آشنایی با پایگاه اطالعاتی
Scopus
تاًه اطالػازی  Scopusتضسگسشیي تاًه اسسٌادی ٍ چىیذُ
ًَیسی جْاى اسر وِ زَسط ً Elsevierاضش ّلٌذی
 Science Directساُاًذاصی ضذُ اسر .این پایگاه ابسار خوبی
برای پژوهشگران در حوزه های مختلف است که نه تنها
اطالعات مقاالت و چکیذه آنها بلکه میسان استنادات آنها
را نیس بیان میکنذ .تِ ػثاسذ دیگش ػالٍُ تش جسسجَ ٍ

Help-5
SciVal-6

 Geneticsسا اص وادس دٍم ،دس ایي غَسذ هیتایسسی اص
ػولگشّای صیش اسسفادُ ًواییذ

 : Searchتااا ولیااه سٍی گضیٌااِ  Searchچْاااس ًااَع اهىاااى
جسسجَ ًوایاى هیضَد وِ ّش وذام داسای فیلذّای خااظ خاَد
هااااایتاضاااااذ ، Affiliation ، Author ، Documents
Advanced

 :ANDتشای زشویة دٍ هفَْم اسر ٍ دس غَسزی وِ تیي
دٍولیذ ٍاطُ دس ػثاسذ جسسجَ لشاسگیشد ،سوَسدّایی سا تاصیاتی
هی ًوایذ وِ ّش دٍ ولیذ ٍاطُ سا تا ّن داضسِ تاضذ.
 :ORجْر زشویة ولیاذ ٍاطُ ّاای هطااتِ تاِ وااس های سٍد ٍ
سوَسدّایی سا تاصیاتی هی وٌذ وِ یه یاا ّاش دٍ ولیاذ ٍاطُ سا دس
خَد داضسِ تاضذ.
 :AND NOTتشای جذا وشدى ٍ وٌاس گزاضسي یاه ولیاذ ٍاطُ
تِ واس هی سٍد ٍ ّشگاُ تیي دٍولیذٍاطُ تِ واس سٍد ،سوَسدّاایی سا
تاصیاتی هیًوایاذ واِ ولیاذ ٍاطُ اٍل سا ضااهل ٍولیاذ ٍاطُ دٍم سا
ًذاضسِ تاضذ.

 : Documentsایي جسسجَ اص  ۲لسور Search ٍ Limit
زطىیل ضذُ اسر.
دس اٍلیي لسور هطاتك ضىل صیش ٍاطُ هَسد ًظش جْر جسسجَ سا
ٍاسد ٍ دس وادس هماتل آى هىاًْایی سا وِ دس ًظش داسین ٍاطُ هَسد
ًظش سا جسسجَ وٌذ هحذٍد هی ًوایین.
مثالً :یاص تِ هماالزی دس صهیٌِ  Stem Cellهی تاضذ ،تِ ًحَی
وِ هَضَع هَسد ًظش دس ػٌَاى همالِ جسسجَ گشدد ،اتسذا ولیذٍاطُ
 Stem Cellسا ٍاسد ٍ اص وادس هماتل آى گضیٌِ Article Title
اًسخاب هیًوایین دس غَسزی وِ دس وادس ً Searchام ًَیسٌذُ
سا ٍاسد ًوایین تایسسی اص وادس هماتل آى گضیٌِ  Authorsسا
اًسخاب هیًوایین.

توجه :هی زَاى ػولگشّاا سا دس واادس ّاای هشتَطاِ ،زایاح ٍ دس
غَسزی وِ تیص اصچٌذ ٍاطُ ٍ یا یه ػثاسذ ٍاسد گشدد ایي خایگااُ
اطالػازی ،ػولگش  ANDسا اػوال خَاّذ ًوَد.
دس لسور  Limitهحذٍدیسْای هشتَط تِ صهاى اًسطاس همااالذ ٍ
ًیض ًَع هماالذ ٍ حَصُ هَضَػی خاظ هماالذ سا هطخع ًوائیذ.
تِ هٌظَس هحذٍد وشدى جسسجَ تِ فاغلِ صهاًی هَسد ًظش اص
گضیٌِ  Date Rangeاسسفادُ ًواییذ .دسغَسذ ػذم اًسخاب،
جسسجَی ضوا اص سال  ۰۶۹۱زاوٌَى سا دستشهی گیشد.

