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  مقدمه. 1

و از طريق   // :www.scopus.comhttpاسكوپوس يكي از نمايه هاي استنادي معتبر بين المللي است كه درآدرس 
اشتراك در دسترس مي باشد . اين بانك اطالعاتي حيطه هاي علوم شامل علوم زيستي، فناوري، پزشكي، علوم اجتماعي و 

هان در ميليون سند علمي از سراسر ج 67در حال حاضر اسكوپوس اطالعات كتاب شناختي بيش از  .هنر را در بر مي گيرد
هزار و هفتصد و چهار مجله علمي پژوهشي را در خود نمايه كرده است كه  22اسكوپوس اطالعات  جاي داده است. خود 

  مجله دسترسي كامل وجود دارد. 3643از اين ميان به 

  پايگاه اسكوپوس و پروفايل پژوهشگران. 2

(وابستگي  Affiliationدر بر دارد مانند اسكوپوس براي هر نويسنده ، يك پروفايل هم ارائه مي دهدكه اطالعات مهمي را 
به دانشگاه يا موسسات ديگر)، تعداد آثار چاپ شده و اطالعات كتابشناسي آنها، مراجع و تعداد يادكردهايي كه هريك از 

پروفايل پژوهشگران در  مقاالت دريافت كرده است . همچنين اسكوپوس شناسه اچ را براي نويسنده حساب مي كند.
به دليل شيوه راي اشكالتي چون ؛ ادغام شدن مقاالت دوفرد با اسامي مشابه، پروفايل هاي متعدد براي يك فرد اسكوپوس دا

نگارشي مختلف اسامي، جا افتادن تعدادي از مقاالت فرد، اشكال در وابستگي سازماني و ... است كه منجر به گزارش 
رفع اين اشكاالت تمهيداتي در اين پايگاه وجود دارد كه شاخص هاي علم سنجي غلط براي پژوهشگر مي شود. به منظور 

ادغام شرح مراحل عالوه بر پژوهشگران از آن طريق مي توانند يك پروفايل واحد با اطالعات صحيح داشته باشند. در ادامه 
نشگاهي و ، به شيوه يافتن آدرسهاي غلط مقاالت واحدهاي داو ويرايش پروفايل نويسنده در بانك اطالعاتي اسكوپوس

  صحيح مقاالت پرداخته خواهد شد. آدرس دهينحوه 

  جستجوي پروفايل/ پروفايل هاي پژوهشگر در پايگاه. 3

Author از بين گزينه هاي جستجو،  " www.scopus.com"پس از ورود به پايگاه اطالعاتي اسكوپوس به آدرس 

Search .انتخاب مي شود  

 Author Initials ofدر كادر دوم، حرف اول و يا شكل كامل نام ( ) وAuthor Last Name( كادر اول ، نام خانوادگيدر 

First Name) درج شود. در كادر سوم نيز وابستگي سازماني پژوهشگر (Affiliation نوشته شود. در اين كادر به منظور (
  ر نيز امكان پذير است. جامعيت جستجو تنها اشاره به نام شهر يا كشو
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با توجه به اينكه معموال اسامي نويسندگان در مقاالت داراي دو يا چند نوع نگارش به زبان انگليسي هستند، به منظور در نظر 
گرفتن انواع اشكال نوشتاري، استفاده از عملگرهاي جستجو مي تواند مفيد باشد. به طوري كه به جاي حرف يا حروفي كه 

نگارش مي شود در پايگاه اسكوپوس مي توان از كاراكتر ستاره(*) استفاده كرد.مثال هاي كه در ادامه و فصل  به چند شيوه
هاي بعدي ذكر شده ، با كسب اجازه از جناب آقاي دكتر محمدجعفر استاد احمد قرابي ، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد 

ش هاي مختلفي است كه نام و نام خانوادگي ايشان ممكن است اسالمي واحد سمنان ارائه شده است. علت اين انتخاب ، رو
  ژوهشگر به شكل زير، كل اشكال فوق در بازيابي در نظر گرفته خواهد شد.با درج نام پ در منابع گوناگون ذكر شده باشد.

  
  شيوه هاي نگارش زير وجود دارد:انواع » دكتر محمد جعفر استاد احمد قرابي «در مقاالت 

 Ostad Ahmad Ghorabi, M. J. 
 Ostad-Ahmad-Ghorabi, M. J. 
 Ostad-Ahmad-Ghorabi, Mohamad Jafar 
 Ostad-Ahmad-Ghorabi, Mohammad Jafar 
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، اسامي پژوهشگراني كه با خط جستجوي فوق مطابقت داشته باشند به همراه تعداد مقاالت، حوزه چنان كه اشاره شد
ر نتايج جستجو ارائه مي شود.از بين پروفايل هاي بازيابي شده پس از بررسي دقيق، تيك مورد فعاليت و وابستگي سازماني د

از قسمت  "Request to merge authors"يا مواردي كه با اسم پژوهشگر مورد نظر مطابقت دارد فعال و در انتها گزينه 
  باالي جدول نتايج انتخاب گردد.

