
 
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 
 



 مقدمه

 بانك اطالعاتيScopus   بزرگترين بانك استنادي و چكيده نويسي
 elsevierشروع بكار نمودو که توسط  2004جهان است که در سال 

راه اندازي شده و در واقع يكي از رقيبان  science directناشر هلندي 
اين پايگاه ابزار خوبي براي . آمريكا مي باشدISI پايگاه استنادي 

پژوهشگران در حوزه هاي مختلف است که نه تنها اطالعات مقاالت و 
به عبارت . چكيده آنها بلكه ميزان استنادات آنها را نيز بيان مي کند

ديگر عالوه بر جستجو و دسترسي به مقاالت معتبر مي تواند فعالترين 
نويسنده، سازمان، مراکز تحقيقاتي و مجالت هسته را در حوزه موضوعي  

 .  خاص تعيين و رتبه بندي کند



 مقدمه

با ثبت نام در اين بانك و ارايه ادرس ايميل خود، به طور روزامد از مقاالت و اطالعات جديد  
 : امكانات اين بانك شامل موارد زير است.درحوزه موضوعي مطلع خواهيدشد

 

 1996ميليون آن  بعداز سال  38ميليون رکوردکه  60دسترسي به 
 ناشر 5000عنوان ژورنال از بيش از 21500دسترسي به مقاالت 
 ژورنال 4200دسترسي بهopen access  
 500دسترسي به conference proceedings 
 نشريه تجاري 360دسترسي به 
 واقعه جهاني 83000ميليون کنفرانس از  7.2دسترسي به اطالعات 
 کتاب 116000دسترسي به بيش از 
 ميليون ثبت نامه   27دسترسي به 



 مقدمه

 ميليون رکورد جديدبه پايگاه  3افزايش ساليانه 
 مجله بصورت  500دسترسي به حدودfree 
 امكان پااليش جستجو و ايجادalert  براي مقاالت جديدي که مرتبط با

 . موضوع جستجو است
 

 درصد مقاالت بانك  100پوششMedline  بطورکامل و  1966از سال
  life and health sciencesسالهاي قبل از آن براي موضوعات 

 

 يافتن نويسندگان پر استناد و وابستگي هاي سازماني آنها جهت تبادالت
 علمي

 ميليون مقاله  5ميليون استناد به 93حدود 1996از سال 



 مقدمه

Scopus 

 
 با اين . آسانترين راه براي اخذ فهرست هاي مربوط به موضوعات است

 . ابزار محققان وقت کمتري را براي جستجو مي نمايند
 براي ورود به سايت ابتدا وارد سايت دانشگاه علوم پزشكي همدان شده

 .  و سپس کتابخانه الكترونيكي را انتخاب مي نماييم



 مقدمه

 صفحه اصلي سايتscopus  قسمت تشكيل شده است 4از: 
Search 

Alerts 

My list 

My scopus 
 





Search 
 

 در قسمتSearch  چهار نوع امكان جستجويAffiliation 
searchوauthor search  وDocument search  وadvance 
search  نمايان مي شود که هر کدام داراي فيلدهاي خاص خود مي

 . باشد
Document Search  
 قسمت  2اين جستجو ازsearch for  وlimit to تشكيل شده است  . 
  در اولين قسمت مطابق شكل زير واژه مورد نظر جهت جستجو را وارد و

در کادر مقابل آن قسمتهايي را که در نظر داريم واژه مورد نظر را 
 .  جستجو کند محدود مي نماييم



 



Search 

نياز به مقاالتي در زمينه : مثالstem cell به نحوي که موضوع  . مي باشد
را  stem cellموردنظر در عنوان مقاله جستجو گردد، ابتدا کليد واژه 

در . را انتخاب مي نماييم article titleوارد و از کادر مقابل آن گزينه 
نام نويسنده را وارد نماييم بايستي از کادر  searchصورتي که در کادر 

 . انتخاب گردد authorsمقابل آن گزينه 
 مي توانيد فيلدهاي مختلفي را از هر کادر انتخاب و يا باهم ترکيب

