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 SCOPUSراهنمای آموزشي 

 معرفی: 

 Scopus را دارد.تحقیق زی سادارنموو نالیز آهوشمند ار بزابا کیفیت باالست که دی و ستناه و اچکیدی هاهترین پایگارگبزازScopus   06ودحد 
ت مجالد، سیع خوای وشتهن ربا پوشش میاه ین پایگااهد. دئه میارامد رت روزآبه صورا حاضر ن مازتا  0606ل سااز ناشر  0666رد از کون رمیلیو
ن مکااهد. همچنین دئه میارانسانی م اعلوو هنر ، جتماعیم اعلو، پزشکیژی، تکنولوی مینههارا در زنسی اکنفرت مجموعه مقاالو کتب ، علمی
جستجو ای جامع برو سریع ی هااربزاز ابه یکی ه را ین پایگات، اهم میکند. پیوند مستقیم به متن کامل مقاالانیز فرت را عااخترا ثبتدر جو جست

 ست.ده اتبدیل کر

 

 

 :  SCOPUSت در پوشش موضوعا

 

 

 

 

 

 

 

 



ست:ایر ارد زشامل موس سکاپوت در اطالعاای احتوم  

 

 

 

 

 

 

 شوید.وارد   http://www.scopus.com آدرسبا   SCOPUSهبه پایگاای ورود بر

Register محیط در : با عضویتSCOPUS قبیل از ین سایت ت امکانااز انید امیتوAlert سانی( رگاهی آسیستم ت و طالعادن اکره خیر)ذ

و شته انددن کرم به ثبت نازی یگر نیای دبعدت جعاامردر پر نمائید. را عضویت م فرب و نتخارا ا Registerگزینۀ ، عضویتای نمائید. برده ستفاا

 مند شویده ین سایت بهرت امکاناد، از اخور مز عبوی و ربررشناسۀ کادن نمووارد و  Loginب نتخاابا 

  

  ًهای هپایگا یکی از درچنانچه قبال Elsevier به نیدامیتور مز عبوی و ربررکام نان ید با هماده اکرم ثبت نا Scopus شوید.وارد یز ن 

 

http://www.scopus.com/


 

 

 

 :  Scopusدر جستجو اع نوا

 ده: سای جستجو

 د دارد.جووموضوعی ی جستجون مکاا  Documentقسمت در 

 کنید. د را وارد خوی هاواژهکلید، Search forی جستجوی جعبهدر  .0
ود فیلد محدآن به د را خوی جستجوب و نتخاه و ... را انویسنده، چکید، مقالهان قبیل عنواه از لخودفیلد وی آن برری روبشای آمنواز  .2

 کنید. 

سالی وده یتهایی مانند محدودمحد، Limit toقسمت در هد. دیش میافزرا اجستجو ی جعبهها Add search fieldگزینه   .3

(Date Range) ،رک مدع نو(Document Type)  موضوعی )وده محدو(Subject Areas توضیح در کنید. ل عمارا ا
 خصوص فیلدهای آبشاری بعداز عکس:

 

 



Fields هم میکندافررا فیلدها ی همه در نظر رد موی هاواژه کلیدی جستجون مکاا. 

Article Title, Abstract, Keywords   هاواژه کلیده و چکید، مقالهان عنودر جستجو 

Authors   ننویسندگام نادر جستجو 

 First Authors   ه ی اولنویسندم نادر جستجو 

Source Title   بکتام مجله یا نام نادر ست (جستجو ه امنتشر شدب در آن کتااز منبعی که مقاله یا بخشی در جستجو( Article 

Title   مقالهان عنودر جستجو 

Article Title   جستجو از طریق عنوان مقاله 

Abstract  هچکیددر جستجو 

Key Word  جستجو از طریق کلمات کلیدی 

Affiliation  نام شهر و نام کشورست(ده اکرم عالآن ابه د را بستگی خوه وامانی که نویسندزساه ) مانی نویسندزسا نام بستگی در واجستجو ، 

Funding Information ا، اختصارات و اعدادجستجو بر اساس اسپانسره 

Language  جستجون باب زنتخاا 

ISSN   لمللی مجلهابین ارد ستاندره اشماس سااجستجو بر 

CODEN مختلفرات نتشااشناسایی ای برد کد منحصر به فر 

DOI  تیجیتالی مقاالره دشماس سااجستجو بر 

References  مآخذو منابع در جستجو 

Conference    نساکنفرم نادر جستجو 

Article Title, Abstract, Keyword, Authors   و نویسنده ها واژه کلیده، چکید، مقالهان عنودر جستجو 

