
مکی باشکد    اشککاتیی دارای پژوهشگران و نویسندگان  دراسکوپوس بعضی اوقات  پروفایل 
رد بکه  با اسامی مشابه  پروفایلهای متعکدد بکرای یک  فک    شخص دو مقاتت ادغام شدن : مانند

وابستگی فرد  اشکال درمقاتت دلیل شیوههای نگارشی مختلف اسامی  جا افتادن یعدادی از 
می وهشگر برای پژعلم سنجی اشتباه گزارش شاخصهای نتیجه آن است که غیره سازمانی و 

شکگران  اشکاتت  اسکوپوس شرایطی را فراهم آورده است  یا پژوهبه منظور رفع این . شود
گی ایکن  در ادامکه بکه شکرگ نگکون    . با اطالعات یکسان داشته باشنداز آن طریق ی  پروفایل 

.فراینککککککککککککککککککککککککککککککد مککککککککککککککککککککککککککککککی پککککککککککککککککککککککککککککککردازیم

در اسکوپوس برای  یکسان پروفایل راهنمای ایجاد و ویرایش 
نویسندگان

پروین پوراحمد: یهیه کننده
1396مهرماه 

کتابخانه پردیس علوم دانشگاه یهران 1



جستجوی نویسنده

اصی که با نوشتن نام خانوادگی نویسنده   اشخ
اهده با این نام در این پایگاه مقاله دارند را مش

.  می کنید

کون  نام  
نویسنده 

آدرس نویسنده  در  
صورت موجود 
بودن

ه طور خاص با کليک بر روی اين گزينه، در اين صفحه مي توانيد نويسنده را ب
.  جستجو نماييد
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نتیجه جستجوی نویسنده  

با کلی  بر روی نام 
نویسنده  می یوانید  یمام 
ه اطالعات استنادی  نویسند

. را ببینید

با یوجه به آدرس و موضوع کار 
نویسنده  می یوانید با اطمینان 
نویسنده مورد نظر خود را انتخاب  و
حه با کلی  بر روی نام مورد نظر  صف
.اطالعات نویسنده را مشاهد کنید

یعداد کل  
ر مقاتت منتش
ده شده نویسن
که با کلی 
بر روی آن 
کل مقاتت را
.  می بینید
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ه بر روی مربعهای کنار نام نویسند. 1
کلی  کنید یا انتخاب گردد

ننانچه بیش از نند شکل برای نام خود مشاهده می کنید  برای اینکه یمام مقاتت زیر 
:کنیدشود  بدین صورت عمل  پروفایل واحدی ایندکس 

یوجه به آدرس و موضوع کار با . 2
از درست انتخاب نویسنده  می یوانید 
اطمینان مورد نظر کردن نویسنده 

.حاصل کنید

با انتخاب گزینه . 3
Request to merge 

authors مراحل یکسان
ر سازی نام نویسنده مورد نظ
. شروع می شود

4



START : مرحله اول
.

مرحلکککککه نخسکککککت  در 
پروفایلهکککککایی ککککککه در 
قسکککمت قبکککل انتخکککاب  

بکککرای بررسکککی  شکککدند 
مجککدد   همککراه بککا کککد   

(Author ID)نویسنده 
و آدرس سکککککککککازمانی 
.نمایش داده می شود

اطمینکان پس از . می شود
از درستی ایکن اطالعکات   

نکه  کلی  بکر روی گزی با 
Start

اسککککوپوس شکککروع بکککه 
ادغککام و رفککتن بککه انجککام 

.می نمایدمرحله بعد  5



در این بخش نام مورد نظر خود را که 
می خواهید یمام مقاتت در زیر آن نام
.ایندکس شود را انتخاب فرمایید

سپس بر روی 
Next

کلی  کنید

SELECT PREFERRED NAME :  مرحله دوم

Select preferred name
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یامقالهبخشایندر
درموجودهایداکیومنت
تلفمخپروفایلهاییاپروفایل
اولمرحلهدرکهنویسنده
برایبود شدهانتخاب
حذفیایأییدوبررسی
یشابهعلتبهکهمواردی
دهنویسنپروفایلبهاسمی
نمودناضافهیاوشدهوارد
درکهنویسندهازمقاتیی
درولیدارداسکوپوسپایگاه
 شودنمیدیدهفهرستاین
.شدخواهددادهنشان

REVIEW PROFILE : مرحله سوم 

در صورت کنترل کردن مقاتت خود و عدم 
نیاز به انجام اصالحات و همخوانی با اسم 

Nextبر روی گزینه کلی  نویسنده  با 

به مرحله بعد می رویم
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پس از بررسی در صورت نیاز 
به انجام اصالحات  گزینه 
documents Edit   انتخاب

در این صورت مرحله . شود
.ایی جدید اضافه می شود



در این فهرست 
یرییب یغییر امکان 

مقاتت براساس   
عنوان مقاله  الفبایی 

نویسنده اول  یاریخ  
انتشار و عنوان 
.مجله را دارد

در این بخش امکان حذف و یا 
اضافه نمودن داکیومنت ها در 
.لیست فراهم شده است

Review documents : اضافه شدن مرحله نهارم
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Review documents : نهارمادامه مرحله 

مقالهنمودناضافه
:جدید

در انتهککککای فهرسککککت  
مقاتت 
Search forگزینککککه 

missing documents 

اضافهوجستجوجهت
هنویسندمقاتتنمودن
حاضرفهرستدرکه
هگرفتقرارنداردوجود
.است
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Review documents : ادامه مرحله نهارم
"documents missing for Search " پس از

باز خواهد شد که در این انتخاب پنجره ای 
مقاله ای که باید اضافه شود را می قسمت عنوان 

در  . یوانید یایپ از از جایی دیگر کپی نمایید
Searchنهایت با انتخاب کلید  جستجو در  

مقاله یا مقاتت با عنواناسکوپوس انجام و پایگاه 
صفحه دیده می پس و در همین مورد نظر بازیابی 

را وارد و بر گزینه  مربوط به مقاله مورد نظر یی  
Add selected articles

. کلی  کنید
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در این مرحله  نام   نام 
خانوادگی  و پست 
ی الکترونیکی خود را وارد م
نمایید و با کلی  بر روی

به پایان این Submitگزینه 
.مرحله می رسیم

SUBMIT CHANGES : پنجممرحله 
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نمایش این صفحه نشان دهنده این
ما است که کار یکسان سازی نام ش
انجام شده است و ایمیلی از طرف 

ی شما الکترونیکاسکوپوس به پست 
ارسال می شود و با یایید آن 
جام کاریکسان سازی پروفایل شما ان

.  شده است

پایان کار
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