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:مقدمه
راآنناموکردتأسیسراخانوادگیچاپخانهیکهلنددرمیالدی۱۵۸۰سالدرالزویرلوئیسآقای
بهشروعهلنددرشرکتیکشکلبهچاپخانهاین۱۸۸۰سالدریعنیبعدسال۳۰۰.گذاشت((Elsevierالزویر

نایوداردرارقهلندآمستردامشهردرانتشاراتایناصلیمقراکنونهم.کردرسمیراخودفعالیت هایوکردکار
.استشدهآمریکادرISIکناردرعلمیبزرگقطبدوازیکیبهتبدیلکشور

ودانشجودانشمند،میلیون۳۰حدودبهودارددنیاکشور۲۴درکارمند۷۰۰۰ازبیشالزویرشرکتاکنونهم
حالدر.می کنندهمکاریبزرگموسسهوشرکتاینبانویسندههزار۶۰۰همچنین.می دهدارائهخدماتمتخصص

کتبترینبرجستهازکهکتابهزار۲۰ازبیشتاکنونومی کندمنتشررامجله۲۷۰۰حدوددرانتشاراتاینحاضر
.استکردهمنتشرهستندجهانعلمی



:مقدمه

Lowys)الزویرلوئیسکهزمانی،۱۵۸۰درسالElsevierشرکتنام Elsevier)بهشروع
چاپبهکهاستناشرانیاولینازیکیElsevier.شدمطرحکرد،دانشجویانبهکتابفروختن
ازاندداشتههمکاریElsevierباکهنویسندگانی.استپرداختهعلمیوقایعشرحوعلمیمجالت

،(Galileo)گالیلئو،(Scaliger)اسکالیجرازتوانمیکهاندبودهخودروزگارنامداران
Elsevier)اصلیشعبه.بردنام(Descartes)دکارتو(Erasmus)اراسموس

Science)استهلندآمستردامدر.



الزویرآرم

تاکیکازانگورچیدنحالدرکهمی شودمشاهدهپیرمردیاستشدهدنیاتصاویرمعروفترینازیکیکهالزویرآرمدر
”نههاتن“معنیبهکهمی شودمشاهدهنوشته ایتصویردیگربخشدر.استپیچیدهناروندرختیکدوربهتاکاینکهاست
هکاستناشرنمادناروندرخت.استمحققوناشررابطهنشانگرتصویراینکهاستآمدهالزویررسمیتاریخچهدر.است
.شودتولیدمیوهتاکندایجاداستمحققنمادکهتاکبرایمستحکمحمایتیکباید

:مقدمه



زیرمجموعه های الزویر

ته الزویر در سال های بعد از آغاز رسمی فعالیت های خود گسترش بسیار زیادی داش
هم اکنون این شرکت دارای زیر مجموعه های بسیاری است که از جمله آن های . است

.اشاره کرداسکوپوسو دایرکت ساینس می توان به 

:مقدمه



ScienceDirectآشنایی با 

ومجله۲۵۰۰ازبیششاملکهاستتخصصیداوریباعلمیهایکتابومجالتزمینهدرمتنتمامعلمیاطالعاتپایگاهیکدایرکتساینس
پوششتحتراتحقیقاتیمختلفهایرشتهپایگاهاین.استwww.sciencedirect.comپایگاهایناینترنتیآدرس.باشدمیکتاب۱۴۰۰۰
.داردخود

.شودمیافزودهآنبهمیلیون۰/۵تقریباًسالهرکهاستموجودپایگاهایندرکتابومقالهمیلیون9/۵ازبیشحاضرحالدر

دسترسیfulltextمتنتمامبهپزشکیفنی،علمی،مجله۱۷۰۰ازبیشبهآنوسیلهبهکهباشدمیپیشروالکترونیکیاطالعاتیسرویسیک
میبرقرارارتباطدیگرناشر۱۲۰ازبیشصورتمقاالتبا.کنیدمیپیدادسترسیعلمیمقاالتچکیدهمیلیون۵9ازبیشبه.کنیدمیپیدا

.باشدمیبعدبه۱999سالازتهراندانشگاهاشتراکطبقآنمقاالتبهدسترسی.کنید

http://www.sciencedirect.com/




Science Dierct سرویس اطالعات الکترونیکی برای دسترسی به مجالت تمام متن علمی از انتشاراتElsevierاست.

