
 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 راهنمای
 و    

 ویرایش  
   نویسنده ادغام   پروفایل  

 در   بانک  
 Scopus اطالعاتی  

  



 راهنمای ادغام و ویرایش پروفایل نویسنده در بانک اطالعاتی                         

 

  
 سامانه علم سنجی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا 

  

  

 مقدمه  

  http://www.scopus.comمعتبر بین المللی است که در آدرس    یاستناد  های هنمای   یکی از  اسکوپوس 

اوری،  ، فنیزیست  ملوع های علوم شامل حیطه و از طریق اشتراک در دسترس می باشد. این بانک اطالعاتی

   . را در برمیگیرد و هنر   یاجتماع ملوع پزشکی،

هزار ناشر علمی را از سراسر جهان در خود   5میلیون سند از  60اطالعات کتابشناختی حدود  اسکوپوس 

  کتاب   113000و    یپژوهش   ی لمع  ه هزار و پانصد مجل  21جای داده است. در حال حاضر ،اسکوپوس اطالعات  

اسکوپوس یکی از   مجله دسترسی کامل وجود دارد.  4200را در خود نمایه کرده است که از این میان به 

 .است که استفاده از اطالعات آن نیاز به اشتراک و پرداخت هزینه دارد  الزویر  محصوالت

  Affiliation  دهد که اطالعات مهمی را در بر دارد مانند ارائه می   پروفایل اسکوپوس برای هر نویسنده ،یک  

تعداد آثار چاپ شده و اطالعات کتابشناسی آنها، مراجع و تعداد   (وابستگی به دانشگاه یا موسسات دیگر)

را برای نویسنده حساب  چا هشناس  که هریک از مقاالت دریافت کرده است. هم چنین اسکوپوس  استناداتی

 میکند . 

توانند در حساب کاربری خود این قابلیت را فعال کنند که اگر در پروفایل  اند میکاربرانی که ثبت نام کرده

 تغییری ایجاد شد به آنها گزارش شود.  کاربری، 

  

 :Scopus Author Identifier 

بسیاری از نویسندگان اسامی مشابه دارند که این تشابه مشکالتی را در زمینه تشخیص نویسندگان و آثار  

کدی است که برای هر نویسنده به شکل منحصر    Scopus Author Identifierایشان به وجود می آورد.  

سط اسکوپوس اختصاص داده می شود. در واقع ،این کد به شما کمک می کند که اسامی یک  به فرد تو

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://www.scopus.com/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87_%D8%A7%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87_%D8%A7%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87_%D8%A7%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87_%D8%A7%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87_%D8%A7%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87_%D8%A7%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87_%D8%A7%DA%86
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نویسنده را که به اشکال مختلف نوشته شده و یا با وابستگی های مختلف نمایه شده است در زیر یک کد  

   ر متمایز کنید.منحصر به فرد قرار گیرد. به این ترتیب شما می توانید نویسندگان با اسامی مشابه را از یکدیگ 

  

می توان بین مقاالت چاپ شده بوسیله افراد با نام های مشابه تمایز قایل شد. برای   Scopus IDبه کمک 

اینکه پروفایل شما بعنوان نویسنده مقاله در اسکوپوس کامل باشد باید مطمئن شوید که مقاالتی که شما  

واحد می باشد. زیرا تنها در این صورت   Author IDنویسنده آن می باشید در اسکوپوس متعلق به یک 

داده شود برای شما محاسبه خواهد   Scopusاست که هر استنادی که به مقاالت شما در بانک اطالعاتی 

 شد.  

یکتا درج نشده      Profile، تحت یک نام واحد و در یک  SCOPUSممکن است بعضی از مقاالت شما در  

باشد .این امر موجب می شود که شاخص های علم سنجی شما نظیر تعداد مقاالت نمایه شده، تعداد  

 استنادات دریافت شده، شاخص اچ و سایر شاخص ها کمتر از مقدار واقعی آن ها نمایش داده شود .  

