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  ٍ تضسگتشیي (Elsevier) الضٍیش ششوت هحظَل (Scopus) اػىَپَع ػلوی اطالػات پایگاُ
ُ ًاهِ تشیي هؼتثش ُ اًذاصی 2004 ػال دس پایگاُ ایي .اػت خْاى آًالیي چىیذ   آى آپذیت ٍ شذ سا

ِ ّای ّوِ اػىَپَع .اػت سٍصاًِ   ػلَم ٍ شیوی ٍ فیضیه صیؼتی، ػلَم شاهل وِ ػلَم حیط
  اص سا ػلوی ًاشش ّضاس 5 حذٍد هحظَالت اطالػات اػىَپَع .تشهی گیشد دس سا هی شَد اختواػی

ُ اػت خای خَد دس خْاى ػشاػش  پظٍّشی ػلوی هدلِ 22800 اطالػات اػىَپَع هدوَع دس .داد
ُ اػت ًوایِ خَد دس سا   داسد ّضیٌِ پشداخت ٍ اشتشان تِ ًیاص اػىَپَع اطالػات اص اػتفادُ .وشد

ُ ّای تشای تْذاشت ٍصاست تَػط وِ  پضشىی ػلَم داًشگاُ اصخولِ وشَس پضشىی ػلَم داًشگا
 .تاشذ هی داًشدَیاى ٍ پظٍّشگشاى دػتشع دس ٍ گشدیذُ تْیِ وشهاًشاُ



 روش دسترسی بو سایت
لینک هستقین: 

Scopus.com 
 

از طریق سایت دانشگاه: 

www.kums.ac.ir 
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8 

 

 اػتفادُ Document صتاًِ اص پایگاُ ایي دس هذاسن خؼتدَی تشای 
ُ ّا ولیذ یا ٍاطُ ولیذ ٍ هی وٌین  هی تایپ سا ًظش هَسد  ػثاست ٍ ٍاط

  خؼتدَ تشای سا ًظش هَسد حَصُ یا فیلذ آى هماتل تاوغ دس ػپغ .ًوایین
 ػالهت سٍی تیشتش فیلذّای تِ ًیاص دسطَست .هی ًوایین اًتخاب
ِ ػالٍُ  تَخِ .ًواییذ ولیه سا خؼتدَ دووِ آًگاُ .ًواییذ ولیه )+(ت

ِ طَس ػیؼتن فیلذ، اًتخاب ػذم طَست دس تاشیذ داشتِ  فشع پیش ت
ُ ّا ٍ چىیذُ همالِ، ػٌَاى فیلذّای  .(1 شىل) هی ًوایذ خؼتدَ سا ولیذٍاط
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 خؼتدَی هذاسن. 1شىل 
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  :(2 شىل) هی شَد تمؼین تخش دٍ تِ خؼتدَ ًتایح طفحِ
ُ ّا هحذٍد وِ طفحِ چپ ػوت ػتَى .1  ػال، اػاع تش سا ًتایح هی تَاى ٍ ّؼتٌذ وٌٌذ

ُ ّا، ولیذ ػاصهاًی، ٍاتؼتگی هٌثغ، ػٌَاى هذسن، ًَع هَضَع، ًَیؼٌذُ،  ٍ ػٌذ ًَع وشَس، ٍاط
 .ًوَد هحذٍد هذسن صتاى

 ػٌَاى اًتشاس، ػال ًَیؼٌذگاى، هذسن، ػٌَاى تشتیة تِ ًتایح لؼوت ایي دس خؼتدَ، ًتایح .2 
  اػاع تش خَد ًیاص تِ تَخِ تا تَاى هی سا ًتایح .هی شَد دادُ ًوایش اػتٌادّا تؼذاد ٍ هٌثغ

 تٌظین هٌثغ ًَع ٍ ًَیؼٌذُ الفثایی تاسیخ، لذیوتشیي ٍ خذیذتشیي اػتٌاد، پاییي تشیي ٍ تاالتشیي
 هذاسن ٍ هذسن ًاشش دس هشاّذُ چىیذُ، هشاّذُ ّای گضیٌِ لیٌه ػٌَاى ّش صیش دس .ًوَد

