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مشاهده پروفایل نویسنده در اسکوپوس و ادغام اسامی
برای یافتن پروفایل و  Author IDنویسنده در  Scopusاز بخش  Author searchاستفاده می کنیم .بدین منظور در کادر اول
جستجو نام خانوادگی نویسنده و در کادر دوم حرف اول نام کوچک نویسنده را درج می کنیم .با کلیک روی اسم آن نویسنده
پروفایل آن شخص را مشاهده میکنید.

در این صورت صفحهای به شکل زیر به نمایش در میآید .در گوشه سمت چپ صفحه اسم نویسنده ،وابستگی سازمانی فرد ،شماره
منحصر به فرد نویسنده در اسکوپوس ( ،)Author IDآدرس اینترنتی مربوط به پروفایل فرد در  ORCIDو در گوشه سمت راست
 View potential author matchesرا میبینید که با کلیک بر روی آن نویسندگان با اسامی مشابه نویسنده مورد نظر را نمایش
میدهد.

تمام جزئیات مربوط به این نویسنده شامل مدارک منتشر شده توسط این پژوهشگر ( ،)Documentsتعداد استنادات دریافتی و
تعداد مقاالتی که به مقاالت این پژوهشگر استناد دادهاند (،)Citations: 3451 total citations by 2875 documents
شاخص هیرش نویسنده یا اچ ایندس یا ( h indexمربوط به آن دسته از مقاالت اسکوپوس که بعد از سال  5991منتشر شده اند)،
نویسندگان همکار ( )Co-authorsکه حداکثر  511نویسنده را نمایش می دهد و حوزه های موضوعی مقاالت این پژوهشگر
( )Subject areaرا نمایش می دهد .با انتخاب گزینه  View all in search resultsمقاالت این پژوهشگر در صفحه نتایج به
نمایش در میآید.

در این تصویر چندین آیتم دیگر نیز وجود دارد Analyze author output )5 :که تعداد مقاالت ،تعداد استنادات ،شاخص h
( )h-Graphو نویسندگان همکار را نشان میدهد.
 :View Citation overview )2همانطور که پیش از این توضیح داده شد ،تعداد خود استنادیهای نویسنده مورد نظر ،تعداد
خود استنادیهای نویسنده مورد نظر و همکارانش و تعداد استناداتی که مدارک این پژوهشگر از کتابها دریافت کرده است
(استنادات دریافتی) را نشان میدهد .همچنین میتوانید مدارک را بر اساس سال و تعداد استنادات دریافتی مرتب ( )on Sortو
مالحظه نمایید View h graph )3.نیز عالوه بر  h indexیک نمودار از مقاالت و استنادات دریافتی را نشان می دهد.
به طور کلی ،با جستجوی نام یک نویسنده با چهار حالت روبرو میشویم:
 )5نویسنده مورد نظر در تمام مقاالتش از یک اسم واحد استفاده کرده است و بنابراین مقاالت وی تحت همان نام به نمایش
در میآید.

 )2نویسنده مورد نظر مقاالتش را با اسامی گوناگون ( )Ali Namazi, Ali Akbar Namaziمنتشر کرده است ،که در این
صورت راه حل ادغام کردن ( )Request to merge authorsاسامی مختلف در قالب یک اسم واحد است.
 )3نویسنده مورد نظر مقاالتش را تحت یک اسم واحد اما با وابستگی های سازمانی گوناگون منتشر کرده است ،که در این
صورت نیز راه حل ادغام کردن ( )Request to merge authorsاسامی میباشد.

)4

دو یا چند نویسنده با نامهای مشابه بازیابی میشود که در واقع یک نویسنده نیستند بلکه چند نویسنده هم اسم هستند و
با توجه به وابستگی سازمانی نویسندگان میتوان آنها را از یکدیگر تمیز داد.

ادغام اسامی ( :)Request to merge authorsدر اینجا از یک مثال فرضی استفاده می کنیم .برای ادغام دو اسم نویسنده باید آن
دو اسم را انتخاب کرد و سپس بر روی  Request to merge authorsکلیک کرد .پس از  4مرحله این دو اسم در هم ادغام
میشوند و از این پس تحت یک نام به نمایش در میآیند:
 در این قسمت دقت نمائید مقاالت مربوط به خود را انتخاب کرده باشید.

بر روی گزینه  Startکلیک کرده تا به مرحله بعد بروید .در مرحله بعد از میان اسامی پیشنهادی یک اسم را انتخاب و بر روی گزینه
 Nextکلیک کنید.

در مرحله بعد تمام مدارک منتشر شده توسط این نویسنده را به شما نشان میدهد تا از صحت آن مطمئن شوید .در صورتی که تمام
مقاالت مربوط به این نویسنده است بر روی  Nextکلیک کنید و در غیر اینصورت از گزینه  Edit documentsمقاالتی که متعلق
به این نویسنده نیست را با استفاده از عالمت

حذف کنید.

عالوه بر آن در پایین همین تصویر گزینهای به نام  Search for missing documentsقرار دارد میتوانید مقاالتی که متعلق به
این نویسنده است و در این فهرست قرار نگرفته را جستجو و به این فهرست اضافه کنید .در اینجا جستجو تنها از طریق در عنوان
مقاله ( )Article titleامکان پذیر خواهد بود .در اینجا با جستجوی  Land injuriesسه مقاله بازیابی شد که مقاله اول به رنگ
سبز کمرنگ می باشد و به این معنی است که در فهرست مقاالت این نویسنده قرار داشته است .اما مقاالت دیگر را در صورتی که
متعلق به این نویسنده است ،انتخاب کنید و  Add to selected articlesرا انتخاب کنید .سپس به صفحهای هدایت میشوید
که چندین اسم به نمایش در میآید و از شما میخواهد اسمی که متعلق به شماست را انتخاب کنید .سپس بر روی Set author
 sequenceکلیک کنید.

در مرحله آخر با وارد ساختن آدرس پست الکترونیک خود در بخش  Emailو  Confirm E-mailو کلیک بر روی Submit
فرآیند ادغام اسامی را نهایی کنید .البته یک پیام از اسکوپوس دریافت میکنید که باید آن را تایید کنید تا مرحله ادغام نهایی شود.

