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About Scopus

• 55 million records | 21,915 titles | 5,000 publishers

• Scopus is the largest abstract and citation database of peer-reviewed 
literature: scientific journals, books and conference proceedings. Delivering a 
comprehensive overview of the world's research output in the fields of science, 
technology, medicine, social sciences, and arts and humanities, Scopus features 
smart tools to track, analyze and visualize research.

• As research becomes increasingly global, interdisciplinary and collaborative, you 
can make sure that critical research from around the world is not missed when 
you choose Scopus.



: با ثبت وام در اسکًپًس شما می تًاویذ

از خذمات آگاَی رساوی(Alert) درتارٌ یک وًیسىذٌ، یک مىثع ي یا یک
جستجً تُرٌ تگیریذ تا اطالعات تٍ ريز شذٌ در مًرد آوُا تٍ شما ایمیل  

شًد؛

  لیستی از مىاتع ي مذارک یا گريَی از وًیسىذگان را در حساب کارتری خًد
رخیرٌ کىیذ؛

صفحٍ اسکًپًس را ترای خًد شخصی سازی کىیذ.



.وام، وام خاوًادگی ي ایمیل خًد را يارد کىیذ ي رمس عبًر اوتخاب کىیذ

اگر می خًاَیذ درتارٌ شرکت السيیر ي محصًالت ي خذمات آن تٍ طًر مرتة  
.اطالعات تٍ ایمیلتان ارسال شًد ایه گسیىٍ را فعال کىیذ

.مًافقت وامٍ را تاییذ کىیذ



Search in Scopus

•Search

• Document search

• Author search

• Affiliation search 

• Advance search 



Document Search
هذرک/خستدَی سٌذ



با اوتخاب فیلذ مًرد 
وظر، جستجًی خًد 

را دقیق تر کىیذ

: از این قابلیت ها استفاده کنیذ

•Data Range :ٌبرای محذيد کردن وتایج بٍ بازٌ زماوی دلخًا
•Subject Area :ٌبرای محذيد کردن وتایج بٍ حًزٌ مًضًعی دلخًا
•Document Type : برای محذيد کردن وتایج جستجً بٍ وًع خاصی از

..مىبع ماوىذ مقاالت مريری، ثبت اختراع ي 



:ترفىذ جستجً

  تیه مىاسة عملگر افسيدن تا تًاویذ می کىیذ، جستجً مشاتٍ فیلذ یک در را عثارت چىذ خًاَیذ می اگر•
  جذاگاوٍ جستجًی کادرَای از استفادٌ تٍ ویازی حالت ایه در .کىیذ آغاز را خًد جستجًی عثارات
.ویست

:مثال



Add گسیىٍ کىیذ، جستجً مختلف َای فیلذ در را عثارت چىذ خًاَیذ می اگر اما• search field را 
  می .دَیذ اوجام را خًد جستجًی جستجً، کادرَای تیه مىاسة عمگر اوتخاب تا سپس ي کردٌ اوتخاب
!کىیذ اضافٍ جذیذ جستجًی کادر تخًاَیذ کٍ تعذاد َر تٍ تًاویذ

  :مثال



وری 
 
ای بولی: یادآ عملگًر

•AND                          باشدباید شامل تمام عبارآت مدهظر هتایج

•OR                                   باید شامل حدآقل یکی آز عبارآت باشدهتایج

•NOT                         خر هباشدشامل عبارت هتایج باید
 
آ



صفحٍ وتایج جستجً

در ایه قسمت، فرمًل جستجًی خًد را 
تثیىیذ ي در صًرت ویاز آن را يیرایش 
یا رخیرٌ کىیذ یا ترای آن آگاَی رساوی 

.تعریف کىیذ

: وکتٍ
 وًیسىذٌ، وام فیلذَای از کذام َر ريی بر کردن کلیک با

  بٍ جستجً وتایج صفحٍ در مجلٍ عىًان یا مىبع عىًان
  .کىیذ می پیذا دسترسی آوُا از کذام َر يیژٌ اطالعات



 حايی شما َای یافتٍ کٍ صًرتی در
 در آن تاشذ،گسیىٍ اختراع ثثت چکیذٌ

 .شذ خًاَذ فعال قسمت ایه

 طبق بر شذٌ بازیابی مذارک کل تعذاد
.ببیىیذ قسمت ایه در را جستجً فرمًل





امکان محذيدیت کردن جستجً با قابلیت  
excludeي  Limitَای  



• Limit: 

!ًتایح خستدَ را بِ هٌابؼی هحذٍد کي کِ شاهل گسیٌِ ّای اًتخابی هي ّستٌذ

• Exclude: 

!هذارکی کِ شاهل گسیٌِ ّای اًتخابی هي ّستٌذ را از ًتایح خستدَ خارج کي



Author Search
خستدَی ًَیسٌذُ 



صفحِ ًتایح خستدَ برای 
(هثال)فریذٍى ػسیسی 

با کلیک بر ريی عذد ريبريی وام وًیسىذٌ، َمٍ  
مقاالت آن وًیسىذٌ کٍ در اسکًپًس ومایٍ شذٌ  

