راهنمای پایگاه استنادی اسکوپوس

گردآورنده :ملکی رضایی حقیقی

:Scopus

از بزرگترین پایگاههای چکیده و استنادی دنیا است که با استفاده از این پایگاه امکان تجزیه

و تحلیل پژوهشهایی که در آن نمایه شدهاند ،وجود دارد . .این پایگاه توسط موسسه الزویر ارائه میگردد.
اسکوپوس حدود 07میلیون رکورد از  0777ناشر از سال  0697تا کنون را به صورت روزآمد ارائه میدهد .این
پایگاه با پوشش میان رشتهای وسیع خود ،مجلات علمی ،کتب و مجموعه مقالات کنفرانسی را در زمینههای

تکنولوژی،پزشکی ،علوم اجتماعی ،هنر و علوم انسانی ارائه میدهد .این پایگاه امکان دسترسی مستقیم به متن
کامل بسیاری از مقالات را فراهم میآورد.

پوشش موضوعی اسکوپوس:

جهت ورود به صفحه اسکوپوس ،وارد سایت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر شده سپس از قسمت کتابخانه،
کتابخانه دیجیتال را انتخاب نمائید .از میان پایگاههای موجود  scopusرا انتخاب میکنیم .در صورتی که
خارج از محیط دانشگاه قصد استفاده دارید باید از طریق  vpnدانشگاه وارد این پایگاه شوید بدین منظور ابتدا
از سایت دانشگاه بعد از ورود به قسمت کتابخانه ،از بخش کتابخانه دیجیتال دسترسی خارج از دانشگاه را
کلیک کرده سپس  vpnرا دانلود کرده

که در این قسمت نام کاربری و کلمه عبور خود ر وارد میکنیم ،سپس وارد سایت دانشگاه شده و مراحل بالا
را انجام میدهیم که صفحه اسکوپوس به این صورت برای شما باز میشود.

در صورتی که عضو نیستید باید گزینه  Registerرا انتخاب کنید .این پایگاه با عضویت یک سری امکانات
مانند  Save Search, Alertرا میدهد.

در صورتی که قبلا عضو شدهاید ،گزینه  LOGINرا انتخاب کنید:

تا وارد حساب کاربری شما شود به این صورت:

حال بخشهای مختلف پایگاه را معرفی خواهم کرد:

 باکس جستجو شامل:
جستجوی کلیدواژهای )(Document؛
جستجوی نویسنده خاص )(Authors؛
جستجوی سازمان )(Affiliation؛
جستجوی پیشرفته ).(Advanced
جستجوی کلیدواژهای:
هنگام جستجو به نکات زیر توجه کنید:
برای جستجوی یک عبارت ،آن را داخل " " قرار دهید .چنانچه " "heart Ischemicرا جستجو کنید همه
مدارکی که الزاماَ دو واژه  heartو Ischemicدر آنها کنار هم و به صورت یک عبارت وجود دارد ،بازیابی
میشود.

کوتاهسازی  :منظور این است که ریشه یک کلمه را وارد کرده تا با استفاده از یکی از نمادهای کوتاهسازی،
تمام کلمات هم ریشه با آن جستجو شود .نمادهای کوتاه سازی ،عبارتند از * و ؟  .نماد * جایگزین صفر،
یک یا چند کارکتر میشود و نماد ؟جایگزین یک کاراکتر میشود .به عنوان مثال  analy?eکلماات analyze
یا  analyseرا بازیابی میکند.
*Behavکلمات …  behave, behaviors, behavior, behavioural, behaviourism,را بازیابی
میکند.
استفاده از عملگرهای منطقی:
عملگر  ANDبین دو واژه ،رکوردهایی را بازیابی میکند که شامل هر دو واژه باشد.
عملگر  ORرکوردهایی را بازیابی میکند که یکی از واژهها و یا هر دو را داشته باشد  .همچنین برای ترکیب
واژههای مترادف یا اختصارات بکارمیرود.
عملگر  AND NOTبرای حذف کردن یک واژة خاص از جستجو بکار میرود .هر گاه بین دو واژه قرار گیرد،
رکوردهایی را بازیابی میکند که کلید واژة اول را داشته باشد ولی کلید واژة دوم را نداشته باشد.
عملگر  PRE/nاگر بخواهید از دو کلید واژه مورد جستجو  ،یکی مقدم بر دیگری باشد ،این عملگر را پس
از کلیدواژهایی که باید اول بیاید قرار داده و کلیدواژه بعدی را پس از این عملگر بنویسید .و با جایگزین کردن
عدد از رقم  1تا  522به جای  ، nکلیدواژهها به فاصله تعداد عدد قرار داده شده از هم فاصله بازیابی خواهند
شد.
مثال  : behavioral PRE/3 disorderعباراتی را بازیابی می کنند که تا  3کلمه یا کمتر از آن کلمه
بین این دو کلیدواژه قرار گرفته باشد.
عملگر  W/nاگر بخواهیم دو یا چند کلید واژه مورد جستجو به فاصله تعداد کلماتی که ما تعیین کنیم از
هم قرار گرفته و بازیابی شوند از این عملگر استفاده می شود به ترتیبی که با جایگزین کردن عدد از رقم 1
تا  522به جای  nبه این نتیجه خواهیم رسید.
تفاوت این عملگر با عملگر  PRE/nاین است که ترتیب کلمات در عبارت جستجو دربازیابی اعمال نمیگردد.