:این بانک دربرگیرنده موارد زیر است

Onlineوجود بیش از یک چهارم اطالعات علمی دنیا در زمینه پزشکی و فنی و مهندسی به شکل 

Peer-Reviewed.مجله علمی داوری شده۲۵۰۰بیشتر از 

....کتاب مرجع، دستنامه و۶۰۰۰

میلیون چکیده از تمام شاخه های علوم۷۵میلیون مقاله تمام متن و بیش از 9

.ارائه اطالعات مقاالت مربوط به شماره های قدیمی مجالت از جلد اول

.دسترسی به اطالعات مقاالت مربوط به شماره های قدیمی مجالت از جلد اول

Atricle) دسترسی به اطالعات مقاالت در حال چاپ in press)

به منظور افزایش سرعت بازیابی اطالعات...هایی از جستجوها، شماره های مجالت، عناوین مقاالت و Alertایجاد 

از طریق این بانک Scopusامکان دسترسی به میزان استنادات مقاالت از طریق اتصال به بانک
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:  پوشش موضوعی آن عبارتند از

یشناسوزیستژنتیک-بیوشیمی–انسانیعلوموهنرها-زیستیعلوموکشاورزی
ومعل-شیمی-شیمیمهندسی-حسابداریومدیریت-تجارت-علوموزمین-مولکولی
یمنیا-زیستمحیط-مهندسی-مالیوسنجیاقتصاد-اقتصاد–ایسیارهگیریتصمیم
صاباععلوم-دندانپزشکیوپزشکی-ریاضیات–موادعلوم-میکروبیولوژیوشناسی

-شناسیستارهوفیزیک-داروییعلوموشناسیسم-فارماکولوژی–پرستاری-
دامیعلومودامپزشکی-اجتماعیعلوم-روانشناسی



عضویت در سایت 

.



برای.باشدمیسفارشیعضویتوعادیعضویتشاملکهشودمیانجامصورتدوبهدایرکتساینساطالعاتیپایگاهدرعضویت
مورداینانتخاببا.کنیدانتخابراregisterگزینهوشویدواردپایگاهاصلیصفحهبهبایددایرکتساینسسایتدرعضویت
استفاده،شددادهقرارکاربریکبرایکهامکاناتیازپایگاهعضوعنوانبهتوانیدمیآنتکمیلباکهشودمیبازشمابرایکادری
یمیلاکردنواردکهباشیدداشتهتوجه.باشدمیدقیقکامالًصورتبهنهالبتهشخصیاطالعاتشاملدرخواستیاطالعات.کنید
.کنیددقتخودایمیلکردنوارددرپس.باشیدمیالزامیپایگاههایقسمتبرخیازمندیبهرهبرای

ناتامکاکلیوعالقمندیخودبرایتوانیدمیوداشتخواهیدراپایگاهمحیطسازیشخصیامکانشماپایگاهدرعضویتازبعد
.یدبدهتغییرتوانیدمیبخواهید،کهزمانهردروبعدیمراحلدرراخودکاربریحسابامکاناتهمچنین.کنیداتنتخابرادیگر

logقسمتدرپایگاهبهورودبرای in،username , passwordپایگاهعضوکاربرعنوانبهبتوانیدتاکنیدواردراخود
.کنیداستفادهآنامکاناتازوبشویدشناخته



قسمتایندر.باشدمیپایگاهاینمهمهایقابلیتازواستشدهشناختهBrowsعنوانبادایرکتساینساطالعاتیپایگاهدرکهگشتنیامرور
مایعنییمببینتوانیممیفقطاینجادرماکهاستاینداردجستجوباقسمتاینکهتفاوتی.داردوجودپایگاهدرموجودمنابعتمامکردنمرورامکان

ببیند،راندشدمنتشرمقالهیاکتابشکلبهکهمنابعیراخاصموضوعیحوزهمنابعتمامبخواهدکهعادیکاربربرای.بینیممیابتدادررامنابعکل
:شودمیمشاهدهزیرگزینهسهbrowsدکمهانتخاببا.باشدمیکارآمدومفیدبسیار

