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SCOPUS 

مقدمه•

SCIENCEهلندیناشرELSEVIERتوسطکهاستجهاننویسيچکیدهواستنادیبانکبزرگترینSCOPUSاطالعاتيبانک• DIRECTازیکيواقعدروشدهاندازیراه
.باشدميآمریکاISIاستنادیپایگاهرقیبان

کندميارائهروزآمدصورتبهحاضرحالتا1970سالازراناشر5000ازرکوردمیلیون70کتاب،عنوان15000ژورنال،عنوان22800ازبیشپایگاهاینحاضرحالدر•

وجستجوبرعالوهدیگرعبارتبه.کندميبیاننیزراآنهااستناداتمیزانبلکهآنهاچکیدهومقاالتاطالعاتتنهانهکهاستمختلفهایحوزهدرپژوهشگرانخوبيابزارپایگاهاین•
پستوارائهبانکایندرنامثبتبا.کردبندیرتبهوتعیینخاصموضوعيحوزهدرراهستهمجالتوتحقیقاتيمراکزسازمان،نویسنده،ترینفعالتوانميمعتبرمقاالتبهدسترسي

.نماییدکسباطالعالکترونیکيپستطریقازخودموضوعيحوزهدرشدهمنتشرجدیداطالعاتومقاالتازروزآمدبطورخود،الکترونیکي

:استشدهتشکیلقسمت5ازSCOPUSسایتاصليصفحه•

•1-SEARCH 2-SOURCES     3-ALERTS       4-LIST         5-HELP      6-SCIVAL





نامثبت 



کار عملی

REGISTER

(ثبت نام)



SCOPUSجستجو در بانک اطالعاتی 
هر کدام از گزینه ها دارای فیلدهای خاص 

. خود مي باشد

محدودیتهای مربوط به Limitدر قسمت
زمان انتشارمقاالت و نیز نوع مقاالت را 

.مشخص مي نمائیم 



نحوه محدود کردن یافته ها



: REFINE RESULTS
راخودجستجویبودخواهیدقادرگزینهاینازاستفادهبا

پاالیشاینهایمحدودیت.نماییدمحدوددلخواهمطابق
Subjectازعبارتند AreaوDocument TypeوYear

Authorو NameوSource Titleو...



ادامه

به معني حذف محدودیت اعمال   EXCLUDEگزینه •
. شده در نمایش جستجو مي باشد

ها در محدودیت اعمال به معني   LIMIT TOگزینه •
. نمایش جستجو مي باشد

مي EXPORT REFINEبا کلیک روی گزینه : توجه•
توان از نتایج خروجي اکسل گرفت



)عالمتگذاشتنبارامقاالتبایستيفوقهایگزینهازاستفادهبرای* انتخابدارنشان(
.نمایید

شکلبهوجيخرخودجستجویازنتایجتوانميالکترونیکيپستوپرینتآیکونازاستفادهبا*
PrintیاE-Mailنماییدتهیه.

مينمایشرارکورد20تانمایشصفحهعادیحالتدر
هصفحپاییندرتوانیدميتمایلصورتدروليدهد

Displayدهیدقراربزرگتراعدادرویرا.

استناداتفقطقسمتایندر
نظرموردمقالهبهدیگرنویسندگان

دهدمينمایشرا



شخصماستنادهاکلنهایتدروسالتفکیکبهاستنادهافوقصفحهدر
سالاستنادهایکلجدولداخلاعدادرویبرکلیکبا.استگردیده
مشاهدهتوانميرا)کردنداستنادفوقمقالهبهکهمقاالتي)مذکور

تشمقاالبهخودنویسندهکهرااستنادهایيکهاستذکربهالزم.نمود
هبتمایلصورتدرلذااستگردیدهاحتسابجدولایندراستنموده
Citationsگزینهفوقهایمقالهاحتسابعدم of all Authors

Selfبگذاریدعالمتفوقصفحهباالیدررا.



