عنوان

ربارن

Scopusچیست

Scopus

يکک پايگککانمايايککتمادککانا کمادککطمنککتم ودکک ماا کک م Elsevierرمدککا م
2002رانماادازکم دنمادط.
 Scopusبيشمازم 19000اش يتمعليی ازم 400اا مرام حطمپو شمقک ارم ا نم مکييکدنم
آاهامرام رماخايارممیمگذار  .ازماينمميانم 1000مجلتم دا دکی آزا ،م 700ننفک اا
،م 600اش يتم جارک مم125ناابهاکمد ک رامايزم املممیم و .

اينمپايگانم 27ميليونمکييدنمازم 1966امننون،م 230ميليونممنابعم مماخکذمماکا مممناشک م
دنمازم 1996امننونم م 180ميليونمصفحتم بمرام رب ممیمگي  .اینمپايگانمازط یکقم
ا ا اکمم انزم ااشگاهیم م حاياا یمبينماليللیممااندم ااشگانم ورااکو،م ااشکگانم
پيازبورگ،م ااشگانمآنسفور م م ...هيتم دنمادکط .بکتمعکه نمآنم رماز یک مبکتم20
ميليونماطهعانمارائتم دنم رمپایگانمپ ااتمثبطماخا اعاممايزمجساجوممیمنند.

برخی از ويژگیها:







جساجوکمآدانم رمآن
ب ق ارکملين مبتممانمناملمماا مم( رمصورممعضويطم رمپايگانمم بوطتم)
ارائتمميزانمادانا مبتمه مماالتم مه ماويسندن
جساجوکمهيزمانم رم بم مپايگانمپ ااتمهاکمثبطماخا اعام
ادافا نمبتمعنوانمي ممو ورمجساجومب اکمجساجوم رمپايگاههاکماا انممخالف

پوشش موضوعی

پو شم
موضوعی

. موضوع را پوشش می دهد27 اين بانک
Agricultural and Biological Sciences
Arts and Humanities
Biochemistry, Genetics and
Molecular Biology
Business, Management and
Accounting
Chemical Engineering
Chemistry
Computer Science
Decision Sciences
Dentistry
Earth and Planetary Science
Economics, Econometrics and
Finance
Energy
Engineering

Environmental Science

Health Professions
Immunology and Microbiology
Materials Science
Mathematics
Medicine
Multidisciplinary2
Neuroscience
Nursing
Pharmacology, Toxicology and
Pharmaceutics
Physics and Astronomy
Psychology
Social Sciences
Veterinary

آ رس

با وارد نمودن آدرس زير
http://library.ut.ac.ir/scientific-databases
و کلیک بر روی پایگاهها و مجله های علمی

الکترونیکی

را مشاهده می کنید.
و یا مستقیم آدرس اسکوپوس  http://www.scopus.comرا در آدرس بار
مرورگر خود وارد نمایید.

صفحتم
اديوپوس

مع فیم
آيكونمها

بککککام ليکککک مبکککک مر مRegistered
ي واايککدم رمايککنمدککايطمبککامپکک م
م م
کککک نمفکککک ممثبطماککککام،معضککککوم
ويد(ب ا مهيتمرايگانمادط)
ازمبسکککککيار مازمامكااکککککاممايکککککنم
دککايط،مازمجيلککتمامكککانم خيکک نم
داباتمجساجوم مهيچنينمايجا م
فه دکايمازماشک يامم م اابهکا
مکککور معهقکککت،ااجاممجسکککاجوم م
اردککا ماايجککتمآنم رممککدممزمککانم
مشخص،مادافا نماياييد (.وجکتم
ا ککاتمبا ککدمنککتمايککنمعضککويط
غيي ک کم رم دا دککیم ککيامبککت
عککدا ممجککهمميککامناابهککامايجککا م
ايیمنند).

رماینمبخشم
اميااا یمازم
قبيلم غيي م
فه دطم Aler
,مدی یطم
داباتم
جساجوم م...
ا نممیم

و .

جديد ينم
ماالتمهام رمم
زمينتم
موضوعي
مناخبم
يا يامازم
مجهمممور م
اظ م يامنتم
قبهًماااخابم
ن نماید،مبت
پسطم
اليا اييیم
ياماردا م
ايیم و .