· Journals/Books Alphabetically

· Journals/Books by Subject - selected

· Favorite Journals/Books

گشتن یا مرور کردن

http://www.sciencedirect.com/science/browse/all
http://www.sciencedirect.com/science/browse/sub/all
http://www.sciencedirect.com/science/browse/fav/all/svt


جستجو در سایت 

Searchگزینهطریقازوگیردمیصورتپیشرفتهوسادهصورتدوبهدایرکتساینساطالعاتیپایگاهدرجستجو

پیشرفتهجستجویبهمربوطقسمتدرکهاستاینداردوجودپیشرفتهوسادهجستجویبینکهتفاوتی.استمشاهدهقابل
رهایعلمگکمکبهومربوطهقسمتانتخابباتواندمیکاربروداردوجودبیشترکاربردلخواهمنبعکردنپیداامکان
تجویجسنسبتبهشدهبازیابیمنابعکردنمحدودامکانکهاستاینمنظور.کندپیدادستخوددلخواهمنبعبهبولی
ایگاهپسادهجستجوی.داردوجودراهدوجستجوقسمتبهورودواستفادهبرای.باشدمیترکاربردیوبیشترخیلیساده

.بپردازدسادهجستجویبهتواندمیاصلیصفحهبهورودمحضبهوکاربرداردوجوداصلیصفحهدر

نشر،ارهشممجالت،یاکتابهاعنواندرتصاویر،دریامقاالتدرتواندمیکاربرکنیدمیمشاهدهباالشکلدرکههمانگونه
.نداردراموردیکازبیشترکیبامکانوبپردازدجستوبهصفحهشمارهومولف،جلد،



جستجو در سایت 



سایتجستجو در 
جستجوی پیشرفته 



کادر.پردازیممیموجودهایلینکتوضیحبهکه.کنیممیقسمتآنبهمحدودراخودجستجویتوانیممیمامواردازیکهرانتخاببا
اینکهایبکنیم...ومتن،کلشابک،عنوان،مولف،چکیده،بهمحدودراآنتوانیممیماکهباشدمیجستجوموردعبارتبهمربوطاولی

.بپردازدمتنیکهایقسمتتمامدرجستجوبهودهیمقرارشدهذکرمواردکلدرراجستجوموردعبارت

And.کنندپیدادستخوددلخواهمنابعبهآنازاستفادهباسازندمیقادرراکاربرکهدارد،وجودبولیعملگرایبعدیکادردر

دراجیکصورتبهعبارتدوبخواهدکاربرکهرودمیکاربههنگامیجستجوعلملیاتدروباشدمیاشتراکمعنایبهریاضیدر:
اولیادرکدربایدگرددمیدانشگاهیکتابخانهعنوانبامنبعیدنبالبهکاربراگرمثالعنوانبه.شودمشاهدهخودجستجوینتیجه
چنیننتیجه.کندانتخابرادانشگاهیکلمهجستجوبعدیکادردروبپردازدandموردانتخاببهعملگرهاقسمتدرکتابخانه،کلمه

کهباشیدهداشتتوجهالبته.هستنددانشگاهیکتابخانهعنواندارایکهشوندمیبازیابیمنابعیفقطکهاستگونهاینجستجویی
.کندمحدود...ومتن،کلشابم،مولف،منابع،چکیدهمنبع،عنوانبهراخودجستجویتواندمیکاربر

سایتجستجو در 
جستجوی پیشرفته 



subscribed)اشتراکموردمنابعبهمحدودراخودجستجویتوانیممیماکهاستاینجستجوکردنمحدودبرایامکاناتدیگراز

source)پایگاهدرموجودمنابعتمامییا(all source)هاعالقمندیدرجستجوامکانهمچنین.بنماییم(favorite)در.داردوجودنیز
کلیدصفحهرویبرکنترلکلیدداشتننگهپایینبا.داریمموضوعیحوزهچندیایکدرراخودجستجویکردنمحدودامکانمابعدیکادر

