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Elsevier-ის სამეცნიერო გამოცემების ისტორია
• გამომცემლობა Elzevir დაარსდა
1580 წელს ლუიზ ელზევიერის
მიერ (Lowys (Louis) Elzevir)
ლეიდენის უნივერსიტეტში,
ჰოლანდია
•

1880 წელს, ლუიზ ელზევიერის
ტრადიციების გათვალისწინებით,
Jacobus George Robbers-მა დააარსა
თანამედროვე კომპანია Elsevier-ი

•

Elsevier-ში გამოქვეყნებული აქვთ:
გალილეო, ერასმუსი, დეკარტი,
ფლემინგი, ჟიულ ვერნი
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სტატიების წილი
Share of Journal Articles Published

Our Scientific Disciplines
Environmental Earth Sciences
Sciences
Social Sciences

26%

Elsevier

26%

Life sciences

Maths & computer
science

Others
Others
Physics

Wiley-Blackwell
Chemistry & Chemical
Engineering

APS
IOP

Health sciences

Springer

IEEE

AIP ACS
Wolters Kluwer

Taylor & Francis

Over one million English language research
articles published globally each year

Materials Science &
Engineering

300,000 English language research
articles published with Elsevier today
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Elsevier-ი 125 წელზე მეტია მჭიდროდ თანამშრომლობს
მეცნიერებთან
• 1997 –
ScienceDirect,
ელექტრონ
პირველი
ული
მასშტაბური
ელექტრონული
პლატფორმა STM
მიმართულებებით

•2004 –

• 2009 –

Scopus-ი სამეცნიერო
ლიტერატურის
აბსტრაქტებისა და
ციტირებების და
ხარისხიანი ვებ
რესურსების
უმსხვილესი ბაზა

SciVal, ონლაინ
ინსტრუმენტების
ნაკრები, რომლებიც
გამოიყენება
სამეცნიერო
პროდუქტიულობის
გასაზომად

• 2012– ელსევიერმა
შეიძინა Atira PURE
- კვლევების
მენეჯმენტის
სისტემა.

• 1847 – The Lancet
გამოაქვეყნა ანგარიში
პირველ საკეისროზე
ანესთეზიით

ნაბეჭდი

• 1858 – გამოიცა გრეის

ანატომია
Traditional Publishing

Solution Provider

Elsevier არის ერთ-ერთი ლიდერი ინტელექტუალური ინფორმაციის პროვაიდერთა შორის და
პიონერი ელექტრონული ინსტრუმენტების შექმნაში, რომლებიც საგრძნობლად აუმჯობესებენ
მეცნიერების და ჯანდაცვის პროდუქტიულობას და ხელს უწყობენ მომხმარებელს
გადაწყვეტილების მიღებაში.
Elsevier უზრუნველყოფს სამეცნიერო კვლევების საინფორმაციო მხარდაჭერას
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Scopus® 2015 და AD 2016
მონაცემები
ციტირებაზე

გამოყენებული ლიტერატურა
(References) 1996-დან

საკონფერენციო
მასალები

5.5 მლნ ჩანაწერი

ელ. წიგნები

პატენტები

75,000 დასახელება

24.4 მლნ

1970-დან

7 მლნ ჩანაწერი

120,000 დასახელება

50 მლნ პატენტი

Scopus არის რეფერირებადი სამეცნიერო ლიტერატურის აბსტრაქტებისა
და ციტირებების უდიდესი მონაცემთა ბაზა მსოფლიოს მასშტაბით

|
|
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Scopus-ში ჟურნალების განაწილება გამომცემლების
მიხედვით

Source: Scopus title list (May 2014)

|
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შედარება ყველაზე ავტორიტეტულ კონკურენტთან

~22K დასახელება

~12K დასახელება

Scopus
22,671

>5,000 გამომცემელი

Web of Science
12,491

განახლდება
ყოველდღიურად

3,300 გამომცემელი
განახლდება
ყოველკვირეულად

Scopus
7,410 (+78%)

Scopus
6,740 (+97%)

Scopus
4,436 (+50%)

Scopus
7,684 (+90%)