  توام تِ ًاشش دس هشاّذُ گضیٌِ سٍی تش ولیه تا هذسن اشتشان طَست دس .داسد ٍخَد هشتثط
   .هی یاتیذ دػتشػی هذسن هتي
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طفحِ ًتایح خؼتدَ. 2شىل   
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 خاًَادگی ًام اتتذا .ًواییذ اػتفادُ Author search اص خاص ًَیؼٌذگاى خؼتدَی تشای
ِ طَس سا فشد وَچه ًام ٍ ًَیؼٌذُ  دس خؼتدَ تاوغ ریل دس شذُ دادُ هثال هطاتك اختظاسی ت

 داسد خاطی ػاصهاًی ٍاتؼتگی ًظش هَسد فشد طَستی وِ دس .ًواییذ ٍاسد هشتَطِ لؼوت ّای
ُ شذُ هثال هطاتك سا ػاصهاى ًام affiliation لؼوت دس   ًواییذ ٍاسد خؼتدَ تاوغ ریل دس داد
 داشتِ سا ًظش هَسد ًَیؼٌذُ ORCID شٌاػِ طَستی وِ دس .وٌیذ ولیه خؼتدَ دووِ تش ٍ

 .(3 شىل) ًواییذ خؼتدَ سا ًَیؼٌذُ شٌاػِ، وشدى ٍاسد تا تاشیذ
 

نام نویسنذگان در زبانه جستجوی مذارک با انتخاب فیلذ نویسنذه نیز  : نکته
 .قابل جستجو است



13 

 خؼتدَی ًَیؼٌذگاى. 3شىل 
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  ًَیؼٌذُ، تَػط شذُ هٌتشش هذاسن تؼذاد ًَیؼٌذُ، ًام خؼتدَ ًتایح طفحِ دس
 اػاع تش خؼتدَ ًتایح .هی شَد دادُ ًوایش ًَیؼٌذُ وشَس ٍ شْش ػاصهاًی، ٍاتؼتگی

 ػٌَاى تِ هی تَاى سا خؼتدَ ًتایح طفحِ چپ ػوت دس .اػت تٌظین لاتل فَق هَاسد
 وشد تىشاس هدذدداً سا خؼتدَ ٍ ًوَد هحذٍد هَضَع ٍ وشَس شْش، ػاصهاى، هٌثغ،

  .(4شىل)
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ًتایح خؼتدَی ًَیؼٌذُ. 4شىل   
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 تش ػالٍُ طفحِ ایي دس .هی شَد تاص ًَیؼٌذُ خضییات طفحِ ًَیؼٌذُ، ًام تش ولیه تا
 اذ ،ORCID ٍ اػىَپَع دس ًَیؼٌذُ شٌاػِ ًَیؼٌذُ، ػاصهاًی ٍ فشدی هشخظات
  اػتٌادّا ٍ هذاسن گشاف ًَیؼٌذُ، شذُ گشفتِ اػتٌادّای تؼذاد هذاسن، تؼذاد ایٌذوغ،

 فؼالیت تاسیخچِ ًَیؼٌذُ، تِ شذُ اػتٌاد هذاسن هماالت، ػٌاٍیي لیؼت ػال، تفىیه تِ
 ًوایش ّوىاس ًَیؼٌذگاى لیؼت ٍ تؼذاد اػىَپَع، دس شذُ ًوایِ هدالت دس ًَیؼٌذُ

  .(5 شىل) اػت دػتشع دس ًظش هَسد اطالػات وذام ّش تش ولیله تا وِ هی شَد دادُ
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 صفحو جزییات نویسنده. 5شکل 
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  دووِ تش ٍ ٍاسد شذُ دادُ هثال تا هطاتك تاوغ دس سا ػاصهاى امً Affiliationصتاًِ تش ولیه تا
 .اػت شذُ روش ػاصهاى خضییات طفحِ دس شذُ خؼتدَ ػاصهاى خضییات .ًواییذ ولیه خؼتدَ

 ػاصهاى ًام هتفاٍت شىل ّای ٍ ػاصهاى تشای اػىَپَع شٌاػِ وشَس، ٍ شْش ػاصهاى، ًام اتتذا
  هذاسن تؼذاد خضییات طفحِ ساػت ػوت تاالی گَشِ دس .اػت شذُ دسج خضییات طفحِ دس

