
 

درچیست؟    Web of Science  و   Scopus  فاوت دوت  پایگاه اطالعاتی  

Scopus  و Web of Science   بزرگترین سیستمھای جستجو ھستند کھ بانکھای اطالعاتی کتابشناختی را از سراسر
مورد بررسی قرار ،امروزه اینھا بزرگترین و معتبرترین بسترھای نرم افزاری برای تحلیل ادبیات . جھان ترکیب می کنند

  :نظیر می گیرند

 .نتشارات علمی ، مطالب ھمایش و ھمچنین کتابا 

 

بگذارید این بانکھای اطالعاتی را بطور جداگانھ مورد بحث قرار دھیم کھ مزایا ، تفاوت ھا و ویژگی ھر یک از آنھا را 
      .برجستھ می کند

 

شامل  WoS .تشکیل شده است وب سایت 4500مجلھ و بیش از  33000از بیش از  Scientific بانک اطالعات وب علوم
داده ھایی مانند اطالعات مربوط بھ نویسندگان نشریات ، مقالھ ھای نظرسنجی ، عناوین اسناد ، منابع مورد استفاده و غیره 

این ھمھ اطالعات مربوط بھ داده ھا را آسان می کند تا دانشمندانی را کھ در انتشارات خود از یک نویسنده خاص نقل . است
 .چگونھ و چھ زمانی این اتفاق افتاد. د نیز پیدا کندکرده ان

 

اس���اس من���ابع وب فھرس���ت بن���دی ش���ده عل���وم وب مق���االت علم���ی ب���ر خ���الف مج���الت جھ���ت بشردوس���تانھ اس���ت ک���ھ در 
در ھم���ین راس���تا ، دانش���مندان متخص���ص در عل���وم انس���انی غالب���اً مجل���ھ ھ���ا را ب���رای . پایگ���اه داده بس���یار کمت���ر ھس���تند

 .انتخاب می کنند Scopus از پایگاه داده انتشار مقاالت خود

 

          :ویژه است Web of Science آنچھ در مورد

اول از ھمھ ، فرصتی است برای دسترسی بھ کلیھ مطالب علمی ، مقاالت ، بررسی ھا و سایر مطالعاتی کھ بخشی از 
میلیون  7.3: پوشش بی سابقھ ای. د ، استبررسی کامل فعالیت علمی یک دانشمند یا موسسھ خاص است و این بھ نوبھ خو

در میان آنھا شاخصھای دیگری وجود دارد کھ  .مطالب کنفرانس در شاخھ ھای مختلف علوم انسانی ، علوم اجتماعی و ھنر
 :عبارتند از

نھا مجلھ بررسی شده توسط ھمساالن را پوشش می دھد کھ در آ 5000فھرست منابع استنادی منابع در حال ظھور بیش از 
٪ از نشریات متعلق بھ علوم انسانی و علوم اجتماعی است ، اما ھیچ سطح کافی از استناد علمی بین المللی را 60بیش از 

 !مجالت مربوط بھ فھرست استناد بھ منابع در حال ظھور ھیچ فاکتور تأثیرگذاری ندارند. ندارند
ھزار نشریھ علمی در ھنر و علوم انسانی را در  2.5ست و میلیون پرونده ا 4.5فھرست استنادی ھنر و علوم انسانی حاوی 

 .بر می گیرد
 .میلیون پرونده است 8.5مجلھ را در بر می گیرد و حاوی  3200فھرست استناد علوم اجتماعی 

مجلھ اصلی در  8300این مجموعھ شامل . فھرست استناد علوم گسترش یافتھ ، فھرست نشریات علوم فنی و طبیعی است

https://downloadfreebooks.blog.ir/post/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-Web-of-Science-%D9%88-Scopus-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


 

 .علمی در حوزه علوم طبیعی و فنی است رشتھ 150
 

 بی نظیر است؟ Web of Science چھ چیزی در مورد

روند انتخاب ژورنالھا ھیچ مطلبی بھ ناشران خاص نمی دھد زیرا این قوانین . ارزیابی بی طرفانھ از پتانسیل تأثیرگذار مجلھ
 .برای ھمھ یکسان است