Chemical Name    ادشیمیایی موم نادر جستجو 

CAS Number  ست.ه اشدص داده ختصااشیمیایی اد که به مورهای شماس سااجستجو بر 

ORCIO  رقمی و انحصاری هرنویسنده 00بر اساس شناسه 

 

 

 

 

 



 برای جستجو:   نکته های الزامی

 یر توجه کنید: ت زجستجو به نکام هنگا

کی که ارجستجو کنید همه مدرا  "liver cancer"هید. چنانچه ار دقر{ } یا  " "خل رت را داعباآن خل رت، آن را دایک عبای جستجوای بر

بیتاثیر اری عالئم نقطهگذ، چنین جستجویید. در یابی میشوزبادارد،  دجورت ویک عبارت به صوو هم ر نها کناآ cancer و liverواژه  دو ماَ الزا

   "liver - cancer"مثال : ست ا

ل * و ؟ تمامی کوتاه سازی مث  یاـهدنمااز ی ـیکده از تفاـساا ـا بـتده رـکرا وارد ه ـکلم ک ـه یـیشره ـت کـساین ر امنظوکوتاه سازی: 

 را دربر می گیرد.   behave, behavior, behavior, behavioural  که کلمات  ?behveمثل  کلمات هم ریشه جستجو گردد. 

توجه ل شته باشند. به مثادو واژه را دایابی میکند که هر زبارا هایی ردکودو واژه، ربین  And عملگر ده از ستفاامنطقی: ی عملگرهاده از ستفاا

 :مثال شته باشد.دو را دایا هر و ها از واژه یابی میکند که یکی زبارا هایی ردکور ORعملگر ده از ستفاا pediatric and nursingکنید: 

cancer or neoplasm رود. میر بکارات ختصاایا ادف رمتی هاواژهترکیب ای همچنین بر 

یابی میکند که زبارا هایی ردکود، رگیرار قردو واژه بین ه هر گارود. میر جستجو بکاص از خاواژه یک دن کرف حذای برNOT َ ANDلگر عم

  cancer NOT neoplasm          :شته باشد. مثالاندواژه دوم را لی کلید وشته باشد واژه اول را داکلید 

 

    

  

 

 

 

 

را   pediatrics شما ایبر  pediatric یابی میکند. مثال کلمۀزنیز بارا کنید شکل جمع کلمه دی را وارد جستجو چنانچه کلمۀ مفرم هنگا
 جستجو میکند. هم 



stop words   ضمائر شخصی،  از کلمات عبارت هستند: سته دین اشوند. ف جستجو حذاز باید و ها کلماتی هستند که قابل جستجو نمیباشند

    a, an, theکلمات تعریف

 H2O  یک سطر تایپ کنید. مثال تایپ کنید را در همه ، ندداریا باال نویس دار یر نویس وف زکلماتی که حردن کرای وارد بر

  beta  کنید:وارد  βی جستجوای کنید. مثال برآن را وارد نگلیسی اکتر راکا، یونانیی لفبای اجستجوای بر

 

 

  : Authorه نویسندم ناس اساجستجو بر 

 Author Last Nameقسمت ن، در نویسندگام نای جستجوای هم میکند. برافرص را خاه یک نویسندارک مددن کرا پیدن مکااین گزینه ا 

ن مازسام ناان میتو Affiliationقسمت در کنید. ه را وارد کوچک نویسندم نا Initials or First Nameقسمت ه و در گی نویسندادخانوم نا

موضوعی ی گزینههاه، فعالیت نویسندع با توجه به نو Subject Areasقسمت د. در کر کرذست ابسته آن وابه ه که نویسندای را یا موسسه
 د. یابی میشوزباص شخص خاآن مرتبط با ی هاردکوه، رشدت وارد طالعاس اساانمایید. بر ب نتخارا انظر رد مو

ص ختصادی امنحصر به فر  ORCID: Open Researcher and Contributor Identifierکد ه نویسند به هرس سکاپوا 00قمیر

ن بین نویسندگادادن تمایز ای بر، ین کدد. اجستجو کره را نویسندارک آن مدان می تو ORCID IDقسمت در کد دن آن کروارد ست که با داده ا
ت مقاالم تماه شتن کد هر نویسندداکه با د مختلف نوشته شوی ست به فرمتهااممکن  ننویسندگام ست. همچنین ناامفید ، مشابهم نادارای 
 هد شد. ایابی خوزباه مختلف نوشته شدی با فرمتهام وی که ناه نویسند

 

 

 

 آن  h-index همچنین شاخص دات و ستنااد اتعده از وی، منتشر شدارک مدت و مقاالاد تعد، محققت آن طالعا، ایک محققی جستجواز بعد 