WoS
4,188

WoS
3,415

WoS
2,954

WoS
4,016

Physical Sciences

Health Sciences

Life Sciences

Social Sciences

Source: Web of Science Real Facts, Web of Science title list and Scopus’ own data (April 2014)
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ქვეყნების რანჟირება ბიბლიომეტრიული მაჩვენებლების მიხედვით
(SCImago Journal & Country Rank 2014 წლის მონაცემები)
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ქვეყნების რანჟირება ბიბლიომეტრიული მაჩვენებლების მიხედვით
(SCImago Journal & Country Rank 2014 წლის მონაცემები)
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საქართველოს შედარება მეზობლებთან
(SCImago Journal & Country Rank მონაცემებით)
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ქართული მეცნიერების წვლილი მეზობლებთან შედარებით
(SCImago Journal & Country Rank მონაცემებით)
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რაც მოიცავს Scopus-ი?
56.4 მლნ ჩანაწერზე მეტი 22,025 სერიული დასახელებიდან და
75,539 წიგნიდან
21.3 მლნ ჩანაწერი 1996-მდე | 35.1 მლნ ჩანაწერი 1995 შემდეგ
 შინაარსი > 5,000 გამომცემლიდან
 “სტატია ბეჭდვაში” > 3,750 დასახელებიდან

 სათაურები 105 სხვადასხვა ქვეყნიდან, ყველა

გეოგრაფიული რეგიონიდან
 40 “ადგილობრივ” ენაზე
 2,800 მეტი ღია წვდომის ჟურნალი

Scopus იდეალურია სხვა პროდუქტებთან შედარებით, იმიტომ რომ
ფართოდ აშუქებს გლობალურ, მნიშვნელოვან კვლევებს და თავისი
ჩაშენებული ინსტრუმენტების გამოყენებით საშუალებას იძლება
ვადევნოთ თვალი, გავაანალიზოთ და მოვახდინოთ შედეგების
ვიზუალიზაცია

| |1414
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რაც მოიცავს Scopus-ი?

ფიზიკური
მეცნ.
7,456
ჯანდაცვის
მეცნ.
6,834

ჟურნალები

კონფერენციები

წიგმები

პატენტები

21,150 რეფერირებადი ჟურნალი
367 დარგობრივი ჟურნალი

82k ღონისძიება
6.8M ჩანაწერი
(12%)
Conf. expansion:
1,017 კონფ-ცია
6,022 საკ.ღონისძ.
410k საკ. სტატია
5M ციტირება

512 წიგნის სერია
- 28K ტომი
- 1.0M ერთეული

24M პატენტი
5 ძირითადი
საპატენტო
ოფისიდან

- სრული მონაცემები,
აბსტრაქტები და ციტირებული
სოციალური ლიტერატურა (1995-დან)
მეცნ.
- >2,800 სრულად ღია წვდომის
8,042
დასახელება
- არქივი 1823-მდე
სიცოცხლის - მონაცემები დაფინანსების
შემსწ. მეცნ. წყაროებზე პუნქტიდან
4,509
“Acknowledgment”

ძირითადად
ფიზიკისა და
საინჟინრო
მეცნიერებებში

75,539 წიგნი
-621K ერთეული
Books expansion:
120K წიგნი 2015თვის
- ფოკუსი
სოციალურ და
ჰუმანიტარულ
მეცნ.

• UK
• US
• Japan
• Europe
• World
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როგორ ეხმარება Scopus მკვლევარს
Scopus განკუთვნილია მეცნიერებისთვის, მკვლევარებისთვის,
მასწავლებლებისთვის,
R&D
პროფესიონალებისთვის
ვისაც
სჭირდებათ მოქნილი, მოხერხებული, ეფექტური საინფომრაციო
სივრცე, სადაც მარტივად შესაძლებელია კვლევის შედეგების ძიება,
აღმოჩენა და ანალიზი:

• აღმოაჩინეთ თუ რა შედეგები უკვე არსებობს სამეცნიერო სამყაროში
• გადაწყვიტეთ სად და ვისთან გსურთ თანამშრომლობა /
პარტნიორობა
• აკონტროლეთ კვლევის გავლენა; მოახდინეთ კვლევების
გლობალური ტენდენციების მონიტორინგი
• ჩაატარეთ იდენფიცირება და ანალიზი, თუ რომელი ჟურნალი
წაიკითხოთ და სად წარადგინოთ სტატია დასაბეჭდად

