نام نویسنده های هر مقاله بصورت لینک می
باشد یعنی با کلیک کردن روی یک نام ،لیست
تمام مقاله های آن نویسنده که در مجموعۀ
 scopusوجود دارد ،قابل مشاهده است.
 :View at publisherشما را به صفحۀ
ناشر آن رکورد هدایت میکند .در صورتی که

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

سامانه دانلود و مقاله کتاب ایران پیپر آن ناشر
را در لیست پایگاه های پشتیبانی شده خود
داشته باشد ،میتوان به متن کامل آن مقاله
دسترسی پیدا نمود.
 :Show abstractچکیده مقاله را در همان

Scopus Results
در صفحۀ نتایج ،لیست رکوردهای بازیابی
شده در  Scopusو همچنین لیست ثبت
اختراعات ) (patentsو صفحات وبی

رکورد نشان می دهد.
 : Related documentsرکوردهای مرتبط با
رکورد مورد نظر را نمایش می دهد.
در صفحه نتایج ،امکان مرتب کردن )(sort
نتایج بازیابی شده به صورت دلخواه وجود دارد.

( )webکه در ارتباط با جستجوی مورد نظر

با انتخاب  Cited byترتیب نمایش نتایج بر

هستند ،مشاهده می شود.

اساس میزان استناد به آنها خواهد بود .

اطالعات هر رکورد شامل عنوان مقاله،

 ،Relevanceنتایج را به ترتیب

اسم نویسندگان ،تاریخ انتشار مقاله ،منبع آن

میزان وابستگی به کلیدواژه های وارد شده

مقاله ) (Source Titleو تعداد استناد به آن

مرتب می کند.

مقاله ) (Cited byاست.

آشنایی با
پایگاه اطالعاتی اسکوپوس

Scopus
تهیه و تنظیم :

فریده خرامین

1397

معرفی :معرفی:

Scopus
یکی از یزرگترین پایگاه های چکیده برای جستجو
می باشد .این پایگاه برای جستجوی سریع ،آسان و
جامع بکار می رود.

Author search

جستجو:

برای جستجوی مقاالت یک نویسنده،

برای جستجو در این پایگاه ،وارد صفحه

 Author searchرا انتخاب کرده و اسم

 Basic Searchمی شوید .در قسمت
 ،Search forکلید واژه های خود را وارد کنید.
از منوی آبشاری روبروی آن می توانید فیلد دلخواه
از قبیل عنوان مقاله ،چکیده ،نویسنده و … را
انتخاب و جستجوی خود را به آن فیلد محدود
کنید .در قسمت ، Limit toمحدودیت های
دیگری مانند مانند سال) ، (Date Rangeنوع
مدرک ) (Document Typeو محدوده
موضوعی ) (Subject Areasرا اعمال کنید.

نویسنده را وارد کنید تا لیست مقاالت آن نویسنده
در این مجموعه را مشاهده کنید.

اسکوپوس اطالعات کتابشناختی بیش از  ۵۶میلیون
سند از بیش از  ۵۰۰۰ناشر جهان را جمع آوری
کرده است .در مجموع این پایگاه اطالعات بیش از

Advanced search

 ۲۰۰۰۰مجله علمی پژوهشی را در خود نمایه کرده

برای جستجوی پیشرفته با استفاده از عملگرهای
منطقی ) (and, or, notو کدهای مختلف ،این
گزینه را انتخاب کنید .نحوه جستجو و استفاده از
کدها در پایین این صفحه آمده است.

است.