 د. محقق مشخص میشو



 

 

 :Affiliationsس  سااجستجو بر 

ص علمی یک موسسه خای فعالیتهای جستجوای قع برآورد. در وابدست ر را یا کشوه نشگاداعلمی یک ات تولیدان میتو، ین گزینهده از استفاابا 

هایی ردکود، رشووارد  Jahrom University of Medical Sciencesین قسمت در اچنانچه ل مثاای برد. کرده ستفااین گزینه ان از امیتو

 ند.ده اکرم عالا Jahrom University of Medical Sciencesد را، مانی خوزبستگی سان آن واکه نویسندگاد یابی میشوزبا

 ست. ه ایابی شدزبای هاردکواد رتعدت و جزئیا، موسسهم ناد، می شوداده نچه که نمایش آ

 

 

 

 

 

 



 :Advancedجستجو براساس 

با ده و نموده ستفاا  Advancedگزینه ان از میتو، ستاجستجو خیلی طوالنی ی تژاستراکه اردی موو در جامع ، پیشرفتهی جستجوای بر 

 م داد.نجارا اقیقی ی دجستجو  ،مختلفی کدها و (AND, OR, NOT) منطقیی عملگرهاده از ستفاا

 

 

 

  ست.ه امدآ advanced searchت در طالعادن اکره وارد نحو، یری زهالمثادر 

(ALL("Cognitive architectures") AND AUTHOR-NAME(smith 

TITLE-ABS-KEY(*somatic complaint wom?n) AND PUBYEAR AFT 1993 

(SRCTITLE(*field ornith*) AND VOLUME(75) AND ISSUE(1) AND PAGES(53-66 

 

 

 

Search Results   : 

منبع ، مقالهر نتشاایخ رتان، سم نویسندگا، امقالهان شامل عنورد کورهر ت طالعا. اSCOPUSه در یابی شدزبای هاردکورلیست ، صفحۀ نتایجدر 

 ست.ا (Cited by)مقاله آن به د ستنااد اتعدو  (source Title)مقاله آن 

 

 



 

د جوو scopusمجموعۀ در که ه نویسندآن   یمقالههام لیست تمام، یک نادن روی با کلیک کر هر مقاله لینک میباشد یعنیی هاهنویسندم نا
 ست. ه اقابل مشاهددارد، 

View at publisher:  شته باشد را داناشر آن نیکی ولکتراک اشتره انشگاداتی که رصودر یت میکند. اهدرد کوآن ربه صفحۀ ناشر را شما

 د. نموا سترسی پیددمقاله آن به متن کامل ان میتو

Show abstract :هد.دمین نشارد کون رهمارا در مقاله ه چکید 

 Related documents: هد.دنمایش میرا نظر رد مورد کورمرتبط با ی هاردکور 

س ساانتایج بر ترتیب نمایش  Cited byب نتخاابا د دارد. جواه ولخورت دبه صوه یابی شدزنتایج با sortدن و مرتب کرن مکا، اصفحه نتایجدر 

 مرتب میکند.ه شدی وارد هاواژهبستگی به کلیدان وابه ترتیب میزرا نتایج  Relevanceد. هد بوانها خوآبه د ستناان امیز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



د:میشوداده یل توضیح در ذست ه امدآصفحۀ نتایج در گزینههایی که د بررکا  

 

 

 

 Edit:  د. هم میشواجستجو فرل یش فرموایرو وبرگشت به صفحه جستجو ن مکااین گزینه ب انتخاابا 

 Save:  د. کرده ستفااجستجو رت عبان همادا از مجدان بتوی بعدت جعاامردر تا د هم میشواجستجو فررت عباه خیرن ذمکا، این گزینهب انتخاابا

 ست.اموثر ر بسیار سرعت کاو قت در دین گزینه ده از استفاد امی شوده ستفاا  طوالنیی جستجول فرمواز یک جستجو ای قعی که برامودر 

 Set alert: ده از ستفان امکااAlert  ار بزاز اکه یکیPush Technology ی بعدی قسمتهادر هم میکند. افررا ست اسانی ع رطالای ابر

 هد شد.اخوداده مفصل توضیح ر ین گزینه بطوا

Set feed  :تنظیمن مکاا RSS  دهم میشوافر، ستاسانی ع رطالار ابزاز اکه یکی. 