به مثال زیر توجه کنید.

شما میتوانید کلید واژه را در جاهای مختلف متن جستجو کنید .بدین منظور زبانه روبروی باکس جستجو را
باز میکنید و هر کدام که مد نظرتان بود را انتخاب مینمائید .به این صورت:

علاوه بر این شما میتوانید یک سری محدودیتهای دیگری نیز با انتخاب گزینه  Limitبرروی جستجوی
خود اعمال کنید.

پس از اعمال تمام محدودیتها در صورت لزوم بر روی گزینه  Searchکلیک کرد و صفحه نتایج به این
صورت برای شما نمایش داده خواهد شد.

تعداد کل مدارک پیدا شده برای جستجو  007611مدرک است.

گزینه  :EDITشما میتوانید در این جا نیز جستجوی خود را ویرایش کنید.
گزینه  :SAVEامکان ذخیره کردن استراتژی جستجو برای شما فراهم است برای اینکه دفعات بعد که
خواستید این کلید واژهها را جستجو کنید نیازی به اعمال دوباره محدودیتها و یا انتخاب عملگرهای جستجو
نباشد .البته در صورتی که با نام کاربری و کلمه عبور خود وارد شده باشید .به این صورت که در شکل با پیکان
نشان داده شده بر روی این گزینه کلیک میکنید (البته در صورتی که قبلا جستجوی خود را ذخیره کرده
باشید):

سپس صفحهای به صورت ذیل برای شما باز خواهد شد:

در این مورد گزینه  My Scopusرا باز می کنیم.

که در این حالت  Saved Searchsرا انتخاب کرده و جستجوهایی را که قبلا ذخیره کردهایم ،اکنون می
توانیم ببینیم .به این صورت:

و هر کدام که خواستید میتوانید انتخاب کنید و به صفحه جستجو برگردید.
گزینه  :SET ALERTاین یک خبررسان جاری است به این صورت که در مورد موضوع مورد جستجوی
شما اگر مطلبی جدید منتشر شد از طریق ایمیل به شما اطلاع میدهد.
گزینه  :SET FEEDامکان تنظیم  RSSکه یکی دیگر از ابزارهای اطالع رسانی است ،فراهم میشود.
گزینه  :REFINE RESULTاز این گزینه میتوانید برای محدود کردن جستجو استفاده کنید .در زیر
این گزینه دو گزینه  Limit toو  Encludeوجود دارد که :
 Limit toنتایج جستجوی شما را محدود به موارد انتخابی شما میکند ولی  Encludeگزینههایی انتخابی
شما را از نتایج حذف و بقیه نتایج را به شما نشان میدهد .این دو گزینه به نوعی عکس هم عمل میکنند.

محدودیتهایی که می توانید اعمال کنید شامل :نوع دسترسی ) ،(Access typeسال انتشار )،(Year
منبع مقاله) ،(Source Titleنام نویسنده ) ،(Author Nameنوع مدرک ) (Document Typeو
محدوده موضوعی ) (Subject Areaو  ....باشد.
گزینههای بالای صفحه جستجو:

 :View secondary documentاین قسمت شامل رکوردهایی است که خود در اسکوپوس نمایه نشده-
اند ولی جز رفرنس منابع موجود در اسکوپوس هستند.

گزینه بعد  Patent Resultثبت اختراعات را نشان میدهد و گزینه آخر  Mendeley Dataدادههای
مندلی را نشان می دهد .که مندلی یک شبکه اجتماعی علمی برای پژوهشگران است که محققان را قادر
میسازد دادههای پژوهشی خود را در اختیار دیگران قرار دهند.

