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: یمعرف  

ابزارها  یکیجهان است که    یاستناد  ی ها  ه یمقاله و نما  دهیچک  گاه یپا  ن یبزرگتر  اسکوپوس  ی و جامع برا  ع یسر  یاز 

باشد که استفاده از اطالعات آن   یم   Elsevier  یاز محصوالت ناشر هلند  یکی  گاهیپا  ن یرود. ا  یجستجو به شمار م 

مختلف است که نه تنها اطالعات   ی در حوزه ها   وهشگرانپژ   ی برا   ی ابزار خوب  گاهیپا  ن یاست. ا  نه یمستلزم پرداخت هز

ن  زانی آن، بلکه م   دهیمقاالت و چک م   یم   ان یب  ز یاستنادات آنها را  با پوشش  ا   انیکند.اسکوپوس  خود   عیوس  یرشته 

زم   یکتب و مجموعه مقاالت کنفرانس  ، ی مجالت علم هنر و علوم   ، ی علوم اجتماع  ، یپزشک  ، یتکنولوژ  یها  نهیرا در 

اشتراک ساالنه آن را پرداخت   نه یکه هز  ی شود و فقط به افراد و مراکز  یم   تیروزانه آپد  گاه یپا  ن یدهد.ا  یم   ارائه  یانسان

 دهد.   یم  یکرده باشند، اجازه دسترس

 

 اسکوپوس یکل ینما

 



 

 

 

 پوشش موضوعات در اسکوپوس

 

 اطالعات در اسکوپوس یمحتوا

 

 

 

 



 

 

 

  نحوه عضویت در پایگاه:

  

 . دیینما  کیکل   sign in via your institution  ی بر رو  یبعد   یدر پنجره 

 

 . دییخود را وارد نما  یدانشگاه  لیمی و سپس ا .دییا انتخاب نمارعلوم پزشکی  نام دانشگاه   یدر پنجره بعد

 .دیی نما  دییآن را تا دیشما ارسال خواهد شد که با  یدانشگاه  لی میبه ا  ی ام یپبعد از این مرحله 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اسکوپوس پس از ثبت نام: صفحه اول پایگاه 
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Author Search_ 

Affiliation Search- 

Advanced search- 

Document Search- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Document Search 

 
 کند.  یرا فراهم م   ی موضوع  یامکان جستجو   Document  نهی پس از ورود به اسکوپوس، گز

و ...را انتخاب    سندهی نو  ده، یدلخواه خود را مانند: عنوان مقاله، چک  لد یقسمت، ف  ن یواقع در ا  ی آبشار  ی از منو .1

 . دییمحدود نما  لد یخود را به آن ف  ی و جستجو

 .دییواژه خود را وارد نما   دیکل .2

 یدهد تا از عملگرها   یامکان را م   ن یدهد و به شما ا  یم   شیجستجو را افزا  یجعبه ها  Add search field  نهیگز .3

 .دییکلمه ها استفاده نما  ن یارتباط ب  ی برا  یبول

4. Add date range  ن یی. مانند تعردیگ  یشما قرار م   اریدر اخت  یشتری ب  یها   نهیقسمت گز  ن یا  یبر رو  کیبا کل 

 و ...   یمحدوده  سال

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Author Search 

 

Author Last name -  : 

 .دیقسمت درج کن  نی را در ا   سنده ینو  ینام خانوادگ  

Author First name-  : 

 .دییرا وارد نما  سندهیقسمت نام کوچک نو  نیدر ا

Affiliation-   : 

 .به آن وابسته است را ذکر کرد  سندهیرا که نو  یموسسه ا   ای توان نام سازمان    یقسمت م   نیدرا

ORCID-   : 

توان مدارک آن   یاختصاص داده است که با وارد کردن آن م   ی منحصر به فرد  ی رقم  ۱۶کد    سندهی اسکوپوس به هر نو

ممکن است   نیاست. همچن  دینام مشابه، مف  یدارا  سندگانینو  نیدادن ب  ز یتما  یکد برا  نی را جستجو کرد. ا  سندهینو

با فرمت   یکه نام و   سندهیتمام مقاالت نو  سنده یکد هر نو  داشتن مختلف نوشته شود که با    ی به فرمت ها   سندگانینام نو

 .خواهد شد  یاب یمختلف نوشته شده باز  یها

 . دیشو  یم   تیهدا  ن ییپا  ری مانند تصو یبه صفحه ا   دیسرچ را بزن  نهیاگر گز 

 



 

 

 

 دیتوان  ی. از پانل سمت چپ م دییرا مشاهده نما  سنده یشهر و کشور نو  شن،یلیمولف، شاخص اچ، اف  د یتوان یم  نجا یادر  

 .دیشهر و کشور محدودتر کن  شن، یلیجستجو را توسط عنوان منبع، اف  جینتا

" Limit to " باشد  یشما م   ی انتخاب یها   نهیکند که شامل گز  ی محدود م  یجستجو را به منابع  جینتا . 