خودستجویجتوانیممیکهاستاینپیشرفتهجستجویامکاناتدیگراز.بپردازیمجستجوبههاآندروکنیمانتخابهمباراموردچندتوانیممی
.کنیمخاصزمانیبازهیکبهمحدودرا

recallداردوجودپیشرفتهجستجویصفحهدرکهاییگزینهآخرین searchجستجویذخیرهامکانمورداینکردنفعالباکهباشدمی
.کردمشاهدهراخودجستجویتاریخچهتوانمیهمچنین.کندمشاهدهراهاآنتواندمیبعدیمرحلهدروداردوجودکاربر

allقمستباکهتفاوتیتنها.دهیمقرارتصاویرنیزومجالتوکتابهارویبرراخودجستجویتوانیممیماگفتیمکهگونههمان sourceدارد
allدرکههنگامیکهصورتیدرکنیممیجستجوخاصمنبعنوعیکدراینجادرماکهاستاین sourceرامنابعتمامکنیممیجستجو

.کنیممشاهدهراخودجستجوینتایجتوانیممیsearchگزینهرویبرکلیکبانحایتدر.پردازیممیجستجوبههاآندروکنیممیانتخاب

سایتجستجو در 
جستجوی پیشرفته 



متخصصانمخصوصجستجوی

منابعازیزیاداستفادهکههستندمتخصصانهاگروهاینازیکی.هستندمختلفیکاربراندارایالکترونیکیاطالعاتیهایپایگاه
Expertگزینهرویبرکلیکباکهدادهقرارگروهاینمختصجستجوییامکاناتدایرکتساینسپایگاه.دارند searchقابل

تایجنکردنترکیبامکانکهصورتاینبهدادندقرارمتخصصانبرایراقسمتاینآیدمیبرآننامازکهگونهآن.استمشاهده
همجواریعملگرهایمانندعملگرهادیگرازتوانمیبولیعملگرهایازغیربهبخشایندر.داردوجودباردوازبیشجستجو
.نداردراقسمتاینازاستفادهتواناییکسیهرالبته.کرداستفاده

سایتجستجو در 
جستجوی پیشرفته 



تنظیمات من

منتنظیمات

حساببهمربوطتنظیماتکنندمیبارگذاریخودسایتوبرویبرخودکاربرانبرایاطالعاتیهایپایگاههموارهکهامکاناتیازیکی
Myگزینهزیردایرکتساینساطالعاتیپایگاهدرکهباشدمیکاربری settingهستندپایگاهعضوکهکسانیبرایبخشاین.داردقرار

:باشدمیزیرمواردشاملداردقراربخشایندرپایگاهعضوکاربربرایکهامکاناتی.باشدمیاثربخشومفیدخیلی

هاalertکردناضافهیاحذف

کاربریحساباصالحوتنظیم

passwordتغییر

پایگاهبهمربوطگزارشاتمدیریت

پایگاهکارکردهایمدیریت

.کنیممیخودداریمجددتوضیحازدلیلهمینبهشدخواهنددادهتوضیحدیگرهایقسمتدرراباالمواردازیکهر



تنظیمات من



تنظیمات من

قسمتایندر
یاواصالحامکان
اطالعاتتغییر

وجودشخصی
دارد



زاجاریرسانیآگاهیبهمربوطبخش.رسیدگوشبهجاریرسانیآگاهیخدماتازسخنرسانیاطالعمراکزوهاکتابخانهبهجدیدهایتکنولوژیورودباهمزمان
Myقسمتدروشودنمیکاربرانسویازآنبهزیادیتوجهکهباشدمیدایرکتساینساطالعاتیپایگاهمفیدهایقسمت alertsکاربرقسمتایندر.داردقراد

.باشدروزبهنوعیبهوسیلهاینبهوباشدداشتهاطالعآیندهدرجدیدمواردشدناضافهازخاصموضوعاتومنابعانتخابباتواندمی

:بینیممیرانوعسهalertقسمتدر

Search alert:خودجستجویازتوانیدمیقسمتاینازاستفادهباalertدرراشماشد،اضافهپایگاهبهشماجستجویزمینهدرمنبعیزمانیهروبسازید
.بگذارندجریان

Topic alert:دروبپردازدخاصموضوعاتییاموضوعانتخاببهتواندمیکاربر.باشدمیخاصموضوعاتییاموضوعبهمربوطپیداستنامشازکههمانگونه
.یابدآگاهیایمیلطریقازجدیدمنبعشدنپیداصورت