 .نماييد
 با استفاده از گزينهAdd search field  ميتوانيد کادرهاي بيشتري

را از کادر اول و   stem cellمثال موضوع . براي جستجو اضافه نماييد
را از کادر دوم، در اين صورت مي بايستي از  Geneticsموضوع 

 .  عملگرهاي زير استفاده نماييد





Search 

And : براي ترکيب دو مفهوم است و در صورتي که بين دو کليدواژه در
عبارت جستجو قرار بگيرد، رکوردهايي را بازيابي مي نمايد که هر دو 

 . کليدواژه را باهم داشته باشد
OR :  جهت ترکيب کليد واژه هاي مشابه به کار مي رود و رکوردهايي را

 . بازيابي مي کند که يك يا هر دو کليدواژه را در خود داشته باشد
And not : براي جداکردن و کنار گذاشتن يك کليدواژه به کار مي رود

و هرگاه بين دو کليدواژه به کار رود، رکوردهايي را بازيابي مي نمايد که 
 .  کليدواژه اول را شامل و کليدواژه دوم را نداشته باشد

  





Search 

مي توان عملگرها را در کادرهاي مربوطه، تايپ و در صورتي که : توجه
را  andبيش از چند واژه و يا يك عبارت وارد گردد اين بانك عملگر 

 .  اعمال خواهد نمود
 در قسمتLimit To  محدوديتهاي مربوط به زمان انتشار مقاالت و نيز

 .  نوع مقاالت و حوزه موضوعي خاص مقاالت را مشخص نماييد
Date Range  : به منظور محدود کردن جستجو به فاصله زماني مورد

در صورت عدم انتخاب، جستجوي شما از سالهاي قبل . استفاده مي شود
 .  تا کنون را دربر مي گيرد 1960از 
 بعد از اعمال محدوديت هاي فوق گزينهSearch  را کليك نموده و وارد

 .  صفحه نتايج جستجو شويد
 



Add to Scopus in the Last Days : 
روز گذشته به سايت  30تا  7با انتخاب اين گزينه، مقاالتي را که از 

Scopus اضافه گرديده جستجو خواهد نمود  . 

Document Type  :  همانطورکه مي دانيد انواع مختلفي از مدارك
. وجود دارد Article in Pressو Letterو  Reviewو  Articleمانند 

در صورتي که اين محدوديت را انتخاب ننماييد واژه مورد نظرشما در 
 .  انواع مدارك جستجو خواهد شد

Subject Areas : حوزه موضوعي که در  4مي توان کليدواژه ها را به
با قرار دادن ماوس بر روي . اين جا مشخص شده است محدود نمود

ليستي از موضوعات  subject Areasهريك از موضوعات مربوط به 
 .  مربوط به آن حوزه مطابق شكل زير نمايان مي شود

 



Search 

 
 در صفحه نتايج جستجو مطابق شكل تعداد مقاالت در باالي صفحه

بسته به اين که کليدواژه انتخابي واعمال  . نمايش داده شده است
محدوديتها چگونه باشد باز هم امكان ويرايش براي کليد واژه ها و اعمال 

 . محدوديت براي نتيجه جستجوبراي محقق وجود دارد
 







Search 

Refine Search  :  در ذيل تعداد نتايج جستجو گزينه اي تحت عنوان
Refine Search با استفاده ازاين گزينه قادر خواهيد بود . مشاهده مي نماييد

محدوديت هاي اين . جستجوي خود را مطابق دلخواه محدود نماييد 
، author name ، year ،document type، :پااليش عبارتند از
subject area ،Key words، source title،Affiliation، 

country    وlanguage . 
 



Search 

 با انتخاب مجله مورد نظر از طريق گذاشتن عالمت چك مارك در کنار
مي توانيد مقاالت مربوط به  Limit toآن و کليك بر روي آيكون 

 .  موضوع جستجوي خود را در آن ژورنال خاص مشاهده نماييد
Year : در اين مورد مي توانيد مقاالت را در سال مورد نظر مشاهده

 .  نماييد
Author Name : در اين بخش نام نويسندگان مقاالت مورد جستجو از

بيشترين تا کمترين مقاله از يك نويسنده را به طريقي که در آن 
Source title گفته شد انتخاب و مشاهده نماييد  . 