دسسشسی تِ هماالذ هؼسثش هیزَاى فؼالزشیي ًَیسٌذُ ،ساصهاى،
هشاوض زحمیمازی ٍ هجالذ ّسسِ سا دس حَصُ هَضَػی خاظ
زؼییي ٍ سزثِتٌذی وشد .تا ثثرًام دس ایي تاًه ٍ اسائِ خسر
الىسشًٍیىی خَد ،تطَس سٍصآهذ اص هماالذ ٍ اطالػاذ جذیذ هٌسطش
ضذُ دس حَصُ هَضَػی خَد اص طشیك خسر الىسشًٍیىی ،اطالع
وسة ًواییذ.

 Add to Scopus in the Last Daysتا اًسخاب ایي
گضیٌِ ،هماالزی سا وِ اص  ۷زا  ۰۱سٍصگزضسِ تِ سایر Scopus
اضافِ گشدیذُ جسسجَ خَاّذ ًوَد.

غفحِ اغلی سایر  Scopusاص  ۵لسور زطىیل ضذُ اسر:
Search-1
Sources-2
Alerts-3
List-4

ّ Document Typeواًطَس وِ هایداًیاذ اًاَاع هخسلفای اص
هااذاسن هاًٌااذ ٍ Article in Press ، Article ، Review
ٍ Letterجاَد داسد دس غاَسزی واِ ایاي هحاذٍدیر سا اًسخااب
ًٌواییذ ٍاطُ هَسد ًظش ضوا دس اًَاع هذاسن جسسجَ خَاّذ ضذ.

امکانات این بانک شامل موارد زیر است:

1

هی زَاًیذ فیلذّای هخسلفی سا اص ّش وادس اًسخاب ٍ ،تا ّن زشویة
ًوائیذ .هثالً" هَضَع  Stem Cellاص وادس اٍل ٍ هَضَع
2

3

تؼذ اص اػوال هحذٍدیر ّای فَق گضیٌِ  Searchسا ولیه ًوَدُ
ٍ ٍاسد غفحِ ًسایج جساسجَ ضاَیذ دس غافحِ ًساایج جساسجَ،
زؼذاد هماالذ ،دس تاالی غفحِ ًوایص دادُ ضذُ اسر
Refine results
دس سور چح ًسایج جسسجَ گضیٌِ ای زحر ػٌَاى Refine
 resultsهطاّذُ هیًواییذ .تا اسسفادُ اص ایي گضیٌِ لادس خَاّیذ
تَد جسسجَی خَد سا هطاتك دلخَاُ هحذٍد ًواییذ هحذٍدیر
ّای ایي خاالیص ػثاسزٌذ اص Document ٍ Subject Area
 : ٍ Source Title ٍ Author Name ٍ Year ٍ Typeوِ
تِ زفػیل تِ زَضیح آى هی خشداصین
 : Author Nameدس ایي تخصً ،ام ًَیسٌذگاى هماالذ هَسد
جسسجَ اص تیطسشیي همالِ زا ووسشیي همالِ لاتل هطاّذُ اسر
 : Yearدسایي هَسد هیزَاًیذ هماالذ سا دس سال هَسد ًظش
هطاّذُ ًوائیذ
 : Document Typeهی زَاًیذ هماالذ سا تش اساس ًَع
هذسن تطَس هثال  Reviewیا  Articleهطاّذُ ًواییذ.
 : Subject Areaدس ایي لسور هماالذ جسسجَ ضذُ تِ
زفىیه هَضَع هَسد هطالؼِ هطاّذُ هی گشدد.

