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Scopus یکی از بزرگترین پایگاههای چکیده برای جستجو می باشد. این پایگاه برای جستجوی سریع، آسان و جامع بکار می رود.
 Scopus حدود 29 میلیون چکیده از 4000 ناشر از قبل از سال 1960  تا 2007 را ارائه می دهد و روزانه update می شود.

معرفی:

جستجو:
برای جستجو در این پایگاه، پس از ورود به سایت کتابخانه (http://lib.iut.ac.ir)، E-Resources و سپس Databases را 
انتخاب کنید. با انتخاب گزینة Scopus وارد صفحة Basic Search می شوید. در قسمت Search for، کلید واژه(های( 

خود را وارد کنید. از منوی آبشاری روبروی آن می توانید فیلد دلخواه از قبیل عنوان مقاله، چکیده، نویسنده و ... را انتخاب 
 ،)Date Range) محدودیت های دیگری مانند سال ،Limit to کنید تا جستجوی خود را به آن فیلد محدود کنید. در قسمت

نوع مدرک (Document Type( و محدودة موضوعی (Subject Areas( را اعمال کنید.

جستجو



  

  
برای جستجوی مقاالت یک نویسنده، Author Search را انتخاب کرده و اسم نویسنده را وارد کنید تا لیست مقاالت آن نویسنده 

در این مجموعه را مشاهده کنید.
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Author search

 Author Search
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برای جستجوی پیشرفته با استفاده از عملگرهای منطقی (and, or, not( و کدهای مختلف، این گزینه را انتخاب کنید.

 نحوة جستجو و استفاده از کدها در پایین این صفحه آمده است.
 

advanced search

Advanced Search



  

                                     
  )web)و صفحات وبی )patents)و همچنین لیست ثبت اختراعات scopus در صفحة نتایج، لیست رکوردهای بازیابی شده در

که در ارتباط با جستجوی شما هستند را مشاهده می کنید.

کاربرد گزینه های دیگری که در صفحة نتایج آمده است را در زیر توضیح می دهیم:
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Scopus Results

:Refine Results

Scopus Results

                                         این گزینه برای محدود کردن جستجوی شما با استفاده از دسته بندی نتایج از نظر منبع 
و   )Document Type) مدرک  نوع   ،)Year) انتشار  سال   ،)Author Name) نویسنده  نام   ،)Source Title)مقاله

محدودة موضوعی (Subject Area( بکار می رود.
 Refine گزینه هایی که در Exclude جستجوی شما را به گزینه هایی که انتخاب نمائید محدود می کند ولی Limit to 
Results انتخاب کردید را از جستجوی شما حذف کرده و بقیة ننایج را نشان می دهد. مثال می خواهید از لیست نتایجی که 
 Refine Results برای یک جستجو مشاهده می کنید رکوردهایی که از یک نویسندة خاص است را حذف کنید. در قسمت

نام آن نویسنده را انتخاب و گزینة Exclude را کلیک نمائید.
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Search within results: با استفاده از این گزینه می توانید جستجوی خود را با کمک واژه های دیگری محدود کنید.

 

Output: برای چاپ، ارسال و export کردن (در محیط دیگری وارد کردن( رکوردهای انتخاب شده بکار می رود.
 

Citation tracker: با استفاده از این گزینه می توانید از رکوردهایی که انتخاب می کنید یک گزارش از لحاظ اینکه چند
 بار در این مجموعه مورد استناد واقع شده اند تهیه کنید.

 

Add to list: به شما اجازه می دهد که رکوردهای دلخواه را به لیست خود اضافه و سپس ذخیره نمائید. برای استفاده از امکانات 
save  باید در این پایگاه ثبت نام کنید.

 

در صفحة نتایج، اطالعات هر رکورد شامل عنوان مقاله، اسم نویسندگان، تاریخ انتشار مقاله، منبع آن مقاله (source( و تعداد استناد
 به آن مقاله (Cited by( را مشاهده می کنید.

توجه داشته باشید که نام نویسنده های هر مقاله لینک می باشد یعنی می توانید با کلیک کردن روی یک نام، لیست تمام مقاله های 
آن نویسنده که در مجموعة scopus وجود دارد را مشاهده نمائید.

لینک Abstract + Ref چکیده و مراجع مقاله را به شما ارائه می دهد.

 View of publisher
 شما را به صفحة ناشر آن رکورد هدایت می کند. در صورتی که دانشگاه اشتراک الکترونیکی آن ناشر را داشته باشد می توانید به 

متن کامل آن مقاله دسترسی پیدا کنید. 



                        
 )Alert) با عضویت در این محیط می توانید از امکانات این سایت از قبیل ذخیره کردن اطالعات و سیستم آگاهی رسانی جاری

استفاده نمائید. 
برای عضویت، گزینة Register را انتخاب کنید و فرم عضویت را پر نمائید. در مراجعات بعدی دیگر نیازی به ثبت نام کردن 

ندارید فقط با انتخاب Login و وارد نمودن شناسة کاربری و رمز عبور خود، از امکانات این سایت بهره ببرید.
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Alert یا سیستم آگاهی رسانی جاری

Alert یا سیستم آگاهی رسانی جاری

Register

 چکیدة مقاله را ارائه می دهد.

                                                                
 این سیستم به شما اجازه می دهد تا فرمول جستجوی خود را در این محیط وارد کرده تا بعد از روز آمد شدن اطالعات و اضافه 

شدن رکورد جدید به مجموعه، از طریق پست الکترونیکی به شما اطالع داده شود. 
برای استفاده از این امکان، در صفحه ای که لیست نتایج جستجو را مشاهد می کنید روی گزینة save as alert کلیک کنید. 
سپس نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کرده و در مرحلة بعد نامی برای این مجموعه از alert خود انتخاب کنید. بعد از روز 

آمد شدن اطالعات مجموعه، چنانچه رکوردی در ارتباط با جستجوی شما به مجموعه اضافه شود به شما اعالم می گردد.
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