
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Author Search 

رک یک نویسنده خاص را فراهم می کان پیدا کردن مدا کند این گزینه ام

توان جستجو هک با استفاده از انم، انم خانوادگی و ابستگی سازمانی وی می

 را انجام داد.

 

 
  

Affiliation        Search 

ت علمیبا استفاده از این گزینه می ک دااگشنه یا یک ی توان تولیدا

اهی علمی کشور را هب دست آورد. رد واقع  ربای جستجوی فعالیت

 توان از این گزینه استفاده کرد.یک مؤسسه خاص می

 

  اهی معتبر علمینماهی

  Scopusنماهی  -3

 
 
      Advanced Search 

کداهی مختلف این  ربای جستجوی پیشرفته با استفاده از عملگراهی منطقی و

نی گزینه مناسب است.  رد مواردی هک استراژتی جستجو خیلی  طوال

قی توان از این گزینه استفاده و هب کمک ارپاتوراهی منط است می

 جستجوی جامعی را انجام داد.

 

 
دکتر سوده شهسواری تهیه کننده :  
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گاه                     و نحوه دسترسی هب آن         SCOPUS پای

گاه چکیده و نماهی اهی استنادی جهان اس   یکی ت هکاسکوپوس زبرگترین پای

رب چکیده  يعنی عالوه .ودر می بشمار جستجو ربای ازبار اهی سرعی و جامع از

کان د  مقاالت، دارای فهرست منابع ره مقاهل نيز بوده و بدین رتتيب ام محاسبه تعدا

افت ره مقاهل رد این یرد توانکند. از این رو میاستنادات هب ره مقاهل را فراهم می

اد قرار گرفته است هک این خود استن مجموهع، اتکنون چند بار توسط ساري مقاالت مورد

 .شودشاخصی ربای تعيين کيفیت مقاهل می

است هک  Elsevier انشر هلندی محصوالت از یکی اسکوپوس

گان فراهم  ت.نیس  استفاده از اطالعات آن بصورت رای

گاه، رد بنارباین   مقاالت معتبر می توان دسترسی هب  و عالوه رب جستجو این پای

ه را رد حوزه موضوعی سازمان ، مراکز تحقيقاتی و مجالت هست  رتین نویسنده ،فعال

 .بندی کرد خاص تعيين و رتبه

 

هک  ستصورت ه  گر بخواهیم مقایسه ای با دیگر رقيبان اسکوپوس داشته باشیم هب این

گاه علمی حدود   Web Of ردصد پوشش رتشیبی نسبت هب 02این پای

Science    رد ۵۹۹5اما مقاالت قبل از سال  دارد این رد حالی است  ، راندا

را نيز  5491مقاالت قدیمی رت يعنی از سال  Web    Of   Science هک

 .دارد

 رد شده نماهی مجالت ربای سالیاهن بطور هک است اهیی شاخص جمله از     SJR شاخص

گاه گاه طریق از و همحاسب  آنها استنادات ميزان ربپاهی و اسکوپوس پای      پای

Scimagojr     گاه این رد .شود می اراهئ  هب مجالت مذکور شاخص رباساس پای

 SJR شاخص زانمي  باالرتین هک شوند می میسقت (Quartile) چارک چهار

  .است Q1   یا اول چارک هب مربوط

 

د   رد یازی امت  ساهل ره مجالت از دسته این رد چاپ شده مقاالت تعدا

 .ردربدارد رکشو زپشکی علوم اهی دااگشنه ندیب  رتبه و ارزشیابی

http://www.scopus.com 

  SCOPUS رد جستجو               

 

 

Document Search 

کان جستجوی موضوعی را فراهم می د. رد قسمت  کناین گزینه ام

Search      for       ی همچنان از منواه را باید نوشت. کلید واژه

ده، نویسنده روی آن فیلد دلخواه از قبیل عنوان مقاهل، چکیآبشاری روهب

 محدود کرد.   و جستجو را  توان انتخاب و ... را می

 

 

4 3 2 

http://www.scopus.com/