Search 

Document Type : مي توانيد مقاالت را براساس نوع مدرك بطور
 . مشاهده نماييد Reviewيا  Articleمثل  

Subject Area : در اين قسمت مقاالت جستجو شده  به تفكيك موضوع مورد
 .  مطالعه مشاهده مي گردد

Source Title :  همانطور که مشاهده مي نماييد عناوين مجالتي که مقاالت
مورد جستجو در آن وجود دارد به ترتيب تعداد مقاالت از بيشترين مقاالت تا  

در  Moreبا کليك برروي گزينه . کمترين مقاالت در اين ستون آورده شده است
 .پايين اين ستون، ليست کليه عناوين مجالت مطابق شكل نمايان مي گردد



Search 

در کنار گزينه : توجهLimit to  گزينهExclude  وجود دارد که بر
به معني حذف محدوديت   Excludeدر واقع . خالف آن عمل مي کند

 . اعمال شده در نمايش جستجو مي باشد
 
 و نهايتاExport refine   را داريم که نتايج جستجو را با اعالم

 .محدوديت هاي گفته شده اعالم ميكند
 



3رکورد بوده است که از اين تعداد 562نتايج جستجوي ما : مثال 
حال اگر در جدول . ميالدي مي باشد2007رکورد آن مربوط به سال 

Year  ميالدي را انتخاب و  2007سالExclude  را کليك نماييم
  498را از نتايج جستجو حذف و در نتيجه تعدادآن به  2007مقاالت 

 .  رکورد خواهد رسيد
 در صفحه نتايج جستجو بعد از کادرRefine Results   رسيده و مي

اطالعات بازيابي شده از نتيجه . توانيم نتايج جستجورا مشاهده نماييم
عنوان مقاله، نام نويسنده، سال انتشار، عنوان : جستجو عبارت است از

بديهي است براي استناد به . مجله و در نهايت تعداد استنادهاي مقاله
مقاله ها بايستي مدتي از انتشار آن گذشته باشد لذا ميزان استناد به 

 .  مقاله هاي جديد بسيار پايين و در مواردي صفر خواهد بود

Search 



Search 

 گزينه زيرمشاهده مي گردد 3درذيل عنوان مقاله . 
Link to full text :با اين گزينه کل فايل را دريافت خواهيد. 
View at Publisher :  با انتخاب اين گزينه به سايت ناشر مجله متصل

و چنانچه دانشگاه آن بانك  را خريداري کرده باشد، به متن کامل آن 
 .  مقاله دسترسي خواهيد يافت

Show Abstracts : با استفاده از اين گزينه مي توانيد چكيده مقاالت
 .  را در همان صفحه مشاهده نماييد





Search 

Author : با کليك بر روي هر يك از اسامي مي توانيد تمامي مقاالتي که
توسط آن نويسنده نوشته شده بازيابي و همزمان مقاالت نويسندگان 

 . همكار را نيز مشاهده نماييد
Cited by :  با استفاده از اين گزينه استنادهاي يك مقاله يا به عبارتي

.  مقاالتي که اين مقاله را رفرنس مقاله خود قرار داده اند مشاهده نماييد
کليك نموده و  Cited byکافي است که بر روي عدد مقابل مقاله در 

 .  فهرست آن را مشاهده نماييد



 



Search 

 آيكون  4در باالي نتايج جستجوExport وDownload  وView 

Citation Over viwe و Cited By view مطابق شكل وجود دارد که
 . توضيح داده مي شود

قبل از استفاده ازگزينه هاي فوق الزم است مقاالت به وسيله : توجه
 .  گذاشتن عالمت چك مارك انتخاب شده باشند

 رکورد را نمايش ميدهد و در صورت  20در حالت عادي صفحه نمايش تا
در پايين  Displayتمايل به مشاهده تمام نتايج در يك صفحه، گزينه 