رمه مجاییم
ازمصفحتم
با يدمبام
نلي مب م
ر کماینم
گزینتمبتم
صفحتم
جساجومب م
میمگ ید

ااواعم
جساجو

جساجوکم
پيش فات

جساجومب م
اداسم ابساگی
دازماای(آ رس)

جساجومب م
اداسمماام

اویسندگان

جساجوکم
نليدم اژنمها
رمفيلدهاک
مور ماظ

جساجوکم
مادما ی

رمبخشم انيومنطمد چم ياممیم واايدم رم
نا رهاییمنتمب اکم يامآما نم دن،منليد اژهاکم
خو مرام ار مايایيد.

با کلیک بر روی فلش
کشويی کوچک،
کادری را می بینید که
در آن می توانید
مشخص نمایید که
کلیدواژه ها شما در
کدام یک از فیلدهای
موجود جستجو شوند.
هر رکورد شامل
فیلدهایی است مانند:
عنوان ،منبع،
نویسنده ،چکیده و ...

رماینمنا رهاممیم واايدم
نليد اژنمهامرام ار م
ايایيدم
بامادافا نمازم
عيلگ هاکمموجو م رم
مساطيلمنوک ،
بينمنليدم اژنمهاکم م
داونمار باطمب ق ارم
ننيد( .عيلگ هام رم ر ن
خو منا رمايزمقابلم
او انمهساند)

راهنياکم
عيلگ هام م
نارانا ها

راهنمای عملگرها و کاراکترها
بامنلي مب مر کماینمقسيطمبامراهنياکم
اديوپوسم معيلگ هام منارانا هاکممور م
ادافا نم رماديوپوسمآ نامخواهيدم د.

رماينمقسيطمب مر کممگزینت
نلي مننيدم ماطهعاممبيشا کم ربارنمجساجوم،آ نايیم م
ادافا نمازمعيلگ هام منارانا هامبتم دطمبيا رید.

عملگرها

عملگرها
AND
برای ترکیب دو کلیدواژه مورد استفاده قرار می گیرد و با قرار دادن آن بین دو کلید واژه
در عبارت جستجو ،رکوردهايی را بازيابی می کند که هر دو کلید واژه را با هم داشته
باشد.

OR
برای ترکیب کلید واژه های مشابه به کار می رود و رکوردهايی را بازيابی می کند که
که يک يا هر دو کلید واژه را در خود داشته باشد.

And not
برای حذف کردن يک کلید واژه در عبارت جستجو به کار می رود و با قرار دادن آن بین دو
کلید واژه ،رکوردهايی را بازيابی می کند که کلید واژه اول را داشته باشد ولی کلید
واژه دوم را نداشته باشد

عملگرها

عملگرها (ادامه)

 : PRE/nگر بخواهید از دو کلید واژه مورد جستجو  ،يکی مقدم بر ديگری باشد ،اين
عملگر را پس از کلیدواژه ايی که بايد اول بیايد قرار داده و کلیدواژه بعدی را پس از اين
عملگر بنويسید .و با جايگزين کردن عدد از رقم  1تا  255به جای  ، nکلیدواژه ها به فاصله
تعداد عدد قرار داده شده از هم فاصله بازيابی خواهند شد.
مثال ، : behavioral PRE/3 disorderعباراتی را بازيابی می کنند که تا  3کلمه يا کمتر از آن
کلمه بین اين دو کلیدواژه قرار گرفته باشد

ا.
: W/n

اگر بخواهیم دو يا چند کلید واژه مورد جستجو به فاصله تعداد کلماتی که ما تعیین کنیم
از هم قرار گرفته و بازيابی شوند از اين عملگر استفاده می شود به ترتیبی که با
جايگزين کردن عدد از رقم  1تا  255به جای  nبه اين نتیجه خواهیم رسید.
تفاوت اين عملگر با عملگر  PRE/nاين است که ترتیب کلمات در عبارت جستجو در
بازيابی اعمال نمی گردد.

توجه:

برای قرار گرفتن کلیدواژه ها در يک عبارت از  : W/3, W/4, or W/5بین کلیدواژه ها استفاده
نمايید.
برای قرار گرفتن کلیدواژه ها در يک جمله از  W/15بین کلیدواژه ها استفاده نمايید .
برای قرار گرفتن کلیدواژه ها در يک پاراگراف از  W/50بین کلیدواژه ها استفاده نمايید .

