


نتایج جستجو و پاالیشگزینه های مرتب سازی   

 
 

جستجو جینتا تعداد     

.است شده داده نشان اسکوپوس بر روی زبانه نتایج جستجوتعداد   
  Search Alert        

برای زمانیکه   Email , Rss Feed از طریق   Search Alertتنظیم جهت 
می یک مقاله جدید منطبق با شرایط جستجوی شما که قبال تعیین نموده اید وارد پایگاه 

 شود صورت می گیرد.

     (Refine) پاالیش  
  Limited to , Excludeبا استفاده از گزینه های   Refine resultدر بخش 

 سال 5 نام نویسنده 5 محدوده موضوعی5 نوع مدرک5 
منبع5 کلیدواژه 5 وابستگی سازمانی 5کشور 5 نوع منابع و زبان را حذف یا عنوان 

 .محدود نمایید
   یساز مرتب نهیگز  

لیست می شود با کلیک برروی به طور پیش فرض نتایج جستجو براساس سال نشر 
می توانید نتایج جستجو را براساس درجه ارتباط 5 میزان   Sort byباکس کشویی 

 نوان منبع لیست نمایید.عاستناد 5 نویسنده 5 

  نمایش صفحه چکیده 
 .دهد می نشان کامل تر را جزئیات عنوان مقاله کلیک کردن بر رویبا 

    کامل متن به اتصال
شما می توانید از طریق اتصال به وب  View at Publisherبا کلیک بر روی 

 .دسترسی یابیدسایت هر ناشر به متن کامل 

 
 از نتایج جستجوپردازش دسته ای 

 
منتخب مقاالت ازپردازش دسته ای        

.متعدد انتخاب شده خواهید بود شما قادر به انجام عملیلت مختلف برای مقاالت  
  
 
 

 Print:   نمایش مقاالت در یک فرمت مناسب 
 

 E-mail:                       ارسال مقاله به ایمیل

 Add to my list:  
لیست موقت سپس چک کردن آنها اضافه نمودن مقاالت به                      

    my listازمنوی
 و یا ذخیره آنها تحت یک نام جدید                    

              

 View citation Overview:  
        استناد های               ردیابی و بصورت مرتب شده بامقاالت را 

                                         جزئیات مشاهده نمایید.  

 

 View citations:         نمایش تمام اسنادی که

.                 به مقاله مورد نظرتان استناد نموده اند  
  

 View references:    منابعینمایش کلیه  

 که در تهیه مقاله ها استفاده شده است.           

 
      
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
مقاله با استفاده از صفحات تفصیلیبازنگری   

 

ی م شما  View at Publisherی رو بر کردن کیکل با:  کامل متن به اتصال 

   .دیابی یدسترس ناشر تیسا وب در کامل متن به دیتوان

مدرک لیتحو خدمات و  OPAC  مانندی خدمات : اتصالت نمودنی سفارش  

.شودی م داده شینما قسمت نیدرا  

   را نظر مورد مقاله به( 0001 سال از) استنادها نیآخر : رمنابعیسا در استناد 

دهدی م نشان  

 Alert لیمیا قیطر از : استنادها( (Set alertایو RSS feed(set feed) 

 واقع استناد موردی گرید مقاله توسط مقاله نیا که ستیزمانی برا و شودی م ارائه

 .شود

View Compounds   ی رو بر کردن کیکل با: فرمولها ساختار بیترک  

 View Reactionsشودی م داده شینمایی ایمیش باتیترک ساختار فرمول. 

 نام ای و ها اصطالحنامه از شده داده اختصاصی دیکل کلمات : ها واژه دیکل 

ی م داده شینما Index keywords و Author keywords لدیف در سندگانینو

  .شود

 Referencesفهرست ماخذ ذکرشده توسط این مقاله در فیلد فهرست مراجع : 
 آورده شده .

 
   بخش در وب در شذٍ اًجامی استٌادُا : وب منابع در استنادىا    

.شودی م داده نشان   Cited by web sources 

 .شودی م آورده   Cited by – Patents بخش در استنادها نگونهیا :اختراعات ثبت پروانه در استناد  

 
 .          شودی م آورده  Find related documents  بخش در باشد نظر مورد مقاله با مشترکی ها واژه دیکل و مراجعی دارا کهی مقاالت:  مرتبط مقاالتی برا جستجو 

   

 
 

  استنادىا لیتحل و ویتجز

در قالب جدول نمایش تعداد استنادها   View citation overviewبا کلیک بر روی 

در هر سال برای هر مقاله صورت می پذیرد این ابزار چند منظوره به شما اجازه می دهد 

 ها برای هر مقاله را دنبال نمایید.استنادتا در یک نگاه روند 

فیلتر شدن لیست بوسیله سال انتشار و یا با تعداد استنادات  گزینه های چیدمان : 

 صورت می گیرد.