این گزینه نتایج را تجزیه و تحلیل میکند .برای تجزیه و تحلیل نتایج ابتدا باید آن تعداد نتایج که می-
خواهید مورد آنالیز قرار گیرد انتخاب نمائید.

گزینه csv exportاز نتایج انتخابی برای شما خروجی میگیرد به این صورت:

که با توجه به اینکه شما چه اطلاعاتی از این منابع نیاز داشته باشید گزینهها را انتخاب میکنید .زیر  01هزار
مورد را به صورت آنی در فایل اکسل به شما خروجی میدهد ولی بالای  01هزار را به ایمیل شما میفرستد.
گزینه بعد دانلود است.

متن کامل تعداد انتخابی را برای شما دانلود میکند (البته در صورتی که به ناشر مورد نظر دسترسی داشته
باشید) .برای دانلود لازم است نرمافزارهای  flashو  javaبر روی سیستم شما نصب باشد.
 :View Citation Overviewبا انتخاب این گزینه امکان مشاهده استنادهایی که به هر رکورد شده با
جزئیات آن را فراهم میکند .در واقع یک نمای کلی از میزان استنادات به رکوردهای انتخاب شده را نشان
میدهد.

 View Cited byبا انتخاب این گزینه لیست مدارکی که به آن رکورد استناد دادهاند مشاهده میشود.
گزینه  :Save To Listبا انتخاب این گزینه ،میتوانید نتایجی را که انتخاب کردهاید ذخیره کنید .برای
ذخیره  ،باید قبلا در سیستم ثبت نام کرده و با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود ،وارد سیستم شوید.

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

 :View references لیست منابع و مآخذ رکورد یا رکوردهای انتخاب شده را نشان میدهد.
 :Create bibliography شیوه های متفاوت استناد به هر رکورد را نمایش میدهد.

این گزینه نتایج را مرتب میکند بر حسب :جدیدترین ،قدیمیترین ،بیشترین استناد دریافتی ،کمترین
استناد ،مرتبط بودن و....

در بالای صفحه جستجو شما گزینه  Compare Sourceرا میبینید.

با استفاده از این ابزار ،میتوان دو یا چند منبع را با هم مقایسه کرد .برای استفاده پس از وارد شدن به صفحه
مورد نظر ،عنوان مجله مورد نظر یا قسمتی از عنوان را وارد کنید و از منوی آبشاری روبروی آن ،گزینه Source

titleرا انتخاب کنید .با شماره استاندارد بین المللی مجلات و همچنین نام ناشران نیز میتوان کار را ادامه داد.
این مقایسه با رسم نمودار برای هر مجله به صورت جداگانه اتفاق میافتد .به این صورت تا ده مجله را میتوان
بر اساس شاخصهای CiteScore, SJR, SNIP, ISSNمقایسه کرد .به این صورت:

جستجوی نویسنده :این گزینه برای جستجوی نویسنده به کارمیرود .برای نمونه ما خانم دکتر وحدت
را جستجو میکنیم تا آثاری که از ایشان در اسکوپوس نمایه شده را ببینیم.

گزینه  ORCIDکه در این قسمت وجود دارد

کد منحصر به فرد هر نویسنده است که با وارد کردن آن کد در فیلد  ORCIDمی توان مدارک آن نویسنده را
جستجو کرد .این کد ،برای تمایز دادن بین نویسندگان دارای نام مشابه ،مفید است .همچنین نام نویسندگان ممکن است
به فرمتهای مختلف نوشته شود که با داشتن کد هر نویسنده تمام مقالات نویسنده که نام وی با فرمتهای مختلف نوشته
شده بازیابی خواهد شد.اگر در هنگام جستجو از  ORCIDاستفاده شود ،دیگر نیازی به وارد کردن نام و نام خانوادگی
نویسنده یا وابستگی سازمانی وی نیست.

نتیجه جستجوی ما برای دکتر کتایون وحدت:

در اینجا یک نفر پیدا شده است که اگر بیش از یک نفر بود هر کدام که مد نظر ما بود ،کلیک میکنیم.
قسمت سمت چپ نیز مانند جستجوی کلیدواژهای میتوانیم عمل کنیم.

جستجوی سازمان :اگر بخواهیم بدانیم که چه منابعی از یک سازمان خاص در اسکوپوس نمایه شده
است .برای مثال ما دانشگاه علوم پزشکی بوشهر را جستجو کردیم.

جستجوی پیشرفته:

عملگرهایی که وجود دارد:

 گزینه دوم در تب بالا  sourceاست.

