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 Scopusیکی از بزرگترین پایگاههای چکیده و استنادی وبی با کیفیت باالست که اطالعات بیش
از  15میلیون رکورد از  1555ناشر از سال  1355تا زمان حاضر را به صورت روزآمد ارائه میدهد.
اسکوپوس برای هر نویسنده ،یک پرونده تشکیل میدهد که اطالعات مهمی مانند وابستگی
سازمانی ،تعداد تولیدات علمی چاپ شده ،اطالعات کتابشناختی تولیدات علمی ،مراجع و شناسه
اچ_ایندکس آن نویسنده را در بر میگیرد .یکی از مشکالت بزرگ بازیابی آثار مربوط به یک نویسنده در
این پایگاه ،تشابه اسمی و اشکال مختلف اسامی است .برای رفع این مشکالت ،هر پژوهشگر موظف است
که پروفایل یا پرونده علمی خود را ویرایش کند.
در این نوشتار ،در ابتدا معرفی کوتاهی در رابطه با پروفایلهای علمی و مزایای آنها صورت
میگیرد و در ادامه ،چگونگی ویرایش پروفایل علمی پژوهشگران در اسکوپوس بیان میشود.
پروفایل علمی
پروفایلهای علمی ابزارهایی مبتنی بر وب ،جهت انتشار اطالعات علمی و پژوهشی افراد و دیگر
مولفههای علمی (نظیر مجالت ،دانشگاهها و  (...هستند که به عنوان سیستمهای مدیریت و نشر دانش
شناخته میشوند .پژوهشگران حوزههای علمی ،گرههای شبکه جهانی علم هستند که هر یک موضوع و
جایگاه ویژهای را در این شبکه به خود اختصاص میدهند .از این منظر تعداد پیوندهایی که هر دانشمند با
دیگر دانشمندان آن شبکه برقرار میکند ،تجلی میزان اتصال او به شبکه جهانی و به بیان دیگر ،مشارکت
وی در تولید علم جهانی است.

اجزای پروفایل علمی
پروفایلها ،بنابر هدف ،جامعه و پایگاهی که پروفایل مبتنی بر اطالعات آن میباشد ،دارای اجزای
مختلفی است ،شامل:
 اطالعات فردی
 اطالعات تخصصی و موسسات وابسته
 موضوعات مورد عالقه پژوهشی
 اطالعات کتابشناختی انواع انتشارات شامل مقاله ،مقاله همایش ،کتاب ،پروانه ثبت اختراع و ...
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مزیت پروفایل علمی
دالیلی که باعث میشود پژوهشگران نیاز به رصد عملکرد علمی خود (انتشارات ،استنادات و
همکاریهای علمی) را احساس کنند ،عبارت است از:
 مدیریت انتشارات علمی و پژوهشی
 معرفی برونداد پژوهشی فرد به پژوهشگران سراسر دنیا و افزایش مشاهدهپذیری
 اجتناب از تعیین هویتهای اشتباه (با توجه به تخصصها ،موسسات مربوطه و یا اسامی نگارشی مشابه)
 معرفی فرد به همکاران بالقوه و در نتیجه زمینهساز همکاریهای علمی از طریق ارائه حوزههای پژوهشی
افراد و تخصص آنها در پروفایل
 نمایش همکاران علمی بالفعل و لینک به پروفایلهای آنها در صورت موجود بودن
 ارزیابی و سنجش عملکرد پژوهشی فرد از طریق ارائه شاخصهای کمی و کیفی و مقایسه آن با سایر
افراد هم تخصص
 مقایسه آن با سایر افراد هم تخصص پیگیری و رصد مقاالت استناد کننده به آثار فرد و تعداد این
استنادات
 بازیابی خودکار استنادات و انتشارات فرد و افزودن آن به پروفایل
 امکان استخراج لیست مقاالت و یا کل رزومه علمی و پژوهشی

شيوه ویرایش و ایجاد پروفایل واحد پژوهشگران در ) (Scoupusاسكوپوس
پس از ورود به پایگاه اطالعاتی اسکوپوس ) ،(https://www.scopus.comبا انتخاب گزینه
 ،Authorsوارد صفحهی  Author Searchشوید.
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در کادر اول) ،(Author Last Nameنام خانوادگی پژوهشگر ،در کادر دوم) ،(Author First Nameحرف
اول یا شکل کامل نام کوچک پژوهشگر و در کادر