Volume/ issue alerts:ساختنalertشمارهدرراخودعالقهموردمجلهمندرجاتفهرستازتواندمیکاربرگزینه،اینکردنفعالبا.استمجلهیکاز-

.کنددریافتایمیلطریقازبعدیهای

منتنظیمات 
رسانی جاریخدمات آگاهی



منتنظیمات 
رسانی جاریخدمات آگاهی

در ادامه عکس های 
برای نحوه فعال 

نمایش Alrtکردن 
داده  می شود



منتنظیمات 
رسانی جاریخدمات آگاهی



منتنظیمات 
رسانی جاریخدمات آگاهی



منتنظیمات 
رسانی جاریخدمات آگاهی



منتنظیمات 
رسانی جاریخدمات آگاهی



نمونه ای از جستجو
libraryجستجو کردن کلمه ی 



نمونه ای از جستجو
libraryجستجو کردن کلمه ی 

نمونه ای از مقاله ای که باید خریداری شود و این پایگاه به طور 

.رایگان در اختیار محقق قرار نمی دهد



نمونه ای از جستجو
libraryجستجو کردن کلمه ی 



نمونه ای از جستجو
libraryجستجو کردن کلمه ی 



Scopusآشنایی با 

:خود وارد نماييدURLبرای استفاده از اين پايگاه آدرس زير را در 

www.scopus.com





:مقدمه

Scopusداردرایقتحقنمودارسازیوآنالیزابزارکهباالستکیفیتبا،استنادیوچکیدهپایگاههایبزرگترینازیکی.

Scopusروزانهودهدمیارائهحاضررازمانتا1960سالازقبلازناشر5000ازچکیدهمیلیون29حدودupdate

ختراعاتاثبتووبیصفحاتبلکهدهدمیراپوششمقاالتتنهانهوداردوسیعیایرشتهمیانپوششپایگاهاین.شودمی

تبدیلتجوجسبرایجامعوسریعابزارهایازیکیبهراپایگاهاینمقاالت،کاملمتنبهمستقیمپیوند.کندمیارائهنیزرا

.استکرده

Scopusنامباخودiphoneکاربردیابزار،Elsevierموسسهحاضر،حالدر Alerts (Lite)رویبرکهکردهارائهرا

.دهدمیراScopusدرجستجوتواناییکاربرانبهواجراستقابلAppleموبایلهای



: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 باشدنويسندگان می

وادافراستنادپرمقاالتاساسبر.می دهدنمايشکمیصورتبهرادانشمندانعلمیتأثيرگذاریو وریبهرهايندکس-اچ)
(.می شودمحاسبهديگر،نويسندگانتوسطمقاالتآنگرفتنقرارارجاعمورددفعات

