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ر سال اسکوپوس از بزرگ ترین پایگاه های استنادی و چکیده نوییس در  دنیا است که د

وع بكار نموده و توسط 2004 .ناشر هلندی  راه اندازی شده استالزویرشر

ي براي پژوهشگران در حوزه هاي مختلف است که نه تنها اط العات اين پايگاه ابزار خوب 

ز بيان مي کند ان استنادات آنها را ني  ز .مقاالت و چكيده آنها بلكه مي 

سي به مقاالت معتي  مي تواند فعالير 
ين به عبارت ديگر عالوه بر جستجو و دسير

ز  ي و مجالت هسته را در حوزه موضوعي خاص تعيي 
 و نويسنده، سازمان، مراکز تحقيقابر

.رتبه بندي کند



پوشش موضوعی

این پایگاه با پوشش میان رشته ای وسیع خود، مجالت علمی، کتب و مجموعه 

هنر، علوم اجتماعی، پزشکی، تکنولوژیمقاالت کنفرانسی را در زمینه های 

همچنین امکان جستجو در ثبت اختراعات را نیز . ارائه می دهدعلوم انسانی و 

.فراهم می کند



لینک دسترسی به پایگاه

 https://www.scopus.com





ورود به پایگاه

.در سمت راست باالی صفحه را انتخاب کنید Create account در صوربر که عضو نیستید باید گزینه

.و وارد کردن نام کاربری و رمز وارد پایگاه شوید Sign inدر صوربر که قبال عضو باشید، با انتخاب



ورود به پایگاه



انواع جستجو

در قسمت سرچ چهارنوع امکان جستجو نمایان می شود که 

.هرکدام دارای فیلدهای خاص خود می باشد

جستجوی کلیدواژه ای: Document search 1.

جستجوی نویسنده خاص:  Author search.2

جستجوی سازمان: Affiliation search.3

جستجوی پیشرفته: Advance search.4





جستجوی کلید واژه ای

. در این جستجو کلیدواژه مورد نظر خودرا وارد کرده و شچ انجام م دهید

ز م توانید از طریق منوی کشوبي جستجورا محدودتر کنید .همچني 

.تعداد باکس های جستجو را بیشير کنید Add search field با کلیک روی گزینه

.م توان بازه زمابز مورد نظر خود را انتخاب کنید Add data range با کلیک روی گزینه



جستجوی نویسنده

ORCID در این قسمت می توان نام و نام خانوادگی نویسنده را وارد کرد و هم می توان کد

.نویسنده را وارد کرد

می توان مدارک  ORCID کد منحصر به فرد هر نویسنده است که با وارد کردن آن کد در فیلد ORCID

همچنین نام . این کد، برای تمایز دادن بین نویسندگان دارای نام مشابه، مفید است. آن نویسنده را جستجو کرد

نویسندگان ممکن است به فرمت های مختلف نوشته شود که با داشتن کد هر نویسنده تمام مقاالت نویسنده که نام وی

استفاده شود، دیگر نیازی         ORCID اگر در هنگام جستجو .با فرمت های مختلف نوشته شده بازیابی خواهد شد

.به  وارد کردن نام و نام خانوادگی نویسنده یا وابستگی سازمانی وی نیست



جستجوی سازمان

به منظور بررسي وضعیت علمي موسسه اي خاص و يا يافتن اشكال مختلف نام 

.هاي يك موسسه در بانك هاي اطالعاتی از این قسمت استفاده می کنیم

ابتدا نام دانشگاه را در قسمت جستجو وارد و سپس گزینه سرچ را کلیک می 

. نماییم



استفاده از عملگرهای منطقی

برای ترکیب دو مفهوم است و در صورتی که بین دو کلیدواژه در عبارت جستجو  :AND

.قرار بگیرد، رکوردهایی را بازیابی می نماید که هر دو کلیدواژه را باهم داشته باشد

OR:جهت ترکیب کلید واژه هاي مشابه به کار مي رود و رکوردهايي را بازیابی می کند

.که يك يا هر دو کلیدواژه را در خود داشته باشد

براي جداکردن و کنار گذاشتن يك کلیدواژه به کار می رود و هرگاه بین دو  :And Not

کلیدواژه به کار رود، رکوردهايي را بازيابي مي نمايد که کلیدواژه اول را شامل و کلیدواژه 

.دوم را نداشته باشد



آنالیز صفحه نتایج



آنالیز صفحه نتایج



آنالیز صفحه نتایج
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