
 

  

راهنماي ادغام و ويرايش 

ه پايگادر  گانپروفايل نويسند

  اسكوپوساطالعاتي 

Guide to merging and editing 

author's profiles in the Scopus 

database  

 

    12نشريه شماره  - سنجيعلمواحد                                                                               

 

 
�و�� 
و	� و ���ور� �  
� عا��������� ����� و ���� ���ر



 
  گشاييجستار

 اصاختص شخصي پروفايل يك گرددميسازي پايگاه نمايه اين در هاآن مقاالت كه نويسندگاني تمامي به اسكوپوسپايگاه اطالعاتي 

سنده نوي سازماني وابستگي استنادات، تعداد مقاالت، تعداد ،نويسنده خانوادگي نام و نام مواردي همچون شامل پروفايل اين .دهدمي

)Affiliation(، عدد ،رشته موضوعي H-Index فردمنحصربه شناسايي شماره يك بوده و بر اين اساس به نويسنده )Author 

IDاشدب شدهنوشته مقاالت در مختلفي امالهاي و هاشيوه با و يا آدرس سازماني وي نويسنده نام كهيدرصورت حال .گيردمي علق) ت، 

 يابد. اين امراختصاص مي جديد Author ID يك و جديد يك پروفايل و به وي شدهشناختهيك نويسنده جديد  عنوانبهفرد  آن

 هايگزارش گرفتن هنگام شده و ممكن است نويسنده H-Index يتدرنهاو  استنادات مدارك، تعداد در اختالف آمدن وجود به باعث

 ها و يا ساير مراكزحائز اهميت است كه دانشگاه ازآنجا يژهوبهامر  ينا .آيد به دست فرد از متفاوتي و مختلف هايگزارش سنجيعلم

بپردازند و از همين روي  غيره و استنادات تعداد مقاالت، ،علمياعضاي هيئت H شاخص مقايسه به پايگاه اين بر اساسممكن است 

 هايتبرداش است ممكن صورت ينا غير درمهم بوده چراكه  بسيارپروفايل نويسنده  در موجود اطالعات بودن صحيح به توجه لزوم

  .پذيرد صورت آن سنجي ازعلم صحيح غير و نادرست

 امالي يا و نوشتار با نويسنده يك مدارك كليه به )Author ID( شناسايي شماره يكتنها  اختصاص و مشكل اين رفع منظوربه

 Request to Mergeدرخواست ادغام ( گزينه از توانمي، H-Index عدد و استنادات مقاالت، كل تعداد بازيابي يتدرنها و متفاوت

Authors( نمود استفاده.  

  

  Scopus اطالعاتي پايگاه در نامثبت

 Scopus پايگاه در عضويت با همچنين. نمود نامثبت پايگاه اين در بايستميابتدا  Merge Authors گزينه از استفاده منظوربه 

 رياج رسانييآگاه سيستم و نويسندگان نام كردن ادغام و ويرايش اطالعات، كردن ذخيره قبيل از پايگاه اين امكانات از توانمي

)Alert( كرد استفاده.  



 Create گزينه https://www.scopus.com آدرس به  Scopusاطالعاتي پايگاه به ورود از پس پايگاه اين در عضويت براي

account گزينه  انتخاب با فقط و نداريد نامثبت به نيازي ديگر بعدي مراجعات در. نماييد پر را عضويت فرم و انتخاب راsign in 

  .)زيرشكل ( ببريد بهره پايگاه اين امكانات از خود، عبور رمز و كاربري شناسه نمودن وارد و

  

در محل خود را  )ORCID( اركيد يرقمشانزدهتوانيد نام و نام خانوادگي خود و يا شناسه جهت جستجو در نام نويسندگان مي

  شكل زير)(وارد نماييد مربوطه 

  



  به شكل زير عمل كنيد: تبراي اضافه كردن مداركي كه متعلق به نويسنده است ولي زير نام او نيامده اس

  جستجو نماييد؛  search for an author profile نام خود را از طريق .1

 ؛را عالمت بزنيد خودنام  .2

  كليك نماييد. request merge to authors گزينه روي .3

(شكل كليك نمايد.  proceed to make changeروي گزينه  به وابستگي سازماني دقت كنيد اگر جز توليدات علمي شما بود

  شود.مراحل كار را دنبال كنيد. مدرك مربوطه به توليدات علمي شما اضافه مي و سپسصفحه بعد) 

  

 search for a missing براي جستجو در اسناد موجود در پايگاه به بخش جستجونشد  يترؤشما  مدنظراگر سند 

document صفحه بعد برويد (شكل(  



  

  

  :مهم بسيار نكته

 يك اسمي اشكال مختلف انواع جستجوي براي شوديم نگارش متفاوتي هاييوهش به مقاالت در نويسندگان اسامي اينكه به توجه با

 در ودش نوشته مدل چند به توانديم كه حروفي يا حرف يجابه كه مفهوم اين به. است مهم بسيار )*( كاراكتر از استفاده نويسنده

احمدي زاده و همه  ،نژادياحمدصورت  يندر اكه  *Ahmadi :مثالعنوانبه. كرد استفاده كتراكار اين از توانيم Scopus پايگاه

  اشكال نام خانوادگي آورده خواهد شد.

نويسندگان ديگر وجود ندارد. هر نويسنده با كلمه عبور و گذرواژه خود قادر به ادغام و ويرايش  و ويرايش امكان ادغام

  پروفايل خود است.

  



  

  

  .نماييد استفاده Request to merge authors گزينه از فرد يك متفاوت هاينام كردن انتخاب از پس قسمت اين در

 ،شدهانتخاب خانوادگي نام و نام شامل شدهانجام تغييرات لااعم از گزارشي (confirm author( ينهگز روي بر كليك از پس

 كليك را Submit هگزين تغييرات اين يدتائ صورت در و شودمي داده نشان شما براي شدهحذف يا اضافه مدارك سازماني، وابستگي

 .نماييد

  .دهدمي نشان پايگاه آن در را شما شدهخواسته تغييرات هفته چهار تا سه از پس حداكثر پوسوپايگاه اسك

 .شد خواهد رسانياطالع ايميل طريق از پوسواسك توسط درخواستي تغييرات اعمال از پس



  

  

  VOIP :1119توانيد با ما در ميان بگذاريد. شماره تماس در اين زمينه را مي يسؤالهرگونه 

  

  موفق باشيد

  سنجيواحد علم

  رساني دانشگاه بيرجندكتابخانه مركزي و مركز اطالع


