راهنمای مقدماتی استفاده از پایگاه Scopus
برای استفاده از بانکهای اطلاعاتی به آدرس بانکهای اطلاعاتی مندرج در سایت کتابخانه مرکزی مراجعه نموده تا
به کلیه پایگاه ها دسترسی پیدا کنید.
http://centrallib.alzahra.ac.ir/tabid/701/Default.aspx

برای اتصال به پایگاه  Scopusبه آدرس مستقیم زیر می توان مراجعه کرد:
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic

 Scopusیک پایگاه استنادی است که به محققین در یافتن تحقیقات علمی کمک می نماید و چکیده مقالات و
کنفرانسها را نمایش می دهد .می توان نویسندگان و تحقیقات آنها را مورد ارزیابی قرار داد و تحقیقات دانشگاه ها
را بررسی نمود .برای جستجوی ساده وارد پایگاه  Scopusشده و یک جستجوی ساده انجام دهید در اینجا ما
یک جستجوی ساده در زمینه هوش انجام دادیم .می توان از نوع جستجو را انتخاب نمود که بر اساس تمام فیلدها
باشد ،مقاله ،چکیده ،کلمه کلیدی باشد یا نویسنده در اینجا ما بر اساس عنوان عنوان منبع جستجو انجام خواهیم
داد.

نتایج بدست آمده حدود  000222سند است از بخش فیلتر می توان برای فیلتر کردن نتایج استفاده نمود با
کلیک بر روی چک باکس های سمت چپ عملیات فیلترینگ انجام میشود و نتایج حاصل بدست میآید.
در اینجا ما آنالیز اطلاعات را انجام میدهیم بطوریکه با انتخاب گزینه  Allکلیه اسناد انتخاب شده و با انتخاب
 Analyze search resultsنتایج حاصل از تحقیق  intelligentبدست می آید.

همانطور که مشاهده می نماید از تحلیل این سند اینگونه استنباط می شود که از سال  0890آغاز شده و رو به
افزایش است و در سال  0209به نقطه اوج خود رسیده است.

تحلیلهای دیگری نیز قابل بررسی هستند از جمله نویسندگان برتر ،منابع مهم ،دانشگاههای که بیشترین تحقیق
را انجام داده اند و تحلیلهای دیگری را می توان مورد ارزیابی قرار داد.

فایل اطلاعات کلیه منابع را می توان از طریق  RIS exportبرای بارگزاری در برنامه های کتابخانه ای نظیر اندنوت
و مندلی استخراج نمود.

با انتخاب گزینه  RIS exportصفحهی  Export document settingsنمایش داده میشود با انتخاب هر
کدام از گزینهها میتوان فرمتهای مورد نظر را انتخاب نمود و در برنامه استنادی مورد نظر بارگزاری کرد و با
انتخاب گزینه  Exportفایل مورد نظر ساخته می شود.

اطلاعات استخراج شده را می توان بر اساس تاریخ قدیم به جدید یا جدید به قدیم مرتب نمود یا بر اساس cited
 byبیشترین استناد یا کمترین استناد مرتب کرد ار اینجا ما بیشترین استناد را انتخاب می نماییم و مرتب می
کنیم.
ا

همانطور که مشاهده می نمایید یک مقاله در سال  0200با بیشترین استناد  08311سند نمایش داده شده است.

با کلیک بر روی مقاله اطلاعات مربوط به ناشر ،نویسندگان ،استنادات ،متریک ها ،پلامیکس نمایش داده میشود.

با کلیک بر روی هایپرلینک ها می توان به اطلاعات متصل شده دست یافت .مقالات پیشنهادی ،کلیه رفرنسها و
مطالب مرتبط با مقاله قابل نمایش است.

تهیه و تنظیم :پریسا جلا
کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر

