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  Scopus پایگاه اطالعاتی معرفی

علمی و   ، ژورنال ھمتا، اعم از کتابمتون دارای داوری » استناد«و » چکیده«بزرگترین بانک اطالعاتی 

بنابراین امکان  دھد نشان میرا نیز  ن کاملمت ن بانک عالوه بر چکیدهای .ستمقاالت کنفرانسی جھان ا

ناشر  الزویرتوسط  ٢٠٠۴اسکاپوس اواخر سال   است پذیر محاسبھ تعداد استنادات برای ھر مقالھ امکان

ت تا زمان حال را بصور 1970ھزار ناشر از سال  5رکورد از میلیون 60حدود اندازی و  ھلندی راه

  . روزآمد ارائھ می دھد

 (h-index) شاخص اچو ھمچنین  (Citation) کند تعداد استنادات این پایگاه داده بھ محققین کمک می

وجو و  و عالوه بر جست ندھای مختلف را بشناس تر در زمینھپژوھشگران بر. مقاالت خود را مدیریت کنند

 .دنو تاثیر آنھا را پیگیری نمایین موضوعات، آنھا را آنالیز کشف جدیدتر

  

 

 

  

  

  

https://www.elsevier.com/
https://www.writeme.ir/%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-h-index/
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 و دارای صفحھ ساده و کاربر پسند  copusS  http://www.scopus.com اطالعاتی   هپایگا آدرس

در مراجعات بعدی دیگر نیازی بھ ثبت نام . ثبت نام الزامی استبرای استفاده از امکانات این سایت . است

  .نیست و با وارد کردن نام کاربری و کلمھ عبور می توانید از امکانات سایت استفاده نمود

  

  :انواع جستجو

  قسمت درDocuments کلید واژه مورد نظر را در  .د داردجووموضوعی ی جستجون مکاا

ه و نویسنده، چکید، مقالھان قبیل عنواه از لخودفیلد وی آن برری روبشای آمنوکادر وارد کرده از 

یتھایی ودمحد،  Limitقسمت در . ود می کنیمفیلد محدآن بھ د را خوی جستجوب و نتخارا ا... 

 دسترسیو  (Document Type)رک مدع نو، (Date Range)سالی وده مانند محد

)(Access type ل می شوندعماا. 

  در قسمتAuthors امکان جستجو در نام نویسنده یا نویسندگان را می دھد.  

  در قسمتAffiliation ای ع برقدر وا. آوردبدست ر را یا کشوه نشگاداعلمی یک ات تولیدان میتو

  .دکرده ستفااین گزینھ ان از امیتوص علمی یک موسسھ خای فعالیتھای جستجو

  در قسمتAdvanced  می توان چند آیتم را با استفاده از عملگرھای بولین جستجو کرد.  

ALL("Cognitive architectures") AND AUTHOR-NAME(smith) 

TITLE-ABS-KEY(*somatic complaint wom?n) AND PUBYEAR AFT 1993 

  

http://www.scopus.com/


 

 

  :نکتھ ھای الزامی برای جستجو

 تا نتایج مرتبط ھید ار دقر{ } یا " " خل رت را داعباآن خل رت، آن را دایک عبای جستجوای بر

 با موضوع مورد نظر جستجو شود

 و ؟ * کوتاه سازی مثل    یاـھدنمااز ی ـیکده از تفاـساا ـا بـتده رـکرا وارد ھ ـکلم  ک ـھ یـیشر

 ,behave, behavior   کھ کلمات   ?behveمثل   . تمامی کلمات ھم ریشھ جستجو گردد

behavioural   را دربر می گیرد. 

 از عملگرھای منطقی بولین استفاده شود)and-or-not( استفاده شود 

 stop words    ستھ دین ا. شوندف جستجو حذاز باید و ھا کلماتی ھستند کھ قابل جستجو نمیباشند

   a, an, theضمائر شخصی، کلمات تعریف  : از کلمات عبارت ھستند

 یک سطر تایپ را در ھمھ ، ندداریا باال نویس دار یر نویس وف زکلماتی کھ حردن کرای وارد بر

 H2O  مثال تایپ کنید . کنید

 ی جستجوای مثال بر. کنیدآن را وارد نگلیسی اکتر راکا، یونانیی لفبای اجستجوای برβ  وارد

  beta   :کنید

 رقمی   16کد ه بھ ھر نویسندس سکاپواORCID: Open Researcher and 

Contributor Identifier    در کد دن آن کروارد ست کھ با ص داده اختصادی امنحصر بھ فر

بین دادن تمایز ای بر، ین کدا. دجستجو کره را نویسندارک آن مدان می تو ORCID IDقسمت 

مختلف ی ست بھ فرمتھااممکن ن نویسندگام ھمچنین نا. ستامفید ، مشابھم نان دارای نویسندگا

مختلف نوشتھ ی با فرمتھام وی کھ ناه نویسندت مقاالم تماه شتن کد ھر نویسندداکھ با د نوشتھ شو

 .ھد شدایابی خوزباه شد

 

 

  

  

  

  



 

 

این امکان را فراھم آورده است کھ بتوان نتایج جستجو را بصورت چکیده ویا   Scopusپایگاه اطالعاتی 

در منوی . متن کامل مشاھده کرد ھم چنین ناشر و مدارک مرتبط با موضوع مورد جستجو را پیدا کرد

شاری سمت راست صفحھ جستجو می توان نتایج جستجو را بر حسب جدیدترین و قدیمترین تاریخ، آب

. باالترین یا کمترین استناد و ھم چنین بر حسب ترتیب حروف الفبای اسم نویسنده یا عنوان مقالھ مرتب کرد

  .ذخیر کرد pdfیل  می توان بعد از انتخاب رکورد مورد نظر آن را پرینت گرفت، ایمیل کرد یا بصورت فا

 