ی شما را از پروفایلی در اسکوپوس که  سنج، اطالعات علماز آنجا که سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی

های  گرفته شما در سایر گروه کند، مقاالت قراردهد ،گردآوری می بیشترین مقاالت شما را پوشش می

Affiliation    شود. بدین منظور الزم است  شما در آن محاسبه نمی  نام خانوادگیو یا اشَکال نوشتاری نام و

،Profile  های متعدد خود را در بانک اطالعاتی  SCOPUS    با یکدیگر ادغام و یکپارچه (Merge )   نمایید.    

  Scopusبانک اطالعاتی    راهنمای حاضر شیوه ادغام پروفایل و اشکال نوشتاری متعدد اسامی نویسنده را در

 تشریح می نماید: 
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   :جستجوي پروفايل نويسنده در بانک اطالعاتي

« وارد شوید، پس از قرار گرفتن روی  www.scopus.comبه آدرس » Scopusابتدا در بانک اطالعاتی 

   را انتخاب نمایید . Author Searchگزینه    Search عنوان 

  

  
 

 Author)   در کادر دوم، حرف اول و یا شکل کامل نام(  Author Last Name) در کادر اول، نام خانوادگی

Initials of First Last Name )  و در کادر سوم وابستگی سازمانی نویسنده (Affiliation )   را درج

نمایید. در این کادر به منظور جامعیت جستجو تنها اشاره به نام شهر یا کشور نیز امکان پذیر میباشد. 

می توانید به   باشد، ORCID (Open Researcher and Contributor ID)چنانچه نویسنده دارای 

 رد کد این کادر را وارد نمایید .  سایر موا جای پر کردن 

با توجه به اینکه اسامی نویسندگان ایرانی در مقاالت معموال دارای چند نوع نگارش به زبان انگلیسی است،  

به منظور در نظر گرفتن انواع اشکال، استفاده از عملگرهای جستجو می تواند مفید باشد. به طوری که به  
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می توان از کاراکتر   Scopusه نگارش می شود در بانک اطالعاتی جای حرف یا حروفی که به چند شیو

 استفاده کرد.   ( *)ستاره 

 به طور مثال : نحوه نگارش دکتر محمدعلی بهروز متفاوت است. 

❖ Behrooz, Mohammad Ali  

❖ Behrooz, MohammadAli   

❖ Behrouz, Mohammad Ali  

❖ Behruz, MohamadAli  

  

   با درج نام نویسنده مانند شکل زیر، کل اشکال فوق بازیابی خواهد شد.

  

 
  

چنانچه اشاره شد، اسامی نویسندگانی که با جستجوی فوق مطابقت داشته باشند به همراه تعداد مقاالت،  

حوزه فعالیت و وابستگی سازمانی، نمایان خواهد شد. الزم به ذکر است که اسامی با تنها یک مقاله در  

http://www.scopus.com/author/submit/profile.uri?authorId=57090501800&origin=AuthorNamesList&offset=1&authorSt1=*Behr*&authorSt2=M*&resultsKey=AUTH_662886242
http://www.scopus.com/author/submit/profile.uri?authorId=57090501800&origin=AuthorNamesList&offset=1&authorSt1=*Behr*&authorSt2=M*&resultsKey=AUTH_662886242
http://www.scopus.com/author/submit/profile.uri?authorId=6506994448&origin=AuthorNamesList&offset=2&authorSt1=*Behr*&authorSt2=M*&resultsKey=AUTH_662886242
http://www.scopus.com/author/submit/profile.uri?authorId=6506994448&origin=AuthorNamesList&offset=2&authorSt1=*Behr*&authorSt2=M*&resultsKey=AUTH_662886242
http://www.scopus.com/author/submit/profile.uri?authorId=6506994448&origin=AuthorNamesList&offset=2&authorSt1=*Behr*&authorSt2=M*&resultsKey=AUTH_662886242
http://www.scopus.com/author/submit/profile.uri?authorId=55767752500&origin=AuthorNamesList&offset=3&authorSt1=*Behr*&authorSt2=M*&resultsKey=AUTH_662886242
http://www.scopus.com/author/submit/profile.uri?authorId=55767752500&origin=AuthorNamesList&offset=3&authorSt1=*Behr*&authorSt2=M*&resultsKey=AUTH_662886242
http://www.scopus.com/author/submit/profile.uri?authorId=55767752500&origin=AuthorNamesList&offset=3&authorSt1=*Behr*&authorSt2=M*&resultsKey=AUTH_662886242
http://www.scopus.com/author/submit/profile.uri?authorId=55767752500&origin=AuthorNamesList&offset=3&authorSt1=*Behr*&authorSt2=M*&resultsKey=AUTH_662886242
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Scopus نتایج، با انتخاب   ، در نتایج جستجو نشان داده نمی شوند بدین سبب در قسمت باالی جدول