 .د داردجوه ویابی شدزنتایج بادن کرود محدن مکا، اسمت چپ صفحه نتایجدر 

 Search within results:  د. کرود محدی یگری دهاواژهبا کمک د را خوی جستجو، صفحه نتایجن هماان در ین گزینه میتوده از استفاابا

Refine: نظر )منبع مقاله(از نتایج ی ستهبندده از دستفاانتایج جستجو با دن کرود محدای گزینه برین اSource Title ،(هنویسندم )نا Author 

Name ،ر (نتشال ا)ساYear ،رک (مدع )نوDocument Type  موضوعی (وده )محدوSubject Area رود.میر بکا 

Limit to  :لی وهم میکند افررا ه یابی شدزنتایج بادن کرود محدن مکااExclude را بقیۀ نتایج ف و حذ، نتایجه را از شدب نتخای اگزینهها

را ست ص اخاه یک نویسنداز هایی که ردکود رمیشوه یک جستجو مشاهدای لیست نتایجی که براز هید اچنانچه بخول مثاای هد. بردمین نشا

 کلیک نمائید.را  Excludeگزینۀ ب و نتخاه را انویسندم آن نا Refine Resultsقسمت ، در کنیدف حذ

 

 

 



Export, Download, View citation overview, view cited by ,…  در میشوند که ل فعای گزینههارد، کورهر ب نتخاابا
 مختصر معرفی میشوند: رت یل به صوذ

 

 

 

 

 

 

 Export:  قبیل از فرنسنویسی ی رهاارفزم انها به نرل آساه و ارشدب نتخای اهارکواز رجی گرفتن وخرن مکا، این گزینهب انتخاابا

Endnote, Mendeley, Reference Manager  د.هم میشوا...فرو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 View citation overview : قع د. در واهم میشوافرت آن با جزئیاه شدرد کورهایی که به هر دستناه امشاهدن مکااین گزینه ب انتخاابا

 ن می دهد.نشاه را شدب نتخای اهاردکوربه دات ستناان امیزاز کلی ی نما  یک

 

 

 

 د. کرف نتایج حذه را از هر نویسندی هادیستناداخواد تعدان میتو، Excludes self citations of all authorsگزینه ب نتخاابا 

 

 

 

 

 

 



  د.میشو فحذ هابکتا به دستناا ExcludeCitationsfrombooks گزینهبنتخاا با

 

 

 

 

 View Cited by:  د. میشوه ند مشاهدد داده استنارد اکوآن رکی که به ارلیست مدرد، کورهر ای ین گزینه برب انتخاابا 

 View references : مآخذ ( و لیست ) منابع ه شدب نتخارد اکورهر ای بر، ین گزینهب انتخااباreferences د.میشوه مشاهدرد کوآن ر 

  Add to My List : ی جستجوون بدی بعدت جعاامران در تا بتوه هم شدافره شدب نتخای اهاردکودن رکره خیرن ذمکا، این گزینهب انتخاابا

 د.مدیریت کرو ه مشاهده را شده خیرذلیست د، مجد

 Create bibliography : د.کره مشاهدرد را کوربه هر د ستناه اشیوان میتو، ین گزینهب انتخاابا 

 

 

 

 

Email :  می شود.هم انیکی فرولکتراسیله پست وبه ه شدب نتخای اهاردکول رسان ارمکا، این گزینهب انتخاابا 

Print   :  د.هم میشوافره شدب نتخاای هارکوپ رچان مکا، این گزینهب انتخاابا 



Analyze search results  :ت مکاناایگر از دScopus ،به گزینه ان میتوAnalyze search results ین ب انتخاابا د. کرره شاا

وده محدرک و مدع نور، کشوم نا، مانیزبستگی ساه، وانویسند، مقالهر نتشال اساس ساانالیز بر د دارد. آجوونتایج جستجو دن نالیز کرن آمکا، اگزینه
 د.گیرم نجااند اموضوعی میتو

 

 

 

 

Alert : ن ضافه شدت و اطالعان امد شداز روزآتا بعد ده کروارد ین محیط د را در اخوی جستجول هد تا فرمودمیزه جاابر رین سیستم به کاا

 ع داده شود. طالوی انیکی به ولکتراطریق پست ، از جدید به مجموعهرد کور

وارد تا ده کرد را وارد خور مز عبوو ر  یبررکام ناو کلیک  set alert گزینۀروی بر ، نتایج جستجوای صفحهن، در مکااین ا ده ازستفاای ابر

، نه)روزایمیل ایافت وب درتناع نوده و نموب نتخاد اخو alertاز ین مجموعه ای ابرم مرحلۀ بعد یک نادر شوید.  alertتنظیم ای برای صفحه
 د.ضافه شواشما به مجموعه ی با جستجوط تباردی در ارکورچنانچه ، مجموعهت طالعان امد شداز روز آنمایید. بعد ب نتخا( را ا،...ماهانه، هفتگی

 

 