توجه :تا ولیه سٍی گضیٌِ  Export Refineهیزَاى اص ًسایج
خشٍجی اوسل گشفر
توجه :دس وٌاس گضیٌِ  Limit toگضیٌاِ ٍ Excludeجاَد داسد
وِ تشخالف آى ػول هایًوایاذ .دس ٍالاغ گضیٌاِ  Excludeتاِ
هؼٌی حزف هحذٍدیر اػوال ضذُ دس ًوایص جسسجَ هیتاضذ
اطالعات بازیابی شذه از نتیجه جستجو عبارت است از:
ػٌَاى همالًِ ،امًَ ،یسٌذُ ،سال اًسطاس ،ػٌَاى هجلِ ٍ دس ًْایر
زؼذاد اسسٌادّای همالِ .تذیْی اسر تشای اسسٌاد تِ همالِّا
4

تایسسی هذزی اص اًسطاس آى گزضسِ تاضذ لزا هیضاى اسسٌاد تِ
همالِّای جذیذ تسیاس خاییي ٍ دس هَاسدی غفش خَاّذ تَد
دس ریل ػٌَاى همالِ ۰ ،گضیٌِ صیش هطاّذُ هیگشدد:
 : View abstract -۱تا ولیه تش سٍی ایي گضیٌِ های زَاًیاذ
خالغِ همالِ سا هطاّذُ ًواییذ.
 : View at Publisher -۲تا اًسخاب ایاي گضیٌاِ تاِ ساایر
ًاضش هجلِ هسػل ٍ چٌاًچِ داًطگاُ آى تاًه سا خشیاذاسی واشدُ
تاضذ تِ هسي واهل آى همالِ دسسشسی خَاّیذ یافر.

 : Add to Listتشای رخیشُ ًسایج جسسجَ اص گضیٌِ فَق
اسسفادُ هیًوایین اتسذا همالِ ّایی ساوِ هایل تِ رخیشُ ًوَدى
آًْا ّسسین تا ػالهر  هطخع ٍ ػثاسذ  Add to Listسا
اًسخاب هیًوایین .خس اص آى تا تاص ًوَدى گضیٌِ  Listهمالِ ّای
هَسد ًظش سا رخیشُ لطؼی ٍ تا دادى یه ًام ،آًشا دس Profile
خَد لشاس هی دّین وِ دسّش صهاى جْر تاصیاتی هی زَاى تِ آى
سجَع ًوَد الصم تِ یادآٍسی اسر تشای اسسفادُ اص ایي اهىاى
تایسسی لثالً ً Registerواییذ

 : Related documents -۳تا اساسفادُ اص ایاي گضیٌاِ های

 : Downloadجْر اخز هسي واهل چٌذ همالِ تطَس ّوضهاى اص

زَاًیذ تِ هماالذ هشزثط (تِ ػثاسذ تْسش همااالزی واِ حاذالل دس
یه سفشًس تا ایي همالِ هطسشن ّسسٌذ) دسسشسی داضر

ایي گضیٌِ اسسفادُ هیًوایین تشای ایي واس اتسذا همالِّا سا
اًسخاب ٍ گضیٌِ  Downloadولیه ًواییذ الصم تِ روش اسر
وِ الصهِ اسسفادُ اص ایي اهىاى ًػة تشًاهِ  Javascriptتش سٍی
واهدیَزش هیتاضذ.

) : Author(sتا ولیه تاش سٍی ّاش یاه اص اسااهی هایزَاًیاذ
زواهی همااالزی واِ زَساط آى ًَیساٌذُ ًَضاسِ ضاذُ هطااّذُ
ًواییذ.

 : Cited Byدس ایي لسور فمط اسسٌاداذ ًَیسٌذگاى دیگش تِ

 : Cited byتا اسسفادُ اص ایي گضیٌِ اسسٌادّای یه همالِ یا تاِ

همالِ هَسد ًظش سا ًوایص هی دّذ.

