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 چه نوع پایگاهی است؟

 (:پایگاه اطالعاتی)  Databaseانواع 

 (:General Databases)پایگاههای اطالعاتی عمومی.1

 Medline: در حیطِ ػلَم پششکی هبًٌذ -       

 ISI web of science, Scopus: در حیطِ توبهی ػلَم هبًٌذ -     

 :  مانند( specialized Databases)پایگاههای اطالعاتی اختصاصی. 2

Chemical Abstracts 

 



 :مانند( Citations Databases)پایگاههای استنادی  -–

ISI Web of sciences        

Scopus        

Google scholar        

 :مانند( Bibliographic Databases)کتابشناختی پایگاههای  -–

PubMed         ،Scopus 

 sciencedirect: ارائه دهنده متن کامل مانندپایگاه های  -–

 



 

 :   آدرس این پایگاه اطالعاتی       

       www.Scopus.com 

 

 .پبیگبُ استٌبدی ٍ ثشرگتزیي پبیگبُ چکیذُ هقبالت دًیب استاسکَپَس ثشرگتزیي 

 .است اشتزاکیدستزسی ثِ ایي پبیگبُ 

ثِ پبیگبُ  Remote accessدر هحیط ّبیی غیز اس داًشگبُ هی تَاى ثب استفبدُ اس ٍیژگی 
 .دستزسی داشت

http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/


 حیطه های موضوعی تحت پوشش 

 

 
 ....(پششکی، دًذاًپششکی ٍ)حیطِ سالهت % 31–

 ػلَم فیشیک% 28–

 ػلَم اجتوبػی% 25–

 .....(ػلَم پبیِ پششکی ٍ ) ػلَم سیستی% 16–

 



 جستجو در
 Scopus 

  Document ،Author ،Affiliation  ٍAdvanced searchسزثزگ  4جستجَ در ایي پبیگبُ اس طزیق –
 .اهکبًپذیز است

 :کبر ػولی–

 چگًَِ جستجَ کٌین؟–

 ٍیژگی ّبی صفحِ ًتبیج–

 چگًَِ هٌبثغ ًوبیِ شذُ در اسکَپَس را ثیبثین؟–

 



 ؟  چگًَِ هٌجغ هَرد ًظزهبى را داًلَد کٌین–

 :ثِ دٍ رٍش اهکبى داًلَد ٍجَد دارد–

 ثِ صفحِ ًبشز  آى هٌجغ هزاجؼِ کزدُ ٍ داًلَد کٌین. 1–

–2 .extension  سیز را در هزٍرگز گَگل کزٍم خَد ًصت کزدُ ٍ ثب اًتخبة گشیٌِ داًلَد ثزای ّز هٌجغ، داًلَد
 .را اًجبم هی دّین

–http://chrome.google.com/webstore/detail/scopus-document-

download/ojplelelocihfchkdaebocpankipadmp 

 



h-index 
 چیست؟

 
h-index  یک ًَیسٌذُ ثزاثزh ِاست، در صَرتی ک: 

 .تؼذاد استٌبد دریبفت کزدُ ثبشٌذ hهقبلِ ّز کذام حذاقل  hتؼذاد هقبلِ است کِ ایي  hایي ًَیسٌذُ دارای 

h-index ایي ًَیسٌذگبى را هحبسجِ کٌیذ: 

 تؼذاد استٌبدات            هقبالت                                     تؼذاد استٌبدات              هقبالت                

                        16                         1                                             0                         1 

                         2                         2                                              1                         2 

                         1                         3                                              0                         3 



 



این پایگاهشاخص های ارائه شده در   

 :Cite scoreشبخص هؼزفی . 1–

سبلِ را  3هحبسجِ هی شَد ثب ایي تفبٍت کِ هقبالت هٌتشز شذُ در ثبسُ سهبًی  IFایي شبخص هشبثِ شبخص –
 .هحبسجِ هی کٌذ، ّوچٌیي ًَع هقبالت در صَرت ٍ هخزج کسز یکسبى است

                                                                                     

                                                    



 شاخص های ارائه شده در این پایگاه

 ضزیت تأثیز ًزهبل شذُ: SNIP (Source Normalized Impact Per paper)شبخص . 2–

 .ایي شبخص ثِ هٌظَر هقبیسِ هجالت حیطِ ّبی هَضَػی هختلف ثب یکذیگز ارائِ هی شَد    

 

ایي شبخص ثزاسبس اػتجبر هجالتی کِ ثِ هقبالت هجلِ هَرد ًظز هب استٌبد کزدُ اًذ هحبسجِ : SJR شبخص. 3–
 .هی شَد، در ٍاقغ پزستیژ یک هجلِ را هشخص هی کٌذ


