
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهنمای پایگاه استنادی اسکوپوس

 

 

 

 

 حقیقی رضایی ملکی: گردآورنده
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Scopus: با استفاده از این پایگاه امکان تجزیه  که دنیا است استنادی و چکیده هایپایگاه بزرگترین از

گردد. رائه میا الزویر موسسه پایگاه توسط این اند، وجود دارد. . یی که در آن نمایه شدههاو تحلیل پژوهش

 این .دهدمی ارائه روزآمد صورت به را کنون تا 0697 سال از ناشر 0777 از رکورد میلیون 07حدود اسکوپوس

 هایزمینه در را کنفرانسی مقالات مجموعه و کتب علمی، مجلات خود، وسیع ایرشته میان پوشش با پایگاه



این پایگاه امکان دسترسی مستقیم به متن  .دهدمی ارائه انسانی علوم و هنر اجتماعی، علوم تکنولوژی،پزشکی،

 .آوردکامل بسیاری از مقالات را فراهم می

 

 پوشش موضوعی اسکوپوس:

 
 

 

 

قسمت کتابخانه، جهت ورود به صفحه اسکوپوس، وارد سایت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر شده سپس از 

کنیم. در صورتی که را انتخاب می scopusهای موجود از میان پایگاهکتابخانه دیجیتال را انتخاب نمائید. 

دانشگاه وارد این پایگاه شوید بدین منظور ابتدا   vpnخارج از محیط دانشگاه قصد استفاده دارید باید از طریق 

خانه، از بخش کتابخانه دیجیتال دسترسی خارج از دانشگاه را از سایت دانشگاه بعد از ورود به قسمت کتاب

 را دانلود کرده   vpn کلیک کرده سپس



 
کنیم، سپس وارد سایت دانشگاه شده و مراحل بالا که در این قسمت نام کاربری و کلمه عبور خود ر وارد می

 شود.دهیم که صفحه اسکوپوس به این صورت برای شما باز میرا انجام می

 

 

را انتخاب کنید. این پایگاه با عضویت یک سری امکانات  Registerباید گزینه در صورتی که عضو نیستید 

 دهد. را می Save Search, Alertمانند 



 
 را انتخاب کنید:   LOGINگزینه  اید،قبلا عضو شدهر صورتی که د

 
 تا وارد حساب کاربری شما شود به این صورت:

 



 

 

 مختلف پایگاه را معرفی خواهم کرد: هایحال بخش

  شامل جستجوباکس: 

 ؛(Document)ای کلیدواژه جستجوی         

 ؛(Authors)جستجوی نویسنده خاص          

 ؛(Affiliation)جستجوی سازمان          

 .(Advanced)جستجوی پیشرفته         

 :ایکلیدواژهجستجوی 

 :کنید توجه زیر نکات به جستجو هنگام

 همه کنید جستجو را "heart Ischemic" نانچهچ .دهید ارقر  " " داخل را آن عبارت، یک جستجوی برای

 بازیابی دارد، وجود عبارت یک صورت به و هم کنار آنها در Ischemic و heart واژه دو الزاماَ که مدارکی

  .شودیم



 سازی،کوتاه نمادهای از یکی از استفاده با تا کرده وارد را کلمه یک ریشه که است این منظور :  یسازکوتاه

 صفر، جایگزین * نماد .   ؟ و  * از عبارتند سازی، کوتاه مادهای. نشود جستجو آن با ریشه هم کلمات تمام

 analyze کلماات analy?e مثال عنوان به .شودمی کاراکتر یک ؟جایگزین نماد و شودمییا چند کارکتر  یک

 کند. می بازیابی را analyse ای

Behav* کلمات behave, behaviors, behavior, behavioural, behaviourism, … بازیابی را 

  .کندمی

  :یمنطق یعملگرها از استفاده

 باشد.  واژه دو هر شامل که کندمی بازیابی را رکوردهایی واژه، دو بین AND  عملگر

 ترکیب برای همچنین . باشد داشته را دو هر یا و هاواژه از یکی که کندمی بازیابی را رکوردهایی OR عملگر 

  .رودبکارمی اختصارات یا مترادف هایواژه

 گیرد، قرار واژه دو بین گاه هر. رودمی بکار جستجو از خاص واژة یک کردن حذف برای AND NOT عملگر

 د.باش نداشته را دوم واژة کلید ولی باشد داشته را اول واژة کلید که کندمی بازیابی را رکوردهایی

 پس را عملگر این ،باشد یدیگر بر مقدم ییک ، جستجو مورد واژه دیکل دو از دیبخواه اگر PRE/n عملگر

 کردن جایگزین با و. دیبنویس این عملگر پس از را یبعد دواژهیکل و داده قرار ایدیب اول باید که یایدواژهیکل از

 خواهند یبازیاب فاصله هم از شده داده قرار عدد تعداد فاصله به هادواژهیکل ، n یجا به 522 تا 1 رقم از عدد

 .شد

 آن کلمه از کمتر یا کلمه 3 تا که کنند یم یبازیاب را یعبارات  behavioral PRE/3 disorder : مثال

 باشد. گرفته قرار دواژهیکل دو این نیب

 کنیم از تعیین ما که کلماتی تعداد فاصله به جستجو مورد واژه کلید چند یا دو بخواهیم اگر W/n عملگر

 1 رقم از عدد کردن جایگزین با که یبیترت به شود یم استفاده عملگر این از شوند یبازیاب و گرفته قرار هم

 .دیرس میخواه جهینت این به n یجا به 522 تا

 .گرددینم اعمال یدربازیاب جستجو عبارت در کلمات بیترت که است این PRE/n عملگر با عملگر این تفاوت



 به مثال زیر توجه کنید.  

 
توانید کلید واژه را در جاهای مختلف متن جستجو کنید. بدین منظور زبانه روبروی باکس جستجو را شما می

 نمائید. به این صورت:کنید و هر کدام که مد نظرتان بود را انتخاب میباز می

 

 

برروی جستجوی  Limitهای دیگری نیز با انتخاب گزینه توانید یک سری محدودیتعلاوه بر این شما می

 خود اعمال کنید.



 
کلیک کرد و صفحه نتایج به این  Searchها در صورت لزوم بر روی گزینه پس از اعمال تمام محدودیت

 صورت برای شما نمایش داده خواهد شد. 

 
 مدرک است.  007611ا شده برای جستجو تعداد کل مدارک پید

 



 

 

 توانید در این جا نیز جستجوی خود را ویرایش کنید. شما می :EDITگزینه 

امکان ذخیره کردن استراتژی جستجو برای شما فراهم است برای اینکه دفعات بعد که  :SAVEگزینه 

ها و یا انتخاب عملگرهای جستجو ازی به اعمال دوباره محدودیتها را جستجو کنید نیخواستید این کلید واژه

ا پیکان که در شکل ب نباشد. البته در صورتی که با نام کاربری و کلمه عبور خود وارد شده باشید. به این صورت

کنید )البته در صورتی که قبلا جستجوی خود را ذخیره کرده نشان داده شده بر روی این گزینه کلیک می

 باشید(:

 
 ای به صورت ذیل برای شما باز خواهد شد:سپس صفحه



 
 .را باز می کنیم My Scopusدر این مورد گزینه 

 
ایم، اکنون می را انتخاب کرده و جستجوهایی را که قبلا ذخیره کرده Saved Searchsکه در این حالت 

 توانیم ببینیم. به این صورت:



 
 نید انتخاب کنید و به صفحه جستجو برگردید.تواو هر کدام که خواستید می

در مورد موضوع مورد جستجوی این یک خبررسان جاری است به این صورت که : SET ALERTگزینه 

 دهد.شما اگر مطلبی جدید منتشر شد از طریق ایمیل به شما اطلاع می

 .شوداست، فراهم میکه یکی دیگر از ابزارهای اطالع رسانی   RSSمکان تنظیما :SET FEEDگزینه 

ی محدود کردن جستجو استفاده کنید. در زیر توانید برا: از این گزینه میREFINE RESULTگزینه 

 وجود دارد که : Encludeو  Limit toاین گزینه دو گزینه 

Limit to  کند ولی  نتایج جستجوی شما را محدود به موارد انتخابی شما میEnclude هایی انتخابی گزینه

 د. کنندهد. این دو گزینه به نوعی عکس هم عمل میشما را از نتایج حذف و بقیه نتایج را به شما نشان می



 
 

 ،(Year)، سال انتشار (Access type)هایی که می توانید اعمال کنید شامل: نوع دسترسی محدودیت

و   (Document Type)، نوع مدرک (Author Name)، نام نویسنده(Source Title)منبع مقاله

    باشد. و .... (Subject Area) محدوده موضوعی 

 های بالای صفحه جستجو:گزینه

 
View secondary document :این قسمت شامل رکوردهایی است که خود در اسکوپوس نمایه نشده-

 اند ولی جز رفرنس منابع موجود در اسکوپوس هستند. 



های داده Mendeley Dataدهد و گزینه آخر ثبت اختراعات را نشان می Patent Resultگزینه بعد 

مندلی را نشان می دهد. که مندلی یک شبکه اجتماعی علمی برای پژوهشگران است که محققان را قادر 

 های پژوهشی خود را در اختیار دیگران قرار دهند. سازد دادهمی

 

 

 

-برای تجزیه و تحلیل نتایج ابتدا باید آن تعداد نتایج که میکند. این گزینه نتایج را تجزیه و تحلیل می

 خواهید مورد آنالیز قرار گیرد انتخاب نمائید. 