سوم)،(Affiliation

وابستگی سازمانی پژوهشگر درج

شود  .مثال برای پژوهشگرانی که وابستگی سازمانی خود را به دانشگاه صنعتی اصفهان اعالم کردهاند در
قسمت  Affiliationباید گزینه  Isfahan University of Technologyرا وارد کرد .در این کادر به منظور
جامعیت جستجو اشاره به نام شهر یا کشور نیز امکانپذیر است.
در صورتیکه پژوهشگری دارای  (Open Researcher and Contributor ID) ORCIDباشد با وارد
کردن این کد در کادر مربوطه بدون نیاز به پر کردن سایر موارد ،پروفایل وی بازیابی خواهد شد.
( ORCIDکد  15رقمی منحصر به فرد هر نویسنده است که با وارد کردن این کد نیز میتوان تمام مدارک
یک نویسنده در اسکوپوس را بازیابی کرد .با این کد ،اشکال مختلف از نام نویسنده بازیابی خواهد شد).
با توجه به اینکه اسامی نویسندگان ایرانی در مقاالت ،معموالً دارای دو یا چند نوع نگارش به زبان
انگلیسی هستند ،به منظور در نظر گرفتن انواع اشکال نوشتاری ،استفاده از عملگرهای جستجو میتواند
مفید باشد .به طوری که به جای حرف یا حروفی که به چند شیوه نگارش میشود در پایگاه اسکوپوس
میتوان ازکاراکتر ستاره )*( استفاده کرد
مثالهایی که در ادامه ذکر شده ،با کسب اجازه از جناب آقای دکتر سید حسن قاضی عسکر ،عضو
محترم هیأت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان ارائه شده است .ضمن تشکر و قدردانی از
این همکاری ،علت این انتخاب ،روشهای مختلفی است که نام و نام خانوادگی ایشان ممکن است در
منابع گوناگون ذکر شده باشد.
انواع شیوههای نگارش زیر وجود دارد:
Ghaziaskar, Hassan S.
Ghaziaskar, H.
Ghaziaskar, Hassan S.
Ghaziaskar, Sayed Hassan
Ghaziaskar, S. H.
Ghaziaskar, S.H.
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با درج نام پژوهشگر به شکل زیر ،کل اشکال فوق در بازیابی در نظر گرفته خواهد شد.

در صفحه نتایج ،اسامی پژوهشگرانی که با جستجوی فوق مطابقت داشته باشند ،ارائه میشود.
افرادی که تنها یک مقاله در اسکوپوس دارند در نتایج جستجو نشان داده نمیشوند ولی به منظور بررسی
این موارد ،در قسمت باالی جدول نتایج ،با انتخاب گزینه "،"Show Profile Matches One Document
این اسامی نیز نمایان خواهد شد.
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ویرایش پروفایل پژوهشگر
پس از جستجوی نام پژوهشگر ،در صفحه نتایج اسامی مورد نظر را انتخاب کنید .با انتخاب
" "Request to merge authorsفرآیند ویرایش پروفایل آغاز خواهد شد.

گام اولStart :
در صفحهی  ،Merge selected authorsعالوه بر نام پژوهشگر ،کد ) (Author IDو وابستگی
سازمانی وی نیز ارائه میشود .پس از اطمینان از صحت و کامل بودن این اطالعات ،گزینه  Startجهت
ورود به گام بعدی انتخاب شود.
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گام دومSelect preferred name :
در این مرحله ،فهرستی از اسامی پیشنهادی به صورت یک منوی کشویی ارائه میشود که
پژوهشگر باید نام مورد نظر را انتخاب و دکمه  Nextرا کلیک نماید.

گام سومReview Profile :
در این قسمت ،مقاالت موجود در پروفایلهای مختلف پژوهشگر مورد بررسی قرار میگیرد .در
صورت نیاز به تایید یا حذف موارد نامربوط ،گزینه " "Edit documentsانتخاب شود.
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با انتخاب گزینه  ،Edit documentsیک گام با نام " "Review documentsبه عنوان گام سوم اضافه
میگردد و "( "Review profileبررسی نهایی پروفایل) به گام چهارم منتقل میشود ،در غیر اینصورت با
انتخاب  Nextکاربر به گام آخر راه مییابد.

