
جستجوی پیشرفته در پایگاه های 
اطالعاتی

(Scopusسامانه نوپا، )

رعنا کوثری
کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
1398



سامانه نوپا

(نوپا)نظام نوین اطالعات پژوهش های پزشکی ایران 

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی •





:اهداف این سامانه

کشورسالمتنظامهایپژوهشازکارآمدواخالقبرمبتنیاثربخش،برداریبهره.1

سالمتنظامهایپژوهشکیفیوکمیتوسعه.2

سالمتنظامهایپژوهشدرهاهزینهمدیریتوجوییصرفه.3

هاپژوهشنتایجواطالعاتیمنابعبهپژوهشگراندسترسیوپذیریمشاهدهافزایش.4

پزشکیهایپژوهشازشدهتولیددانشارزیابیوترویجتوزیع،رصد،پایش،.5



نحوه دسترسی

• www.research.ac.ir

www.diglib.dums.ac.irاز طریق سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه به آدرس •

کشور قابل بعضی خدمات تنها در شبکه دانشگاه های علوم پزشکی. دسترسی و استفاده از سامانه رایگان است•
.دسترسی هستند

http://www.research.ac.ir/
http://www.diglib.dums.ac.ir/
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http://isid.research.ac.ir/










http://rsf.research.ac.ir/

http://rsf.research.ac.ir/






http://usid.research.ac.ir/

http://usid.research.ac.ir/


http://idml.research.ac.ir/

http://idml.research.ac.ir/


http://journals.research.ac.ir/

http://journals.research.ac.ir/


http://blacklist.research.ac.ir/

http://blacklist.research.ac.ir/


http://books.research.ac.ir/

http://books.research.ac.ir/


http://esid.research.ac.ir/

http://esid.research.ac.ir/


http://news.research.ac.ir/

http://news.research.ac.ir/


http://thesis.research.ac.ir/faces/home.jspx

http://thesis.research.ac.ir/faces/home.jspx


http://www.inlm.ir/

http://www.inlm.ir/


Scopus



Scopus ی نظر نوع پایگاه اطالعاتی در دسته های زیر قرار ماز
:گیرد

(:General Databases)پایگاههای اطالعاتی عمومی.1

Medline: حیطه علوم پزشکی ماننددر 

ISI web of science, Scopus: حیطه تمامی علوم ماننددر 

:مانند( Citation Databases)پایگاههای استنادی . 2

ISI Web of science 

Scopus       

Google scholar       

:مانند( Bibliographic Databases)پایگاههای کتابشناختی . 3

PubMed       ،Scopus ،ISI Web of science



:  دسترسی به این پایگاه اطالعاتی

• www.Scopus.com

.پایگاه استنادی و بزرگترین پایگاه چکیده مقاالت دنیا استاسکوپوس بزرگترین •

.استاشتراکیدسترسی به این پایگاه •

.به پایگاه دسترسی داشتRemote accessدر محیط هایی غیر از دانشگاه می توان با استفاده از ویژگی •

http://www.scopus.com/


:پوششحیطه های موضوعی تحت 

....(پزشکی، دندانپزشکی و)حیطه سالمت % 31•

علوم فیزیک% 28•

علوم اجتماعی% 25•

.....(علوم پایه پزشکی و )علوم زیستی% 16•



Scopusدر جستجو 

 Advanced searchو Document ،Author ،Affiliationسربرگ 4جستجو در این پایگاه از طریق •
.امکانپذیر است

:کار عملی•
چگونه جستجو کنیم؟•

ویژگی های صفحه نتایج•

چگونه منابع نمایه شده در اسکوپوس را بیابیم؟•



کنیم؟ دانلود چگونه منبع مورد نظرمان را 

:دو روش امکان دانلود وجود داردبه •

به صفحه ناشر  آن منبع مراجعه کرده و دانلود کنیم. 1•

•2 .extensionنلود را زیر را در مرورگر گوگل کروم خود نصب کرده و با انتخاب گزینه دانلود برای هر منبع، دا
.انجام می دهیم

• http://chrome.google.com/webstore/detail/scopus-document-
download/ojplelelocihfchkdaebocpankipadmp



h-indexچیست؟

h-index یک نویسنده برابرhاست، در صورتی که:

.تعداد استناد دریافت کرده باشندhمقاله هر کدام حداقل hتعداد مقاله است که این hاین نویسنده دارای 

h-indexاین نویسندگان را محاسبه کنید:
تعداد استنادات            مقاالت                                     تعداد استنادات              مقاالت

16101

2212

1303



این پایگاهشاخص های ارائه شده در 

:Cite scoreشاخص معرفی . 1•

ساله را 3محاسبه می شود با این تفاوت که مقاالت منتشر شده در بازه زمانی IFاین شاخص مشابه شاخص •
.محاسبه می کند، همچنین نوع مقاالت در صورت و مخرج کسر یکسان است



شاخص های ارائه شده در این پایگاه

ضریب تأثیر نرمال شده: SNIP (Source Normalized Impact Per paper)شاخص . 2•
.این شاخص به منظور مقایسه مجالت حیطه های موضوعی مختلف با یکدیگر ارائه می شود

اسبه این شاخص براساس اعتبار مجالتی که به مقاالت مجله مورد نظر ما استناد کرده اند مح: SJRشاخص . 3•
.می شود، در واقع پرستیژ یک مجله را مشخص می کند



Digilib.dums@gmail.com