 .صفحه را روي اعداد بزرگتر قرار دهيد



 



 



Search 

Export : با استفاده از اين امكان مي توان از نتايج جستجوي خود
انتخاب  خروجي تهيه نمود، بسته به اين که کدام فرمت خروجي را

 . نماييد، جزئيات صفحه تغيير خواهد کرد

 





 در اين قسمت شما مي توانيد نوع خروجي خود را به صورت اطالعات
و  HTMLو يا خروجي بصورت  EndNoteمورد نياز براي تهيه 

Excell  مي گيرد. 
 در قسمت عالمت گذاري شده بعد انتخاب نوع خروجي اطالعات از مقاله

 .ذکر شده را مشخص ميكند
 با زدن کليدExport نتيجه براي شما نشان داده خواهد شد. 

 



 



Search 

Download : جهت اخذ متن کامل چند مقاله بطور همزمان از اين
 .  گزينه استفاده مي نماييم

 براي اين کار ابتدا مقاله ها را انتخاب و گزينهDownload   راکليك
الزم به ذکر است که الزمه استفاده از اين امكان نصب برنامه . نماييد

javascript بر روي کامپيوتر مي باشد . 
 مقاله هاي انتخابي شما مطابق شكل در کادرDownload   نمايش داده

و مسير ذخيره آن ( Select PDF File name)نام فايل انتخابي. مي شود
مشخص و در صورتي که تمايل به ( Download to)را در کامپيوتر

ذخيره خالصه مقاله هايي داشته باشيد که دسترسي به متن کامل آنها در 
 Download Abstract if Full Text isسايت وجودندارد گزينه 

Not Available  را انتخاب وBegin Download را کليك نماييد  . 



 



Search 

 زماني که ذخيره مقاله ها انجام شد کادر مربوط به عناوين تغيير خواهد
مطابق شكل وضعيت مقاالت از جهت متن کامل يا خالصه مقاله . کرد

 . باعالمتهاي مخصوص به آن مشخص گرديده است
View Citation Over View   خود استنادي نويسنده را نشان

 .ميدهد
View Cited by :اين قسمت کل استنادها به مقاله را نمايش مي دهد  .

استنادهايي View Citation Over Viewتفاوت آن اين است که در 
را که خود نويسنده به مقاله خود داده است نيز احتساب مي کند، در 

فقط استنادات نويسندگان ديگر به مقاله مورد  Cited byحالي که در 
 . نظر را نمايش مي دهد

 



 
 

 شما با استفاده از گزينه هاي باالي صفحه

Edit, Save وSet Rss, Set Alert  ،مي توانيد اطالعات خود را ويرايش
خود را فعال کنيد و اطالعات مورد  Alertو Rssذخيره و يا تنظيمات 
 .نياز را دريافت نماييد



 



Search 
Author Search : براي جستجوي مقاالت و استنادهاي يك نويسنده

 .  گزينه فوق را مطابق شكل انتخاب نماييد
با وارد کردن نام خانوادگي، نام و يا آدرس سازماني فرد، مي توانيد به 

 .اطالعات شخص ذکر شده دسترسي پيدا کنيد
Show exact matches only : در صورت تمايل به انطباق جستجو فقط

 . بانام کوچك مورد نظر شما اين گزينه را انتخاب نماييد
شما در اين قسمت نيز قادر به اعمال محدوديت موضوعي براي جستجو مي  

 .باشيد



 



مواردي که در کادر مشخص گرديده اند عبارتند از: 
Show documents: مدارك را به نمايش مي گذارد. 
View citation overview استنادات به مقاله را آورده است. 
Request to merge authors  نامهاي نزديك به نام نويسنده مورد

 .نظر را ذکر ميكند
 حضورکلمهEdit  در کنارعبارت مورد جستجو به شما اين اجازه را مي

 .دهد که بتوانيد هر زمان الزم بود اصالحات مورد نظر را اعمال کنيد
 شما در اين قسمت نيز با اعمال محدويت  در منبع، سازمان، شهر، کشور