با کلیک بر روی عنوان مقاله صفحه خالصه مقاالت نمایش داده می  نمایش مقاالت : 

 شود.

با اسناد  با کلیک بر روی تعداد استنادها در جدول یک لیست از  استنادات : دتعدا 

 نشان می دهد.به آن مقاله را استناد 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 سندهینو نامی برا جستجو .2

با اسکوپوس شناسایی افراد خاص و جستجو برای مقاالتی که یک نویسنده منتشر نموده 

 میسراست و با پروفایل های نویسنده تمام مقاالت و مدارکی که به او استناد کرده اند 5 

H index .و غیره یکباره نشان داده می شود 

 توسط نام نویسندهجستجو 

تب جستجو نویسنده را انتخاب و نام 5 نام خانوادگی نویسنده را درباکس  جستجو نویسنده : 

های مربوطه وارد کنید یک لیست از نویسندگان مطابق با جستجو نمایش داده خواهد شد شما 

 همچنین می توانید نام نویسنده را به همراه وابستگی سازمانی در جستجو ترکیب نمایید.

برای محدود کردن نتایج جستجو  : (Refine Search Results)بهبود نتایج جستجو 

 از محدود کننده ها مانند وابستگی سازمانی استفاده نمایید.

با کلیک بر روی نام نویسنده جزئیات بیشتری نمایش داده  نمایش مشخصات نویسنده : 

 خواهد شد.

 

  سندهینو مشخصات

بخش در Author Profile  و اند کرده استناد سندهینو به کهی مدارک و سندهینو مقاالت   

. شودی م داده شینما  H-Index  

  

مقاله اطالعات  

 نکیل از استفاده با استی بررس قابل سندهینو نیا التامق تمام Documents بخش در

Author Evaluator  متفاوتی ها جنبه از نمودار صورت به سندهینو قاتیتحق جینتا 

 قیطر از نظرتان مورد سندهینو توسطی دیجد مقاله انتشار از اطالعی برا.است شینما قابل

 .   دیینما استفاده Set alert و  Set Feedی ها نهیگز از  Rss Feed ای لیمیا

   مدارک ریسا در استنادها  

 استناد مدارک کدام نظر مورد سندهینو مقاالت به نمودی بررس توانی م Citations دربخش

 صورتی استنادها  View citation overview بخش در و دیتوانی م شما اند نموده

 در که دارد وجود امکان نیا و دیده قرار لیتحل مورد رای خاص سندهینو مقاالت به گرفته

 .دیشو مطلع لیمیا قیطر از نمودند استناد مقاله نیا سندهینو به گرید مقاالت کهیصورت

h-index   

 در آى بَ استٌادُا تعذاد و سٌذٍیًو توسط شذٍ هٌتشر هقاالت تعذادی ابیارزی برا استی شاخص

 H-Index شود برابر هقاالتش تعذاد با سٌذٍیًو کی هقاالت بَ ُا استٌاد کَیزهاً گرید هذارک

 .است هشاُذٍ قابل H graph  هقاالت تیوضع ًوودار. گرددی ه سریه سٌذٍیًو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Personal Functions  

 Email با ثبت نام به عنوان یک کاربر شما می توانید از امکانات شخصی مفیدی  مانند

Alert استفاده کنید) نام کاربری و رمز ورودتان به مانند     SciverseSciencedirect 

 است( .

 ثبت نام کاربر ، ورود 

            Login:  اگر شما قبال ثبت نام کرده اید و دارای رمز عبور هستید بر روی

login   کلیک کنید و فرم کاربری و رمز خود را در باکس login  وارد نمایید اگر    

کلیک کنید اطالعات ورود شما بر روی کامپیوترتان  Remember meبر روی 

 نیست.  loginذخیره می گردد و برای هر بار مراجعه به سایت نیاز به 

کلیک کنید اطالعات   Registerبرای ثبت نام جدید بر روی  ثبت نام کاربر:           

 یاز را مانند نام و آدرس ایمیل را در پنجره ثبت نام وارد کنید.ن مورد 

زمانیکه ثبت نام کامل شد نام کاربری شما نمایش داده  خواهد شد5  نام کاربری : 

اگر شخص دیگری با نام کاربری که مد نظر شماست قبال ثبت نام کرده باشد یک عدد 

 به نام کاربری شما اضافه می شود.

