دانشگاه علوم پزشکی قم
اداره انتشارات و اطالع رسانی

معرفی پایگاه اطالعاتی اسکوپوس

 معرفي
 نحوه ي جستجو
 جستجوي ساده
جستجوي نويسنده
پااليش نتايج ()refine result
پيگيري استناد

 منابع ()Sources
 تجزيه وتحليل ()Analytic
 آگاهي رساني جاري ()My Alert
 فهرست من()list My
 پروفايل من ()My profile

::معرفي

 بزرگترین پایگاه اطالعاتی «چکیده» و «استنادی» جهان است.یعنی عالوه بر چکیده مقاالت ،داراي فهرست
منابع هر مقاله نیز بوده و بدين ترتیب امکان محاسبه تعداد استنادات به هر مقاله را فراهم میکند .از این رو
مي توان دريافت هر مقاله در اين مجموعه ،تا کنون چند بار توسط ساير مقاالت مورد استناد قرار گرفته است
که اين خود شاخصي برای تعیین کیفیت مقاله می شود .همچنین موثرترین کشورها ،نشریات ،موسسات
علمی ،آثار و دانشمندان از این طریق مشخص میشوند .اواخر سال  2004از سوی الزویر (ناشر هلندی) راه
اندازی شد.این پایگاه با همکاری  21مؤسسه از سراسر جهان ارائه شده و به سرعت رقیب جدی موسسه
اطالعات علمی شد که قریب  50سال پیشرو نمایههای استنادی در جهان بود.



دارای متون پژوهشی و منابع کیفی از «تمام حوزههای علوم» می باشد.

پوشش زمانی منابع هر حوزه:



Life & Health Sciences back to 1966



Engineering back to 1970



Environmental Sciences back to 1980



Biological & Agricultural Sciences back to 1994



Social Sciences back to 1996



Physics, Chemistry & Mathematics back to 1996



بیش از  15.000عنوان مجله علمی از  4.000ناشر بینالمللی را تحت پوشش قرار میدهد.
این تعداد شامل  1.000مجله دسترسی آزاد 500 ،مجموعه مقاالت همایش ها و ...میشود .این مجموعه
 %100با مقاالت مدالین همپوشانی دارد.

دانشگاه علوم پزشکی قم
اداره انتشارات و اطالع رسانی
عالوه بر مقاله مجالت ،منابع علمی وب ،مجموعه مقاالت همایشها ،پایان نامه ها ،پروانه های ثبت اختراع
و ...را در بر میگیرد.
در مجموع  33میلیون چکیده در این پایگاه موجود است .نتایج برگرفته از  386میلیون صفحه وب علمی،
همینطور  21میلیون پروانه ثبت اختراع در این مجموعه وجود دارد.



کاربرد پایگاه:
با استفاده از این پایگاه اطالعاتی عالوه بر شناسایی ،جستجو و دسترسی به مقاالت کیفی از مهمترین
مجالت و ناشران معتبر ،میتوان فعالترین نویسندگان ،سازمانها و مراکز تحقیقاتی ،مجالت هسته در هر
حوزه موضوعی را تعیین و رتبهبندی نمود.
الزم به ذکر است :پایگاه یاد شده یک پایگاه چکیده است و برای دسترسی به متن کامل مقاالت باید مجالت
ناشران تحت پوشش را بصورت الکترونیکی مشترک بود .در این صورت میتوان با استفاده از لینکها به متن
کامل رسید.



این پایگاه گرانقیمت «روزانه» آپدیت می شود .نشانیwww.scopus.com :

بازگشت به باالي صفحه



نحوه ي جستجو ::

امکان «جستجو و غربال یافته ها» از ویژگی های قوی و یگانه این پایگاه است.
جستجو در میان یافته ها ،گسترش و محدود کردن نتایج جستجو بدون محدودیت و به صورت مناسب قابل
انجام است.

استفاده از عملگرها و جستجوهای خاص در آن ممکن است .حتی امکاناتی چون جستجوی کلمه و بازیابی
شکل مفرد و جمع (با قاعده یا بی قاعده) آن را دارد.
محیط کار قابلیت شخصیسازی دارد .در این پایگاه ،اشاعه گزينشي اطالعات از دو طريق امكانپذير است:
 Alertو .RSS
توجه كسب اطالعات بیشتر در مورد جستجو مي توانید بر روي گزينه  helpدر باالي صفحه كلیك نمايید كه
اين پايگاه داراي خودآموزيبه صورت ويدئويي مي باشد.
در قسمت جستجو  4تب براي جستجو وجود دارد كه نحوه جستجو با هر يك توضيح داده خواهد
شد.