 .و موضوع مورد نظر به اطالعات خاصتري دست پيدا کنيد
 



View last title : در صورت تمايل به مشاهده آخرين مقاله از نويسنده
 .  مورد نظر گزينه فوق را کليك نماييد

 با کليك برروي نام نويسنده جزئيات کامل نويسنده به شرح زير نمايان
 . مي گردد

 عددي که در کنار موضوعات کاري نويسنده مقاله است و با فلش قرمز
در متن مشخص شده است نمايانگر تعداد مقاالت نويسنده مي باشد و با 

 .کليك بر اين عدد به همه مقاالت دسترسي مي يابيد

 





Search 

H-Graph :  اين شاخص، ابزاري براي ارزيابي مقاله هاي نويسندگاني
با انتخاب اين . اقدام به چاپ مقاله نموده اند 1995است که از سال 

 .گزينه صفحه اي نمايان مي شود
1- H graph  : مشاهده نموداروضعيت مقاالت براساس شاخصH-

Index  . زماني که تعداد استنادات به مقاالت يك نويسنده با تعداد
به عنوان . آن نويسنده تعيين مي گردد H indexمقاالتش برابرمي شود 

  42يعني . مي باشد 42نويسنده مورد جستجوي ما عدد  H indexمثال 
 .به باال استناد داشته استبار  42حداقل مقاله از مقاله هاي نويسنده  فوق 

 







Search 

Affiliation Search  : به منظور بررسي وضعيت علمي موسسه اي
خاص و يا يافتن اشكال مختلف نام هاي يك موسسه در بانكهاي اطالعاتي  

نام موسسه يا  Affiliationگزينه فوق را کليك و در کادر مربوط به 
 .  دانشگاه مورد نظر را وارد نماييد

 ابتدا نام دانشگاه را در قسمت جستجو وارد و گزينهsearch   را کليك
 .  مي نماييم







Search 

موسسات :با کليك بر روي نام موسسه، جزئيات مربوط به آن از قبيل
مي توان وضعيت علمي دانشگاه ( Collabrating Affiliation)همكار

، تعداد (Documents)را از نظر نوع و تعداد مقاالت نوشته شده
، عنوان مجالتي که مقاالت در آنها به چاپ (Authors)نويسندگان

 Subject)، نمودار زمينه موضوعي مقاالت چاپ شده (Sources)رسيده
Areas ) را مي توان روئيت نمود...و. 

 



 



Search 

Advanced Search : در اين جستجو مي توان کليدواژه را وارد و با
قرار دادن کدهايي که خود سايت مشخص نموده قبل از واژه نوع آن را 

تمامي کدها در جدولي مطابق شكل مشخص گرديده . مشخص نماييد
است که با دوبار کليك کردن بر روي آن به کادر مربوط به جستجو 

 .  منتقل و توضيحات مربوط به استفاده از آن نمايان مي گردد
واژه مورد نظرما نام يك موسسه است: مثال  . 



 



Browse Sources 

 به منظور آگاهي از عناوين نشرياتي که مقاله هاي آنها در سايت
Scopus وارد مي گردد گزينه فوق را انتخاب نماييد  . 

 طريق عمل نمود 4براي مشاهده نشريات در شكل مي توان به: 
1-   جستجوبه صورت موضوعي 
2- جستجو براساس نوع نشريات(Trade, Conference 

Proceedings,Book Series, Journal Publications) 
3- جستجو براساس کليد واژه در عنوان و... 
4-  جستجو براساس الفباي عنوان نشريات 



 



 



Sources 

 با کليك برروي عنوان يك مجله مي توان جزئيات کامل مجله از قبيل
، آخرين Scopus، پوشش سال اين مجله در ISSNموضوع، ناشر، 

، Citation Trackerشماره از مجله، تعداد مقاالت به تفكيك سال، 
، مقايسه علمي اين مجله با مجالت ديگر، Article In Pressمقاله هاي 

 . مشاهده نمود
مجله : مثالAAPS Journal که براساس الفبايي جستجو شده است  . 