کاراکترها

کاراکترهای گسترش دهنده

?:
اين کاراکتر در کلیدواژه مورد جستجو ،جايگزين يک يا چند حرف می شود و
کلیدواژه ها را با امالی گوناگون آنها بازيابی می کند .اين کاراکتر در
ابتدای کلمه استفاده نمی شود.
مثال Wom?n:کلمات  women , womanرا بازيابی می کند.
*:
با اضافه کردن اين کاراکتر به پايان کلیدواژه يا کلیدواژه ها  ،کلیه کلماتی
که ريشه يکسانی در امالی کلید واژه مربوطه دارند بازيابی می شوند .
مثال :با جستجوی کلیدواژه* Behavکلمات  behavioural ,behaviourنیز
بازيابی می شوند.
() :
در مواردی که از چند عملگر همزمان برای جستجو استفاده می شود و يا
مقدم و موخر بودن اين عملگرها برای نتیجه جستجويتان اهمیت داشته
باشد استفاده می شود.
"" :
زماني كه بخواهید يك عبارت دقیقا جستجو شود از اين عملگر استفاده مي
كنید به عنوان مثال"."behavioural disorder
ايات:
ادافا نمازمعيلگ م  PRE/0بينم منليد اژنمايزمنارممشابتمبام" " رامااجامممیم هد.

نکته ها

نکته ها

• استفاده از عملگر  PRE/0بین دو کلیدواژه نیز کار مشابه با " " را انجام می
دهد.
• برای جستجوی حروف يونانی مانند  ،πتلفظ انگلیسی آنها وارد کنید.
• برای جستجوی کلیدواژه ها باال نويس و زير نويس دار آنها را در يک خط يکسان
وارد کنید.
مثال :برای جستجوی  ،π r²عبارت  pr2را وارد کنید.
برای جستجوی صورتهای جمع افعال بی قاعده از عملگر  ORاستفاده نمايید  ،به
اين صورت که شکل جمع و مفرد کلمه را با استفاده از  ORترکیب کنید.

نتایج
جستجو

مطالعتم
حليلیمازم
ااايجمجساچوم
ب ماداسم
فيلدهاکم
مخالفممااند:
دا ،ممنبع،م
اويسندنم م...
رامف اهمممیم
نند

ااایجمجساجو

بامنلي مب مر کماینمگزينت،م
ماا مم مداياهاييمراممی
بينيدمنتم رمخو م
اديوپوس،مایندن ماشدنم
ادطم مبتمآنم دا دیم
اداريم .امامبتماوعیممور م
ارجاعممنابعمموجو م رم
اديوپوسمق ارمگ فاتم
ادط.

ااايجمحساجو
رمخو مپايگانم
اديوپوسمرام
خواهيدم يد.

محدود كردن
نتایج
جستجو

محد م

نمااایجمجساجو

رماينمبخشمميم واايدماايجتم
جساحو مبتم دطمآمدنمرامبام ار م
م نيد
نم ليد اژنم يگ ممحد

بامادافا نمازممگزينتم Refineميم وايندم
اايجتمجساجو مخو مرامبتمموار ممااندم
دا ،ماويسندن،مموضوعم م...محد م
نيد.
کكيدنمماالتمراممشاهدنم
ميم نيد

ماا مم يگ م رم
ار باطمباماينمماالتم
رام تم ليد اژنمها م
مشا كم ار مرامايزم
ميم واايدمببينيد.

بام لي مب مر مگزينت View at
 Publisherمانم املمماالتممور م
اظ مرام رممدايطمخو ماا ،م رم
صورمم دا ديم ااشگانم ه ان
خواهيدم يد.

تجزيه نتایج
جستجو

جزيتمااایجمجساجو

رماينمقسيطماويسندنم
بامادافا نمازماينمگزينتمميم واايدم ها مماالتمراممشاهدنمميم
نيد .بام لي مب مر مه م
ااايجمجساجو مخو مرامطبقمگزينتم
داممازمادامي،مبتمصفحتم
ها مموجو مم بم نيدممثهًمبام
مشخصامماويسندنممور م
اااخابم،Cited byمااايجممجساجومب
اظ م تمآمارمماا مم م
اداس،مبيشا ینم عدا مادانا بتم
ادانا هام معاملماچم
ماالتمها،مم بمميم واد.
ممرامبامايو ارم مجد
ايند
ارائتمميم هندم مبتمماا مم
يگ م خصمايز،م دا ديم
خواهيدم ا ط.

