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 چیست؟ (Scopus) اسکوپوس

 

 ها،کتاب از اعم همتا، داوری دارای متون «استناد» و «چکیده» اطالعاتی بانک ترینبزرگ اسکوپوس

 نیز را متون این منابع چکیده، بر عالوه بانک این. است جهان کنفرانسی مقاالت و علمی، هایژورنال

 .است پذیرامکان مقاله هر برای استنادات تعداد محاسبه امکان بنابراین. دهدمی نشان

 از و دهدمی پوشش را ناشر ۵۰۰۰ و کتاب ۱۵۰۰۰۰ دار،دنباله عنوان ۲۲۸۰۰ از بیش اسکوپوس

 هایزمینه در علمی اطالعات و هاپژوهش جدیدترین تا شودمی آپدیت روزانه صورت به که آنجایی

 لحظه هر عدد این دهد، جای خود در را هنر و اجتماعی علوم پزشکی، تکنولوژی، جمله از مختلف

 .کندمی تغییر

 که موارد این مراجع انتشار سال. گیردمی بر در را تاکنون ۱۷۸۸ سال از سند میلیون۷۰ پایگاه، این

 .گرددبرمی آن از پس و ۱۹۷۰ سال به رسد،می میلیارد۱٫۴ به تعدادشان

 پایگاه معتبرترین به سریعا   و شد اندازیراه هلندی ناشر الزویر، توسط ۲۰۰۴ سال اواخر اسکوپوس

 گیردمی نظر در شخصی پروفایل یک نویسنده، هر برای اسکوپوس استنادی پایگاه. شد تبدیل اطالعاتی

 که شده ایجاد پایگاه این در پروفایل میلیون۱۶ تاکنون. گذاردمی نمایش به آن در را مهم اطالعات و

 .باشدمی جهان سطح در اصلی موسسات هایپروفایل آنها، از مورد ۷۰۰۰۰ به قریب

 شوید وارد  http://www.scopus.com آدرس SCOPUS هپایگا به ورود ایبر

 (SCOPUS) اسکوپوس از استفاده راهنمای

Register وعضویت دراسکوپوس 

از امکانات آن از قبل ذخیره کردن اطالعات وسیستم آگاهی رسانی  می توانیدبا عضویت در این پایگاه 

مراجعات بعدی و فرم عضویت را پر نمائید.در را انتخاب  Registerاستفاده نمائید.برای عضویت،گزینه 

وارد نمودن شناسه کاربری و رمز عبور  و Loginدیگرنیازی به ثبت نام کردن ندارید فقط با انتخاب 

 خود،از امکانات این سایت بهره ببرید.

 



 

 

 (SCOPUSانواع شیوه های جستجو در اسکوپوس)

Document.امکان جستجوی موضوعی را فراهم می کند : 

Author.امکان جستجوی مدارک یک نویسنده خاص را فراهم میکند: 

Affiliationتولیدات علمی یک دانشگاه یا کشور را بدست آورد. : ازطریق این قسمت می توان 

Advanced برای جستجوی پیشرفته،جامع و در مواردی که استراتژی جستجو خیلی طوالنی است:

 کاربرد دارد.

 

 جستجوی موضوعی

 .دارد دجوو موضوعی یجستجو نمکاا  Document Search قسمت در

 .کنید وارد را دخو یهاواژهکلید ،Search for یجستجو یجعبهدر 

 یجستجو و بنتخاا را...  و هنویسند ه،چکید ،مقاله انعنو قبیل از اهلخود فیلد آن ویبررو ریبشاآ یمنو از

 .کنید ودمحد فیلد آن به را دخو

 

 



 

 

 

 

 Exclude- Refine results-Limit:کابرد گزینه های

 

 

 

 