امکان جستجو بر اساس نام مجله ،شماره استاندارد بین المللی مجله ) ، (ISSNجستجو بر اساس ناشر و
همچنین جستجو بر اساس ناحیه موضوعی فراهم میکند .همچنین امکان مرور الفبایی لیست مجلات نیز
وجود دارد.
دراین قسمت شما مجلهای را که مد نظر دارید ،وارد میکنید.

که در این قسمت شما میتوانید ضریب تاثیر مجله ) ،(Cite Scoreبالاترین رتبهای که مجله شما در بین
مجلات هم موضوع خود دارد ) ،(Highest Percentileرا به دست آورید Citation 2018 .میزان استنادی
که در سال  0108مقالات این مجله دریافت کردهاند Document 2015-17 .تعداد مقالات مجله در بازه
زمانی  0101تا  0106که در این مجله منتشر شده است %Cited .تعداد مقالاتی از این مجله که در بازه
زمانی  0102تا  0107منتشر شدهاند و استناد دریافت کردهاند SNIP .ضریب تاثیر به هنجار شده منبع
است که طبق فرمولی خاص محاسبه میشود.
در قسمت چپ جستجوی مجله ) (Sourceگزینهای وجود دارد که بیانگر شاخص  Qمجله میباشد .این
شاخص جایگاه مجله مورد نظر شما را نسبت به سایر مجلههای همان گروه مشخص میکند.

مجله هایی که در چارک اول ،دوم ،سوم یا چهارم قرار دارند را مشخص میکند .راه دیگر اطلاع از شاخص Q
مجله و رتبه آن رجوع به سایت  /https://www.scimagojr.comیا همان  Sjrاست.

در قسمت  Journal Rankingشما میتوانید مجلاتی که در اسکوپوس نمایه شدهاند ،را ببینید.

در این قسمت شما میتوانید محدوده موضوعی منبع ،کشور انتشاردهنده آن ،نوع و سال آن را مشخص
کنید .و در زیر این قسمت

 :Only Open Access Journalفقط مجلات دسترسی آزاد را به شما نشان میدهد.
 :Only SciELO Journalsمجلاتی که در کشورهای آمریکای لاتین منتشر شدهاند و به صورت جداگانه
نمایه میشوند را شما در این قسمت میبینید (این کشورها برای اینکه ضعیف هستند ،به طور جداگانه بررسی
میشوند و با خودشان مقایسه میشوند).
 :Only WoS Journalsمجلاتی که در  ISIنمایه میشوند.
در نتیجه جستجوی مجلات شما گزینههای زیر را میبینید:

 :SJRکه ضریب تاثیر مجله و شاخص  Qآن را مشخص میکند.
 :H Indexشاخص  Hمقاله را نشان میدهد .شاخص  Hیعنی مجله  Hتعداد مقاله داشته باشد که حداقل H
بار استناد گرفته باشند.
) :Total Docs. (2018مجموع مقالات مجله در سال  0108را نشان میدهد.
) :Total Docs. (3yearsمجموع مقالات مجله در سه سال گذشته.
 :Total Refs.مجموع منابع مقالات مجله را نشان میدهد.
) :Total Cites (3yearsمجموع استنادی که در سه سال گذشته دریافت کرده.
) :Citable Docs. (3yearsتعداد مقالات مجله در سه سال گذشته که استناد دریافت کردهاند.
) :Cites / Doc. (2yearsتعداد استناد را بر تعداد مقالات در دو سال گذشته تقسیم کرده است.
 :Ref. / Doc.تعداد منابع مقالات را بر تعداد مقالات تقسیم کرده است.

سایمگو علاوه بر رتبهبندی مجلات ،رتبهبندی کشورها را هم دارد که از گزینه  Country Rankingsمیتوان
رتبه کشورها را تعیین نمود.
در سایمگو گزینه  Viz Toolsوجود دارد که این ابزار نمای بصری از علم را ارائه میدهد .این تصویر نمایی
از زمینههای موضوعی مختلف مجلات و ارتباطات درونی آن را نشان میدهد .از این قسمت به پروفایل خاص
هر مجله نیز میتوان دسترسی پیدا کرد .با انتخاب سه خط افقی سمت چپ صفحه منوی کشویی انتخاب
گزینههای بیشتر باز میشود .در این منو امکان محدود کردن مجلات براساس موضوع و کشور و یا چارک وجود
دارد.
برای نمونه ما ایران را جستجو کردیم.

با انتخاب نقطه مربوط به هر مجله به صفحه آن مجله منتقل میشوید.

