آشنایی با معروف ترین سامانه های پروفایل پژوهشگران
از طریك ایي سرٍیس ّا ،شوا هی تَاًیذ رزٍهِ ػلوی ٍ داًشگاّی ٍ پرٍفایل خَد را تسازیذ ٍ آًْا را در ٍب ترای دیگراى لاتل رٍیت
وٌیذ .یىی دیگر از اّذاف تَلیذ چٌیي پرٍفایل ّایی آشٌایی تیش از پیش پژٍّشگراى تاّن ٍ از ایي طریك هشاروت ػلوی در وارّای
تحمیماتی هی تاشذ.
Scopus Authors ID ) 1
تا ساختي ایي پرٍفایل شوا دارای یه  ID Numberهٌحصر تِ فرد خَاّیذ تَد وِ هی تَاًیذ درّوِ حال تَسط ایي  IDتِ پرٍفایل
خَد دسترسی پیذا وٌیذ ٍ خرٍجی ّای هختلف از آى تگیریذ  .یىی از وارتردّای هفیذ ایي سرٍیس ایي است وِ حتی اگر شوا تِ پایگاُ
 Scopusدسترسی ًذاشتِ تاشیذ یؼٌی ًتَاًیذ از اهىاًات جستجَ ٍ تازیاتی پایگاُ استفادُ وٌیذ هی تَاًیذ از طریك ساختي پرٍفایل ٍ ٍ ارد
شذى تِ پرٍفایل خَد از آخریي تؼذاد هماالت ٍ  H-indexخَد تاخثر شَیذ تا ایي تفاٍت وِ در ایٌصَرت لیٌه ّای رٍی اػذاد ًشاى دادُ
شذُ وِ هی تَاًیذ تا ولیه وردى اطالػات تیشتر وسة وٌیذ ٍ هماالت را هشاّذُ ًواییذ دسترسی ًخَاّیذ داشت  .حال تِ ساختي پرٍفایل
در پایگاُ  Scopusتصَرت تصَیری هی پردازین:
 .1اتتذا ٍارد پایگاُ  Scopusهی شَین.
 .2در هرحلِ تؼذ از هٌَی هرتَط تِ جستجَ ،رٍی  Author Searchولیه هی وٌین ٍ .اسن شخصی وِ هی خَاّین پرٍفایل تسازین را
جستجَ هی وٌین.

visible

 .3درصَرتی وِ از فرد هَردًظر اساهی هختلفی هَجَد تاشذ ا ز لیست فَق وٌار هَارد هشترن تیه هی زًین ٍ گسیٌِ

Request to

 merge authorsرا ولیه هی وٌین.

 .4از ایي هرحلِ تِ تؼذ هراحل ساختي پرٍفایل شرٍع هی شَد .تا تاییذ هرحلِ لثلی ٍ زدى گسیٌِ  Startتِ هرحلِ دیگر ٍارد هی شَین.
()Start

 .5در ایي هرحلِ ترای فرد هَردًظر ًام پرٍفایل اًتخاب هی وٌین وِ تْتر است هشَْرتریي ٍ شٌاختِ تریي ًام از هٌَی هَردًظر اًتخاب
گردد ٍ .تا ولیه رٍی  Nextتِ هرحلِ تؼذ ٍارد هی شَین)Select preferred name( .

 .6در گام سَم Scopus ،تواهی اًتشارات فرد را تازیاتی م ی وٌذ )Review documents( .در ایي هرحلِ فرد هی تَاًذ اگر ًیازی
تَد اًتشارات خَد را ٍیرایش وٌذ در غیر ایٌصَرت تا تاییذ ایي هرحلِ ٍ تا ولیه رٍی  Nextتِ هرحلِ تؼذ ٍارد هی شَین  .در شىل زیر
تصَیر ٍیرایش وردى پرٍفایل را ًیس هشاّذُ هی وٌیذ)Review profile( .

 .7در گام آخر تا ٍارد وردى ایویل هؼتثر ٍ ترجیحا آوادهیه ٍ درصَرت ًیاز اظْارًظری درهَرد پرٍفایل خَد هراحل ساخت پرٍفایل را تِ
پایاى هی رساًین(Submit changes( .

 .8تا زدى گسیٌِ ٍ Submitارد صفحِ زیر هی شَین وِ هی گَیذ تین ها درخَاست شوا را تطَر اتَهاتیه دریافت هی وٌذ ٍ تین پشتیثاًی
آًرا تاییذ هی وٌذ ٍ تؼذ از آى یه  IDتِ صاحة پرٍفایل هی دّذ ٍ فرد هی تَاًذ تؼذ از ایي تا ٍارد وردى ایي  ID Numberپرٍفایل
خَد را وِ حاٍی اطالػاتی راجغ تِ تؼذاد هماالت ترٍز شذُ ٍ شاخص  ٍ H-indexغیرُ هی تاشذ را هشاّذُ وٌذ.

ایواى تْوتي ،خدیجِ احودزادُ
هعاًٍت تحقیقات ٍ فٌاٍری داًشگاُ علَم پسشکی ّرهسگاى
برگرفتِ از :فایل آهَزشی رضا اکبرًژاد ،داًشجَی دکتری علن اطالعات ٍ داًش شٌاسی
داًشگاُ فردٍسی هشْد

