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مقدمه

ي استنادي جهان، يكي از محصوالت ناشر هلندي، هاهينماترين پايگاه چكيده و اسكوپوس بزرگ

استفاده از و روديمشمار هبوجوجستي سريع و جامعابزارهايكي از است. اين پايگاه1الزوير

. اين پايگاه ابزار خوبي براي ميسر استپرداخت هزينه باصورت اشتراك منابع و بهپايگاهاينخدمان 

بلكه ميزان ،هاآناطالعات مقاالت و چكيدهتنهانهي مختلف است كه هاحوزهپژوهشگران در 

عتبر و دسترسي به مقاالت موجوجستبر عالوه،گريدعبارتبه. ددهيمارائهرا نيز هاآناستنادات 

را نويسنده، سازمان، مراكز تحقيقاتي و مجالت هسته در حوزه موضوعي خاص نيترفعالتوانيم

ي وسيع خود، مجالت علمي، كتب و مجموعهارشتهانيماين پايگاه با پوشش ي كرد.بندرتبهتعيين و 

.دهدارائه ميساني ، پزشكي، علوم اجتماعي، هنر و علوم انفناوريي هانهيزمرا در هامقاالت كنفرانس

.كندفراهم ميثبت اختراعات را نيز در پايگاه يوجوجستهمچنين امكان 

ي آورجمعناشر جهان را 5000بالغ برو ميليون سند 56اسكوپوس اطالعات كتابشناختي بيش از 

مجله علمي پژوهشي را در خود نمايه 20.000اين پايگاه اطالعات بيش ازمجموعدركرده است. 

اما؛اندشدهرشيپذدر مقاالتي كه براي چاپ، وجوجستاسكوپوس امكان همچنين رده است. ك

علوم زيستي، پزشكي، هاي اسكوپوس حوزهرا فراهم كرده است. 2انددهينرسهنوز به مرحله چاپ 

.دهديمرا پوشش …علوم انساني وعلوم پايه، مهندسي،

1. Elsevier
2. Article-in-press
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1اسكوپوسشناسه نويسنده 

كـه اطالعـات مهمـي ماننـد وابسـتگي      دهـد مـي تشـكيل نـده ر نويسـنده، يـك پرو  اسكوپوس براي ه

شناسـه اچ  مراجع و ختي توليدات علمي،اطالعات كتابشناشده،چاپتوليدات علميتعداد ،2سازماني

آثار مربوط به يـك نويسـنده  بازيابي بزرگ يكي از مشكالت . دگيرميبردررا آن نويسنده3ايندكس

ت اسـمي مشـابه در ايـن پايگـاه   كه بسياري از نويسندگان رو، ابه اسمي است. از اين، تشدر اين پايگاه

بـراي رفـع    آورد.مـي بـه وجـود   رافراواني تي المشكشان و آثارصحيح آنانتشخيص زمينه در،دارند

اختصـاص  هر نويسـنده هبفردمنحصربهشكل بهاسكوپوس كدي است كه شناسه نويسنده اين مشكل،

و يا ،شدهنوشتهاسامي يك نويسنده كه به اشكال مختلف كندمي، اين كد كمك واقعرد. استداده 

شـما  ،ترتيـب ايـن بـه قـرار گيـرد.   فـرد منحصربهزير يك كد ،مختلف نمايه شده استهايوابستگيبا 

.نويسندگان با اسامي مشابه را از يكديگر متمايز كنيدتوانيدمي

مشابه تمـايز  هاينامبانويسندگان شدهچاپبين مقاالت توانيمشناسه نويسنده اسكوپوس به كمك

د بايـد مطمـئن شـويد    شـو نويسنده مقاله كامل عنوانبهدر اسكوپوسشما پروندهشد. براي اينكه قائل

صـورت اسـت   زيرا تنهـا در ايـن  ؟استشده مشخصواحد شناسه نويسندهيكامقاالت شما بكه آيا 

براي شما محاسـبه خواهـد   ،شودمياسكوپوساطالعاتيپايگاهت شما در كه هر استنادي كه به مقاال

پرونـده تحـت يـك نـام واحـد و در يـك     ،اسـكوپوس ممكن اسـت بعضـي از مقـاالت شـما در    . شد

