعلمیبروندادهایتمامبهشماجستجوایناساسبر
.یابیدمیدسترسیدانشگاه



در صفحه نتایج نام موسسه، جزییات و 
.تعداد مدارک نمایش داده می شود



موسساتموضوعی،بندیطبقهچوناطالعاتی
دادهنمایشدانشگاهخصوصدر...ومنبعهمکار،

.شودمی



انتومیجامعودقیقجستجوانجاممنظوربه
.کرداستفادهجستجوروشایناز

قیمنطعملگرهایازاستفادهباقسمتدراین
.دادانجامراجستجومختلفکدهایو

مربوطکدهایقسمتایندر
لقابهایعملگروفیلدهربه

.شودمیدادهنشاناستفاده

جستجوی پیشرفته



شدهبازیابیمدارکتعدادورکوردهالیستنتایجصفحهدر
.باشدمیمشاهدهقابل

منبعانتشار،تاریخنویسندگان،ناممقاله،عنوان:شاملرکوردهراطالعات
مقالهاستناداتتعدادومقالهآن



هماندررامقالهچکیده
دهدمینشانرکورد

رناشصفحهبهراکاربرقسمتایندر
.کندمیهدایترکوردآن

رنظموردرکوردبامرتبطرکوردهای
دهدمینمایشرا

میزاناساسبرشدهبازیابینتایجکردنمرتبامکانقسمتایندر
نامتاریخ،،شدهواردهایکلیدواژهبهوابستگیمیزاناستناد،

داردوجود...واولنویسنده



صفحه  ن همادر این قسمت این امکان وجود دارد که در 
ود محدی یگری دهاواژهبا کمک د را خوی جستجو، نتایج

.دکر



ه با امکان محدود کردن نتایج بازیابی شده جستجو شد
ع مقاله،  استفاده از دسته بندی نتایج به لحاظ زمانی، منب
وجود ...نام نویسنده، نوع مدرک و محدوده موضوعی و 

دارد 



:چونامکاناتیبهتوانمیجستجونتایجصفحهدر
جوامکان برگشت به صفحه جستجو و ویرایش فرمول جست•
امکان ذخیره جستجو •
امکان استفاده از آگاهی رسانی•
Rssامکان تنظیم •

.دسترسی داشت



:دشومیفعالزیرهایگزینهرکوردهرانتخاببا

Export :امکان گرفتن خروجی و ارسال آن به نرم افزارهای
مدیریت منابع مانند اندنوت وجود دارد

Download : امکان دریافت متن کامل رکورد در صورت
دسترسی داشتتن به ناشر فراهم می شود 



Export :امکان گرفتن خروجی و ارسال آن به نرم افزارهای
مدیریت منابع مانند اندنوت وجود دارد



View citation overview:نمکااگزینهینابنتخاابا
آنتجزئیاباهشدردکورهربهکههاییدستنااهمشاهد

بهداتستنااانمیزازکلیینمایکقعوادر.دمیشوهمافر
.دهدمیننشاراهشدبنتخاایهاردکور



Excludesگزینهبنتخاابا self
citations of all authors،انمیتو

ازراهنویسندهریهادیستناداخوادتعد
.دکرفحذنتایج

Excludeگزینهبنتخاابا Citations
from booksفحذهابکتابهدستناا

.دمیشو



View Cited by:لیسترد،کورهرایبرگزینهینابنتخاابا
.دمیشوهمشاهدندادادهدستنااردکورآنبهکهکیارمد



Add to My List:دنکرهخیرذنمکاا،گزینهینابنتخاابا
ونبدیبعدتجعاامردرانبتوتاهشدهمافرهشدبنتخاایهاردکور

.دکرمدیریتوهمشاهدراهشدهخیرذلیستد،مجدیجستجو



View references:بنتخااردکورهرایبر،گزینهینابنتخاابا
همشاهدردکورآنreferences(مآخذومنابع)لیستهشد

.دمیشو



.رد نمایش داده می شودکوآن رreferences(مآخذ و منابع ) لیست 



Create bibliography:انمیتو،گزینهینابنتخاابا
.دکرهمشاهدراردکورهربهدستنااهشیو



پستسیلهوبههشدبنتخاایهاردکورلساارنمکاا،گزینهینابنتخاابا
.شودمیهمافرنیکیولکترا



.دمیشوهمافرهشدبنتخاایهارکورپچانمکاا،گزینهینابنتخاابا



Analyzeگزینهبهانمیتو،Scopusتمکاناایگرداز search resultsدکررهشاا.
.دارددجووجستجونتایجدنکرنالیزآنمکاا،گزینهینابنتخاابا



،مانیزسابستگیواه،نویسند،مقالهرنتشاالساسساابرنالیزآ
.دگیرمنجااندامیتوموضوعیودهمحدورکمدعنور،کشومنا






