
 

 

 

 

 

 

 

 ادغام و ویزایش پزوفایل نویسنذه راهنوای 

 Scopusدر بانک اطالعاتی 

 سنجی دانشگاه علوم پششکی تزبت حیذریه واحذ علن

 

  



 Scopusای در باره  هقذهه

Scopus  ُهجالتایي پایگاُ، در  .راُ اًذاسی شذ الشٍیزتَسط اًتشارات  4002اٍاخز سال  در کِ است استٌادیبشرگ تزیي پایگا 

پایگاُ  شَد. ساسی هی ًوایِ ،لَم اجتواعی، علَم اًساًی ٍ ٌّزّای هختلف علَم پایِ، فٌاٍری، علَم پششکی، ع در رشتِعلوی 

در آى بِ را اطالعات هْن گیزد ٍ  در ًظز هیبا یک شوارُ شٌاسایی بزای ّز ًَیسٌذُ هقالِ یک پزٍفایل شخصی  Scopusاستٌادی 

 .گذاردًوایش هی

 Scopusهوجود در پایگاه داده های  قابلیت

ّای ساسهاًی ٍجَد دارد.  اهکاى جستجَی هقاالت، پژٍّشگزاى ٍ ٍابستگی Search، با اًتخاب گشیٌِ Scopusدر پایگاُ دادُ 

ًیش  Scopusکزدى جستجَّای هقاالت بز اساس تاریخ اًتشار ٍ افشٍدُ شذى بِ لیست ًوایِ شذُ در ّوچٌیي اهکاى هحذٍد

سپس بزای جستجَی  شَیذ. www.scopus.comبِ آدرس  Scopus سایت اردٍبزای استفادُ اس ایي اهکاًات، ابتذا هَجَد است. 

بزای ٍ  Authorsجستجَ ٍ هشاّذُ رسٍهِ پژٍّشگزاى، گشیٌِ بزای ، Documentsهقاالت ًوایِ شذُ در ایي پایگاُ، گشیٌِ 

، Searchرا اًتخاب ًواییذ. با ٍارد کزدى عبارات هَرد ًیاس ٍ اًتخاب گشیٌِ  Affiliationsجستجَی یک آدرس ساسهاًی، گشیٌِ 

 شَد.  هی ًتایج هذ ًظز ًوایش دادُ

 

https://www.elsevier.com/
http://www.scopus.com/


 

 هقاالت پژٍّشگز ای ٌَّس ٍارد لیست ت پژٍّشگز شذُ یا هقالِ اا  شذُای بِ اشتباُ ٍارد لیست هقاال اگز بٌا بِ ّز دلیلی هقالِ

ّای ساسهاًی هختلف  بزای ّز پژٍّشگز ٍجَد دارد. ّوچٌیي اگز یک پژٍّشگز اس آدرس حذف یا اضافِ هقاالت،اهکاى  است، ًشذُ

، پزٍفایل ایجاد  Scopus ّای ساسهاًی هختلف، در پایگاُ دادُ  بِ تعذاد آدرس ،است تحصیل خَد استفادُ کزدُ در طَل دٍراى

. بزای ادغام ٍ ٍیزایش ، ادغام کٌذپزٍفایلّای هختلف خَد را در یک  ٍجَد دارد کِ پزٍفایل اهکاىشَد. بزای ّز پژٍّشگز، ایي  هی

. ذکٌیثبت ًام  Scopusدر پایگاُ دادُ ذا ابتالسم است ، ٍ یا اًجام ّز گًَِ اصالحات هَرد ًیاس دیگز پزٍفایل تَسط ّز ًَیسٌذُ

  .صالحات السم را اًجام دّیذشذُ ٍ ا شخصیکاربزی ٍ کلوِ عبَر خَد ٍارد پزٍفایل  ًامسپس با 

 ثبت نام در اسکوپوس

 را اًتخاب کٌیذ. Registerبزای ثبت ًام گشیٌِ  شَیذ. www.scopus.comبِ آدرس  Scopus سایت اردٍابتذا 

 