" Exclude" کند  یجستجو خارج م   جیباشد را از نتا یشما م   یانتخاب  ی ها  نهیکه شامل گز  یمدارک . 

"Sort on  "  موجود مرتب کرد  ی ها  نهیجستجو را بر اساس گز  جیتوان نتا  ی م   نهیگز ن یبا استفاده از ا. 

آن، به   ق ی( که از طر  نییپا   ر ی)مانند تصودیشو  یم  ی و  یاختصاص  لینام مولف مدنظر، وارد پروفا  ی بر رو  کیکل  با

 ی م   دا یپ  یموارد، و شاخص اچ او دسترس نینمودار روند ا  ، ی تعداد استناد به و  ت، یموضوعات حوزه فعال   شن،یلیاف

 .دیکن

 

 



 

 

-Co،  ی مقاالت استناد کرده به و   Cited by Documentsتعداد اسناد Documentنمودار،    ن ییدر قسمت پا  نیهمچن

Authors نیهم مولف  ،Topics دییمشاهده نما  دی توان  ی)موضوعات محقق( را م. 

که اطالعات   د، یشو  ی م   نییپا  ریمانند تصو ی. وارد صفحه ا دیینما  کیکل  Analyze author output  نهیگز  ی بر رو  اگر

 گذارد.   ی شما م   اریدر اخت  یلیتکم

 

 

: نکته  

H-indexدهد.   ی علم نشان م  شبردیآنها را در پ   یگذار ر یتاث زان یپژوهشگران است که م  ی علم یاب یارز ی برا  ی : شاخص

شاخص به   ن ی شود. ا  ی افراد به کاربرده م   یعلم  یابیموجود در ارز  ار یمع  ن یشاخص در حال حاضر به عنوان بهتر  ن یا

شده است؛ تا   یکل مقاالت و تعداد کل استنادات طراح  عدادعلم مانند: ت  ی ری اندازه گ  یشاخص ها   ر ی سا  ی منظور ارتقا

 کند.   زی کنند، متما  ی مقاله منتشر م  یادیکه صرفا تعداد ز  یی گذار را از آنها  ر یمحققان تاث

 

Advanced search 
را انتخاب   نه یگز  ن ی مختلف، ا  ی و کدها   AND  ،OR  ،NOTیمنطق  ی با استفاده از عملگرها  شرفته یپ  ی جستجو   ی برا

 یمنطق  ی استفاده و به کمک اپراتورها  نه یگز  ن یتوان از ا  یاست م  یطوالن  یلیجستجو خ  ی که استراتژ   ی . در موارددیکن

 .را انجام داد  یجامع  یجستجو



 

 

نوع آن را   مشخص نموده قبل از واژه،   تیکه خود سا  ییواژه را وارد و با قرار دادن کدها  دیتوان کل  یجستجو م   نیا  در

آن به کادر   ی کردن بر رو  کی است. که با کل  دهیمشخص گرد  ر یمطابق شکل ز  یکدها در جدول  ی . تمام دییمشخص نما

 گردد.  یم  انینمامربوط به استفاده آن    حاتیمربوط به جستجو منتقل و توض

 

 

Affiliation Search 
  تیفعال  ی جستجو  یکشور را بدست آورد. در واقع برا   ایدانشگاه    ک ی  یعلم  داتیتوان تول  یم  نه، یگز  ن یبا استفاده از ا

 استفاده کرد.  نهیگز  نی توان از ا  یموسسه خاص م   ک ی  یعلم  یها

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (Sources)منبع

 نیدر ا  د؛یشو  یم   نییمانند صفحه پا  یوارد صفحه ا   دیینما  کیصفحه قرار دارد، کل  یکه در باال   Sources  ی اگر بر رو

 ن یو همچن  د، ی( انجام دهISSN)  ی الملل  نیاستاندارد ب  الیشماره سر  ایعنوان، انتشارات    یجستجو را رو   دیتوان  یقسمت م 

صفحه قرار گرفته اند. منظور از منبع   ی ها در باال  نهیگز  نی . ادیمحدود کنمتنوع    اریبس  یها  ی موضوع را به دسته بند

 باشد.  یم   یموضوع اتینشر  ای یکنفرانس  یژورنال، کتاب، مقاله ها  نجا،یدر ا

 

آزاد، حداقل   یدسترس ی ژورنال ها ش ینما لیاز قب ییجست و جو، به محدود کننده ها نی ا یلترهایدر سمت چپ در ف

 ( نییپا ری.)تصودیدار  یمنبع دسترس  لیتعداد استنادها، حداقل تعداد اسناد در هر موضوع، و بر اساس کوارت

 : Qشاخص 

 ی تر باشد، ژورنال رتبه بهتر   نیی که هرچه پاشوند  یم   میتا چهار تقس  کی از شماره    Qژورنال ها به چهار    ی ها  لیکوارت  ای

 یموضوع  اتی و نشر  یدنباله دار، مقاالت کنفرانس  یوپوس ژورنال ها، کتاب هانوع منبع است. اسک  زی ن  لتریف  نیآخر  دارد.