 

 گیرد به این صورت:از نتایج انتخابی برای شما خروجی می csv export گزینه



 
هزار  01 کنید. زیرا انتخاب میها رکه با توجه به اینکه شما چه اطلاعاتی از این منابع نیاز داشته باشید گزینه

 فرستد. هزار را به ایمیل شما می 01دهد ولی بالای مورد را به صورت آنی در فایل اکسل به شما خروجی می

  .گزینه بعد دانلود است

 

کند )البته در صورتی که به ناشر مورد نظر دسترسی داشته متن کامل تعداد انتخابی را برای شما دانلود می

 بر روی سیستم شما نصب باشد.  javaو  flashافزارهای باشید(. برای دانلود لازم است نرم

View Citation Overview با شده رکورد هر به که استنادهایی مشاهده امکان گزینه این انتخاب : با 

 نشان را شده انتخاب رکوردهای به استنادات میزان از کلی نمای یک واقع درکند. می فراهمرا  آن جزئیات

 .دهدمی

 



 
 

View Cited by شودمشاهده می اندداده استناد رکورد آن به که مدارکی با انتخاب این گزینه  لیست. 

اید ذخیره کنید. برای توانید نتایجی را که انتخاب کردهمی گزینه، این انتخاب : باSave To Listگزینه 

 شوید.  سیستم وارد خود، عبور رمز و کاربری نام کردن وارد با و کرده نام ثبت سیستم در قبلا باید ذخیره ،

 
 شود. شامل:با انتخاب گزینه ... در بالای صفحه نتایج دو گزینه باز می

 

 
 

 View references :دهدمی نشان را شده انتخاب رکوردهای یا رکورد مآخذ و منابع لیست.  

 Create bibliography :دهدمی نمایش را رکورد هر به استناد متفاوت های شیوه. 



ترین، بیشترین استناد دریافتی، کمترین کند بر حسب: جدیدترین، قدیمیمرتب مینتایج را  ین گزینها

 استناد، مرتبط بودن و....

 
بینید.را می Compare Sourceدر بالای صفحه جستجو شما گزینه 

 
 صفحه به شدن وارد از پس استفاده کرد. برای مقایسه هم با را منبع چند یا دو توانمی ابزار، این از استفاده با

 Source گزینه آن، روبروی آبشاری منوی از و کنید وارد را عنوان از قسمتی یا نظر مورد مجله عنوان نظر، مورد



title داد ادامه را کار توانمی نیز ناشران نام همچنین و مجلات المللی بین استاندارد شماره با .کنید را انتخاب. 

وان تافتد. به این صورت تا ده مجله را میاین مقایسه با رسم نمودار برای هر مجله به صورت جداگانه اتفاق می

 مقایسه کرد. به این صورت:CiteScore, SJR, SNIP, ISSN هایشاخص اساس بر

 
 

رود. برای نمونه ما خانم دکتر وحدت کارمیاین گزینه برای جستجوی نویسنده به  :جستجوی نویسنده

 کنیم تا آثاری که از ایشان در اسکوپوس نمایه شده را ببینیم. را جستجو می

 
 که در این قسمت وجود دارد  ORCIDگزینه 



 
 را نویسنده آن مدارک توان می ORCID فیلد در کد آن کردن وارد باکد منحصر به فرد هر نویسنده است که 

 است ممکن نویسندگان نام است. همچنین مفید مشابه، نام دارای نویسندگان بین دادن تمایز برای کد، کرد. اینجستجو 

 نوشته مختلف فرمتهای با وی نام که نویسنده مقالات تمام نویسنده هر کد داشتن با که شود نوشته های مختلففرمت به

 خانوادگی نام و نام کردن وارد به نیازی دیگر شود، استفاده ORCID از جستجو هنگام در اگر.شد بازیابی خواهد شده

 .نیست وی سازمانی وابستگی یا نویسنده

 

 کتایون وحدت:دکتر نتیجه جستجوی ما برای 

 

یم. کندر اینجا یک نفر پیدا شده است که اگر بیش از یک نفر بود هر کدام که مد نظر ما بود، کلیک می

 توانیم عمل کنیم. می ایکلیدواژه جستجویقسمت سمت چپ نیز مانند 



شده در اسکوپوس نمایه از یک سازمان خاص اگر بخواهیم بدانیم که چه منابعی  جستجوی سازمان:

 است. برای مثال ما دانشگاه علوم پزشکی بوشهر را جستجو کردیم.

 

 

 

 

 

 

 



 جستجوی پیشرفته:

 

 

 عملگرهایی که وجود دارد:

 

 

 گزینه دوم در تب بالا source است . 