دانشگاه علوم پزشکی قم
اداره انتشارات و اطالع رسانی

::جستجوي ساده

بازگشت به باالي صفحه

يك يا بیش از يك اصطالح را در يكي يا هر دو باكس جستجو وارد نمايید .زمینه اي مي خواهید در آن جستجو
نمايید از منوي كشويي روبروي باكس جستجو انتخاب نمايید.
( All fieldهمه ي زمینه ها)( Authors ,نويسندگان)( Source title ,عنوان منبع)( Article title ,عنوان
مقاله)( Abstract ,چكیده)( Keywords ,كلید واژه)( Affiliation ,وابستگي)( References ,منابع)Language ,
(زبان)( conference ,كنفرانس)( ISSN ,شماره استاندارد بین المللي پیايندها).
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Affiliation -1
با انتخاب  Affiliations: Showبه كارمي بريد  Scopus Affiliation Identifierكه براي متمايز كردن نام هاي
مشابه وابستگي به كار مي رود .كه يك شماره واحد براي دسته بندي همه ي اسناد وابسته به يك سازمان
با يك سازماندهي است.
اين ويژگي مفید است براي متمايز كردن موسسات يا گروه هاي آموزشي كه نام هاي مشابه دارند .مانند
گروه آموزشي فیزيك
عالوه براين در گروه هاي آموزشي كه فرمت هاي متفاوتي براي نشريات خود به كار مي برند.
 Dept. of Geneticsيا  Department of Geneticsيا  Genetics Departmentكه همه ي آن ها مطابقت از يك
سازمان واحد مي دهد ,حتي اگر به صورت متفاوت استناد شده باشد.
Author -2
با انتخاب :Show Authorsبه كار مي بريد  Scopus Author Identifierكه براي متمايز كردن نام هاي مشابه
نويسندگان با اختصاص دادن يك شماره واحد به تمام اسنادي كه به وسیله يك نويسنده نوشته شده است.
در صورتي كه شما برنامهJavaScript
 Affiliation Searchبه كار ببريد.

در مرورگرتان به صورت فعال نداريد مي توانید or Author Search

در  Date Rangeمي توانید دوره زماني را براي محدود كردن جستجو ي خود انتخاب نمايید .از سال  1960تا
زمان حاضر را انتخاب نمايید.
همین طور مي توانید روزي كه به اسكوپوس اضافه شده از قسمت Added to Scopus in the lastبراي
محدود كردن جستجو انتخاب نمايید.
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در  Document Typeرا يك نوع سند را براي جستجو انتخاب نمايید.
در قسمت  Area subjectيك زمینه موضوعي يا بیشتر براي جستجو انتخاب نمايید.

جستجوي نويسنده::

بازگشت به باالي صفحه

ابزاري است براي كمك به شما تا بتوانید اسنادي را كه به وسیله يك نويسنده خاص نوشته شده است
رابیابید .كه در باكس اول ( Last nameنام خانوادگي) نويسنده و در باكس بعدي Initial or first name
(نام كوچك) را براي جستجو بنويسید.

در  Author Searchشما مي توانید نويسنده يا وابستگي آن را جستجو نمايید .در باكس Affiliation
شما مي توانید وابستگي آن را مانند مكان يا سازماني جستجو مي نمايید.

::پااليش نتايج ()refine result

بازگشت به باالي صفحه

اين گزينه كه در باالي نتايج جستجوي شما نمايش داده مي شود .ابزاري براي دسته بندي نتايج جستجو
فراهم مي آورد.
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بر روي گزينه … Moreدر باكس  Refine Resultsكلیك نمايید تا طبقه بندي آن گشترش پیدا كند.
آيتمي را مي خواهید جستجويتان را به آن محدود كنید يا مسثني نمايید,با كلیك كردن بر روي چك باكس 
انتخاب نمايید.
بر روي گزينه

يا

كلیك نمايید.

 :Excludeآيتمهايي را كه از لیست نتايج انتخاب كرده بوديد پاك خواهد كرد.
 :Limit toجستجو را به آيتم هايي كه شما انتخاب نموده ايد محدود خواهد كرد.
شما مي توانيد نتايج براساس آيتم هايي كه به كار مي بريد سورت نماييد.
 # of results:نتايج به ترتیب نزولي شماره نتايج سورت مي كند.
 A, B,...:مي توانید انتخاب نمايید كه نتايج براساس كدام حرف الفبا سورت شوند.
 Alphabetبه صورت الفبايي نتايج را سورت مي نمايد.
 Undefinedنتايج را براساس مدخل هايي مرتب مي نمايد كه در طبقه بندي تعريف نشده است .مثالً
براساس Source title
 Otherآيتمها را براساس كاراكترهاي خاصي مانند β. :فهرست مي كند.
 0-9آيتم ها براساس شماره فهرست مي كند.
*امكان اضافه كردن ,پاك كردن و يا حركت به يك طبقه بندي را خواهیدداشت .طبقه بندي هاي جديد را يك
منوي جديد نمايش خواهد داد.
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پيگيري استناد ::

