
خود وارد  URLبرای استفاده از اين پايگاه آدرس زير را در 
:نماييد

www.scopus.com

و يا از طريق منوی دسترسی به منابع علمی در دانشگاه يا 
خارج از دانشگاه و انتخاب            

.وارد شويد



Scopus

 Positioning itself as an alternative to ISI

 More journals from smaller publishers and open access 
Source data back to 1960.

 Excellent for physical and biological sciences; poor for 
social sciences; does not cover humanities or arts.

 Better international coverage (60% of titles are non-US)

 Back to 1996 ! (e.g. citation data for the last decade only)

 Easy to use in searching for source publications; clumsy in 
searching cited publications.

 Citation tracker works up to 1000 records only.



Scopusويژگيهای 

اسکوپوس بزرگترين پايگاه داده چکيده و استنادی است که  
:شامل

 41000000  ؛(همراه با چکيده% 70حدود )رکورد
  ناشر در سراسر جهان؛ 5000عنوان از  18000حدود
  مقاله کنفرانس؛ 3000000بيش از
  پايگاه مدالين؛ ٪ 100در بر گيرنده
 ابزاری برای تجزيه و تحليل پژوهشهای مختلف؛
  و محاسبهH-Index نويسندگان می باشد



((Scopusمجالت اسکوپوس 

مجله پانصد و هزار 19 اطالعات اسکوپوس مجموع در 
.کرده است نمايه خود در را
 اسکوپوس(Scopus)محصوالت از يکی  

  آن اطالعات از استفاده که است ((Elsevierالزوير
.دارد هزينه پرداخت و اشتراک به نياز



انواع جستجو

جستجوی کليدواژه در فيلدهای مختلف

جستجو از طريق نام نويسنده

جستجو از طريق وابستگی سازمانی

جستجوی پيشرفته



جستجوی کليدواژه 

وارد کردن کلید 
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نمونه جستجوی کليدواژه



امکان محدود کردن نتایج صفحه نتايج

جستجو

مرتب 

کردن 

رکوردها

اطالعات کتابشناسی 

و دسترسی به 

چکیده

دسترسی به 

متن کامل

امکان چاپ، ارسال به پست 

الکترونیکی، ارسال به نرم 

افزارهای مدیریت فایل







Scopus  کليد واژه ها را به طور همزمان در پايگاههای
.، جستجو می کنداطالعاتی مختلف

 شده، يافت عناوين مشاهده از پس
view پيوند آنها از برخی در     at publisher  

شود می ديده
 پايگاه صورتيکه در ،آن روی بر کليک با که 

 اشتراک مورد پايگاههای جزء نظر مورد
 را مقاله کامل متن توانيد می باشد، دانشگاه
.نماييد دريافت



يک نمونه اتصال به متن کامل 



است و قابل   wileyمقاله مورد نظر در پايگاه 
دسترس می باشد



نمونه جستجوی نام نويسنده

وارد کردن نام 

نویسنده

انتخاب محدوده 

موضوعی



نتايج

نامهای مشابه

رکوردهای یافت 

شده

امکان 

تخصصی 

کردن نتایج 

جستجو

کلیک بر روی 

نویسنده مورد 

نظر



مقاالتنمودار



نمودار مقاالت نويسنده مورد نظر



،   ارجاعات به view citation overviewدر صفحه نتايج با کليک بر روی 
.  مقاالت نويسنده مورد نظر، در سالهای مختلف مشاهده می شود

خود را در گوشه سمت  h-indexدر همين صفحه محققين گرامی می توانند 
.  راست باال مشاهده نمايند

h-

index=9



h-indexنمودار 



مشاهده مقاالت دانشگاهها و  
مؤسسات علمی

وارد کردن نام مرکز 

مورد نظر

تعداد مقاالت 

scopusدر 



اطالعات دانشگاه تربيت 
Scopusمدرس در 



درس دهی مقاالت دآنشگاه های علوم پزشکی تيپ يک کشور در 
 
 ISI Webتنوع آ

of Science

نام دانشگاهرتبه
تنوع

آدرسها
88دانشگاه علوم پزشكي تهران1

46دانشگاه علوم پزشكي شيراز2

25دانشگاه علوم پزشكي ايران3

48دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي4

45دانشگاه علوم پزشكي تبريز5

47دانشگاه علوم پزشكي مشهد6

80دانشگاه علوم پزشكي اصفهان7

31دانشگاه علوم پزشكي كرمان8

46دانشگاه علوم پزشكي اهواز9

 :منبع

F Aminpour, P Kabiri, MA Boroumand et al. Iranian Medical Universities 

in SCIE: evaluation of address variation. In Scientometrics. (2010) 85: 

53-63



جديدترين مقاالت 
دانشگاه علوم پزشکی 

لرستان
امکان چاپ، ارسال 

به پست الکترونیکی، 

ارسال به نرم 

افزارهای مدیریت 

فایل

امکان محدود 

کردن نتایج از 

طریق سال، 

نویسنده، 

موضوع



مشاهده استنادات در صورتیکه مایل باشید پر استناد ترین 

مقاالت را مشاهده نمایید می توانید ترتیب 

citationنتایج را بر اساس  قرار دهید و  

مدارکی را که به  مقاله حاضر استناد 

کرده اند مشاهده نمایید

ارجاعات به 

این مقاله

ارجاعات به 

این مقاله



جستجوی پيشرفته در این قسمت شما می توانید 

کلیدواژه های مورد نظر خود 

را با عملگرهای مختلف با هم 

ترکیب نمایید

عملگرها

مثال