 هذاسن ًَیؼٌذگاى تؼذاد ٍ دیگش ػاصهاى ّای تا ّوىاسی تذٍى ػاصهاى هذاسن تؼذاد ػاصهاى،
ُ ّای دس هذاسن تؼذاد اداهِ دس .اػت شذُ دسج   هٌاتغ ٍ ػاصهاى ّوىاسی هَضَػی، حَص

ِ طَست اًتشاساتی  .(6 شىل) اػت شذُ دادُ ًوایش گشاف ٍ ػتًَی ت
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خؼتدَی ػاصهاًی. 6شىل   
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 تا تخش ایي دس .(7 شىل) هی شَیذ پیششفتِ خؼتدَی هحیط ٍاسد  Advanced search صتاًِ تش ولیه تا
 ٍ خؼتدَ سا ًیاص هَسد هذاسن هی تَاى شخظی ًیاص اػاع تش هتفاٍت فیلذّای تا تَلی ػولگشّای تشویة
   .اػت شذُ روش اػىَپَع طفحِ دس هثال ػِ .ًوَد تاصیاتی

 وِ هی گیشد لشاس ٍاطُ دٍ تیي ٌّگاهی PRE/n ػولگش .تاشذ هی OR, ANDٍ NOT ػولگش شاهل ػولگشّا
ُ ّا تش همذم اٍل ٍاطُ ُ ّای حذاوثش تؼذاد  n.اػت دٍم ٍاط   تیي همذاسی ٍ هی وٌذ تؼییي سا ٍاطُ دٍ فاطل حذ ٍاط

 :هثال .پزیشد هی سا 255 ٍ 0

Diseases pre/4 heart 

 ٍاطُ تمذم ٍ تاشذ فاطلِ ووتش یا ٍاطُ 4 للة ٍ تیواسی ٍاطُ دٍ تیي وِ شذ خَاٌّذ تاصیاتی هذاسوی هثال ایي دس
 دٍ تیي فاطل حذ ولوnِ تؼذاد تا خؼتدَ دس سا ٍاطُ دٍ هداٍست w/n ػولگش .هی گشدد سػایت تاصیاتی دس

 دسج دػتشػی ػَْلت هٌظَس تِ فیلذّا وذ پیششفتِ خؼتدَی طفحِ ساػت ػوت ػتَى دس .هی وٌذ تؼییي ٍاطُ
 .اػت شذُ
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 خؼتدَی پیششفتِ. 7شىل 
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  .(8 شىل) ًواییذ ولیه Sources صتاًِ سٍی اػىَپَع طٍسًال ّای اطالػات تِ دػتشػی تشای
  تا ّوشاُ طٍسًال ّا لیؼت آى تش ػالٍُ .ًوَد خؼتدَ هَضَػی حَصُ طشیك اص هی تَاى سا طٍسًال ّا

   .اػت تٌظین لاتل فشد ًیاص تِ تَخِ تا وِ داسد ٍخَد طفحِ ایي دس آى اػتٌادی شاخض ّای
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 دػتشػی تِ طٍسًال ّا. 8شىل 
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دس . تا ولیه تش ػٌَاى طٍسًال تِ طفحِ خضییات طٍسًال دػتشػی پیذا هی وٌیذ
ایي طفحِ اطالػات واهل طٍسًال ّوشاُ تا شاخض ّای اػتٌادی آى اسائِ شذُ  

 (.  9شىل )اػت 

 صفحو جزییات ژورنال. 9شکل 
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  گضیٌِ سٍی تش ٍ ًوَدُ اًتخاب سا ًظش هَسد هذسن اتتذا خؼتدَ ًتایح اًتمال تشای
export تاص هذاسن اًتمال تٌظیوات طفحِ .(10 شىل) ًواییذ ولیه ًتایح طفحِ دس 

 ولیه تا سا اطالػات هٌاتغ هذیشیت افضاس ًشم اًتخاب ٍ تٌظیوات اًدام اص پغ شَد هی
   .دّیذ اًتمال هشتَطِ افضاس ًشم تِ export دووِ تش



26 

 اًتمال اطالػات. 10شىل 