ػثاسزی هماالزی وِ ایي همالِ سا سفشًس همالِ خاَد لاشاس دادُ اًاذ
هطاّذُ ًواییذ واافی اسار واِ تاش سٍی ػاذد هماتال همالاِ دس
 cited byولیه ًوَدُ ٍ فْشسر آى سا هطاّذُ ًواییذ.
 : Year, Sourceتِ زشزیة سال اًسطاس ٍ اطالػاذ وساتطٌاسی
هٌثغ سا اسائِ هی دّذ
 آیىَى ّایی دس تاالی ًساایج جساسجَ ٍجاَد
داسد وِ ػثاسزٌذ اص:
Export ،View citation overview
Cited By Add to ،Download ،
 More ٍView ،Listوِ تاِ زَضایح آى
هیخشداصین.

 : Authorتشای جسسجَی هماالذ ٍ اسسٌادّای یه ًَیسٌذُ
گضیٌِ فَق سا هطاتك ضىل ریل اًسخاب ًواییذ.

توجه :لثل اص اسسفادُ اص گضیٌِّای فَق تایسسی هماالذ سا تا
گزاضسي ػالهر ًطاى داس اًسخاب ًواییذ
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 : Author IDضواسُ ای اسر وِ تِ یه ًَیسٌذُ زؼلك هی

 : H- Graphهطاّذُ ًوَداس ٍضؼیر هماالذ تش اساس ضاخع

ٍ : Authorsاسد وشدى ًام خاًَادگی ًَیسٌذُ هَسد ًظش
 : Show Exact matches Onlyدسغَسذ زوایل تِ اًطثاق

گیشد.

جسسجَ فمط تا ًام وَچه هَسد ًظش ضوا ایي گضیٌِ سا اًسخاب
ًواییذ .تِ ػٌَاى هثال هیخَاّین هماالزی سا وِ زَسط
دوسشػثاس یضداًثذ ًَضسِ ضذُ اسر هطاّذُ ًوایین ،گضیٌِ فَق
سا ػالهر گزاسی هی ًوایین

 : Documentsلیسر ولیِ همالِ ّای ًَیسٌذُ هَسد

تاضذ.

 H Indexصهاًیوِ زؼذاد اسسٌاداذ تِ هماالذ یه ًَیسٌذُ تا
زؼذاد هماالزص تشاتش هی ضَد  H Indexآى ًَیسٌذُ زؼییي
هیگشدد .تِ ػٌَاى هثال ًَ H Indexیسٌذُ هَسد جسسجَی ها
ػذد  8هی تاضذ .یؼٌی  8همالِ اص همالِ ّای ًَیسٌذُ فَق
هطاتك ضىل تاال حذالل  8تاس تِ تاال اسسٌاد داضسِ اسر

 : Affiliationدس غَسذ زوایل هیزَاًیذ ًام ساصهاى ًَیسٌذُ

 : Co-authorsفْشسر ًَیسٌذگاًی اسر وِ دس زْیِ همالِ ّا

 : Documentsهطاّذُ ًوَداس ٍضؼیر هماالذ تش اساس سال

هَسد ًظش سا ٍاسد ًواییذ دس غیش ایٌػَسذ اهىاى هحذٍد وشدى ًام
ساصهاى دس هشاحل تؼذ ًیض اهىاى خزیش اسر تِ ػٌَاى هثال
داًطگاُ ػلَم خضضىی اغفْاى
دس غَسزی وِ ًام وَچه ًَیسٌذُ هَسد ًظش سا دلیماً
ًویداًیذ ًام فاهیل اٍ سا ٍاسد وشدُ ٍ گضیٌِ  Searchسا ولیه
ًواییذ ٍ ٍاسد هشحلِ تؼذ هی ضَیذ
دس غفحِ فَق تا گزاضسي ػالهر دس وٌاس آًْا گضیٌِ Show
 Documentsسا ولیه ًواییذ.
دس ایي غفحِ تا ولیه تش سٍی ّش یه اص ًَیسٌذگاى ،جضئیاذ
واهل ًَیسٌذُ تِ ضشح صیش ًوایاى هیگشدد.

