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Scopusپایگاه

 آغاز بکار نمودپایگاه داده چکيده و استنادی به عنوان بزرگترین 2004پایگاه اسکوپوس در سال.

 مجموعه بانک اطالعاتی اسکوپوس محصول انتشاراتElsevierاست.

محتوای پوششی پایگاه شامل  :

 بين المللیناشر 5000بيش از عنوان از 21500بيش از

280نشریه تجاری

562سری کتاب

 ميليون مقاالت کنفرانس 8حدودا

 محاسبهH-Index نویسندگان

...

 اسکوپوس اغلب دید جامعی از برون دادهای پژوهشی جهان در همه ی رشته های علوم ، تکنولوژی، پزشکی، علوم
.اجتماعی، هنرو علوم انسانی ارائه می دهد



Scopusناشران نمایه شده در 



اسکوپوسروش های ورود به پایگاه 

خود URLاستفاده از پایگاه اسکاپوس آدرس زیر را در برای . 1
:وارد نمایيد

www.scopus.com

دانشگاه از طریق پورتال کتابخانه دیجيتال . 2

http://diglib.lums.ac.ir/

http://www.scopus.com/
http://diglib.lums.ac.ir/


راهنماهای جستجو در اسکوپوس

استفاده از اپراتورهای بولی . 1

AND مثال.هر دو واژه باید در سند موجود باشد                      :skin and diseases

ORمثال.     حداقل یکی از واژگان موجود باشد                       :skin or diseases

AND NOTجدا کردن یک واژه               مثال                     :skin and not diseases



راهنماهای جستجو در اسکوپوس

2. جهت جستجوی عين عبارت                    "  "استفاده از عالمت"skin diseases"

3 . جهت پيدا کردن تغييرات واژه  مثال* استفاده از عالمت    :Locom* که در نتيجه واژگان

Locomotive, Locomotives, and Locomotionیافت می شود.

4 .استفاده از عالمت ؟ جهت پيدا کردن یک کاراکتر از واژه مثال :Nure?berg که درنتيجه واژگان

Nuremberg, Nurenbergیافت می شود



انواع جستجو در پایگاه  

 مختلف جستجوی کليدواژه در فيلدهایdocuments search 

 نویسنده                                                              جستجو از طریق نامsearchauthors

 سازمانی جستجو از طریق وابستگیsearch                                 affilliations

 پيشرفتهجستجویadvanced search                                                     



documents search                 

وارد کردن کليد واژه ها انتخاب فيلد

انتخاب نوع مدرک



documents search

امکان چاپ، ارسال به پست 
الکترونيکی، ارسال به نرم

افزارهای مدیریت فایل

دسترسی 
متن کامل



View at publisher

بادباشدانشگاهاشتراکموردپایگاههایجزءنظرموردپایگاهصورتيکهدر

Viewرویکليک at publisher،نمایيددریافترامقالهکاملمتنتوانيدمی.



searchauthors

وارد کردن نام 
خانوادگی نویسنده 

وارد کردن نام نویسنده 



امکان اخص 
کردن نتایج





h-indexنمودار 

ارنویسندگان همک
تعداد مقاالت 

نویسنده  تعداد ارجاعات



searchauthors



search                    affilliations

وارد کردن نام داشگاه یا سازمان



search                    affilliations

تعداد مقاالت  
لرستان ایندکس .ع.د

شده در اسکوپوس





Advanced search

عملگرهای بولی

مثال



جستجوی پیشرفته

ب در این قسمت شما می توانید کلیدواژه های مورد نظر خود را با عملگرهای مختلف با هم ترکی

.کنید