:مقدمه



Scopusدرباره 

: مجالت علمی، کتاب و مجموعه مقااالت کنفارانس

اساتناد اسکوپوس بزرگترین پایگاه داده انتزاعای و

ارائاه ماروری جاامع. ادبیات کارشناسی شده اسات

، بر خروجی تحقیقااتی جهاان در زمیناه هاای علاوم

فناااوری، پزشااکی، علااوم اجتماااعی و هناار و علااوم

انسااانی، اسااکوپوس ویهگاای هااای اباازار هوشاامند 

.وهشباارای پیگیااری، تجزیااه و تحلیاال و تجساام پااه

پااهوهش بااه طااور فزاینااده جهااانی، مااروزه عنااوان ا

یاد میان رشته ای و مشترک می شود، شما می توان

جهاان مطمئن شوید که تحقیقات انتقادی از سراسار

تخااب اساکوپوس را اناگرشما از دست رفته نیست 

.نمایید



Scopusدرباره 



Scopusدرباره 

زمینهتمامدرتحقیقاتبرگیرندهدراسکوپوس

ریاضیات،تحقیقات،علوم:جملهازها

علومپزشکی،وبهداشتفناوری،مهندسی،

ا.استانسانیعلوموهنراجتماعی،

وجهانازایگستردهمروریارائهسکوپوس

کهاستایرشتهمیانعلمیاطالعات

.نیازمندآنبهآموزاندانشومعلمانمحققان،



قاتدرتحقیتااستتالشدراسکوپوس

واشدبداشتههمیشهازبیشترپیگیری

انعنوبهدرستنتیجهکردنپیدابا

وهمکاران،ومنابعکشفروند،کشف

یشتربعملکردبهنتایجتحلیلوتجزیه

ریبکارگیورسانیبروز.یابددست

برایهوشمندابزارهاینسخه

ازشپهوهوتحلیلوتجزیهپیگیری،

.استاسکوپوساهدافدیگر

Scopusدرباره 



اسکوپوسدرنامثبتوسازیشخصی

درنامثبتوسازیشخصی

امکاناتیاسکوپوسسامانه

دارهشایجادقبیلازفردبرای

درجوییصرفهایمیل،

عالقمندیثبتجستجو،

آوردمیفراهم....



اسکوپوسدرنامثبتوسازیشخصی

کردنذخیرهقبیلازسایتاینامکاناتازتوانیدمیScopusمحیطدرعضویتبا

راRegisterگزینهعضویت،برای.نمائیداستفادهرسانیآگاهیسیستمواطالعات

کردنامنثبتبهنیازیدیگربعدیمراجعاتدر.نمائیدپرراعضویتفرموانتخاب

ازخود،عبوررمزوکاربریشناسهنمودنواردوLoginانتخاببافقطندارید

Scienceپایگاهدرقبالا چنانچه.ببریدبهرهسایتاینامکانات Directکردهنامثبت

همچون.شویدواردنیزScopusدرتوانیدمیعبوررمزوکاربرینامهمانبااید

Science DirectهموScopusنظرزیرElsevierاندشدهتهیه.



شخصی سازی و ثبت نام در اسکوپوس

هثبت نام در سامان



Scopusجستجو در

تیننخس،درستنتیجهکردنپیدا

ومنابع،روندکشفبهگام

بیشتربینشایجادوهمکاران

درموثرجستجوابزار.است

بهکندکمکشمابهاسکوپوس

رکوردمیلیون57بیشازسرعت

.یدکنشناساییرامناسبنتایج



Scopusجستجو در

•Document search:ازدیدب)سنداطمینانشمابهدقیقجستجویهایگزینهازاستفادهوجستجواصلیصفحهازمستقیمطوربه

خواهیدمیپیدا(کنندگان

•Author search:بایانامباخاصنویسندهیکبرایجستجوORCID(شناسهمولفوبازتحقیقات)ID

•Affiliation search:باالنویسندگانوهمکارینهادهایوابستگی،علمیخروجیارزیابیوشناسایی

•Advanced search:بولیعملگرهاییا/ونزدیکیاپراتورهایزمینه،کدهایازاستفادهباراخودجستجویدامنهکردنمحدود.

•Refine results:اسنادازخاصهایدستهبهراخودنتایجلیستاصالحبهکندمیآسانرااسکوپوس.

•Language interface:رایکاربررابطتوانیدمیشماامانیست،محلیمحتوای.استدسترسدرژاپنیوچینیدراسکوپوسرابط

اسکوپوسصفحههرپاییندر(فرضپیشزبانانگلیسی،بهبازگشتسوئیچو)زبانبهزبانگزینهاینازیکیبا



Scopusجستجو در
Document Search

Documentیگزینه Searchصفحهابتدایدر

میفراهمراموضوعیجستجویامکانسایت

Searchقسمتدر.کند for،راخودواژهکلید

واهدلخفیلدآنروبرویآبشاریمنویاز.کنیدوارد

تخابانرا...ونویسندهچکیده،مقاله،عنوانقبیلاز

هگزین.کنیدمحدودفیلدآنبهراخودجستجویو

Add search fieldراجستجوهایجعبه

Limitقسمتدر.دهدمیافزایش to،محدودیت

Date)سالیمحدودهماننددیگریهای Range)