بازگشت به باالي صفحه

اسنادي كه مي خواهید استناد شان را پیگیري نمايید با انتخاب يكي از آپشن هاي انتخاب مشخص نمايید.
 Allتمام اسناد را انتخاب مي نمايد.
اسناد را در صفحه جاري كه شما در آن قرار داريد را انتخاب مي نمايدpage.
.كلیك نمايید

 ::منابع ()Sources

بر روي گزينه ي

بازگشت به باالي صفحه

از نوار ابزاربه شما اجازه مي دهد ببینید  ,همه ي ژورنال هاي آكادمیك ,
با انتخاب گزينه
كتابها ,نشريات تجاري و مقاالت كنفرانس ها كه در اسكوپوس يا پايگاههاي خارجي كه از طريق مرور
فهرست الفبايي در دسترس مي باشد .فهرست را شما مي توانید بر اساس زمینه ي موضوعي مورد
عالقه ,اشتراك داشتن يا نداشتن ,نوع منابع محدود نمايید .
 :Select a subject Areaمي توانید يكي از زمینه هاي موضوعي را انتخاب نمايید.
 :Source Typeنوع مواد را انتخاب كنید كه شامل :ژورنال ها ,كتاب ها ,نشريات تجاري و مقاالت كنفرانس
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ها مي باشد.

 :Displayكه مي توانید نشريات كه مشترك يا غیر مشترك هستید يا هر دو را انتخاب نمايید.

جستجو در منابع:
شما مي توانید منابع را بر اساس عنوان  ,آي اس اس ان  ,ناشر آن جستجو نمايید.

كلمه يا حرفي كه با جستجو شما ارتباط دارد را انتخاب نموده و در منوي كشويي پايین يكي از موارد عنوان ,
آي اس اس ان  ,ناشر را انتخاب نموده و سپس بر روي گزينه  GOكلیك نمايید.

منابع مشترك
ژورنال ها
سري كتابها

منابع غیر مشترك
نشريات تجاري
مقاالت كنفرانس ها

در اين صفحه نیز شما به قسمت تحلیل گر ژورنال دسترسي خواهید داشت .روي عنوان منبعي كه از طريق
جستجو يا مرور انتخاب نموده ايد و مي خواهید ارزيابي كنید كلیك نمايید .بر روي گزينه
كلیك نمايید .صفحه  Journal analyzerباز خواهد شد و شما مي توانید آن را به صفحه
اضافه نمايید.
بازگشت به باالي صفحه

 ::تجزيه و تحليل ()analytic

شما مي توانید به كار ببريد  Journal analyzerرا براي مقايسه ي تا حدود  10مورد از منابع براساس پارامترهاي
متفاوتي از جمله :مجموع استنادها ,مقاالت منتشر شده و تاثیر منبع در باكس جستجو اصطالحي را وارد نموده
و زمینه اي كه مي خواهید براساس آن جستجو نمايید انتخاب نمايید كه شامل:

 Journal Title:شما مي توان ید تمام يا بخشي از عنوان منبع را براي جستجو در باكس وارد نمايید.

 :ISSNشماره استاندارد بین المللي پیايندها كه بايد به صورت كامل نوشته شود و بدون استفاده يا به كار بردن
از خط تیره نوشته شود .مانند 00014842:يا 0001-4842
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 :Publisherشما مي توانید تمام يا بخشي از نام ناشر را وارد نمايید.

 Limit by Subject Area,مي توانید زمینه ي موضوعي مشخصي را براي جستجو انتخاب نمايید.

سپس بر روي گزينه  Searchكلیك نمايید.

سپس يكي از كارهاي زير را براي اضافه كردن آن به تحلیل كننده انجام دهید.

-1

با كلیك كردن بر روي آن و درگ نمودن به سمت Chart or Data view.

-2
-3

با انتخاب يك منبع و فشردن كلید اينتر 8
با دابل كلیك كردن بر روي يك منبع

براي ديدن آنالیز ژورنال شما بايد آخرين ورژن از  Adobe® Flash® Playerرا نصب نموده و ™JavaScriptدر
مرورگرتان فعال باشد.
پوشش زماني آن از سال  1996تا زمان جاري مي باشد .وقتي كه استنادها براي يك منبع برآورد مي شود تا
سال  1996مي باشد زيرا اطالعات استنادي تا قبل از سال  1996در اسكوپوس وجود ندارد.

Data View

اين قسمت تعداد استنادها ,مقاالت منتشر شده و تاثیر منبع را در مجموع در يك جدول نمايش مي دهد.با كلیك
كردن بر روي يكي از ستون ها نتايج بر اساس آن سورت مي شود.