 گزینه  

امی نیز نمایان خواهد شد. اس   ،(Show Profile Matches with One Document)  

از بین پروفایل های بازیابی شده با بررسی دقیق، تیک مورد یا مواردی که با اسم نویسنده مورد نظر مطابقت  

 .را انتخاب نمایید   (Request to merge authors)دارد فعال و در انتها گزینه 

  

  
  

 ويرايش پروفايل نويسنده: 

 ، مراحل ویرایش پروفایل آغاز خواهد شد.  (Request to merge authors)با انتخاب گزینه  
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  : (Start)مرحله اول 

کد نویسنده    در مرحله اول پروفایل هایی که در قسمت قبل انتخاب شدند به منظور بررسی مجدد ،همراه با

(Author ID)   و وابستگی سازمانی ارائه می شود. پس از حصول اطمینان از کامل بودن اطالعات، گزینه

Start .جهت ورود به مرحه بعدی را انتخاب نمایید  

  

  

  

  

    

 :(Select Preferred name) مرحله دوم 

در مرحله دوم، مطابق با نام نویسنده در پروفایل های انتخاب شده، فهرستی از اسامی پیشنهادی به صورت  

یک منوی کشویی، جهت تعیین نام منتخب و صحیح نویسنده که در پروفایل اصلی قرار خواهد گرفت ارائه  
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این فرایند است نمایان  ، مرحله سوم که مهمترین مرحله از Nextمی گردد. بعد از انتخاب و کلیک روی 

  خواهد شد.

  

  

  

    

 داراي دو بخش مي باشد:  مرحله سوم

 :(Review Profile) 3- 1 بررسي پروفايل  

در این قسمت مقاالت موجود در پروفایل/پروفایل های مختلف نویسنده که در مرحله اول انتخاب شده بود،  

تشابه اسمی به پروفایل نویسنده وارد شده و یا اضافه  جهت بررسی و تأیید یا حذف مواردی که به علت 

قرار دارد ولی در این لیست دیده نمی شود، نشان   Scopusنمودن مقاالت نویسنده که در بانک اطالعاتی 

 داده خواهد شد.  

 را انتخاب نمایید.   ( Edit documents)بنابراین پس از بررسی در صورت نیاز به انجام اصالحات فوق، گزینه 
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به عنوان مرحله سوم اضافه می شود و   ( Review documents)با انتخاب این گزینه یک مرحله با نام 

(Review profile)   بررسی نهایی پروفایل) به مرحله چهارم منتقل می شود، در غیر اینصورت با انتخاب

Next  .می توانید به مرحله آخر راه پیدا کنید ، 

  

  

  

 : (Review documents)بررسي مدارک و مقاالت   2-3

 در این قسمت امکان حذف یا اضافه نمودن مقاالت در لیست فراهم می گردد.  

این لیست همچنین امکان تغییر ترتیب مقاالت بر اساس مواردی چون الفبایی عنوان مقاله، نویسنده اول، تاریخ  

  انتشار و عنوان مجله را برای شما ایجاد می نماید.

 



 راهنمای ادغام و ویرایش پروفایل نویسنده در بانک اطالعاتی                         

 

  
 سامانه علم سنجی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا 

  

  

  

 

   حذف مقاله: 

شدن  ( کم رنگ)غیر فعال  به منظور حذف موارد نامربوط روی عالمت ضربدر کلیک نمایید. این عمل منجر به 

   اطالعات مربوط به مقاله در لیست می شود.
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   افزودن مقاله جديد: ❖

جهت جستجو و اضافه نمودن   ( Search for missing documents)در انتهای جدول مقاالت، گزینه 

   مقاالت نویسنده که در لیست حاضر وجود ندارد قرار گرفته است.

