بنام خالق زیبایی

پایگاه اطالعاتی SCOPUS
طیبه خواجه
دکترای علم اطالعات و دانش شناسی

معرفی پایگاه اطالعاتی :SCOPUS
 یكی از محصوالت ناشر هلندی به نام  ELSEVIERاست که در اواخر سال  2004راه اندازی شد.
 این پایگاه با همکاری  21موسسه از سراسر جهان ارائه شده و به سرعت رقیب جدی پایگاه اطالعاتی  ISIشد.
 مقاالتی که از سال  1995تا کنون منتشر شده است را نمایه کرده است.
 اطالعات كتابشناختی بیش از 70میلیون رکورد از بیش از ٥000ناشر جهان را جمع آوری كرده است.
 در مجموع این پایگاه  ،اطالعات بیش از 20000مجله علمی پژوهشی را در خود نمایه كرده است.

پﻮشﺶ ﻣﻮﺿﻮعات در SCOPUS

 پوشش موضوعی آن شامل :فیزیک ،شیمی ،علوم زیستی  ،پزشكی  ،علوم پایه ،مهندسی ،علوم انسانی و … می باشد.
 در نتیجه این پایگاه با پوشش میان رشته ای وسیع خود ابزار خوبی برای پژوهشگران در حوزه های مختلف علوم بشمار
می رود.

SCOPUS

 بزرگترین پایگاه چكیده و نمایه های استنادی در جهان است.
 عالوه بر چکیده مقاالت ،دارای فهرست منابع هر مقاله نیز بوده و بدین ترتیب امکان محاسبه تعداد استنادات به هر
مقاله را فراهم می کند .از این رو می توان دریافت هر مقاله در این مجموعه ،تاکنون چند بار توسط سایر مقاالت مورد
استناد قرار گرفته است که این خود شاخصی برای تعیین کیفیت مقاله می باشد .همچنین موثرترین کشورها ،نشریات،
موسسات علمی ،آثار و دانشمندان از این طریق مشخص می شوند.
 یک پایگاه چکیده است و برای دسترسی به متن کامل مقاالت ،مجالت تحت پوشش باید با این پایگاه اشتراک داشته
باشند.
 21 میلیون پروانه ثبت اختراع در این پایگاه وجود دارد.

 این پایگاه استنادی برای هر نویسنده ،یک پروفایل شخصی در نظر میگیرد و اطالعات مهم را در آن به نمایش
میگذارد  .تاکنون 1۶میلیون پروفایل در این پایگاه ایجاد شده است.

مزایای پایگاه اطالعاتی :SCOPUS

 این پایگاه عالوه بر اطالعات مقاالت و چكیده آنها ،میزان استنادات مقاالت را نیز بیان می كند .
 عالوه بر جستجو و دسترسی به مقاالت معتبر می توان فعال ترین نویسنده  ،سازمان  ،مراكز تحقیقاتی و مجالت هسته را در
حوزه موضوعی خاص تعیین و رتبه بندی می کند.
 این پایگاه با پوشش میان رشته ای وسیع خود ،مجالت علمی ،كتب و مجموعه مقاالت كنفرانسی را در زمینه های
تكنولوژی ،پزشكی ،علوم اجتماعی ،هنر و علوم انسانی ارائه می دهد.
 امكان جستجو در مقاالت (  ( ARTICLE-IN-PRESSمقاالتی كه برای چاپ ،پذیرش شده اند ولی هنوز به مرحله چاپ نرسیده
اند را نیز فراهم كرده است.

مزایای پایگاه اطالعاتی : SCOPUS

 با کمک این پایگاه میتوان ژورنال مناسب برای مطالعه یا سابمیت مقاله را آنالیز وتعیین نمایید.

 پوشش  %100مقاالت بانک اطالعاتی پزشکی مدالین .
 بزرگترین مزیت این پایگاه بروز رسانی روزانه آن می باشد.

محدودیت پایگاه :SCOPUS

 استفاده از اطالعات این پایگاه بصورت رایگان فراهم نیست  .و محققان بایستی برای استفاده از خدمات این سایت ،با
پرداخت هزینه مشخص شده در سایت عضو شوند و یا از طریق  IPدانشگاه هایی که با این پایگاه اشتراک دارند استفاده
کنند.

چرا از  SCOPUSاستفاده کنیم؟

 یک پایگاه اطالعاتی به روز است که از طریق آن می توانید ببینید در دنیای علم و پژوهش چه اتفاقاتی در حال رخ دادن
است و با شفافیت بیشتری به تحقیق بپردازید.
 می توانید یک شبکه از همکاران خود در این پایگاه ایجاد کرده و ارزش تحقیق خود را در آن بیان کنید.
 این پایگاه داده به محققین کمک می کند تعداد استنادات و همچنین شاخص اچ ( )H-INDEXمقاالت خود را مدیریت
کنند.
 این اجازه را می دهد تا پژوهشگران برتر در زمینه های مختلف را بشناسید.

 عالوه بر جست و جو و کشف جدیدترین موضوعات ،آنها را آنالیز می کند.
 عالوه بر اینکه دسترسی آسان به اطالعات وسیعی از سراسر جهان در اختیار کاربران قرار می دهد ،مساله کیفیت را
نیز بدون توجه رها نمی کند؛ زیرا اطالعات و داده هایی نشان داده می شوند که جدیدتر و قابل اعتمادتر هستند.

برای ورود به پایگاه  SCOPUSبا آدرس  HTTP://WWW.SCOPUS.COMو یا از طریق پایگاه های اطالعاتی
دیجیتال در کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی هرﻣزگان وارد شﻮیﺪ.

