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 جستجوی کليدواژه  

وارد کردن کلید 

 واژه ها
 انتخاب فیلد

تعیین 

محدوده 

 زمانی

انتخاب یک 

یا چند 

 موضوع

 انتخاب نوع مدرک



 موضوعات فرعی

Physical Sciences Health Sciences 

Social Sciences & Humanities 

Life Sciences 



 نمونه جستجوی کليدواژه



امکان محدود کردن نتایج  صفحه نتایج

 جستجو

مرتب 

کردن 

 رکوردها

اطالعات کتابشناسی 

و دسترسی به 

 چکیده

دسترسی به 

 متن کامل

امکان چاپ، ارسال به پست 

الکترونیکی، ارسال به نرم 

 افزارهای مدیریت فایل



Scopus  کليد واژه ها را به طور همزمان در
 .پایگاههای اطالعاتی مختلف، جستجو می کند

 
  شده، یافت عناوین مشاهده از پس
 دیده view at publisher پيوند آنها از برخی در    

 صورتيکه در آن، روی بر کليک با که شود می
  اشتراک مورد پایگاههای جزء نظر مورد پایگاه

 متن توانيد می باشد، مدرس تربيت دانشگاه
 .نمایيد دریافت را مقاله کامل



 یک نمونه اتصال به متن کامل 



است و  wileyمقاله مورد نظر در پایگاه 
 قابل دسترس می باشد



 نمونه جستجوی نام نویسنده

وارد کردن نام 

 نویسنده

انتخاب محدوده 

 موضوعی



 نتايج

 نامهای مشابه

رکوردهای یافت 

 شده

امکان 

تخصصی 

کردن نتایج 

 جستجو

کلیک بر روی 

 نویسنده مورد نظر



 مقاالت نمودار



 نمودار مقاالت نویسنده مورد نظر



،   ارجاعات به  view citation overviewدر صفحه نتایج با کليک بر روی 
 .  مقاالت نویسنده مورد نظر، در سالهای مختلف مشاهده می شود

خود را در گوشه سمت  h-indexدر همين صفحه محققين گرامی می توانند 
 .  راست باال مشاهده نمایند

h- index=9 



 h-indexنمودار 



مشاهده مقاالت دانشگاهها و 
 مؤسسات علمی

وارد کردن نام مرکز 

 مورد نظر

تعداد مقاالت 
 scopusدر 



اطالعات دانشگاه تربيت  
 Scopusمدرس در 



 جدیدترین مقاالت  
 دانشگاه تربيت مدرس

امکان محدود 

کردن نتایج از 

طریق سال، 

نویسنده، 

 موضوع

امکان چاپ، ارسال به 

پست الکترونیکی، 

ارسال به نرم افزارهای 

 مدیریت فایل



در صورتیکه مایل باشید پر استناد ترین  مشاهده استنادات

مقاالت را مشاهده نمایید می توانید ترتیب 

قرار دهید و  citationنتایج را بر اساس 

مدارکی را که به  مقاله حاضر استناد کرده اند 

 مشاهده نمایید

ارجاعات به 

 این مقاله



 جستجوی پيشرفته
در این قسمت شما می توانید 

کلیدواژه های مورد نظر خود را 

با عملگرهای مختلف با هم ترکیب 

 نمایید

 عملگرها

 مثال