  

  گرپژوهش هايويرايش پروفايلتلفيق و . 4

  » Request to merge authors«با انتخاب  

 Startگام اول : 

) و Author IDدر گام اول پروفايل هايي كه در قسمت قبل انتخاب شدند به منظور بررسي مجدد، همراه با كد نويسنده (
جهت ورود به  Start وابستگي سازماني ارائه مي شود. پس از حصول اطمينان از صحت و كامل بودن اين اطالعات، گزينه

 گام بعدي انتخاب شود.
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 Select Preferred nameگام دوم: 

نويسنده در پروفايل هاي انتخاب شده، فهرستي از اسامي پيشنهادي به صورت يك منوي كشويي، نام در گام دوم ، مطابق با 
مي شود. بعد از انتخاب نام مورد جهت تعيين نام منتخب و صحيح پژوهشگر كه در پروفايل اصلي قرار خواهد گرفت، ارائه 

 يند است نمايان خواهد شد.آ، گام سوم كه مهمترين مرحله از اين فرNextدكمه  روينظر و كليك 
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 Review Profile:  سومگام 

هاي مختلف پژوهشگر كه در مرحله اول انتخاب شده بود، جهت بررسي در اين قسمت مقاالت موجود در پروفايل/ پروفايل
تشابه اسمي به پروفايل پژوهشگر وارد شده و يا اضافه نمودن مقاالت پژوهشگر كه در د يا حذف مواردي كه به علت و تايي

پايگاه اسكوپوس قرار دارد ولي در اين ليست ديده نمي شود، نشان داده خواهد شد. بنابراين پس از بررسي در صورت نياز 
 انتخاب شود. "Edit documents"به انجام اصالحات فوق، گزينه 

 

  
 

" Review Profile"عنوان گام سوم اضافه مي گردد و به "  Review documents"انتخاب اين گزينه يك گام با نام  با 

  ، كاربر به گام آخر راه مي يابد.Nextرسي نهايي پروفايل) به گام چهارم منتقل مي شود، در غير اين صورت با انتخاب بر(

 Review documents :چهارمگام 

در اين قسمت امكان حذف و يا اضافه نمودن مقاالت در ليست فراهم مي گردد. اين ليست همچنين امكان تغيير ترتيب 
  مقاالت بر اساس مواردي چون الفبايي عنوان مقاله، نويسنده اول، تاريخ انتشار و عنوان مجله را دارد.
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  حذف يا افزودن مقاله جديد
(كم رنگ) شدن اطالعات امربوط بر عالمت ضربدر كليك شود كه اين عمل منجر به غيرفعالبه منظور حذف موارد ن 

  مربوط به مقاله در ليست مي گردد.
جهت جستجو و  " Search for missing documents"به منظور افزودن مقاله جديد در انتهاي جدول مقاالت، گزينه 

دسته  بهتر است به منظور اضافه نمودن اين اضافه نمودن مقاالت پژوهشگر كه در ليست حاضر وجود ندارد قرار گرفته است.
 اسكوپوس جستجو و عنوان آن كپي گردد. در پايگاه"  Document Search"، ابتدا مقاله مورد نظر از قسمت از مقاالت
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كه در اين قسمت  پنجره اي باز خواهد شد، در مرحله چهارم"  Search for missing documents"پس از انتخاب گزينه
اضافه شود، عالوه بر اين امكان تايپ عنوان و يا قسمتي از آن در اين " Article title"بايستي عنوان كپي شده مقاله در كادر

ت پايگاه اسكوپوس انجام و مقاله / مقاالتي كه ، جستجو در مقاالSearch. در نهايت با انتخاب كليد كادر نيز وجود دارد
مطابق با عنوان وارد شده است، بازيابي ودر همين پنجره نشان داده خواهد شد كه الزم است تيك مربوط به مقاله مورد نظر 

  انتخاب شود. " Add selected articles "فعال و كليد

  

 Review profileگام پنجم : 

و يا  "Edit documents "چنان نياز به ويرايش پروفايل مقاالت وجود دارد، با انتخاب گزينهكه پس از بررسي همچنان 
، مجددا گام هاي قبل فعال و امكان ويرايش برقرار خواهد شد.  backانتخاب گام مورد نظر از نوار باالي جدول و يا كليد 

  شود.، پژوهشگر وارد گام آخر مي Next در غير اينصورت با انتخاب گزينه

 Submit changesگام ششم : 

وي  پست الكترونيكي دانشگاهيگام آخر جهت ورود اطالعات پژوهشگر مورد نظر شامل نام خانوادگي، نام و آدرس 
جهت تاييد كل اطالعات  Submitجهت مكاتبه و ارائه نتيجه نهايي مربوط به درخواست ويرايش پروفايل مي باشد.گزينه 

 ضروري است. يندآوارد شده در اين فر
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با اتمام فرآيند پيغامي همانند تصوير زير، مبني بر ارسال تاييديه اطالعات به آدرس پست الكترونيك پژوهشگر، ظاهر 
 شود.مي

 

 
 