.اوذ را می تًاویذ مشاَذٌ کىیذ



  !نکنیذ فراموش است؛ استنادی پایگاه یک اسکوپوس
Analysis گسینه انتخاب با author output را نویسنذه علمی تولیذات 
.دهیذ قرار تحلیل و تجسیه مورد استنادی دیذگاه از



در ایه قسمت، آثار وًیسىذٌ را بر اساس مجلٍ یا 
مىبعی کٍ مقالٍ یا مذرک يی را مىتشر کردٌ  

!است تفکیک کىیذ



وًع اثر در ایه قسمت، آثار وًیسىذٌ را بر اساس 
تفکیک ...( مقالٍ اصیل، مريری، ثبت اختراع ي )

!کىیذ



سال در ایه قسمت، آثار وًیسىذٌ را بر اساس 
!کىیذاوتشار مذرک تفکیک 



حًزٌ در ایه قسمت، آثار وًیسىذٌ را بر اساس 
!کىیذمًضًعی اثر مىتشر شذٌ تفکیک 



اطالعات کامل را در مًرد در ایه قسمت، 
در ! چگًوگی شاخص اچ وًیسىذٌ بٍ دست آيریذ

ومًدار زیر ایه دادٌ َا بٍ شکل بصری ویس ارائٍ 
.می شًد



میسان استىاد بٍ آثار در ایه قسمت، آثار وًیسىذٌ را بر اساس 
وًیسىذٌ بٍ تفکیک سال ي امکان ردیابی آثار استىاد کىىذٌ

!کىیذتفکیک 



 وام اساس بر را وًیسىذٌ آثار قسمت، ایه در
!کىیذ تفکیک يی علمی َمکاران

  قابل Hyperlink طریق از ویس َمکاران آثار
.است جستجً



  Affiliation Search
ٍابستگی /خستدَی سازهاى
سازهاًی



وتایج جستجًی داوشگاٌ علًم  
پسشکی گلستان



ایي قسوت ًیاز بِ : خستدَی پیشرفتِ
آشٌایی با کذّا ٍ اپراتَرّای هخصَص 

راٌّواّای ایي کذّا ٍ . اسکَپَس دارد
. ػولگرّا در ایٌدا ارائِ شذُ است



Browse
هرٍر یا تَرق هٌابغ بر حسب حَزُ 

هَضَػی، ًَع هٌبغ ٍ ٍضؼیت اشتراک 



سرٍیس آگاّی رساًی 
Alert



وری 
 
گاًی رصاهی : یادآ

 
چیشت؟  (Alert)صرویس آ

•Alert ایي کردى فؼال با ٍ شَد هی فؼال اسکَپَس در ًام ثبت ًیاز پیش با کِ است سرٍیسی  
  استٌادات، پایگاُ، با شذُ افسٍدُ هٌابغ با ارتباط در را خَد ّای تازُ اسکَپَس سرٍیس،
.کٌذ هی ارسال کاربر ایویل بِ را ... ٍ ًَیسٌذُ بِ هربَط اطالػات

 :اسکَپَس Alert اًَاع •
•Alert َتٌظین با :خستد Alert شرایط تحت کِ هذرکی ّر اطالػات خستدَ، فرهَل یک  

  .شَد هی ارسال کاربر ایویل بِ شَد، اضافِ پایگاُ بِ ٍ بگیرد قرار خستدَ فرهَل آى



•Alert ُبا تٌظین : ًَیسٌذAlert  هاًٌذ هقاالت  ًَیسٌذُ یک ًَیسٌذُ، اطالػات هربَط بِ آى
.  بِ ایویل کاربر ارسال هی شَد.... خذیذ، استٌاد بِ هقالِ اٍ ٍ 

•Alert با تٌظین : استٌادات یک هذرکAlert   ِیک فرهَل خستدَ، اطالػات هربَط ب
.  استٌادات دریافتی یک هذرک خاص بِ ایویل کاربر ارسال هی شَد



ای رفرهس  ن بي هرم آفزآًر
 
خروجی گرفتن آز هتایج جشتجو و آرصال آ
هویشی یا آکشل

ای هرم آز شما آگر• ای تالیف برآی Endnote ماهود هویشی رفرهس آفزآًر  می آصتفادى خود پژوًشی کاًر
 هرم بي مشتقیما رآ آید دآدى قرآر آصتفادى مورد آصکوپوس در کي موابعی ک تابشواختی مشخصات توآهید می کوید،

ای    .کوید آرصال آکشل فایل یک بي حتی یا و هویشی رفرهس آفزآًر

 

  :ببیوید رآ کار مرآحل•



 مًرد را مىابعی از کذام َر خًد، دلخًاٌ جستجًی اوجام از پس
 گسیىٍ طریق از سپس ي کردٌ اوتخاب ایذ دادٌ قرار استفادٌ

RIS export افسار ورم در را مىبع آن کتابشىاختی اطالعات 
 .کىیذ يارد خًد مطلًب

  افسارَای ورم بٍ گرفته خريجی برای
EndNote, Reference Manager 

RIS گسیىٍ Format گرفته خريجی برای ي 
 اوتخاب راCSV گسیىٍ اکسل، فایل یک بٍ

 .وماییذ



Thank You.

Questions, Comments or Remarks?

Contact me:
Mohammadi.msd84@gmail.com