Review documents
در این قسمت امکان حذف یا اضافه نمودن مقاالت در لیست فراهم میگردد .این لیست همچنین
امکان تغییر ترتیب مقاالت بر اساس مواردی چون الفبایی عنوان مقاله ،نویسنده اول ،تاریخ انتشار و عنوان
مجله را دارد.
الف) حذف مقاله .با کلیک بر روی عالمت ضربدر اطالعات مقاله در لیست غیر فعال (کمرنگ)
میگردد.
ب) افزودن مقاله جدید .در انتهای جدول مقاالت ،گزینه " "search for missing documentsجهت
جستجو و اضافه نمودن مقاالت پژوهشگر که در لیست حاضر وجود ندارد قرار گرفته است.
پس از انتخاب گزینه  ،Search for missing documentsپنجرهای برای جستجوی مقاله باز خواهد
شد .پس از جستجوی عنوان یا قسمتی از عنوان مقاله دکمه  Searchرا انخاب نمایید تا مقاالت مرتبط
بازیابی شود.
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نكته :بهتر است به منظور اضافه نمودن این دسته از مقاالت ،ابتدا مقاله مورد نظر از قسمت
" "Document Searchدر پایگاه اسکوپوس جستجو و عنوان آن کپی گردد.
پس از جستجو و انتخاب مقاالت مورد نظر ،گزینه  Add selected articlesرا انتخاب نمایید.

انتخاب این گزینه ،نویسندگان مقاله جاری و وابستگی سازمانی هر یک را جهت انتخاب پژوهشگر
مورد نظر ،نمایان خواهد ساخت .در انتها با کلیک روی گزینه  Set author sequenceمقاله به لیست
مقاالت نویسنده اضافه میگردد.
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پس از اطمینان از تکمیل مقاالت پژوهشگر و حذف موارد نامربوط ،این گام تکمیل و با انتخاب
گزینه  Nextگام چهارم جهت بررسی نهایی اطالعات پروفایل نویسنده و مقاالت وی ارائه میگردد.
گام چهارمReview profile :
درصورت نیاز به ویرایش مجدد پروفایل ،گزینه " "Edit documentsو یا با انتخاب گام مورد نظر از
نوار باالی صفحه ،مجددا گامهای قبل فعال و امکان ویرایش برقرار خواهد شد .در غیر اینصورت با
انتخاب گزینه  ،Nextپژوهشگر وارد گام آخر میشود.

گام پنجمSubmit changes :
گا م آخر جهت ورود اطالعات پژوهشگر مورد نظر شامل نام خانوادگی ،نام و آدرس پست
الکترونیک وی جهت مکاتبه و ارائه نتیجه نهایی مربوط به درخواست ویرایش پروفایل میباشد .انتخاب
گزینه  submitجهت تایید کل اطالعات وارد شده در این فرآیند ضروری است.
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با اتمام فرآیند پیغامی همانند تصویر زیر ،مبنی بر ارسال تاییدیه اطالعات به آدرس پست
الکترونیک پژوهشگر ،ظاهر میشود.

جهت شروع فرآیند بررسی پروفایل توسط تیم اسکوپوس ،پژوهشگر باید لینک ارسالی
) (Vertification Emailبه پست الکترونیک خود را تایید نماید.

پس از تایید لینک ارسالی ،با باز شدن صفحه زیر فرایند بررسی آغاز میگردد.

در صورتی که پژوهشگر دارای یک پروفایل واحد است و تنها نیاز به ویرایش این پروفایل وجود
دارد ،پس از جستجوی نام خود ،بایستی بر روی نام کلیک کند.
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سپس در صفحه پروفایل خود ،با انتخاب گزینه  ،Request author detail correctionsمراحل
انجام کار به شیوهای مشابه با حالتی که قبال توضیح داده شد ،ارائه خواهد شد.

در هر دو حالت پس از تکمیل مراحل و تایید نهایی از سوی پژوهشگر ،درخواست تغییرات از سوی
تیم مربوطه در اسکوپوس بررسی و نتیجه این بررسی از طریق آدرس پست الکترونیک به اطالع پژوهشگر
رسانده خواهد شد .پس از تایید نهایی تیم اسکوپوس و اعمال تغییرات ،پژوهشگر تنها یک پروفایل واحد و
کامل از تمامی مقاالت نمایه شده خود در این پایگاه را دارا خواهد بود.
کد نویسنده ) (Author IDدرج شده در این پروفایل به عنوان  IDتاییده شده و صحیح پژوهشگر،
قابل ارزیابیهای مختلف می باشد.
این پروفایل شامل اطالعات صحیح علمسنجی پژوهشگر همچون تعداد مقاالت ،تعداد استنادات،
تعداد مقاالت استنادکننده به مقاالت ،اچ ایندکس ،تعداد همکاران علمی ،جدولها و نمودارهای مربوطه
میباشد.

منابع:
 قضاوی ،رقیه و اطرج ،زهرا .راهنمای پروفایلهای علمی پژوهشگران .اصفهان ،دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان.1931 :
 http://www.scopus.com12