شـما نظيـر تعـداد    سـنجي علـم هـاي شاخصكه شودميدرج نشده باشد. اين امر موجب فردمنحصربه

1. Scopus Author Identifier 
2. Affiliation

3 .H-Indexگيـري توليـدات علمـي افـراد، ميـزان تـأثير      ه عـالوه بـر انـدازه   سنجي است كهاي علميكي از شاخص

(impact) شاخص كند.علمي افراد را نيز مشخص ميH يك پژوهشگر، شاملH      تعـداد از مقـاالت اوسـت كـه بـه

مقالـه داشـته باشـد كـه بـه هـر يـك       8براي مثال اگر يك نويسـنده،  بار استناد شده باشد. Hحداقل هاآناز هركدام

خواهد بود.8آن نويسنده، Hبار استناد شده باشد، شاخص 8م كدست



3

كمتـر از مقـدار واقعـي    هاشاخصشده، شاخص اچ و ساير ريافتشده، تعداد استنادات دمقاالت نمايه

اطالعـاتي پايگـاه هـاي متعـدد خـود را در    پرونـده اسـت  الزم بـدين منظـور   .نمايش داده شـود هاآن

و اشـكال نوشـتاري   پروندهراهنماي حاضر شيوه ادغام .يدكن1با يكديگر ادغام و يكپارچهاسكوپوس

.دهدتوضيح مياسكوپوساطالعاتيگاهپايمتعدد اسامي نويسنده را در 

در اسكوپوسوجوجستهاي شيوه

گزينـه . وجـود دارد روش 4وجو اطالعات به صفحه اصلي اسكوپوس، امكان جستپس از ورود به

Document Search    امكـان جسـتجوي موضـوعي،Author Search  يـك  جسـتجوي امكـان

دانشـگاه يـا   مؤسسـه،  دات علمـي يـك   ي توليـ امكان جستجوAffiliation Search، نويسنده خاص

كليـد واژه و قـرار دادن كـدهايي كـه خـود سـايت       باجستجو امكان Advanced Searchوكشور 

كنند.است را فراهم ميمشخص نموده 

اطالعاتيپايگاهنويسنده در پروندهي وجوجست

.يدكناب را انتخAuthor Searchگزينهوجوي نويسنده موردنظر خود، براي جست

1. Merge 
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 Author)در كـادر دوم، شـكل كامـل نـام    و )  (Author Last Nameخـانوادگي در كادر اول، نام

Initials of First Last Name)  وجـو جسـت جامعيت منظوربه،سوميد. در كادر كنرا درج خود،

اضافه كنيد.نيز خود را نام شهر يا كشور )، (Affiliationوابستگي سازماني 
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ORCIDاي داراي شمارهذكر است اگر نويسندههالزم ب ID1پـر كـردن سـاير    جايبهتواندمياست

.دكنموارد كد اين كادر را وارد 

اسـت، در  شكل چند به انگليسي اسامي نويسندگان ايراني در مقاالت نگارش معموالًبا توجه به اينكه

حـرف  جـاي بهكهطوريبه. استمفيد ز نيوجوجستاستفاده از عملگرهاي در، اين مسئلهنظر گرفتن 

از كـاراكتر سـتاره   اسكوپوساطالعاتيپايگاهدر توانميشودمييا حروفي كه به چند شيوه نگارش 

شـكل  چنـدين  به منصوره ميرابوالفتحي دكتر خانوادگي و نامنامنگارش ،مثالراي . باستفاده كرد(*) 

آورده شده است.زير 

1. Open Researcher and Contributor ID
منحصر بـه فـردي اختصـاص داده اسـت كـه بـا وارد كـردن آن كـد در         رقمي16اسكوپوس به هر نويسنده كد 

راي تمـايز دادن بـين نويسـندگان    نويسنده را جستجو كرد. ايـن كـد، بـ   توان مدارك آنميORCID IDقسمت

هاي مختلف نوشته شود كـه بـا داشـتن    نويسندگان ممكن است به شكلداراي نام مشابه، مفيد است. همچنين نام

.هاي مختلف نوشته شده بازيابي خواهد شدكه نام وي با شكلكد هر نويسنده تمام مقاالت نويسنده
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� Mirabolfathy, Mansoureh

� Mirabolfathy, Mansooreh

� Mirabolfathi, Mansoreh

� Mirabolfathy, Mansore

� Mirabolfathi, M.