) به پست الكترونيكي Verification Emailپژوهشگر بايستي جهت شروع فرايند بررسي تيم اسكوپوس، لينك ارسالي (
  يند بررسي آغاز مي گردد.آپس از تاييد لينك ارسالي ، با باز شدن صفحه زير فر .خود را تاييد نمايد

 
  انجام ويرايش از طريق پروفايل پژوهشگر. 5

و تنها نياز به ويرايش اين پروفايل وجود دارد، پس از جستجوي در صورتي كه پژوهشگر داراي يك پروفايل واحد است 
فصل توضيح داده شد) و انتخاب پروفايل مربوطه و ورود به آن، با انتخاب  نام خود ( مطابق با آنچه كه در ابتداي



١٠ 
 

در اين صفحه، مراحل انجام كار به شيوه اي مشابه با حالت اول ارائه خواهد  "Request author detail corrections"گزينه
 شد.

  

 
 

تغييرات از سوي تيم مربوطه در  در هر دو حالت پس از تكميل مراحل و تاييد نهايي از سوي پژوهشگر، درخواست
  پست الكترونيك به اطالع پژوهشگر رسانده خواهد شد. ساسكوپوس بررسي و نتيجه اين بررسي از طريق آدر

پس از تاييد نهايي تيم اسكوپوس و اعمال تغييرات، پژوهشگر تنها يك پروفايل واحد و كامل از تمامي مقاالت نمايه شده 
  .ا خواهد بودخود در اين پايگاه را دار

هاي تاييد شده و صحيح پژوهشگر، قابل ارائه در ارزيابي IDدرج شده در اين پروفايل به عنوان  )Author IDكد نويسنده (
  باشد.مختلف مي

اين پروفايل شامل اطالعات صحيح علم سنجي پژوهشگر همچون تعداد مقاالت، تعداد استنادات، تعداد مقاالت استناد 
  باشد.، اچ ايندكس، تعداد همكاران علمي، جدول ها و نمودارهاي مربوطه ميكننده به مقاالت

 

  مدارك علمي واحدهاي دانشگاهيحوه جستجو و استخراج آدرسهاي غلط/صحيح ن. 6
توان جستجو را براي جستجوي آدرسهاي احتمالي براي مدارك علمي نمايه شده در اسكوپوس بنام واحد سمنان، مي

 م داد.بصورت شكل ذيل انجا
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 .كليك كنيد Exportتمام مدارك انتخاب شده و روي منوي  زيرسپس مشابه شكل 

 

 
 

در قسمتهاي تعيين شده كليك نمائيد و فايل خروجي اكسل را بصورت دقيق و با  فوق،در صفحه ظاهر شده مشابه شكل 
كليه آدرسهاي مورد استفاده براي  امكانات جستجوي موجود در نرمافزار ميكروسافت اكسل مورد بررسي قرار دهيد تا

د استفاده به منظورتجميع مدارك علمي چاپ شده بنام دانشگاه آزاد واحد سمنان شناسايي شود. الزم است آدرسهاي مور
  سازمان مركزي ارسال گردد. و علم سنجيعلم به مركز گسترش 
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   نحوه آدرس دهي صحيح نويسندگان در مقاالت دانشگاه آزاد اسالمي. 7

 
 مقاله هاي انگليسي : -الف 

Department of ……..…... , Semnan Branch , Islamic Azad University,  Semnan,  Iran 

 مقاله هاي فارسي:   -ب

 گروه ............. ، واحد سمنان ، دانشگاه آزاد اسالمي ، سمنان ، ايران -

 

احد هاي علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي كه با واحد وو پيش از آن در  94-93در مورد دانشجويان ورودي سال تحصيلي  -
هنما با استاد را آدرس دانشجو و )مادر هر دو به عنوانبايد نام واحد علوم و تحقيقات و واحد(هاي (هاي ) مادر تجميع شده اند ، 

 ترتيب زير نشان داده شود:

 مقاله هاي انگليسي:  -الف

1- Department of ............., Semnan Science and Research Branch, Islamic Azad University, 
Semnan , Iran . 
2- Department of ............. , Semnan Branch , Islamic Azad University , Semnan , Iran. 

 مقاله هاي فارسي :  -ب

  ، ايرانگروه ........... ، پرديس علوم و تحقيقات سمنان ، دانشگاه آزاد اسالمي ، سمنان  -1
 گروه ............، واحد سمنان ، دانشگاه آزاد اسالمي ، سمنان ، ايران -2
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 نحوه آدرس دهي مقاالت مراكز تحقيقاتي 

  بعنوان مثال نحوه آدرس دهي مقاالت مركز تحقيقات انرژي و توسعه پايدار

 مقاله هاي انگليسي:  –الف 

Energy and sustainable development research center, Semnan Branch, Islamic Azad University, 

Semnan, Iran  

 مقاله هاي فارسي: -ب

  ، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسالمي، سمنان، ايران تحقيقات انرژي و توسعه پايدارمركز 

 نحوه آدرس دهي مقاالت باشگاه پژوهشگران جوان 

  الف ) مقاله هاي انگليسي

Young Researchers and Elite Club, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran 

  ب ) مقاله هاي فارسي

  باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسالمي، سمنان، ايران

  




