مقدمه
پایگاه اطالعات علمی اسکوپوس ) ،(Scopusمحصول شرکت الزویر ( ،)Elsevierبزرگترین و
معتبرترین چکیدهنامه آنالین جهان است که تمامی حوزههای علمی را در بر میگیرد و بیش
از  24000نشریه را از حدود  0000ناشر نمایه میکند .اسکوپوس یک رقیب جدی و قدرتمند
برای پایگاه اطالعاتی  -استنادی  web of scienceمحسوب میشود .این پایگاه در سال
 2004راهاندازی شده و آپدیت آن روزانه است .تمامی ژورنالهای موجود در پایگاه مدالین
توسط اسکوپوس پوشش داده میشوند .از آنجاییکه که اسکوپوس یک پایگاه استنادی است
در مقابل هر رکورد بازیابیشده تعداد استنادهای دریافتی مربوط به آن را ارائه میدهد که
نشاندهنده اهمیت و تأثیرگذاری آن مدرک است و بدینوسیله زنجیره استنادی مقاالت قابل
ردیابی میشود.

انواع جستجو در اسکوپوس
 .1جستجوی نشریات ()Browse Sources
در قسمت جستجوی نشریان امکان جستجو بر اساس عنوان و موضوع هر نشریه وجود دارد.

جستجوی ژورنال

اسکوپوس برای سنجش اعتبار نشریات دو شاخص  SJRو  SNIPرا ارائه کرده است.

شاخصهای وزنی
 SJRو SNIP

در بخش تحلیل نشریات ( )Analyze Journalو با استفاده از ابزار تحلیلگر نشریات ( Journal
 ،)Analyzerبا جستجو و انتخاب نشریه موردنظر می توان عالوه بر دو شاخص  SJRو ،SNIP
تعداد کل مقاالت نشریه ،تعداد کل استنادهای دریافتی و برخی شاخص های آماری دیگر را
به صورت نمودارهای گرافیکی مشاهده نمود .همچنین می توان دو یا چند نشریه را انتخاب
نموده و شاخصهای مربوط به آنها را به صورت نموداری با هم مقایسه کرد .در این بخش
امکان شناسایی نشریات هسته در هر حوزه موضوعی وجود دارد .باید یادآور شد که اطالعات
استنادی مربوط به نشریات از سال  6991به بعد قابل دسترسی هستند.

مقایسه نموداری
دو ژورنال

 .2جستجوی مدارک ()Document search
در بخش جستجوی مدارک میتوان با استفاده از یک یا چند کلیدواژه ( )Keywordیا عبارت
جستجو ( )Phraseبه مدارک موردنظر دست پیدا کرد .در اینجا امکان اخص کردن جستجو از
طریق گزینههای موجود در منو فراهم شده است .در صفحه نتایج و در ستون سمت چپ
( ،)Refineمیتوان نتایج جستجو را بر اساس سال ،نویسنده ،حوزه موضوعی ،نوع مدرک،
عنوان منبع ،وابستگی سازمانی ،کلیدواژهها ،کشور ،نوع سند و زبان مدرک محدود نمود.

ستون مربوط به
محدود نمودن
نتایج

 .3جستجوی نویسندگان ()Author search
در بخش جستجوی نویسندگان امکان جستجو براساس نام نویسنده وجود دارد .در لیست
نتایج به دست آمده با کلیک بر روی نام نویسنده موردنظر شاخصها و آمار مرتبط با وی از
جمله شاخص هرش ( )H-Indexکه نشانگر تأثیرگذاری علمی نویسنده است؛ تعداد کل
استنادها ،تعداد کل ارجاعات ،نویسندگان همکار ( )Co-authorsو نمودار مربوط به شاخص
هرش را میتوان مشاهده کرد .در این بخش همچنین میتوان آمار و حوزههای موضوعی
مربوط به یک نویسنده را بهصورت نمودار دایرهای مشاهده و تحلیل نمود .اسکوپوس به هر
نویسنده شناختهشده یک شماره منحصربهفرد ( )IDاختصاص می دهد که بهوسیله آن قابل
شناسایی و جستجوست است .در این بخش امکان شناسایی نویسندگان پرکار نیز وجود
دارد.

نمودار
H-index

H-index

 .4جستجوی سازمانی ()Affiliation search
در بخش جستجو بر اساس وابستگی سازمانی یا مکانی ،امکان جستجوی مدارک بر
اساس نام سازمانها و مؤسسات فراهم شده است .بدین ترتیب می توان همه مدارک
مرتبط با یک سازمان یا مؤسسه را جستجو نمود .در لیست نتایج جستجو عالوه بر مدارک،
پروانههای ثبت اختراع نیز به صورت مجزا بازیابی شدهاند .همچنین می توان به فهرستی از
سازمانهای همکار در تولید مدارک نیز دسترسی داشت .حوزههای موضوعی مدارک نیز بر
اساس نمودار دایرهای ترسیم شده است.

جستجوی پیشرفته ()Advanced search
در بخش جستجوی پیشرفته امکان هر نوع جستجو (شامل جستجوی نشریات ،مدارک،
نویسندگان و سازمانها) با استفاده از تگهای (برچسبها) مشخص و تعریف شدهای وجود
دارد .در مقابل هر تگ نوع کاربرد آن بهوسیله مثال نشان داده شده است .بدیهیست که برای
یک جستجوی ترکیبی می توان از عملگرهای منطقی جبر بولی ( )AND,OR,NOTمیان
کلیدواژهها و عبارات جستجو استفاده کرد.

نمونهای از یک جستجوی ترکیبی برای
یافتن مدارک مربوط به یک سازمان

ستون انتخاب
تگ

الزم به ذکر است از آنجا که پایگاه اطالعاتی اسکوپوس یک چکیده نامه است ،امکان دسترسی به
تمام متن مدارک به صورت مستقیم وجود ندارد و برای دسترسی به متن کامل باید بر روی لینک
مربوط به ناشر ( )View at publisherکلیک نمود که در صورت اشتراک ،دسترسی به متن کامل آن
میسر است.

