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 معرفی: 

 Scopusرا تحقیق زيسادارنمو و نالیزآ هوشمند اربزا که باالست کیفیت با و ديستناا و هچکید يهاهپایگا ترینرگبز از 

 با هپایگا ینا. هددمی ئهارا مدروزآ رتصو به را حاضر نماز تا 0697 لسا از ناشر 0777 از ردکور نمیلیو 07 ودحد  Scopus.دارد

 معلو ،پزشکی ژي،تکنولو يمینههاز در را نسیاکنفر تمقاال مجموعه و کتب ،علمی تمجال د،خو سیعو ايشتهر نمیا پوشش

 متن به مستقیم پیوند. میکند همافر نیز را تعااختراثبت در جستجو نمکاا همچنین. هددمی ئهارا نسانیا معلو و هنر ،جتماعیا

 .ستا دهکر تبدیل جستجو ايبر جامع و سریع يهااربزا از یکی به را هپایگا ینا ت،مقاال کامل

 

 :Scopusدر تموضوعا پوشش

• Social Sciences (arts & humanities, business, history, information sciences) 

• Physical Sciences (chemistry, engineering, mathematics) 

• Health Sciences (allied health, dentistry, nursing, veterinary medicine) 

• Life Sciences (agriculture, biology, neuroscience, pharmacology) 
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 :ستا یرز اردمو شامل سسکاپوا در تطالعاا ايمحتو
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 .شوید وارد   http://www.scopus.comآدرس با  SCOPUSهپایگا به ورود ايبر

Register :محیط در عضویت با SCOPUS قبیل از سایت ینا تمکاناا از نیدامیتو Alert (سیستم و تطالعاا دنکر هخیرذ 

 یگرد يبعد تجعاامر در. نمائید پر را عضویت مفر و بنتخاا را Register گزینۀ ،عضویت ايبر. نمائید دهستفاا (سانیر گاهیآ

 مند هبهر سایت ینا تمکاناا از د،خو رعبو مزر و يبررکا شناسۀ دننمو و وارد Login بنتخاا با و شتهاند دنکر منا ثبت به زينیا

  .شوید

 

. شوید وارد نیز Scopus نیدامیتو رعبو مزر و يبررکا منا نهما با یدا دهکر منا ثبت   Science Directهپایگا در قبالً چنانچه

 . ندا هشد تهیه Elsevier موسسه نظر یرزهر دو  نچو

 :  Scopus در جستجو اعنوا

 : دهسا يجستجو

 .دارد دجوو موضوعی يجستجو نمکاا  Document Search قسمت در

http://www.scopus.com/
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  .کنید وارد را دخو يهاواژهکلید ،Search for يجستجو يجعبه در  -0

 به را دخو يجستجو و بنتخاا را...  و هنویسند ه،چکید ،مقاله انعنو قبیل از اهلخود فیلد آن ويبررو ريبشاآ يمنو از -2

 . کنید ودمحد فیلد آن

 مانند یتهاییودمحد ،Limit to قسمت در. هددمی یشافزا را جستجو يجعبهها Add search field گزینه  -3

 را Subject Areas)) موضوعی ودةمحد و (Document Type) ركمد عنو ،(Date Range) سالی ودهمحد

 توضیح در خصوص فیلدهاي آبشاري بعداز عکس: .کنید لعماا

 

 

All Fields میکند همافر را فیلدها ي همه در نظر ردمو يها واژهکلید يجستجو نمکاا. 

Article Title, Abstract, Keywords  ها واژهکلید و هچکید ،مقاله انعنو در جستجو 

Authors  ننویسندگا منا در جستجو 

 First Authors  اول ي هنویسند منا در جستجو 

Source Title  بکتا منا یا مجله منا در جستجو( ستا هشد منتشر آن در بکتا از بخشی یا مقاله که منبعی در جستجو( 

Article Title  مقاله انعنو در جستجو 

Article Title   جستجو از طریق عنوان مقاله 

Abstract هچکید در جستجو 

Key Word  جستجو از طریق کلمات کلیدي 

Affiliation نام شهر ، (ستا دهکر معالا آن به را دخو بستگیوا هنویسند که مانیزسا)  هنویسند مانیزسا نام  بستگیوا در جستجو

 و نام کشور
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Funding Information  ،اختصارات و اعدادجستجو بر اساس اسپانسرها 

Language  جستجو نباز بنتخاا 

ISSN  مجله لمللیا بین اردستاندا رهشما سساا بر جستجو 

CODEN مختلف راتنتشاا شناسایی ايبر دفر به منحصر کد 

DOI تمقاال یجیتالید رهشما سساا بر جستجو 

References خذمآ و منابع در جستجو 

Conference  نساکنفر منا در جستجو 

Article Title, Abstract, Keyword, Authors و نویسنده  ها واژهکلید ،هچکید ،مقاله انعنو در جستجو 

Chemical Name  ادمو شیمیایی منا در جستجو 

CAS Number ستا هشد داده صختصاا شیمیایی ادمو به که رهايشما سساا بر جستجو. 