  

  
  

 به منظور اضافه نمودن این دسته از مقاالت، ابتدا مقاله مورد نظر را از قسمت  

(Document Search)   در بانک اطالعاتیScopus .جستجو و عنوان آن را کپی نمایید  
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مرحله سوم، پنجره ای نمایان خواهد  در  ( Search for missing documents)پس از انتخاب گزینه 

اضافه کنید، عالوه بر این امکان   ( Article title) شد که در این قسمت عنوان کپی شده مقاله را در کادر 

 تایپ عنوان و یا قسمتی از آن در این کادر نیز وجود دارد. 

تی که مطابق با عنوان  انجام شده و مقاال Scopus، جستجو در مقاالت Searchدر نهایت با انتخاب کلید 

   وارد شده است، بازیابی و در همین پنجره نشان داده خواهد شد. 

  
  

را انتخاب نمایید   ( Add selected articles)که الزم است تیک مربوط به مقاله مورد نظر را فعال و کلید  

.   
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سازمانی هر یک را جهت انتخاب نام نویسنده مورد  انتخاب این گزینه، نویسندگان مقاله جاری و وابستگی 

 نظر، نمایان خواهد ساخت. در انتها با کلیک بر روی  

(Set author sequence)  . مقاله را به لیست مقاالت نویسنده اضافه نمایید ، 
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پس از اطمینان از تکمیل مقاالت نویسنده و حذف موارد نامربوط، این مرحله تکمیل و با انتخاب گزینه  

Next  .مرحله چهارم جهت بررسی نهایی اطالعات پروفایل نویسنده و مقاالت وی ارائه می گردد ، 

    

  :(Review profile) مرحله چهارم 

 Edit)چنانکه پس از بررسی همچنان نیاز به ویرایش پروفایل و مقاالت وجود دارد، با انتخاب گزینه 

document )    و یا انتخاب مرحله مورد نظر از نوار باالی جدول و یا کلیدback  مجددا مراحل قبل فعال و ،

  مرحله نهایی خواهید رسید.  ، بهNextامکان ویرایش برقرار خواهد شد. در غیر این صورت با انتخاب گزینه  
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 :(Submit changes) مرحله پنجم 

مرحله نهایی شامل: نام خانوادگی، نام و آدرس پست الکترونیک جهت ورود اطالعات نویسنده مورد نظر  

 میباشد. 

 این موارد را به منظور مکاتبه و ارائه نتیجه نهایی ویرایش پروفایل خود پر نمایید. 

  جهت تأیید کل اطالعات وارد شده در این فرایند ضروری است. Submitانتخاب گزینه  

  

  

    

  Scopusدرخواست اصالح اطالعات شما توسط بانک اطالعاتی  با اتمام فرآیند، پیغامی مبنی بر تایید دریافت  

 و ارسال ایمیلی جهت نهایی کردن درخواست شما نشان داده خواهد شد.  
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 انجام ويرايش از طريق پروفايل نويسنده: 

دارد، پس از  در صورتی که نویسنده دارای یک پروفایل واحد است و تنها نیاز به ویرایش این پروفایل وجود  

و انتخاب پروفایل مربوطه و ورود آن، با انتخاب گزینه   (مطابق توضیحات ابتدای راهنما)جستجوی نام خود 

(Request author detail corrections )   در این صفحه، مراحل انجام کار به شیوه ای مشابه با حالت

   اول ارائه خواهد شد.
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  در   مربوطه  تیم  از سوی  درخواست نویسنده،  سوی  از  نهایی تأیید  و مراحل  تکمیل از  پس  حالت  دو  هر  در 

Scopus گردد.    می اعمال تغییرات  از تأیید، پس و  بررسی 

  

سنجی صحیح   علم اطالعات با کامل  و  واحد  پروفایل یک تنها دارای نویسنده  پس از طی مراحل ذکر شده ،

  و  علمی همکاران ، تعداد  H-indexمقاالت، به  کننده استناد  مقاالت تعداد  استنادات، تعداد  تعداد مقاالت،)

  عنوان به پروفایل این  در  شده درج( Author ID)   کد نویسنده و بود خواهد ( مربوطه های گراف و جداول

ID باشد  می  مختلف   های در ارزیابی   قابل ارائه نویسنده، صحیح.  


