بسمه تعالی

راهنمای آموزشی استفاده از پایگاه استنادی Scopus

تهیه و تنظیم:
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشکده علوم پزشکی آبادان
نیما مالکی (دانشجوی کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی)

Scopus

اسکاپس (اسکوپوس)
یک نمایه استنادی معتبر است.
یکی از محصوالت انتشارات الزویر است.
استفاده از اطالعات آن نیاز به پرداخت هزینه دارد.

در چه حیطه موضوعاتی میتوان از اسکاپس استفاده کرد؟
همه حیطههای علوم که شامل علوم زیستی ،فیزیک ،شیمی ،علوم اجتماعی میشود را در بر میگیرد.

اسکاپس همچنین برای هر نویسنده ،پروفایل هم ارائه میدهد .که اطالعات مهمی مانند
وابستگی به دانشکده و مؤسسات دیگر ،تعداد آثار چاپ شده و اطالعات کتابشناختی آنها،
مراجع و تعداد یادکردهایی که هر یک از مقاالت دریافت کرده است.

اولین نکتههای حائز اهمیت:
 نیازمند پرداخت هزینه و اشتراک سالیانه میباشد.
 ادرس ورود به سایت WWW.SCOPUS.COM

پس از ورود به سایت ،در سایت این قسمت ها مشاهده می گردد:

SEARCH
بخش جستوجو

از چهار قسمت تشکیل شده است.
ADVANCED

انجام
جستجوی
حرفه ای

AFFILIATION

جستجو
بر اساس
نام
سازمان

AUTHORS

DOCUMENT

این بخش مربوط
جستجو بر

به جست و جو

اساس نام

مقاله براساس

نویسنده

عنوان  ،مجله،
نویسنده ،و چکیده
.....

این بخش امکان اضافه کردن باکس

امکان محدود کردن جستجو به نام نویسنده،

جستجوی جدید و جستجوی کلیدواژه

عنوان مجله و  ...وجود دارد.

های دیگر و ترکیب جستجو با استفاده از
عملگر  AND,OR,NOTوجود دارد.

در زیر جستجوی مقاالت مجله  Natureبا عنوان ” “common Coldرا می بینیم:

نتایج جستجو

در این بخش امکان مرتب کردن نتایج بر اساس تاریخ،
میران استناد و  ...به صورت نزولی و صعودی وجود دارد.

در این بخش امکان محدود کردن نتایج جستجو بر
اساس سال ،نویسنده ،منبع و  ....وجود دارد.
Year
میتوان به راحتی بر روی سال مورد نظر کلیک کرد یا بر
روی  view moreکلیک کرده و سال مورد نظر خود را
انتخاب میکنیم.
Document type
نوع مقاله خود را از این نظر یک مقاله مروری یا چکیده
سخنرانی در این موضوع باشد؛ انتخاب می کنیم.
Source title
نشان میدهد که مقاالت جستجو شده شما در چه مجالتی
منتشر شده اند و امکان محدود کردن به سیستم خاص
هست.
Affiliation
مقاالت جستجو شده شما در چه موسساتی بیشتر مورد
تحقیق قرار گرفته است و امکان محدود کردن برای شما
وجود دارد.
Country
مقاالت جستجو شده شما در چه کشورهای بیشتر مورد
پژوهش قرار گرفته اند.

Analyze Search Results
با کلیک بر این گزینه نتایج جستجو اعم از اینکه در سربرگ  Documetیا  Authorجستجو
شده باشند به صورت جدول و نمودار آنالیز می شود.

نمایش  Analyzeنتایج جستجو