ORCIO  هرنویسنده انحصاري ورقمی  09بر اساس شناسه 

 نکته هاي الزامی  براي جستجو: 

 : کنید توجه یرز تنکا به جستجو مهنگا

 همه کنید جستجو را "liver cancer" چنانچه. هیدد ارقر{ }  یا " " خلدا را رتعبا آن خلدا را آن رت،عبا یک يجستجو ايبر

 ،جستجویی چنین در. دمیشو یابیزبا دارد، دجوو رتعبا یک رتصو به و هم رکنا نهاآ cancer و liverواژه   دو ماَالزا که کیارمد

   "liver - cancer"مثال :  ستا بیتاثیر ارينقطهگذ عالئم

کوتاه سازي مثل * و ؟   ياـهدنما از یـیک از دهتفاـسا اـب اـت دهرـک وارد را هـکلم  کـی هـیشر هـک تـسا ینا رمنظوکوتاه سازي: 

را   behave, behavior, behavior, behaviouralکه کلمات    ?behveمثل  تمامی کلمات هم ریشه جستجو گردد. 

 دربر می گیرد. 

 به. باشند شتهدا را واژه دو هر که میکند یابیزبا را هاییردکور واژه، دو بین And عملگر از دهستفاا: منطقی يعملگرها از دهستفاا

 را دو هر یا و ها واژه از یکی که میکند یابیزبا را هاییردکور OR عملگر از دهستفاا pediatric and nursing: کنید توجه لمثا
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 And not لگرعم. رودمی رابک راتختصاا یا ادفمتر يهاواژه ترکیب ايبر همچنین cancer or neoplasmمثال .باشد شتهدا

 واژة کلید که میکند یابیزبا را هاییردکور د،گیر ارقر واژه دو بین هگا هر. رودمی ربکا جستجو از صخا واژة یک دنکر فحذ ايبر

 tumor and not cancer: مثال. باشد شتهاند را دوم واژة کلید لیو باشد شتهدا را اول

 

 شما ايبر pediatric کلمۀ مثال. میکند یابیزبا نیز را کلمه جمع شکل کنید وارد را ديمفر کلمۀ چنانچه جستجو مهنگا      

pediatrics میکند جستجوهم  را . 

stop words  کلمات عبارت هستند:  از ستهد ینا. شوند فحذ جستجو از باید و نمیباشند جستجو قابل که هستند کلماتی ها 

   a, an, theتعریف کلمات شخصی، ضمائر

 H2O   کنید تایپ مثال. کنید تایپ سطر یک در را همه ،نددار نویس باال یا دار نویس یرز وفحر که کلماتی دنکر وارد ايبر

  beta  :کنید وارد β يجستجو ايبر مثال. کنید وارد را آن نگلیسیا کترراکا ،یونانی يلفباا يجستجو ايبر

 ايبر. میکند همافر را صخا هنویسند یک اركمد دنکر اپید نمکاا گزینه ینا:  Author Search هنویسند منا سساا بر جستجو

 منا Initials or First Name قسمت در و هنویسند گیادخانو منا Author Last Name قسمت در ن،نویسندگا منا يجستجو

 کرذ ستا بستهوا آن به هنویسند که را ايموسسه یا نمازسا منا انمیتو Affiliation قسمت در. کنید وارد را هنویسند کوچک

 سساا بر. نمایید بنتخاا را نظر ردمو موضوعی يگزینهها ه،نویسند فعالیت عنو به توجه با Subject Areas قسمت در. دکر

  .دمیشو یابیزبا صخا شخص آن با مرتبط يهاردکور ه،شد وارد تطالعاا
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 ديفر به منحصر  ORCID: Open Researcher and Contributor Identifier کد هنویسند هر به سسکاپوا 09قمیر

 ايبر ،کد ینا. دکر جستجو را هنویسند آن اركمد انتو می ORCID ID قسمت در کد آن دنکر وارد با که ستا داده صختصاا

 که دشو نوشته مختلف يفرمتها به ستا ممکن ننویسندگا منا همچنین. ستا مفید ،مشابه منا داراي ننویسندگا بین دادن تمایز

  .شد هداخو یابیزبا هشد نوشته مختلف يفرمتها با وي منا که هنویسند تمقاال متما هنویسند هر کد شتندا با

 

  شاخص همچنین و داتستناا ادتعد وي، از هشد منتشر اركمد و تمقاال ادتعد ،محقق آن تطالعاا ،محقق یک يجستجو از بعد

h-index دمیشو مشخص محقق آن.  