اينمعد ،ماشانمميم هدم تمکندماف مبتم
ماالتممور ماظ مادانا م نمااد .بام لي مب م
ر ماينمعد ،مآنمماا ممرامهممميم واايدم
مشاهدنم نيد.

اگ ممیمخواهيدمبتم
صفحتمجساجوکم
ا ليتم انمب گ يد،م
ازماينمگزينتم:
ادافا نماياييد .ا
اطهعامم ار م دنم
ا ليتمباقیمبياادم.

رماينمبخش،ممنبعيم تم
ماالتممور ماظ م رمآنمکاپم
دنمرامبتمهي انم
مشخصاممدا م مصفحتم م
غي نممشاهدنمميم نيد

ذخیره نتایج
جستجو

خي نمن نمااايجمجساجو

جهطم االو من نم،مکندمماالتمبطورمهيزمانم
ازماینمگزینتمادافا نممیمايایيم .ب اکماينمنار
ابادامماا ممرامبامنلي مب مر کممم بعمدفيدم
نوک ماااخابم مدپ مگزینتمراممیمممم
Downloadزايم.
وجتم ا اتمبا يدمنتمب اکماینممنظور،مبایدم،م
ب اامتمJava Scriptب مر کمنامپيو ماصبمبا د.

جستجوي
نويسنده

جساجو ماويسندن
با کلیک بر روی اين گزينه ،در اين صفحه مي توانید
نويسنده را به طور خاص جستجو نمايید.
ااممم
خااوا گيم
اويسندنم

باماو انمااممخااوا گيماويسندن ،م
ا خاصيم تمباماينماامم رماينمپايگانم
ماالتم ارادمراممشاهدنمميم نيد.

آ رسم
اويسندن،م
رمصورمم
موجو م
بو ن

جستجوي
نويسنده

جساحو ماويسندنم

بام وجتمبتمآ رسم مموضوعم ارم
اويسندن،مميم واايدمبام
اطيينانماويسندنممور ماظ م
خو مراماااخابمم مبام لي مب م
ر ماامممور ماظ ،مصفحتم
اطهعامماويسندنمراممشاهدم
نيد.

بامنلي مب مر کماامم
اويسندن،ممیم واايد،م
يامماطهعامم
ادانا ک،ماويسندنمرام
ببينيد.

عدا م لم
ماا مم
مناش م
دنم
اويسندنم
تمبام لي م
ب مر مآنم
لمماا مم
رامميم
بينيد.

اطالعات
استنادي
نويسنده

اطهعاممادانا

بام لي مب مر ماين
گزينت،م يامماطهعام
بوديلتمايو ارم م
جد ماشانم ا نم
ميم و

عدا مادانا مهامبتم
ماالت

ماويسندن
 Hايندن
اويسندن

م

عدا م
ماا م

ماا م

اويسندگانم
عاملمH Index
هييارم
اويسندنمها م
هيكار،ماويسندن

مجه يم تم
اويسندنممور م
اظ مماا شمرا
رمانمکاپم نم
ادط

اطالعات
استنادي
نويسنده

اطهعاممادانا ماويسندنمبامايو ارم م
جد م

اطالعات
استنادي
نويسنده

بتم دطمآ ر نم H indexاويسندنمبد نمخو م
ادانا
مز نماينمگزينت،م يامميم واايدم

بام ي
ماا يمرام تمخو ماويسندنمبتمماا مم
خو ،مادانا م نمادطمراممشخصم
نم م،H indexماويسندنمرامبد نم رم
اظ مگ فانماينمخو مادانا ممشاهدنم

شاخص
هرش

H-index

،H-index

اخصی ب اک ارزیابی عليی پژ هشگ ان ادط

نت ميزان أثي گذارک آن ها را ر پيشب

علم اشان می

هد.
اخص ر حا

این

حاض بت عنوان بها ین معيار موجو

ارزیابی عليی اف ا بت نار ب ن می

اخص ،Hا لين بار ردا
ی

ر

و .

 2005ود Jorge E. Hirschنت

فيزیيدان ااشگان ناليفوراياک جنوبی ادط بت عنوان

ابزارک جهط ارزیابی نيفی حاياام عليی پژ هشگ ان

ارائت

د.