 را در خود گنجانده است. 



 

 

 

 

ها،   شنیتیتعدادسا  ، یدرصد  گاه ی، جاCite Scoreتوان بر اساس عنوان،    یرا م   جینتا  )تصویر صفحه قبل(صفحه  نیدر ا

را انتخاب   فیکنار رد  کانی پ  د یسه مورد آخر، با  یو ناشر مرتب کرد.)برا  SNIP  ،SJRتعداد اسناد، دفعات استناد به آن،  

 (. دیکن

Cite Score : 

و به عنوان   ر،ی توسط الزو  ۲۰۱۶باشد که در سال    یاسکور م  تیسا  ار یدر اسکوپوس، بر اساس مع  ی نحوه رتبه بند

اسکوپوس   ی بر اساس داده ها  ر، یاستفاده شده توسط الزو  اری شد. محاسبه مع  یمعرف JCRفاکتور  مپکتی ا  نیگزیجا

سه   یاسکور بازه ا  تیسا نی. همچنردیگ  ی م   هرهب  Web of Science  ی فاکتور از داده ها  مپکتی که ا  یاست، در حال

 قابل مشاهده هستند.   زی ن  SNIPو    SJR  یارهای ذکر کرد که مع  دی. البته با ردیگ  یدو ساله در نظر م   یساله را به جا 

 

SNIP: 

سنجد.   یم  یحوزه موضوع  کی  یافتیاستناد را با وزن دادن به استناد بر اساس کل استنادات در زانی شاخص م   نیا

داشته   ی شتریارزش ب  گرید   یحوزه موضوع  کینسبت به    ی حوزه موضوع  کیتواند در   یاستناد، م  کی  ر یتاث  نی بنابرا

 باشد.



 

 

:SJR 

 یدر نظر نم  یوزن مساو  ک ی  یاستنادات را دارا   هیکند و کل  یمجله اکتفا نم  کیشاخص تنها به تعداد استنادات    نیا

بر ارزش استناد   میمستق ریتواند تاث  یو شهرت مجله استناد کننده م   ژ یپرست  ت، یفی ک  ، یبلکه حوزه موضوع  رد، یگ

 داشته باشد.

. میشو  یمنبع م   اتیوارد صفحه جزئ  ن ییپا ریعنوان مورد نظرمانند تصو  ی بر رو  کیبا کل  

 

تحت پوشش قرار داده   یکه اسکوپوس اسناد را از چه سال  نی وان منبع، و اعن  لیاز قب یقسمت، اطالعات  ن یدر ا  - 1

  .دهد  یکاربر قرار م   اریباشد، را در اخت  ی و حوزه موضوع چه م   ناشر عنوان  ،   ISSNاست،  

 یتمام   دیتوان  ی به مقاالت را دارند، م   یکه امکان دسترس  ی موسسات  ا ی  یدانشگاه  یدر صورت استفاده از اکانت ها  - 2

د یاسناد را مشاهده کن  

.دیبه مراجعه مداوم نداشته باش   یاجیتا احت  د یینما  ن ییبه خصوص، هشدار تع  ی سند  یبرا   - 3  

 .دیمشاهده کن  دیتوان  یمنبع را م  SNIPو  SJRاسکور،    تیمجددا در سمت راست، سا   - 4

کسب   ۲۰۱۶که مجله در سال    یتعداد ارجاعات  ۲۰۱۶مجله در سال    ک ی  یشاخص برا   نی مثال جهت محاسبه ا یبرا   - 5

سال گذشته   ۳شوند که مربوط به مقاالت چاپ شده در    یدر نظر گرفته م  یرجاعاتشود. فقط ا  ی کرده است، محاسبه م 

شاخص تمام   نی شوند. در محاسبه ا  یم  میشود. در مرحله بعد تعداد ارجاعات محاسبه شده بر تعداد مقاالت تقس  یم 

 شود.  یانواع مقاالت در نظر گرفته م 

اسکور   تیکه رتبه سا  د، یشو  ی م   تیهدا  نییپا  ریتصو  مانند  ی به صفحه ا  Cite Score rand & trendبر    کیبا کل  - 6

 . دینیآن بب  یاسکور موضوع را در دسته کل  تیرتبه نمره سا  دیتوان  ی م   نجا یدهد. در ا  یو نمودار روند را نشان م 



 

 

 

 

 وستگریپ میمر تهیه کننده :  

 مسئول علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 