 

 Affiliation Search  : 

 یک علمی يفعالیتها يجستجو ايبر قعوا در. آورد بدست را رکشو یا هنشگادا یک علمی اتتولید انمیتو ،گزینه ینا از دهستفاا با

 Arak University of Medical قسمت ینا در چنانچه لمثا ايبر. دکر دهستفاا گزینه ینا از انمیتو صخا موسسه

Sciences را، دخو مانیزسا بستگیوا آن ننویسندگا که دمیشو یابیزبا هاییردکور د،شو وارد Arak University of 

Medical Sciences ندا دهکر معالا. 
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  .ستا هشد یابیزبا يهاردکور ادتعد و تجزئیا ،موسسه منا د،شو می داده نمایش که نچهآ

 

Advanced Search  :گزینه از انمیتو ،ستا طوالنی خیلی جستجو يتژاسترا که ارديمو در و جامع ،پیشرفته يجستجو ايبر 

Advanced Search منطقی يعملگرها از دهستفاا با و دهنمو دهستفاا)  (and, or, not قیقید يجستجو  ،مختلف يکدها و 

 .داد منجاا را
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  .ستا همدآ advanced search در تطالعاا دنکر وارد هنحو ،یرز يهالمثا در

ALL("Cognitive architectures") AND AUTHOR-NAME(smith) 

TITLE-ABS-KEY(*somatic complaint wom?n) AND PUBYEAR AFT 1993 

SRCTITLE(*field ornith*) AND VOLUME(75) AND ISSUE(1) AND PAGES(53-66) 

Search Results   : 

 رنتشاا یخرتا ن،نویسندگا سما ،مقاله انعنو شامل ردکور هر تطالعاا. SCOPUS در هشد یابیزبا يهاردکور لیست ،نتایج صفحۀ در

 .ستا (Cited by) مقاله آن به دستناا ادتعد و (source Title) مقاله آن منبع ،مقاله

 

 

 مجموعۀ در که هنویسند آن  يمقالهها متما لیست م،نا یک روي دنکر کلیک با یعنی میباشد لینک مقاله هر يهاهنویسند منا

scopus ستا همشاهد قابل دارد، دجوو.  

View at publisher :را ناشر آن نیکیولکترا اكشترا هنشگادا که تیرصو در. میکند یتاهد ردکور آن ناشر صفحۀ به را شما 

  .دنمو اپید سترسید مقاله آن کامل متن به انمیتو باشد شتهدا
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Show abstract :هددمی ننشا ردکور نهما در را مقاله ةچکید. 

 Related documents :هددمی نمایش را نظر ردمو ردکور با مرتبط يهاردکور. 

 نمایش ترتیب Cited by بنتخاا با. دارد دجوو اهلخود رتصو به هشد یابیزبا نتایج sort و دنکر مرتب نمکاا ،نتایج صفحه در

 مرتب هشد وارد يهاواژهکلید به بستگیوا انمیز ترتیب به را نتایج Relevance. دبو هداخو نهاآ به دستناا انمیز سساا بر نتایج

 .میکند

 

  :دمیشو داده توضیح یلذ در ستا همدآ نتایج صفحۀ در که گزینههایی دبررکا
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Edit :دمیشو همافر جستجو لفرمو یشایرو و جستجو صفحه به برگشت نمکاا گزینه ینا بنتخاا با . 

Save :رتعبا نهما از دامجد انبتو يبعد تجعاامر در تا دمیشو همافر جستجو رتعبا هخیرذ نمکاا ،گزینه ینا بنتخاا با 

 قتد در گزینه ینا از دهستفاا دشو می دهستفاا  طوالنی يجستجو لفرمو از جستجو یک ايبر که قعیامو در. دکر دهستفاا جستجو

 .ستا موثر ربسیا رکا سرعت و

Set alert :از دهستفاا نمکاا Alert اربزا از یکی که Push Technology در. میکند همافر را ستا سانیر عطالا ايبر 

 .شد هداخو داده توضیح مفصل ربطو گزینه ینا يبعد يقسمتها

Set feed  :تنظیم نمکاا RSS دمیشو همافر ،ستا سانیر عطالا اربزا از یکی که. 