 و ناشر اساس بر جستجو ، (ISSN) مجله المللی بین استاندارد شماره مجله، نام اساس بر جستجو امکان

 نیز مجلات لیست الفبایی مرور امکان همچنین کند.می فراهم موضوعی ناحیه اساس بر جستجو همچنین

  .دارد وجود

  .کنیدوارد می ،را که مد نظر دارید ایجلهدراین قسمت شما م

 

 

 

 

 

 



در بین ای که مجله شما بالاترین رتبه، (Cite Score) توانید ضریب تاثیر مجلهکه در این قسمت شما می

میزان استنادی  Citation 2018 را به دست آورید. ،(Highest Percentile) مجلات هم موضوع خود دارد

تعداد مقالات مجله در بازه   Document 2015-17اند. مقالات این مجله دریافت کرده 0108که در سال 

تعداد مقالاتی از این مجله که در بازه  Cited%که در این مجله منتشر شده است.  0106تا  0101زمانی 

ضریب تاثیر به هنجار شده منبع  SNIPاند. اند و استناد دریافت کردهمنتشر شده 0107تا  0102زمانی 

 شود. به میاست که طبق فرمولی خاص محاس

باشد. این مجله می Qای وجود دارد که بیانگر شاخص گزینه (Source)در قسمت چپ جستجوی مجله 

 کند. های همان گروه مشخص میمورد نظر شما را نسبت به سایر مجله شاخص جایگاه مجله

 

 

 Qراه دیگر اطلاع از شاخص کند. مجله هایی که در چارک اول، دوم، سوم یا چهارم قرار دارند را مشخص می

 است. Sjrیا همان  /https://www.scimagojr.comمجله و رتبه آن رجوع به سایت 

https://www.scimagojr.com/


 

 

 اند، را ببینید. توانید مجلاتی که در اسکوپوس نمایه شدهشما می Journal Rankingدر قسمت  

 
توانید محدوده موضوعی منبع، کشور انتشاردهنده آن، نوع و سال آن را مشخص در این قسمت شما می

 کنید. و در زیر این قسمت

 
Only Open Access Journal :دهد.فقط مجلات دسترسی آزاد را به شما نشان می 

Only SciELO Journalsجداگانه اند و به صورت : مجلاتی که در کشورهای آمریکای لاتین منتشر شده

بینید )این کشورها برای اینکه ضعیف هستند، به طور جداگانه بررسی شوند را شما در این قسمت مینمایه می

 شوند(.شوند و با خودشان مقایسه میمی

Only WoS Journals  مجلاتی که در :ISI شوند. نمایه می 

 بینید:های زیر را میدر نتیجه جستجوی مجلات شما گزینه



 

 

SJR : که ضریب تاثیر مجله و شاخصQ کند.آن را مشخص می 

H Index : شاخصH دهد. شاخص مقاله را نشان میH  یعنی مجلهH  مقاله داشته باشد که حداقل تعدادH 

 بار استناد گرفته باشند. 

Total Docs. (2018):  دهد.را نشان می 0108مجموع مقالات مجله در سال 

Total Docs. (3years):  .مجموع مقالات مجله در سه سال گذشته 

Total Refs.: دهد.مجموع منابع مقالات مجله را نشان می 

Total Cites (3years): مجموع استنادی که در سه سال گذشته دریافت کرده. 

Citable Docs. (3years): اند. تعداد مقالات مجله در سه سال گذشته که استناد دریافت کرده 

Cites / Doc. (2years): مقالات در دو سال گذشته تقسیم کرده است. داستناد را بر تعدا دتعدا 

Ref. / Doc.:  .تعداد  منابع مقالات را بر تعداد مقالات تقسیم کرده است 
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توان می Country Rankingsها را هم دارد که از گزینه بندی کشوربندی مجلات، رتبهسایمگو علاوه بر رتبه

 رتبه کشورها را تعیین نمود. 

یی این تصویر نما .دهداین ابزار نمای بصری از علم را ارائه میوجود دارد که  Viz Tools گزینه در سایمگو

پروفایل خاص  دهد. از این قسمت بهو ارتباطات درونی آن را نشان میمجلات های موضوعی مختلف از زمینه

توان دسترسی پیدا کرد. با انتخاب سه خط افقی سمت چپ صفحه منوی کشویی انتخاب هر مجله نیز می

براساس موضوع و کشور و یا چارک وجود  لاتشود. در این منو امکان محدود کردن مجهای بیشتر باز میگزینه

 .دارد

 ایران را جستجو کردیم.برای نمونه ما 

 
 .شویدمجله منتقل می آنمربوط به هر مجله به صفحه  ا انتخاب نقطهب


