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Scopusپوشش موضوعی در پایگاه 

کشاورزی، زیست شناسی، علوم اعصاب، فارماکولوژی: علوم زیستی-

اطالعاتھنر و علوم انسانی ، تجارت ، تاریخ ، علوم : علوم اجتماعی-

شیمی ، مھندسی ، ریاضیات: علوم فیزیکی -

بھداشت ، دندانپزشکی ، پرستاری ، دامپزشکی: علوم بھداشتی-



Scopusپایگاه استنادي دسترسی به 

: طریق لینک مستقیم به آدرس از -

http://www. Scopus. com
:طریق کتابخانه دیجیتال دانشگاه به آدرساز -
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نام در صورتی کھ قبال ثبت
کرده باشید روی گزینھ 

Sing in
کلیک کرده و با نام 

د کاربری و کلمھ عبور وار
در غیر اینصورت . شوید

باکلیک روی گزینھ 
Register

عضو شوید و از امکانات 
یداین پایگاه استفاده نمای



Scopusاستنادي پایگاه انواع جستجو در 

-Documents Search : جستجوی موضوعی

-Authors Search :جستجوی مدارک یک نویسنده خاص

-Affiliations Search:جستجوی تولیدات علمی یک دانشگاه یا کشور

-Advanced Search :جستجوی پیشرفتھ و جامع



-Documents Search : جستجوی موضوعی

.در باکس جستجو کلید واژه خود را وارد کنید-

.را انتخاب کنید...) عنوان مقالھ، نویسنده، چکیده، کلیدواژه، زبان، رفرنس، کنفرانس و ( از منوی آبشاری روبروی آن فیلد -

.محدودیت ھایی مانند سال، نوع مدرک، محدوه موضوعی را اعمال کنیدLimitاز قسمت -

.کلیک کنید Searchبر روی گزینھ -



:نکاتی درباره جستجو
.قرار دھید{   } یا "    "  جھت جستجوی یک عبارت، آن را داخل -

:استفاده از از عملگرھای بولی-
-Andبین دو واژه، رکوردھایی را بازیابی می کند کھ ھر دو واژه را داشتھ باشند.

-ORرکوردھایی را بازیابی می کند کھ یکی از واژه ھا و یا ھر دو را داشتھ باشد.

-And notرکوردھایی را بازیابی می کند کھ کلیدواژه اولی باشد و دومی نباشد.

.  ھنگام جستجو در صورت وارد کردن کلمھ مفرد، شکل جمع آن را نیز بازیابی می کند-

-Stop wordsقابل جستجو نیستند.

.  جستجوی الفبای یونانی، کاراکتر انگلیسی آن را وارد کنیدجھت -





محدود 
کردن 
نتایج 

بازیابی 
شده

حذف گزینھ ھای انتخاب 
شده

در
صورت 
اشتراک 
پایگاه با 
دانشگاه 
می توان 
متن مقالھ 
را دریافت 

کرد

رکودهاي مرتبط با رکورد مورد 
نظر را نشان می دهد

چکیده رکورد مورد نظر را 
نمایش می دهد



-Authors Search : خاصجستجوی مدارک یک نویسنده

.گزینه هاي خواسته شده از جمله نام خانوادگی، نام کوچک ، نام سازمان را وارد کنید-

.محدوده و نوع فعالیت نویسنده را از گزینه هاي موضوعی انتخاب کنید-

.شناسه ارکید نویسنده را در قسمت خواسته شده وارد کنید-

-ORCID ID : دارایرقمی است که اسکاپوس به هر نویسنده اختصاص داده جهت تمایز دادن نویسندگان 16کد

.نام مشابه یا نامهایی که با فرمتهاي مختلف نوشته می شوند

.گزینه جستجو را کلیک کنید-



-H-index توسط فیزیک دانی بھ نام 2005در سالJorge E. Hirsch  پیشنھاد شد.

ر شاخصی عددی جھت نشان دادن میزان بھره وری و تاثیرگذاری علمی دانشمندان بھ صورت کمی کھ با د-

ر افراد محاسبھ نظر گرفتن تعداد مقاالت پر استناد نویسندگان و تعداد دفعات استناد شدن آن مقاالت توسط دیگ

. می گردد

بان و نیز محاسبھ اچ ایندکس توسط پایگاه ھای اسکوپوس، آی اس آیو گوگل اسکوالر جھت مقاالت انگلیسی ز-

.پایگاه استنادی علوم جھان اسالم برای مقاالت فارسی امکان پذیر شده است









با استفاده ا ز این گزینه می توان نتایج
جستجو را بر اساس سال انتشار، منبع، 
نویسنده، وابستگی سازمانی، نوع مدرك

.و محدوده تحلیل آماري کرد







-Affiliations Search: کشورجستجوی تولیدات علمی یک دانشگاه یا

.نام موسسھ را وارد کنیدAffiliation nameدر قسمت -

.را کلیک کنیدSearchگزینھ -

.آنچھ نمایش داده می شود نام موسسھ، جزئیات و تعداد رکوردھای بازیابی شده است-







Advanced Search





نپایا
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