Document)مدرکنوع، Type)محدودهو

Subject)موضوعی Areas)کنیداعمالرا



Document Sarechدرقسمت Libraryنتایج جستجو کلمه





Scopusجستجو در 
Author Search

Auther Searchبرای.کندمیفراهمراخاصنویندهیکمدارکپیداکردنامکان

قسمتدرونویسندهخانوادگینامAuthorقسمتدرنویسندگان،نامجستجوی

Initials or First Nameقسمتدر.کنیدئاردرانئیسندهکوچکنامAffiliationنام

Subjectقسمتدر.کنیدذکراستوابستهآنبهنویسندهکهراایموسسهیاسازمان

Areasانتخابرانظرموردموضوعیهایگزینه،نویسندهفعالیتنوعبهتوجهبا

میبازیابیخاصشخصآنبامرتبطرکوردهای،شدهوارداطالعاتبراساس.نمایید

.شود



Scopusجستجو در 
Author Search



Scopusجستجو در 
Author Search



Scopusجستجو در 
Affiliation Search



دستبراکشوریادانشگاهیکعلمیتولیداتتوانمیگزینه،اینازاستفادهبا

اینازتوانمیخاصموسسهیکعلمیهایفعالیتجسنجویبرایدرواقع.آورد

Tehranچنانچهمثال.کرداستفادهگزینه university of medical scienceدر

Affiliationقسمت Searchاننویسندگکهشودمیبازیابیرکوردهاییشود،وارد

.هستنددانشگاهبهوابستهآن

Scopusجستجو در 
Affiliation Search



Scopusجستجو در 
Affiliation Search



Scopusجستجو در 
Affiliation Search

ن
را

ی نام ای
جو

ست
ج



و کدهای مختلف ، این گزینه را ( not , or, and)برای جستجوی پیشرفته با استفاده از عملگرهای منطقی 

اده و به در مواردی که استراتهی جستجو خیلی طوالنی است می توان از این گزینه استف. انتخاب کنید

.  کمک اپراتورهای منطقی جستجوی جامعی را انجام داد

Scopusجستجو در 
Advanced Search





Search Results

لیست،نتایجصفحهدر
درشدهبازیابیرکوردهای

Scopusلیستهمچنینو
(PATENTS)اختراعاتثبت

درکه(Web)وبیصفحاتو
رنظموردجستجویباارتباط
.شودمیمشاهدههستند،





Edit :با انتخاب این گزینه امکان برگشت به صفحه جستجو و ویرایش فرمول جستجو فراهم می شود.

Save :با انتخب این گزینه ، امکان ذخیره عبارت جستجو فراهم می شود تا در مراجعات بعدی بتوان مجددا از همان عبارت

زینه در دقت استفاده از این گ. در مواقعی که برای یک جستجو از فرمول جستجوی طوالنی استفاده می شود . جستجو استفاده کرد

.و سرعت کار بسیار موثر است

Set alert  : امکان  استفاده ازAlertکه یکی از ابزارPush Technology برای اطالع رسانی است را فراهم می کند.

Set feed : امکان تنظیمRssکه یکی از ابزار اطالع رسانی است فراهم می شود.

Search Results



Refine Result  : این گزینه برای محدود کردن نتایج جستجو با استفاده از دسته بندی نتایج از نظر منبع مقاله(Source Title  )

)و محدوده ی موضوعی ( Document Type) ، نوع مدرک ( Year)، سال انتشار ( Author Name)، نام نویسنده 

Subject Area )بکار می رود.

Limit to : امکان محدود کردن نتایج بازیابی شده را فراهم می کند ولیExclude گزینه های که درRefine Results انتخاب

از جستجوی برای مثال اگر بخواهید در بین نتایج حاصله.شود را از نتایج بازیابی شده حذف کرده و بقیه نتایج را نشان می دهد

را Excludeکشور ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران را حذف کنیم در این قسمت نام دانشگاه تهران را وارد می کنیم و گزینه 

.کلیک می نماییم

Search Results



Export:ازهکزمانی.شودمیفراهمشدهانتخابرکوردهایازگرفتنخروجیامکانگزینه،اینانتخاببا

Outقسمتدرشود،گرفتهخروجیرکوردها putدررکوردهاارسالامکانکهاستمشاهدهقابلفیلدهاانواع

.کندمیفراهمراEndnoteوWordمثلدیگرهایمحیط

Search Results



Search Results



نتایج جستجو 

دانشگاه علوم 

پزشکی تهران در 

اسکوپوس



:منابع 

–http://www.sciencedirect.com/

–https://www.scopus.com/

http://www.sciencedirect.com/
https://www.scopus.com/


با تشکر فراوان 