جستجو براساس نام نویسنده





AFFILIATION : جستجو براساس
وابستگی سازمانی



SOURCES

جستجو براساس عنوان یا کلیدواژه در عنوان-1
 ISSNجستجو بر اساس -2

جستجو براساس ناشر-3
Open Accessجستجوی مجالت -4



1-SEARCH ALERTS  2-AUTHOR CITATION ALERTS 3-
DOCUMENT CITATION ALERTS 

Search Alerts:چاپازباشیدداشتهتمایلچنانچه
عاطالاستمشابهماجستجویموضوعباکهجدیدیمقاالت

Saveگزینهیابیم as Alertراجستجونتایجصفحهدر
برکلیکباسایتبهورودبعدیدفعاتدرتانماییدفعال
نماییدمشاهدهراآنهاAlertروی



کار عملی

•JOB STRESS



SCIVALپایگاه
برایسنجيعلمابزارهایترینایحرفهازیکي،ELSEVIERمحصوالتازSCIVALپایگاه•

ویننهایشاخصبرمبتنيکهشدهطراحيهاسازمانپژوهشيعملکردکیفيوکميارزیابي
.باشدميسنجيعلم

وارزیابيکشور220ازراپژوهشيموسسهودانشگاه8500ازبیشپژوهشياطالعاتپایگاهاین•
.استکردهبندیرتبه

.استشدهتحلیلوتجزیهوگردآوریSCOPUSاطالعاتيبانکازپایگاهایناطالعات•

بهنسبتراخودپژوهشیعملکردکهدهدمیشمابهراامکاناینSCIVALپایگاه•
ژوهشیپروندتحلیلوتجزیهوجمعیمشارکتتوسعهامکانونمایید،مقایسههمتایان

.سازدمیمهیارا



PERSONAL PROFILE ACCESS
Modify personal details &

preferences:اطالعاتدرتغيير

Userقبيلازشخصي name ,

Password , E-mailو...

2-Export and reference

management settings:در

افزارهاينرماشتراكصورت

.Refمانندمديريتي Managerاين

گرفتنجهتراگرجستجوگزينه

.کردخواهدياريخروجي

3-Change Password:تغيير

شدنRegisterبهمربوطاطالعات

.سايتدر

1-Saved Searches:دسترسيجهت

ايندرشدهانجامجستجوهاينتايجبه

درتغييرياکردنUpdateامکانصفحه

تغييردرياآنکردنذخيره، جستجو

Alertداردوجود.

2-Alerts:تمامبهدسترسيAlert

.شدهساختههاي

3-Saved Lists:جدولمشاهده

.شدهانجامجستجوهاي

4-Grouped Authors:مشاهده

.نويسندگانبهمربوطجزئيات



SCOPUSنحوه ویرایش پروفایل شخصی در پایگاه 



زینهانتخاب نویسنده مورد نظر و کلیک روی گ
REQUEST TO MERGE AUTHORS



ثبت نام کرده باشید و با کاربری و رمزعبور SCOPUSدر صورتیکه قبال در پایگاه 
.  اشدخود وارد شوید کاربری شما در باالی صفحه این پایگاه قابل رویت می ب

 Request toبا کلیک کردن روی 

merge authors صفحه فوق گشوده
.می شود



REVIEW DOCUMENTS

 Search forبرای حذف یا افزودن مقاله گزینه 

missing documentsکنیدرا انتخاب

https://www.scopus.com/feedback/author/request_merge_authors.uri?origin=AuthorNamesList&id=55199878200,57194147024#/document_search_result


REVIEW AFFILIATION

https://www.scopus.com/feedback/author/reviewDocument.uri?afwFlowId=1528536268813


لینک SCOPUSدر این مرحله نویسنده می بایست به منظور شروع فرآیند بررسی تیم 
را به پست الکترونیکی خود تایید کندVERIFICATION EMAILارسالی 



بازراایمیلدوهربایستميکرد،خواهیددریافتSCOPUSازایمیل2•
.نماییدکلیکارسالهایلینکرویوکرده

شود،تاییدبایدمقررموعددرارسالیهایایمیلباشیدداشتهتوجه
مجددا  اینبنابر.کردخواهدردراشمادرخواستبهاینصورتغیردر

.نماییدطیبایدرامراحل

پروفایلهفتهیکتاحداکثرSCOPUSاطالعاتيپایگاهتوسطبررسيازپس•
مقاالت،تعدادمانندسنجيعلمصحیحاطالعاتشاملشده،روزآمدسازی

سالوعلميهمکاراناستنادکننده،مقاالتلیست،H-INDEXاستنادات،
.شودمي...ومقالهارائه





سپاسگزارمشماتوجهاز


