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پايگاه ها



Scopusمعرفي   
چكيده نامه و نمايه نامه استنادي از      هاي يكي از بزرگترين پايگاه  

متون تحقيقاتي و منابع تحت وب با كيفيت مي باشد ، با پشتيباني  
بنابر اطالعات سايت اين   .  منتشر ميشود   Elsevierناشر معتبر 

 مجله    000/15 ميالدي شامل بيش از    2007مجموعه تا ابتداي سال     
عالوه بر  .  ناشر از سراسر جهان مي باشد  4000مرور شده و معتبر از 

 (Open access) مجله داراي دسترسي آزاد        1000آن بيش از  
 ميليون   20 خالصه مقاله كنفرانس را در برمي گيرد و بيش از  500،

عالوه بر آن نتايج  . چكيده از اين پايگاه قابل دسترسي مي باشد    
 ميليون  21 ميليون صفحه وب و   275كيفي خود را از بيش از 

. استخراج مينمايد ثبت اختراع  موجود در بانك پايگاه اطالعات
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Scopusپوشش موضوعي    
 علوم پايه و مهندسي و             – پزشكي      –علوم زيستي           

. مي باشد     ....     علوم انساني و      
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Scopusشيوه ي جستجو در   
براي اين جستجو شما يك كادر              :    جستجوي مقدماتي       .  1

در    .   جستجو براي وارد كردن عبارت جستجوي خود داريد                     
كنار اين كادر شما باكسي داريد كه مي توانيد                   
مشخص سازيد كه عبارت جستجو شما در اصطالحا چه                           

... فيلد نام مقاله؟ چكيده ؟         . فيلدي جستجو شود         

پايگاه ها



جستجوي مقدماتي 
عبارت جستجو 

مشخص كردن نوع عبارت جستجو    
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جستجوي مقدماتي 
در كادر دوم شما مي توانيد اگر عبارت جستجوي                         
.  ديگري داريد وارد كرده و از عملگرها استفاده كنيد                    

در اينجا نيز مي توانيد نوع عبارت جستجوي خود را                                
.مشخص سازيد     
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جستجوي مقدماتي 
 در اينجا مي توانيد         :مشخص كردن محدود ه ي زماني 

مشخص سازيد كه مدرك مورد نظر شما در چه                     
،   7(سالي منتشر شده باشد و يا اينكه در چند روز                      

.  گذشته به پايگاه اضافه شده باشد         )   30 و   14
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در اين قسمت سال يا سالهاي مورد نظر خود را وارد سازيد                

پايگاه اضافه شده باشد        در اين قسمت مشخص سازيد كه مدرك مورد نظر شما طي چند روز گذشته به                   
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جستجوي مقدماتي 
: مشخص كردن نوع مدرك     

در اينجا مي توانيد    
مشخص كنيد كه مدرك     
مورد نظر شما چيست ؟     
مقاله؟ گزارش كنفرانس ؟           

. . .نامه؟ سرمقاله؟ و    

.  مشخص مي سازيد كه مدرك مورد نظر شما سرمقاله است              Editorialبراي مثال با انتخاب     
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جستجوي مقدماتي 
در اينجا مي توانيد    : مشخص ساختن حوزه ي موضوعي       

مشخص سازيد كه مدرك شما در چه حوزه ي موضوعي           
علوم زيستي؟ پزشكي؟ فيزيك و يا علوم اجتماعي؟          . باشد

محدوده ي موضوعي موردنظر         
 با كليك    خود را مشخص سازيد     

روي هر حوزه ديگر موضوعات        
آن نيز نمايش داده مي شود        
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موضوعات در علوم     
اجتماعي   
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جستجوي نويسنده
اگر به دنبال نويسنده اي خاص هستيد اين          

.گزينه را انتخاب كنيد  
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جستجوي نويسنده
در اين جا نام خانوادگي نويسنده را وارد كنيد            

نام كوچك  نويسنده را وارد كنيد        

شغل يا وابستگي سازماني نويسنده را وارد كنيد         

حوزه ي موضوعي را مشخص سازيد         

پايگاه ها كليك كنيد searchبر روي 



جستجوي پيشرفته  

 را انتخاب كنيد Search advancedبراي انجام اين جستجو       
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جستجوي پيشرفته
عبارت جستجوي خود را وارد كنيد    

  Aبا نوشتن حرف    
 فعال     ANDعملگر 

مي توانيد     شده و شما   
با زدن اينتر آن را  

انتخاب كنيد 
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جستجوي پيشرفته
عملگرها كه با كليك    
كردن روي هر كدام   
كاربرد آنها با ذكر     
مثال توضيح داده      

شده است  

كدها كه با كليك بر روي آنها نام و نيز مثالي         
براي آن كد نشان داده مي شود        

نام و تعريف كد    

مثال براي  
كد انتخابي 
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نام و شماره ي مجله و       نتايج
تعداد صفحات   

عنوان مقاله  
يا مدرك    

نويسندگان  

سال انتشار  
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نشريات
از اين طريق مي توانيد به ليست          

با استفاده از اين گزينه و        دست يابيد  Scopusنشريات   
با وارد كردن نام مجله ي    
مورد نظر خود مي توانيد         

به آن دست يابيد  
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نشريات
انتخاب موضوع مجله     
از فهرست موضوعات    

انتخاب نوع مدرك    
مورد نظر  

لفبا شروع مي شود دسترسي پيدا كنيد   با كليك كردن بر روي هر حرف مي توانيد به مداركي كه با آن حرف از ا              
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نشريات
در اين قسمت مي توانيد 

مشخص سازيد كه جستجوي  
 مدرك بر اساس عنوان ، 
شماره ي استاندارد بين 
المللي و يا ناشر باشد 
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در كنار نام هر مدرك حرفي قرار        
دارد كه مشخص مي كند مدرك         

مورد نظر چيست براي نمونه      
   Journal ،حرف اول    Jحرف  

است كه مشخص مي كند مدرك         
مجله است  

 به معناي انتشارات تجاري     Tحرف  

 به معناي گزارش كنفرانس      Cحرف  
 به معناي كتاب   Bحرف  
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برگشت به فهرست پايگاه ها   