� Mirabolfathy, M.

:كنيدنام اين نويسنده به شكل زير اقدام وجوجستبراي 
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چنانچـه اشـاره شـد،    . بازيابي خواهـد شـد  نام نويسندههايشكلهمه، باالشكل بهبا درج نام نويسنده 

بـه همـراه تعـداد مقـاالت، حـوزه      نيز ي فوق مطابقت داشته باشند وجوجستاسامي نويسندگاني كه با 

د شد.نخواهبازيابي، آنانفعاليت و وابستگي سازماني

نشـان داده  وجـو جسـت يـك مقالـه، در نتـايج    بـا  اسـامي تنهـا   اسـكوپوس، درم به ذكر است كـه  الز

داده شده استطور كه در شكل پائين نشان همانجدول نتايج، االي در قسمت بسبببدين.شوندنمي
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سـامي نيـز نمايـان    ايـن ا ، (Show Profile Matches with One Document)،با انتخـاب گزينـه  

خواهد شد.

د.انتخاب كنيراهاآنو ت داده مطابقرا موردنظرنويسنده يمااس، موارد بازيابي شدهبا بررسي دقيق
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(Request to merge authors)نويسندهپروندهويرايش 

.آغاز خواهد شدپروندهمراحل ويرايش ، (Request to merge authors)با انتخاب گزينه
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(Start)مرحله اول

و 1بررسي مجدد، همراه با كد نويسندهابند اهكه در قسمت قبل انتخاب شدهاييپروندهدر مرحله اول 

ه بعدي لمرحرا براي Startاطمينان از كامل بودن اطالعات، گزينهبا. شودميگي سازماني ارائه وابست

.يدكنانتخاب 

1. Author ID 
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1انتخاب نام مرجحمرحله دوم

صورتبه، فهرستي از اسامي پيشنهادي شدهانتخابهايپروندهنويسنده در نامبامرحله، مطابق در اين

اصلي قرار خواهد گرفت پروندهمنتخب و صحيح نويسنده كه در تعيين نام براييك منوي كشويي، 

.گرددميارائه 

1. Select Preferred name
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مرحلـه از ايـن   تـرين مهـم مرحله سـوم كـه   ،Nextو كليك روينام صحيح و منتخببعد از انتخاب

.فرايند است نمايان خواهد شد
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 (Review Profile)مرحله سوم

شدهانتخابمختلف نويسنده كه در مرحله اول هايهپروند/پروندهدر اين قسمت مقاالت موجود در 

وين مقاالت كردتشابه اسمي نويسنده و يا اضافه همچونيا حذف مواردي ،بررسي و تأييدبرايبود 

نشان داده خواهد ، شودنميديده فهرستقرار دارد ولي در اين اسكوپوساطالعاتيپايگاهدر كه 

را  (Edit documents)حات فوق، گزينهت نياز به انجام اصالدر صور،بنابراين پس از بررسي.شد
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مرحله سوم عنوانبه(Review documents)نامبابا انتخاب اين گزينه يك مرحله .نيدكانتخاب 

.رسيدخواهيدپاياني، به مرحله Nextبا انتخابصورتايندر غير شودمياضافه 

(Review documents)بررسي مدارك و مقاالت

همچنين فهرستين . اگرددميفراهم فهرستدن مقاالت در كردر اين قسمت امكان حذف يا اضافه 

امكان تغيير ترتيب مقاالت بر اساس مواردي چون الفبايي عنوان مقاله، نويسنده اول، تاريخ انتشار و 

ند.كميفراهم عنوان مجله را براي شما 
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حذف مقاله

رنـگ) (كـم غيرفعالنيد. اين عمل منجر به كضربدر كليك المتعحذف موارد نامربوط روي براي

شود.ميفهرستشدن اطالعات مربوط به مقاله در 
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افزودن مقاله جديد

و وجوجستبراي (Search for missing documents)در انتهاي جدول مقاالت، گزينه

.استرگرفتهقراحاضر وجود ندارد فهرستدن مقاالت نويسنده كه در كراضافه 

در (Document Search)را از قسمت موردنظردن اين دسته از مقاالت، ابتدا مقاله كراضافه براي