 .دارد دجوو هشد یابیزبا نتایج دنکر ودمحد نمکاا ،نتایج صفحه چپ سمت در

Search within results :يیگرد يهاواژه کمک با را دخو يجستجو ،نتایج صفحه نهما در انمیتو گزینه ینا از دهستفاا با 

 Source(مقاله منبع) نظر از نتایج يستهبندد از دهستفاا با جستجو نتایج دنکر ودمحد ايبر گزینه ینا: Refine. دکر ودمحد

Title، (هنویسند منا )Author Name ،(رنتشاا لسا )Year ،(ركمد عنو )Document Type ( موضوعی هودمحد) وSubject 

Area رودمی ربکا. 

Limit to : لیو میکند همافر را هشد یابیزبا نتایج دنکر ودمحد نمکاا Exclude و فحذ ،نتایج از را هشد بنتخاا يگزینهها 

 از که هاییردکور دمیشو همشاهد جستجو یک ايبر که نتایجی لیست از هیدابخو چنانچه لمثا ايبر. هددمی ننشا را نتایج بقیۀ

 کلیک را Exclude گزینۀ و بنتخاا را هنویسند آن منا Refine Results قسمت در ،کنید فحذ را ستا صخا ةنویسند یک

 .نمائید

Export, Download, View citation overview, view cited by ,… میشوند لفعا يگزینهها رد،کور هر بنتخاا با 

  :میشوند معرفی مختصر رتصو به یلذ در که
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Export :قبیل از فرنسنویسیر يهاارفزمانر به نهاآ لساار و هشد بنتخاا يهارکور از گرفتن جیوخر نمکاا ،گزینه ینا بنتخاا با 

Endnote, Mendeley, Reference Manager دمیشو همافر... و.  

 

View citation overview :دمیشو همافر آن تجزئیا با هشد ردکور هر به که هاییدستناا همشاهد نمکاا گزینه ینا بنتخاا با .

 می دهد.  ننشا را هشد بنتخاا يهاردکور به داتستناا انمیز از کلی ينما یک قعوا در

 

 فحذ نتایج از را هنویسند هر يهاديستناداخو ادتعد انمیتو ،Excludes self citations of all authors گزینه بنتخاا با

 . دکر

  .دمیشو فحذ هابکتا به دستناا Exclude Citations from books گزینه بنتخاا با
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View Cited by :دمیشو همشاهد ندا داده دستناا ردکور آن به که کیارمد لیست رد،کور هر ايبر گزینه ینا بنتخاا با . 

View references :( مآخذ و منابع ) لیست هشد بنتخاا ردکور هر ايبر ،گزینه ینا بنتخاا با references همشاهد ردکور آن 

 .دمیشو

 Add to My List :يبعد تجعاامر در انبتو تا هشد همافر هشد بنتخاا يهاردکور دنکر هخیرذ نمکاا ،گزینه ینا بنتخاا با 

 .دکر مدیریت و همشاهد را هشد هخیرذ لیست د،مجد يجستجو ونبد

Create bibliography :دکر همشاهد را ردکور هر به دستناا هشیو انمیتو ،گزینه ینا بنتخاا با. 

 

Email :می شود. همافر نیکیولکترا پست سیلهو به هشد بنتخاا يهاردکور لساار نمکاا ،گزینه ینا بنتخاا با 

Print :دمیشو همافر هشد بنتخاا يهارکور پچا نمکاا ،گزینه ینا بنتخاا با. 

Analyze search results  :تمکاناا یگرد از Scopus، گزینه به انمیتو Analyze search results بنتخاا با. دکر رهشاا 

 ر،کشو منا ،مانیزسا بستگیوا ه،نویسند ،مقاله رنتشاا لسا سساا بر نالیزآ. دارد دجوو جستجو نتایج دنکر نالیزآ نمکاا ،گزینه ینا

 .دگیر منجاا نداومیت موضوعی ودهمحد و ركمد عنو
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Alert  :و تطالعاا نشد مدروزآ از بعد تا دهکر وارد محیط ینا در را دخو يجستجو لفرمو تا هددمی زهجاا بررکا به سیستم ینا 

 شود.  داده عطالا وي به نیکیولکترا پست طریق از ،مجموعه به جدید ردکور نشد ضافها

 دهکر وارد را دخو رعبو مزر و  يبررکا منا و کلیک set alert گزینۀ روي بر ،جستجو نتایج ايصفحه در ن،مکاا ینا از دهستفاا ايبر

 وبتنا عنو و دهنمو بنتخاا دخو alert از مجموعه ینا ايبر منا یک بعد مرحلۀ در. شوید alert تنظیم ايبر ايصفحه وارد تا

 با طتباار در رديکور چنانچه ،مجموعه تطالعاا نشد مدآ روز از بعد. نمایید بنتخاا را( ...،ماهانه ،هفتگی ،نهروزا) یمیلا یافتدر

 .دشو ضافها مجموعه به شما يجستجو
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