Chart View
در اين قسمت تعداد استنادها ,مقاالت منتشر شده و خط روند آن را در يك نمودار نمايش ميي
دهد .هر پارامتر در يك تب جداگانه نمايش داده مي شود.
لیستي از منابعي كه شما براي ارزيابي اضافه نموده اييد در قسيمت  Journals in Chartدر جعبيه
اي كه در زير  chart viewمي باشد.
شما مي توانید ارزيابي خود را به محدوده زماني خاصي محدود نمايیيد.با تيییير Zoom yearبيا
انتخاب اسناد و كلیك بر روي گزينه
بازگشت به باالي صفحه

آن را به لیست موقت شما مي افزايد.
)(My Alertآگاهي رساني جاري ::

درصورتي كه شما در اين پايگاه رجیستر نمايید امكان استفاده از امكاناتي چون آلرت ,ذخیره نتيايج جسيتجو بهيره
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مند مي شويد.

براي عضويت شما بايد فرم  Registerرا پرنمايید .پيس از اينكيه عضيو شيديد بيا وارد كيردن كلميه عبيور و رميز ميي
توانید از امكانات اين پايگاه استفاده نمايید.شما میتوانید از طريق انتخاب گزينه  My Alertاز بانيک اطالعياتي
Scopusبخواهید تا جديدترين مقاله ها در يک زمینه موضوعي خاص يا از يک مجله خياص را دائميا بيه آدرس e-
 mailتان ارسال نمايد .براي اين کار بايستي براي اولین بار حتميا  Registerشيويد ليذا گزينيه  Registerکيه بيه
رنگ قرمز در گوشه سمت راست باالي صفحه دييده میشيود را کلیيک نمايیيدو  Registration formمربوطيه را پير
کنیييد و سييپس گزينييه  Submitرا کلیييک کنیييد تييا ثبييت نييام شييويد پييس از آن وارد آدرس  e-mailخييود شييده و e-
 mailدريافيت شيده از  Scopusرا بياز کنیيد ،در  e-mailدرييافتي بانيک ميذکور  Usernameو  Passwordشيما را
مشخص و برايتان ارسال گردييده اسيت .حيال گزينيه  My Alertدر بياالي صيفحه را فعيال نميوده و  Usernameو
 Passwordمذکور را وارد نمايید سپس گزينه  Add New Search Alertرا کلیک کنید  ،با اين کار وارد صفحه اصلي
 Searchبانک  Scopusمیشويد .حال میتوانید موضوع مورد نظرتان را وارد کنید حتي میتوانید نام يک مجليه را وارد
کنید تا از اين به بعد آخرين شماره هايي همان مجله را به محض چاپ شدن برايتان ارسال نمايد.
)(my listفهرست من ::

بازگشت به باالي صفحه

در اين صفحه به شما يك از اسناد از جستجوهاي قبلیتان نمايش مي دهد .شما مي توانید جستجوهايتان را
هدايت كنید و اسنادي كه مي خواهید برداريد.
براي اضافه نمودن فهرست خود به My listبر روي گزينه  Save this Listكلیك نمايید.
براي دسترسي به فهرست ذخیره شده بر روي  Overview of Saved Listsكلیك نمايید.
بر روي گزينه
نمايید.

براي پرينت گرفتن ,ايمیل كردن استنادها براي ايجاد كتابشناسي كلیك

بازگشت به باالي صفحه

)(my profileپروفايل من ::

در صفحه  my profileآپشن هاي زير فراهم آورده شده است.
 Saved Searchesاز طريق اين لینك به صفحه هاي جستجو ذخیره شده دسترسي پیدا مي كنید.
 My Alertsاز طريق اين لینك به صفحه آلرت دسترسي پیدا مي كنید.
 My Saved Listsبه صفحات ذخیره شده دسترسي پیدا مي كنید.
 :Personal Profile & Scopus Settingsاز طريق آن كه به صفحه پروفايل خود دسترسي پیدا كرده و مي
توانید اطالعات خود را در مورد اكانت اسكوپوس ويرايش نمايید.
 :My Authorsاز طريق آن مي توانید نويسندگان گروه بندي شده را ويرايش نمايید.
 :RefWorks Settingsاز طريق اين لینك جايي كه شما مي توانید شناسه كاربري و رمز عبور خود را وارد
نمايید.
از طريق اين آيكون اسنادي كه در اسكوپوس در پايگاه  RefWorksذخیره نموده ايد .دسترسي
خواهید داشت.
(توجه RefWorks :ابزاري است كه مبتني بر وب كه براي مديريت استنادها به كار مي رود)
Change Passwordاز طريق اين لینك به صفحه تيییر رمز عبور دسترسي خواهید داشت.

