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 Scopusييضگیُای 
 :اعکًپًط بشرگتزيه پايگاٌ دادٌ چکیذٌ ي اعتىادی اعت کٍ شامل

 41000000  ؛(َمزاٌ با چکیذٌ% 70حذيد )رکًرد 
   واشز در عزاعز جُان؛ 5000عىًان اس  18000حذيد 
   مقالٍ کىفزاوظ؛ 3000000بیش اس 

   ٌپايگاٌ مذاليه؛ ٪ 100در بز گیزوذ 
  ابشاری بزای تجشيٍ ي تحلیل پضيَشُای مختلف؛ 

   ٍي محاعبH-Index وًيغىذگان می باشذ 



 علمی تأثیزگذاری ي  يری بُزٌ ايىذکظ-اچ
   .می دَذ ومايش کمی صًرت بٍ را داوشمىذان

  مًرد دفعات ي افزاد اعتىاد پز مقاالت اعاط بز
  تًعط مقاالت آن گزفته قزار ارجاع

   .می شًد محاعبٍ ديگز، وًيغىذگان



 اوًاع جغتجً
جغتجًی کلیذياصٌ در فیلذَای مختلف 
 
ٌجغتجً اس طزيق وام وًيغىذ 
 
جغتجً اس طزيق يابغتگی عاسماوی 
 
ٍجغتجًی پیشزفت 

 



 جغتجًی کلیذياصٌ 



 مًضًعات فزعی

Physical Sciences Health Sciences 

Social Sciences & Humanities 

Life Sciences 



 ومًوٍ جغتجًی کلیذياصٌ



امکان محذيد کزدن وتايج  صفحٍ وتايج
 جغتجً

مزتب 
کزدن 
 رکًردَا

اطالعات 
کتابشىاعی ي 

 دعتزعی بٍ چکیذٌ

دعتزعی بٍ 
 مته کامل

امکان چاپ، ارعال بٍ پغت  
الکتزيویکی، ارعال بٍ وزم 

 افشارَای مذيزيت فايل



Scopus  کليذ ياشٌ َا را بٍ طًر َمسمان در
 .پايگاَُای اطالعاتی مختلف، جستجً می کىذ

 
  شذٌ، يافت عىاييه مشاَذٌ از پس
  view at publisher پيًوذ آوُا از برخی در    

  در آن، ريی بر کليک با کٍ شًد می ديذٌ
 مًرد پايگاَُای جسء وظر مًرد پايگاٌ صًرتيکٍ
 تًاويذ می باشذ، مذرس تربيت داوشگاٌ اشتراک

 .وماييذ دريافت را مقالٍ کامل مته



 يک ومًوٍ اتصال بٍ مته کامل 



 wileyمقالٍ مًرد وظز در پايگاٌ 
 اعت ي قابل دعتزط می باشذ



 ومًوٍ جغتجًی وام وًيغىذٌ



 نتايج



 نمودار
مقاال
 ت



ومًدار مقاالت وًيغىذٌ مًرد 
 وظز



،   ارجاعات بٍ view citation overviewدر صفحٍ وتايج با کلیک بز ريی 

 .  مقاالت وًيغىذٌ مًرد وظز، در عالُای مختلف مشاَذٌ می شًد

خًد را در گًشٍ عمت  h-indexدر َمیه صفحٍ محققیه گزامی می تًاوىذ 

 .  راعت باال مشاَذٌ ومايىذ

h- 
index=9 



 h-indexومًدار 



مشاَذٌ مقاالت داوشگاَُا ي 

 مؤعغات علمی



اطالعات داوشگاٌ تزبیت  
 Scopusمذرط در 



 جذيذتزيه مقاالت 

 داوشگاٌ تزبیت مذرط



 مشاَذٌ اعتىادات



 جغتجًی پیشزفتٍ

عملگره
 ا

 مثال