پس اس پایاى هزاحل ثبت ًام اهکاى هذیزیت  در اًتْای فزم را اًتخاب کٌیذ. Registerهزاحل ثبت ًام را اًجام دادُ ٍ گشیٌِ 

 ٍجَد دارد. پژٍّشگز ٍ غیزُّای هختلف اس  پزٍفایلکزدى  شاهل افشٍدى هقاالت، حذف هقاالت اضافی، ادغامپزٍفایل تَسط ًَیسٌذُ 

http://www.scopus.com/


 

 توسط پژوهشگز Scopusهذیزیت پزوفایل 

 شَیذ.  Scopusبزای اًجام ّز گًَِ تغییز در پزٍفایل، ابتذا با ًام کاربزی ٍ رهش عبَر خَد ٍارد پایگاُ دادُ 

 

  



 به پزوفایل افشودى هقاالت

 ، هقاالت ًوایِ شذُ خَد را هشاّذُ ًواییذ. Authorsبا ٍارد کزدى ًام خَد در قسوت  

 

 شَد.  هی ًوایش دادُابتذا صفحِ سیز 

 

کِ در   ی اا  شذُ ذُ ٍجَد دارد. در صَرتی کِ هقالِاهکاى هشاّذُ هقاالت ًوایِ ش  documents Showبا اًتخاب گشیٌِ 

را اًتخاب کٌیذ.  عٌَاىدر قسوت ًَار  Allابتذا گشیٌِ بِ لیست هقاالت ًَیسٌذُ، اضافِ ًشذُ است، شذُ است،  Scopusًوایِ 

 Reviewرا اًتخاب ًواییذ. هزاحل را پس اس بزرسی تاییذ کٌیذ. در هزحلِ  Request to merge authorsسپس گشیٌِ 

Documents  ٌِدر قسوت پاییي فزم، گشیSearch missing documents .را اًتخاب کٌیذ 



 

 

 .شَد بِ ًَیسٌذُ ارسال هی یویل تاییذهقالِ ی هَرد ًظز را جستجَ کزدُ ٍ هزاحل را اداهِ دّیذ. در پایاى ا شَد. کادر سیز باس هی

 

  



 حذف هقاالت اس پزوفایل 

ای هتعلق بِ ًَیسٌذُ ًیست، هقالِ  هقاالت خَد را هشاّذُ کٌیذ. در صَرتی کِ هقالِ Show documentsابتذا با اًتخاب گشیٌِ 

 اًتخاب شَد.  Request to remove documents from authorشَد. اس ًَار عٌَاى باال، گشیٌِ  هَرد ًظز اًتخاب 

 

 های هختلف ادغام پزوفایلنحوه 

پایگاُ دادُ  ّای هختلف در هختلفی در هقاالت خَد استفادُ کٌذ، بِ تعذاد افیلیشيّای ای بِ ّز دلیلی اس افیلیشي اگز ًَیسٌذُ

Scopus  ّای هختلف در یک پزٍفایل، پس اس جستجَی  شَد. در ایي صَرت، بزای ادغام پزٍفایل ساختِ هیبزای ًَیسٌذُ پزٍفایل

 را اًتخاب ًواییذ.  Request to merge authorsّای هزبَط بِ خَد، گشیٌِ  ًام خَد ٍ اًتخاب پزٍفایل

 



  نحوه پاسخگویی به بزخی سواالت هتذاول

در اًتْای  Scopusاستفادُ کزد. پس اس ٍرٍد بِ پایگاُ  Contact usتَاى اس گشیٌِ  بزای پاسخگَیی بِ بزخی سَاالت هتذاٍل هی

 را اًتخاب کٌیذ.  Contact usصفحِ اٍل پایگاُ، گشیٌِ 

 

بِ لیست هقاالت ًَیسٌذُ، هٌتشز شذُ هَاردی هاًٌذ تصحیح پزٍفایل ًَیسٌذُ، افشٍدى هقالِ در ایي صفحِ، . شَد صفحِ سیز باس هی

  پذیز است. اهکاى Scopusاس طزیق هکاتبِ با  ًَیسٌذُعلوی تصحیح تعذاد ارجاعات بِ هقاالت ٍ تصحیح آدرس 

 