شاخص
هرش

کاربرد و اهمیت شاخص H
اخصیمب اکماادازنمگي
عدا م لمادانا ام.

معلمممااند :عدا م لمماا مم م

مهکمارزیابیمنيفيطمنارممحااين.
ب ردیم اثي معليیممحااانمی مگ نم ااشگاهیمیامی
نشور.

ار اام مارزیابیمعيلي مپژ هشیممحااان.

شاخص
هرش

نحوه محاسبه شاخص H
 اخصمب اکمی مپژ هشگ معبارممادطماز  Hعدا مماالتم
ارائتم دنم ود م ک،منتمبتمه منداممحداقل  Hبارمادانا م
دنمبا د .ب اکممثا ماگ م 5ماالتمازمنلمماا مممناش م
دنم ود می ممحاق،مه منداممحداقلم 5بارمبتمعنوانم
م جعم رمماا مم یگ ممور مادافا نمق ارمگ فاتمبا د،م
اخصHآنممحاقمب اب م 5ادط .بناب اينم H-indexاايجتم
عا مبينم عدا مماا مم مادانا اممادط.

جستجوي
آدرس

جساجومب ماداسم ابساگیمدازماای(آ رس)

اگ ممايليدمبداايد،م ااشگانممور اظ م
يامکندمماالتم رماينمپايگانمارائتم
ا ن،مازمAffiliation search
ادافا نم نيد

جستجوي
آدرس

جساجومب ماداسم ابساگیمدازماای(آ رس)
رماينمقسيطم عدا منلمماا ممي م
ااشگانمراممیم واايدمببينيد

جستجوي
آدرس

جساجومب ماداسم ابساگیمدازماای(آ رس)
رماينمقسيط،ماطهعا ی،ممااند،م عدا منلم
وليدام،م عدا ماويسندگان،م م عدا مپ ااتمم
هاکمثبطماخا اعمراممیم واايدممشاهدنم
ننيد.

عدا مماا مممناش م دنم رم
ه ماش يتم م ااشگاههام م
مودساممهييارم رماو انم
ماا ممرامايز،ممیم واايدمببينيد

جستجوي
پیشرفته

جساجوکمپيش فات

رماینمجساجوممیم وانمنليدم اژنمهامرا ار م
مبامق ارم ا نمندمهاکمخاصیمنتمخو م
اديوپوسممشخصمايو نمقبلمازمنليدم اژنم
اوعمآنمراممشخصمايایيد .ااواعم
جساجوهاکم نيبیمرامبام ار من نم
اطهعامم رماینمقسيطم،ممیم وانمااجامم
ا

جستجوي
پیشرفته

جساجوکمپيش فات

يامیمندهام رمجد لیممطابقمنا رم
ر ب ممشخصم دنمادط .بام بارم
نلي
ن نمب مر مآنمبتمنا رممجساحوکم
با ممناالم م وضيحاممم بوطمبتم
ادافا نمآنمايزمايایانممیمگ .

مشاهده
منابع

مشاهدنممنابع
بامنلي مب مر کم Browse Sources
اينمصفحتمراممشاهدنممیمننيدم ممیم واايدم
ياممعنوااهاکماش يا یمنتم رماديوپوسم
ايندن ممیم و مرامباماااخابمموضوعمیامبتم
يبمح فمالفبامیاماوعماش يام،ممشاهدنم
ف مايييد

مقايسه
نشريات

ماايستمکندماش يتم

Compare journals

زمينتمموضوعیمرامهمم رم
اینمقسيطممیم واايدم
اااخابمننيد

بامنلي مب مر کمCompare journals
اینمصفحتمراممشاهدنمخواهيدمن  .بام
ار من ن،منليدم اژنما ممور ماظ ،مآنم
رام رمعنا ینماش ياممیامموار م یگ م
جساجومخواهدمن .

مقايسه
نشريات

ماايستمکندماش يتم

بام ار من ن،مموضوعممور ماظ ،ماش يامم
م ب مراممیم واايدممشاهدنمف ماييدم .بام
بامنلي مب مر کمپنج نمهاکمدفيدمننارم
عنا ین،م ام 10عنوانماش يتمراممیم وانم
بامهممماايستمايو .
ايو ارماینمماايستمرامهممايزم رماینم
صفحتمممیم واايدممشاهدنمف ماييد.

شي مازم وجتم انم
م
پايان