 



Alerts 

 الزمه استفاده از اين بخش ثبت نام کردن در اين سايت مي باشد که با
register شدن مي توانيد از امكانات زير استفاده نماييد  : 

1-  ايجادAlert  ،از جستجوهاAlert  ،از استنادها به نويسندگانAlert 
 از استنادها به مقاالت 

2- save کردن جستجوها براي استفاده در دفعات بعد 
3-  ثبت نام کردن در گردهمايي هاي اين سايت 
4-  ايجاد يك پروفايل شخصي 



 



 



Alerts 

 براي وارد شدن در اين قسمت ابتدا با کليك بر روي گزينهRegister 
را انتخاب ووارد صفحه  Alertsصفحه مربوطه را تكميل و سپس گزينه 

 . مربوطه شويد
 در اين صفحه سه نوعAlerts مشخص گرديده است: 
1- Search Alerts 
2- Document Citation Alerts 

3- Author Citation Alerts  
  



 



Alerts 

Search Alerts : محل اينAlert  مطابق شكل در صفحه نتايج جستجو
چنانچه تمايل داشته باشيم از چاپ مقاالت جديدي که با . مي باشد

 set new searchموضوع جستجوي ما مشابه است  اطالع يابيم گزينه 
Alert را در فعال نموده،  سپس وارد صفحاتي مي شويم که در آنجا با

انجام دو دستور، در دفعات بعدي ورود به سايت با کليك بر روي 
Alerts مي توانيم آنها را مشاهده نماييم . 



Alerts 

Document Citation Alerts : در صورت تمايل به اطالع از استناد
 Set newبه مقاله ها در اين صفحه با کليك بر روي گزينه 

Document  citation alert  وارد مقاله مي شويم وطبق دستورالعمل
 .  اين قسمت را ايجاد مي نماييم  Alertمربوطه 



Alerts 

Author Citation Alerts : براي آگاهي از استناد مقاالت جديد به
مربوط به نتايج جستجو گزينه  detailsمقاالت يك نويسنده در قسمت 

Set new authot citation alert  را کليك نموده و اينAlert   را
 . فعال مي نماييم



My List 

 کليه اعمالي که در اين سايت انجام مي گيرد بصورت موقت درmy list 
چنانچه تمايل به ذخيره دائم کليه جستجوهاي خود . ذخيره مي گردد

 Addداشته باشيد مي بايستي مقاالت را انتخاب و سپس برروي گزينه 
to list در صفحه نتايج جستجو کليك نماييد  . 

 آنگاه گزينهMy List  را ازنوار باالي سايت انتخاب نموده ووارد صفحه
 .مربوطه شويد

 بعد از ورود به اين صفحه گزينهsave this list  را انتخاب و با در نظر
گرفتن يك عنوان دلخواه براي آن نتايج جستجو را براي هميشه در 

Settingsخود ذخيره نماييد . 



Settings 

 
 براي دسترسي به صفحات شخصي و به عبارت ديگر کليه جستجوها و

Alert ها گزينه فوق را کليك نماييد  . 
Settings بخش تشكيل شده است 7از . 



 



Settings 

1- Save Searches :جهت دسترسي به نتايج جستجوهاي انجام شده .
کردن يا تغيير در جستجو، ذخيره کردن  Up dateدر اين صفحه امكان 

 . وجود دارد Alertآن يا تغيير در 
2- My Alerts : دسترسي به تمامAlert  هاي ساخته شده 
3- My Saved Lists : مشاهده جدول جستجوهاي انجام شده 
4- : Grouped Authors مشاهده جزئيات مربوط به نويسندگان 

 



Settings 

5- Modify Personal Details &Preferences : تغيير در
-USER NAME, PASSWORD,eاطالعات شخصي از قبيل 

MAIL و ... 
6- Export & Reference Managments Settings : در صورت

اين گزينه  REF-Managerاشتراك نرم افزارهاي مديريتي مانند 
 . جستجو گر را جهت گرفتن خروجي ياري خواهد کرد

7- Change Password : تغيير اطالعات مربوط بهRegister  شدن
 .  در سايت

 



 با تشكر از توجه شما
 موفق باشيد


