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معرفی :اسکوپوس ( )Scopusبزرگترین پایگاه استنادی جهان هست که توسط شرکت الزویر( )Elsevierدر سال  2002راه اندازی
شده است و رقیب پایگاه استنادی دیگر یعنی Web of Scienceبه شمار میآید .این پایگاه دسترسی به اطالعات کتابشناختی و
چکیده مقاالت مجالت و مقاالت کنفرانسها را فراهم کرده است .الزویر یک ناشر معتبر هلندی است که پایگاههای اطالعاتی معتبری
از جمله  Embase ،Clinical Key ،ScienceDirect ،Scopusو  ...را طراحی کرده و در اختیار کاربران قرار داده است.
امکانات منحصر به فرد:
از جمله مهمترین ویژگیهای این پایگاه استنادی محاسبه تعداد استنادات دریافتی و شاخص هیرش ( )h indexپژوهشگران و
موسسات می باشد که در بخش جستجوی نویسنده توضیح داده شده است.
ثبتنام :پیش از معرفی شیوههای جستجو در اسکوپوس بهتر است در صورت ثبت نام در پایگاه می توان از امکانات بیشتر استفاده
کرد .برای این منظور از گوشه سمت راست باالی صفحه بر روی  Registerکلیک کنید .سپس اطالعات شخصی خود شامل نام،
نام خانوادگی ،آدرس پست الکترونیک ،رمز عبور ( )Passwordبرای خود انتخاب و گزینه

I have read and understood

 the Registered user agreement and agree to be bound by all of its terms.را انتخاب کنید .پس از ساخت نام کاربری (آدرس
پست الکترونیکتان) از قسمت  Loginوارد صفحه شخصیتان شوید .در این صورت ،نام کاربری خود را در گوشه سمت راست
باالی صفحه خواهید دید.

جستجو:
همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است ،اسکوپوس نیز همانند دیگر پایگاههای اطالعاتی ابزارهای مختلفی برای جستجو
در اختیار کاربران قرار داده است )1 :جستجوی ساده ( )2 )Document Searchجستجوی نویسنده ()3 )Author Search
جستجوی سازمان ( )4 ،)Affiliation Searchجستجوی پیشرفته ( )5 ،)Advanced Searchجستجوی منابع ( Browse
 )Sourcesو  )6مقایسه مجالت ()Compare Journals

جستجوی ساده ()Document Search
کلیدواژه و یا عبارت مورد نظر را تایپ نموده و تعیین کنید اسکوپوس کلیدواژههای مورد نظرتان را در کدام فیلد یا فیلدهای مقاالت
(نظیر  )Article title, Abstract, Keywordsجستجو و بازیابی کند .میتوانید دو کلیدواژه یا عبارت را به واسطه عملگرهای
 AND, OR, NOTترکیب کنید .با انتخاب گزینه  Add search fieldمیتوان فیلدهای جستجوی بیشتری اضافه کرد.
 :Limit toدر این قسمت میتوانید جستجوی خود را محدود کنید به:
-

 :Date Rangeبازه زمانی خاص یا مقاالت نمایه شده در پابمد در  15 ،7یا  30روز اخیر ( Added to scopus in
)the last 7 days

-

 :Document typeیا نوع مدرک (مقاله ،مقاله مروری ،مقاله کنفرانس) ،نوع منبعی که مدرک در آن منتشر شده (مجله،
کنفرانس ،کتاب و )...

-

 :Subject Areasمیتوانید تعیین کنید که مدارک مورد نظر شما در کدام حوزه موضوعی جستجو شود که البته درصورتی
که هدفتان بازیابی حداکثر مقاالت مرتبط میباشد ،میتوانید از این محدودگر استفاده نکنید.

فیلد جستجو
نوع مدرک
بازه زمانی

حوزه های موضوعی

تصویر زیر صفحه نتایج را به شما نشان میدهد .در صفحه نتایج گزینههای مختلفی وجود دارد که با توجه به نیازتان میتوانید از
آنها استفاده کنید:

Limit to/Exclude -1

میتوانید در صفحه اصلی نتایج ،در قسمت  ،Limit toمدارک بازیابی شده را به بازه زمانی مد نظرتان ( ،)Yearاسم نویسندگان
( ،)Author Nameحوزه موضوعی ( ،)Subject Areaنوع مدرک ( ،)Document Typeعنوان منبع (،)Source Title
کلیدواژههای به کار رفته در مقاالت ( ،)Keywordsوابستگی سازمانی ( ،)Affiliationکشور ( ،)Countryنوع منبع ( Source
 )Typeو زبان ( )Languageمحدود کنید .میتوانید همزمان از چند محدودگر استفاده کنید .برای این کار نوع محدودگر خود را
انتخاب کنید .سپس بر روی  Limit toکلیک نمایید .گزینه  Excludeنیز به شما این امکان را میدهد تا برخی نتایج را از صفحه
نتایج حذف کنید .برای مثال با انتخاب سال  2014و  Excludeکردن آن ،مقاالت منتشر شده در این سال از صفحه نتایج حذف
می شود.
 :Edit -1با انتخاب این گزینه به صفحه قبلی (صفحه جستجو) میروید و میتوانید جستجوی خود را ویرایش کنید.
 :Save -2می توانید مقاالت خود را در صفحه شخصی تان ذخیره کنید .البته الزمه این کار این است که در اسکوپوس ثبت
نام کرده باشید و با نام کاربری و رمز خود وارد شده باشید .با انتخاب این گزینه در باالی سمت چپ صفحه این عبارت
به نمایش در میآید .Your Search has been saved in 'Settings' :با رفتن به بخش  Settingکه در باالی سمت
چپ صفحه نتایج وجود دارد و انتخاب گزینه  Saved searchesمیتوانید مقاالت ذخیره شده را ببینید.