  Email alert:شما می توانید لیستی از ثبت نام های  Alerts بررسی ثبت نام در

 :بررسی نمایید  Alerts خود را از منوی

   
Search  Alert - 
Author citation Alert - 
Document citation Alert - 

 

سابقه ای از مقاالتی که قبال جستجو و مرور و یا ذخیره نموده  : My listبررسی                                                                                                         

 )در صفحه اصلی ( بررسی نمایید.  My listاید را می توانید در قسمت 

) در صفحه  Setting شما می توانید از بخش  تغییر تنظیمات فردی / رمز عبور:              

  را تغییر دهید.  Refworks ID/PW اصلی ( آدرس ایمیل 5 رمز عبور 5

   

    

 

  

 

 تجزیه و تحلیل مجالت  . 4

   در نظر مورد مجله نام ازی بخش کردن وارد لهیبوس جستجو:  مجالتی برا جستجو              

 .شودی م انجام Search باکس

           از  SJR , SNIPی ها شاخص دنید منظور به جستجو جینتا: ها نهیگزی ساز مرتب             

 .شودی م مرتب نیکمتر به نیشتریب

 و دنیکش با ایو جستجو جینتا در مجله عنوانی رو بر کیکل بار دو با:  مجله انتخاب     

 .دیینما انتخاب عنوان 01 تا را مجالت دیتوانی م راست سمت قاب در کردن رها

 

 : باشدی م مختلفی دگاههاید از مجالتی ابیارز و سهیمقا:ی ابیارزی ها شاخص 

:  SJR (SCImago Journal Rank) در آنچه مشابهی تمیالگور از Google page Rank نشان را  مجالتی ابیارزش شاخص نیا کندی می رویپ شودی م استفاده 

 .گذاردی م ها استناد ارزش بر میمستق ریتاث کننده استناد مجالت اعتبار و تیفیک 5 موضوع و دهدی م 

SNIP (Source Normalized Impact per Paper)   :در مجالت نیب بلکه شودی م انجام مجالتی موضوعی گروهها و ها دسته نیب در تنها نه سهیمقا شاخص نیا در 

 .شوندی م برخورداری ترالبا مرتبه از رندیبگ استناد خودی  تخصص و موضوع هم منابع از کهی مقاالت و ردیگی م صورت سهیمقا هم مشابه رشته کی

Citations  :تعذاد کل استٌادُا بَ هجلَ در ُر سال است. 

Documents   :تعذاد هقاالت هٌتشر شذٍ هجلَ در سال است. 

Percentage Not Cited : ایي درصذ ًشاى هیذُذ چٌذ درصذ از هقاالت هٌتشر شذٍ در ُر سال یک بار ُن  هورد استٌاد واقع ًشذٍ است. 

Percentage Reviews :هقاالت در یک هجلَ کَ بَ عٌواى هقاالت هروری طبقَ بٌذی شَ است را ًشاى هی دُذ درصذ. 



 

 

 :  PDF دانلود 

 خودکاری گذار نام و دانلود

 نام ازی بیترک تواندی م لیفا نام کرد دانلود هم با توانی م را  PDF لیفا نیچند

 در شما لیفا تعداد حداکثر باشد رهیغ و مجله و مقاله عنوان انتشار5 سال 5 سندهینو

 .باشدی م دانلود 1، زمان کی

 

 
 
 

 

 

 

 

  

 (Export)خروجی اطالعات کتابشناختی

 اطالعات تیریمدی ها برنامهی برا)  Ref works , RISی ها فرمت دری خروج

 .شودی م ارائه  Endnote , )Text 5 BibTex  Excel مانند

 

 

 

 

 

 

  

 

 (Create bibliography)یجاد کتابشناسی ا

  ارائه هنگام در مجالت قبول مورد فرمت بهی کتابشناس اطالعاتی خروج رییتغ

 . است ریپذ امکان
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