کلیھ مقاالت ، بررسی ھا ، مطالب سرمقالھ و سایر نتایج تحقیق کھ بخشی از نمایھ سازی کامل تضمین می کند کھ شما بھ 
 .بررسی کامل فعالیت علمی یک متخصص یا موسسھ است ، دسترسی خواھید داشت

WoS  ھنگام نمایھ سازی یک ژورنال ، آن را بھ طور کامل ایندکس می کند و ھرگز برای یک نسخھ کامل ، جزئی از
 .دبخشی را منتقل نمی کن

 .آمریکای التین ، چین ، کره و روسیھ: این پایگاه داده ھای منطقھ ای را شامل می شود
  

 

 

نشریھ علمی،  51000میلیون مقالھ و  27یکی از بزرگترین پایگاه ھای داده ھای علم سنجی کھ شامل بیش از    اسکوپوس
 .عات منتشر شده در مجالت علمی را ردیابی کنیدمنابع آن اجازه می دھد تا بھ راحتی و بھ سرعت استناد بھ مطال. است

در سراسر جھان بھ عنوان سکویی شناختھ می شود کھ دوره ھای مختلفی را در بسیاری از رشتھ  Scopus بانک اطالعاتی
 .ھای مختلف در بر می گیرد

Scopus دیرتر از WoS ظاھر شد ، اما امروزه یک ماده بیشتر از WoS تفاده از طیف وسیع تری دلیل این امر اس .دارد
کھ بھ منابع سنتی بیشتر ، بھ ویژه منابع آمریکایی  Web of Science از منابع نشریاتی از سراسر جھان است کھ بر خالف

 .گرایش دارد

بسیار آسان تر است ، ھم برای انتشار مقالھ علمی شخصی در مجلھ و ھم برای یافتن اطالعات جالب در  Scopus استفاده از
 .تعداد زیادی از مطالب این بستر میان

Scopus  دارای ابزارھای ویژه ای است کھ بھ یک محقق اجازه می دھد تا خود را محدود بھ یک جستجوی ساده نکند ، بلکھ
 .بیشتر بھ حوزه تحقیق و تحلیل بپردازد

  

Scopus فرصتی از موارد زیر را ارائھ می دھد: 



 

 شناسھ سازمان منحصر بھ فرد(با استفاده از شناسھ وابستگی  جستجوی سازمانھا توسط پروفایلھای خود
 ).یا کلمات کلیدی/ امکان جستجوی اسناد مرتبط با پیوندھای کلی ، نویسندگان و 

 .ORCID امکان مشخص کردن اطالعات در مورد خود بھ عنوان نویسنده با ادغام در
 .وجود دارد Engineering Village و Science Direct  ،Reaxys ھمچنین سازگاری عملکردی با

با قابلیت اطالع در مورد  Citation Overview / Tracker با تغییر زمان استناد ، اسناد یا نویسندگان متعددی با استفاده از
 .بھ روزرسانی ھا ، بھ مرور زمان تغییر می کنند

 .تجسم نتایج جستجو و ارزیابی آنھا با کمک نتایج تجزیھ و تحلیل
 .برخی نویسندگان H شاھده شاخصامکان م

 .تجزیھ و تحلیل انتشارات نویسنده با کمک نویسنده ارزیابی کننده
 .SJR و SNIP امکان مقایسھ مجالت با کمک ژورنال آنالیزور و شاخص ھای جایگزین

  

 منتشر شود؟ Web of Science و Scopus چرا باید یک دانشمند در

 :انتزاعی عبارتند ازانتشارات در پایگاھھای داده 

 تضمین دفاع از کار تحقیقاتی موفق؛ -

 .و خارج از کشور CIS امکان اخذ مدرک دکترا در -

 شانس دریافت کمک ھزینھ -

 شروع عالی انتشار فعالیت در مجالت در سطح جھانی؛ -

 .افزایش اھمیت و شھرت یک دانشمند در جامعھ علمی -

            

اتی ویژگی ھا و تفاوت ھای خاص خود را دارند ، اما با این وجود ، انتخاب بستر نشر اغلب ر یک از بانکھای اطالعھ
توسط وظیفھ اصلی تعیین شده توسط یک دانشمند قبل از خودش و ھمچنین ویژگی ھای تحقیق و جھت گیری علمی وی 

 ..دیکتھ می شود

  

 

  https://www.writeme.ir/web-of-science 
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