تا ًَیسٌذُ ّوىاسی ًوَدُ اًذ .تا ولیه تش سٍی گضیٌِ فَق
فْشسر ًَیسٌذگاى ّوىاس ًوایاى ٍ دس غَسذ زوایل هی زَاى
ٍضؼیر همالِ ّای آًْا سا ًیض هطاتك هَاسد گفسِ ضذُ هطاّذُ
ًوَد.

اًسطاس ،هَضَع ٍ

جسسجَی ها هی تاضذ
 : Cited Byول اسسٌاد تِ همالِ ّای ًَیسٌذُ هَسد ًظش هی

 : Citationsهطاّذُ ًوَداس ٍضؼیر هماالذ تش اساس هیضاى
اسسٌاد.

 : H-Graphایي ضاخع ،اتضاسی تشای اسصیاتی همالِ ّای
ًَیسٌذگاًی اسر وِ اص سال  ۰۶۶۱الذام تِ چاج همالِ ًوَدُ
اًذ تا اًسخاب ایي گضیٌِ غفحِ ای ًوایاى هی ضَد وِ ایي اسصیاتی
سا تِ  ۰سٍش صیش اًجام هی دّذ.

 : Affiliationتِ هٌظَس تشسسی ٍضؼیر ػلوی هَسسِ ای
خاظ ٍ یا یافسي اضىال هخسلف ًامّای یه ساصهاى دس تاًىْای
اطالػازی ،گضیٌِ فَق سا ولیه ٍ دس وادس هشتَط تِ Affiliation
ًام هَسسِ یا داًطگاُ هَسد ًظش سا ٍاسد ًواییذ.
 -۱اتسذا ًام داًطگاُ سا دس لسور جسسجَ ٍاسد ٍ گضیٌِ Search
سا ولیه ًوایین.
دس غَسزی وِ ًام ساصهاى وِ تِ ًحَی دس اسزثاط تا داًطگاُ هَسد
ًظش هیتاضٌذ سا دلیماً ًوی داًین (هثال) اتسذا ٍاطُ ٍ Ardabilاسد
ٍ سدس اص تاوس وطَیی تاص ضذُ داًطگاُ هَسد ًظش سا اًسخاب
هی ًوایین
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 : Advanced Searchدس ایي جسسجَ هیزاَاى ولیاذ ٍاطُ سا
ٍاسد ٍ تا لشاس دادى وذ ّایی وِ خَد سایر هطخع ًوَدُ لثل اص
ٍاطُ ًَع آى سا هطخع ًواییذ .زوااهی واذّا دس جاذٍلی هطااتك
ضىل صیش هطخع گشدیذُ اسر وِ تا دٍتاس ولیه وشدى تاش سٍی
آى تِ وادس هشتَط تاِ جساسحَ هٌسمال ٍ زَضایحاذ هشتاَط تاِ
اسسفادُ آى ًوایاى هی گشدد

* جْر هطاّذُ داًطگاُ ّا ٍ هَسسازی وِ تا داًطگاُ هَسد
جسسجَی ها ّوىاسی هیًوایٌذ سٍی ػٌَاى داًطگاُ ولیه
ًواییذ .ػالٍُ تش هطاّذُ هَسساذ ّوىاس ( Collabrating
 ) Affiliationsهی زَاى ٍضؼیر ػلوی داًطگاُ سا اص ًظش ًَع ٍ
زؼذاد هماالذ ًَضسِ ضذُ (  ) Documentsزؼذاد ًَیسٌذگاى،
( ،) Authorsػٌَاى هجالزی وِ هماالذ دس آًْا تِ چاج سسیذُ
(ً ، )Sourcesوَداس صهیٌِ هَضَػی هماالذ چاج ضذُ
( .....ٍ ، )Subject Areasسٍیر ًوَد.
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