.يدكنو عنوان آن را كپي وجوجستاسكوپوساطالعاتيپايگاه

نمايـان  ايپنجـره در مرحلـه سـوم،    (Search for missing documents)پـس از انتخـاب گزينـه   

.اضافه كنيد(Article title)شده مقاله را در كادراين قسمت عنوان كپيخواهد شد كه در 
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بـا انتخـاب   در نهايت.امكان تايپ عنوان و يا قسمتي از آن در اين كادر نيز وجود دارد،بر اينوهالع

واردشـده و مقاالتي كه مطابق با عنـوان  شدهانجاماسكوپوسوجو در مقاالت، جستSearchكليد

را موردنظراست تيك مربوط به مقاله الزمكه؛بازيابي و در همين پنجره نشان داده خواهد شداست،

.يدكنرا انتخاب (Add selected articles)فعال و كليد

انتخاب نـام نويسـنده   برايانتخاب اين گزينه، نويسندگان مقاله جاري و وابستگي سازماني هر يك را 

، مقالـه را بـه   (Set author sequence)بـا كليـك روي   پايـان در ، نمايـان خواهـد سـاخت.   موردنظر

پـس از اطمينـان از تكميـل مقـاالت نويسـنده و حـذف مـوارد        .يـد كنمقاالت نويسنده اضافه فهرست

بررسـي نهـايي اطالعـات    بـراي ، مرحلـه چهـارم   Nextنامربوط، اين مرحله تكميل و با انتخاب گزينه

گردد.ميئه نويسنده و مقاالت وي اراپرونده

(Submit changes)مرحله نهايي

 Edit)و مقاالت وجود دارد، با انتخاب گزينهپروندهچنانكه پس از بررسي همچنان نياز به ويرايش 

document)  جدول و يا كليد باالياز نوار موردنظرو يا انتخاب مرحلهback ،مراحل قبل دوباره
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، به مرحله نهايي Nextصورت با انتخاب گزينهدر غير اينفعال و امكان ويرايش برقرار خواهد شد.

.خواهيد رسيد

و خانوادگينامكه شامل نام، خواهد كه مشخصات خود را پوس از شما ميودر مرحله آخر اسك

مكاتبه و ارائه نتيجه نهايي ويرايش براياين موارد را است را وارد كنيد.آدرس پست الكترونيك 

.يدنكپرونده خود پر 



19

.در اين فرايند ضروري استواردشدهاطالعات و پذيرش همهتأييد برايSubmitانتخاب گزينه

شود. شما آغاز ميندهح پروال، فرايند اصconfirmation1)(در صورت تاييد ايميل

.رؤيت استقابلدر پايگاه اسكوپوس نتايج نهايي بعد از چند روز 

1. confirmation
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نويسندههپروندام ويرايش از طريق انج

پسبنابراين است.نياز پروندهتنها ويرايش اين ،واحد استپروندهنويسنده داراي يك كهصورتيدر

،شدهرد آناو،مربوطپروندهراهنما و انتخاب اين مطابق توضيحات ابتداي ،ي ناموجوجستاز 

مراحل انجام كار در اين صفحه،كنيد.انتخابرا  (Request author detail corrections)گزينه

.دشاول ارائه خواهد حالتمشابه 

در هر دو حالت پس از تكميل مراحل و تأييد نهايي از سوي نويسنده، درخواست از سوي تيم مربوط 

، نويسـنده  ذكرشـده پس از طـي مراحـل   .گرددمي، تغييرات اعمال آنتأييدبا بررسي و اسكوپوسبه

تعـداد مقـاالت، اسـتنادات،    همچـون:  صـحيح  سـنجي علـم العات واحد و كامل با اطپروندهتنها يك 

) بـه آن مربـوط هـاي گـراف همكاران علمي و جـداول و  ، H-indexمقاالت استنادكننده به مقاالت،

صـحيح نويسـنده،   IDعنـوان بـه پرونـده در ايـن  شـده درج(Author ID)خواهد بود و كد نويسنده

.هستندمختلف هايارزيابيدر ارائهقابل
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