در بخش  Saved Searchsتاریخ انجام جستجو ( ،)Last run onتعداد مدارک بازیابی شده ( ،)Resultsهمه نتایج (View-
 )All resultsو نتایج جدید منطبق با جستجوی شما ( )View-New resultsدیده میشود .در قسمت  Actionsمیتوانید
مجدد جستجوی خود را ویرایش کنید ( ،)Editیا هشدار دهنده ( )Alertsرا فعال کنید تا هر موقع مدرک یا مقاله جدیدی منطبق
با جستجوی شما در اسکوپوس نمایه میشود به پست الکترونیک شما ارسال شود .توضیحات تکمیلی در بخش  Set Alertsذکر
شده است.

 :Set Alert -3با انتخاب این گزینه ،مقاالت جدید منطبق با جستجوی شما که در آینده در اسکوپوس نمایه میشود را به
آدرس پست الکترونیک ( )Gmail, Yahoomail...شما ارسال میکند .در قسمت  Name of alertنام جستجویی
که انجام داده اید به طور خودکار وارد شده است را میتوانید تغییر دهید .در قسمت  Frequencyمیتوان تعیین کرد که
مقاله هر چند مدت یکبار (هفتگی ،دو هفته یکبار )...و در چه روزی از هفته به شما ارسال شود .وضعیت E-mail
 formatو  Statusرا تغییر ندهید.

 : View secondary documents -4این گزینه شامل مدارک و مقاالتی است که در اسکوپوس نمایه نمیشوند ،اما این
فهرست شامل منابعی ( )Referencesاست که از مقاالت موجود در اسکوپوس استخراج شده اند .دسترسی به چکیده
و تمام متن این مقاالت امکانپذیر نیست.

 :View patent results -5همانطور که تصویر صفحه نتایج نشان میدهد ،با جستجوی انجام شده تعداد  1555نتیجه
بازیابی شده است که شامل  Patent 3میباشد .که با انتخاب گزینه ( )View patent resultsمیتوانید آنها را ببینید.
 :Sort on -6میتوانید نتایج را بر اساس تاریخ ( ،)Dateتعداد استنادات دریافتی ( ،)Cited byمیزان ربط به کلیدواژههای
جستجو شده ( ،)Relevanceالفبایی نام خانوادگی ( )First Authorمولفین مقاالت (نویسنده اول مقاله) و الفبایی
عنوان منبع ( )Source Title A-Zمرتب کنید .در تصویر زیر مقاالت بر اساس تعداد استناداتی که دریافت کردهاند
مرتب شدهاند.

 :Show all abstracts -7با انتخاب این گزینه چکیده تمام مقاالت یا مقاالتی که شما انتخاب کردهاید به نمایش در میآید.
 : Download -5از جمله دیگر امکاناتی که در صفحه اصلی نتایج وجود دارد  Downloadاست به شما امکان میدهد
تا چکیده و تمام متن مقاالت (در صورتی که وجود داشته باشد) را دانلود کنید.
 :View Citaion Overviews -9اطالعات استنادی کل مقاالت بازیابی شده یا مقاالتی که انتخاب کرده ایم (در این مثال
 4مقاله) را بر حسب سال نشان میدهد .البته همانطور که قبال نیز بیان شد ،اسکوپوس اطالعات استنادی مقاالتی قبل از
سال  1996منتشر شدهاند را در اختیار ندارد .نموداری که در تصویر به رنگ آبی مشخص شده است ،نیز تعداد استنادات
به این  4مقاله را بر حسب سال نشان میدهد .برای مثال ،با انتخاب سال  2014و کلیک بر روی آن در این نمودار ،مقاالت
استناد کننده به این  4مقاله را نشان میدهد .از قسمت  Date rangeمیتوانید تعیین کنید که اطالعات استنادی مقاالت
را در چه بازه زمانی نمایش دهد .پس از انتخاب بازه زمانی مورد نظرتان ،گزینه  Updateرا انتخاب کنید.

با انتخاب  Exclude self citations of all authorsو کلیک بر روی گزینه  Updateخود استنادی مقاالت حذف میشود و
با انتخاب  Exclude Citations from booksو کلیک بر روی  Updateاستناداتی که از کتابها به مقاالت شده است را نیز

حذف میکند .در قسمت  Citaion countمیتوانید این اطالعات را بر اساس سال انتشار و یا تعداد استنادات به ترتیب نزولی
( )Descendingو صعودی ( )Ascendingمرتب کنید.

 :View h-Graphبا انتخاب این گزینه تصویر زیر به نمایش در میآید که در آن نمودار مربوط به شاخص  hرا نشان میدهد .در
اینجا شاخص  hاین مقاالت  4است .به عبارت دیگر هرکدام از این مقاالت حداقل  4استناد دریافت کرده اند .توضیحات مربوط به
شاخص  hدر فصل شاخص های علم سنجی توضیح داده شده است.

 :View cited by -10مقاالت استناد کننده به یافتههای مرتبط با جستجوی ما را نشان میدهد .با انتخاب این گزینه صفحهای
شبیه صفحه نتایج به نمایش در میآید .در اینجا دوباره میتوانید از  View cited byمقاالتی که به این مقاالت استناد
کردهاند را مشاهده کنید .برای این کار مقاالت مورد نظرتان را انتخاب و بر روی  View cited byکلیک کنید.

 :Emailمیتوانید مقاالت انتخابی خود را از طریق پست الکترونیک ارسال کنید .در قسمت  Toآدرس پستی گیرنده را وارد کنید.
میتوانید آدرس گیرنده دومی را نیز در قسمت  CCوارد کنید .همچنین از  Outputمیتوانید تعیین کنید کدام اطالعات کتابشناختی
از مقاالت به فرد گیرنده ارسال شود.

در قسمت  Printنیز می توانید تعیین کنید مقاالت انتخاب شده شما به کدام فرمت پرینت گرفته شود .برای اینکار از قسمت
 Outputیکی از  4گزینه ) Abstract format, Abstract format with references, Complete formatو Specify
 )fields to be printedرا انتخاب کنید .از طریق  Specify fields to be printedمیتوانید نوع اطالعات کتابشناختی (نظیر
وابستگی سازمانی ،منابع ،چکیده ،اطالعات مولفین و )...را که تمایل دارید به آدرس گیرنده ارسال شود انتخاب کنید.

جستجوی نام نویسندگان ()Author Search
 Author Searchبه شما کمک میکند تا مقاالتی که توسط یک نویسنده مشخص (تحت یک اسم واحد یا با اسامی متفاوت
مانند  Haghdoostیا  )Haghdoustمنتشر شده است را بیابید.
برای جستجو ،نام خانوادگی خودتان یا نویسنده مورد نظر را در جعبه اول و نام کوچک ( )Aliیا حرف اول نام کوچک ( )Aرا
در جعبه دوم وارد کنید .میتوانید یک وابستگی سازمانی در جعبه سوم وارد کنید تا جستجوی شما محدود به آن وابستگی سازمانی
شود .در صورتی که بخواهید دقیقا همان نامی جستجو شود که در جعبه وارد کردهاید باید گزینه Show axact matches only
را انتخاب کنید ،در غیر اینصورت اسامی هم ریشه و مشابه نیز بازیابی میشود.

با انتخاب این گزینه دقیقا همان نامی را جستجو می کند که در باکس وارد
نموده اید در غیر اینصورت اسامی هم ریشه را بازیابی میکند

با جستجوی این نام تمام نویسندگانی که نامهای مشابهی دارند را نمایش میدهد .با انتخاب نویسنده مورد نظر می توان به مقاالت
منتشر شده وی دست یافت.

جستجو بر اساس وابستگی سازمانی
 Affiliation Searchبه شما کمک می کند که کلیه مقاالت منتشر شده متعلق به یک دانشگاه یا موسسه خاص را ببینید .برای
جستجو ،نام دانشگه مورد خود در کادر جستجو وارد نمایید.

با اینکار دانشگاه مورد نظر شما جستجو می شود و در صفحه نتایج نشان داده می شود .در این صفحه تعداد مدارک منتشر شده
توسط این دانشگاه نیز مشخص است.

با کلیک روی نام دانشگاه و در صفحه باز شده پروفایل دانشگاه را می توانید مشاهده کنید .این پروفایل شامل نام دانشگاه ،کد
دانشگاه ،تعداد مقاالت ،تعداد نویسندگان ،وابستگی سازمانی نویسندگان همکار ،تعداد مقاالت منتشر شده بر حسب مجله و همچنین
نموداری که بر حسب موضوعی درصد مقاالت منتشر شده در هر موضوع را نشان می دهد.

با کلیک روی  Documentمی توان مقاالت منتشر شده دانشگاه و با کلیک روی  Authorsمی توان فهرست نویسندگان را
مشاهده نمود.
با استفاده از بخش  Browse Sourceمی توانید مشخص کنید که آیا مجله ای در اسکوپوس نمایه می شود یا خیر .مجالت نمایه
شده در اسکوپوس بر اساس حروف الفبا نیز نمایه شده اند .با انتخاب حرفی که مجله مورد نظر با آن شروع می شود نیز می توان
به مجله مورد نظر دست یافت .همچنین با استفاده از از گزینه  Searchنیز می توان مقاله مورد جستجو از طریق عنوان مقاله
) (Titleو یا شماره  ISSNامکانپذیر است.