• ეხმარება მკვლევარებს მართონ თავიანთი კარიერა ციტირების და hინდექსების დათვლით
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რა კრიტერიუმებით ხდება კონტენტის შერჩევა Scopus-ში?
Scopus-მა რომ განიხილოს, თითოეული დასახელება უნდა აკმაყოფილებდეს ყველა
მინიმალურ კრიტერიუმს:
რეცენზირებადი
Peer-review

ინგლისური
აბსტრაქტი
English
abstracts

რეგულარული
გამოცემა
Regular
publication

რეფერენსები
ლათინური
შრიფტით
Roman script
references

პუბლიკაციის
ეთიკის
რეგულაციები
Pub. ethics
statement

შერჩეული დასახელებები მოწმდება “Content Selection & Advisory Board” (CSAB)
საბჭოს მიერ შემდეგი 14 კრიტერიუმის მიხედვით:
ჟურნალის პოლიტიკა

შინაარსის ხარისხი

ჟურნალის რეპუტაცია

რეგულარობა

Journal Policy

Quality of Content

Journal Standing

Regularity

ონლაინ
ხელმისაწვდომობა

Online Availability

• სარედაქციო კოლეგიის • დარგში აკადემიური
კონცეფციის/პოლიტიკის კუთხით შეტანილი
დამაჯერებლობა
წვლილი

• ჟურნალის სტატიების • გამოცემის
ციტირებადობა Scopus- პერიოდულობა არ
ში
ირღვევა

• შინაარსი
ხელმისაწვდომია
ონლაინ

• რეცენზირების ტიპი
• რედაქტორების
მრავალფეროვნება
(გეოგრაფიული
განაწილება)
• ავტორების
მრავალფეროვნება
(გეოგრაფიული
განაწილება)

• რედკოლეგიის
რეპუტაცია

• ჟურნალის
ინგლისურენოვანი
ვებგვერდი
• ჟურნალის
ვებგვერდის ხარისხი

• რამდენად მკაფიოდ
არის დაწერილი
აბსტრაქტი
• დასახულ სფეროსთან
და ამოცანებთან
შესაბამისობა და
ხარისხი

• რამდენად კარგად
იკითხება სტატია

Info: http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
Questions: titlesuggestion@scopus.com
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დაფინანსების წყაროების ინდექსაცია Scopus-ში
რა დაფინანსების წყაროები:
- დამფინანსებელი ორგანიზაციის სრული
დასახელება, აკრონიმი და გრანტის
ნომერი აღებული სტატიის
acknowledgments სექციიდან
- FundRef ონტოლოგიის გამოყენების
შესაძლებლობა
- დაწყებული 2013 წლიდან

FUNDREF ONTOLOGY:
- მხოლოდ ის დაფინანსების წყაროები,
რომლების მოხვდა FundRef ontology-ში
- დაახლოებით 5,000 დაფინანსების
წყარო შედის FundRef-ში
-Scopus კონტენტის დამუშავებისას
ახალი დამფინანსებელი წყარო
განიხილება როგორც კანდიდატი
-2014 იანვრიდან დაახლოებით 1,000
ახალი კანდიდატი დაემატება FundRef
ყოველთვიურად
Scopus-ში დაფინანსების წყაროების მოძიება შესაძლებელია გაფართოებულ ძებნაში შემდეგი ველების
გამოყენებით: FUND-SPONSOR | FUND-ACR | FUND-NO
მაგალითად, შემდეგი ტერმინის “FUND-SPONSOR(National Science Foundation)” შეყვანის შედეგად მივიღებთ ყველა სტატიას,
სადაც National Science Foundation მოხსენიებულია, როგორც დამფინანსებელი ორგანიზაცია acknowledgments სექციაში.
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ანალიზი და მეტრიკა SCOPUS-ში
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ჟურნალების რეიტინგები Scopus-ში: SNIP, IPP & SJR
www.journalmetrics.com
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ჟურნალების რეიტინგები Scopus-ში: SNIP, IPP & SJR
SNIP
•

SNIP=Sourced Normalized Impact per Paper
- კონტექსტის დაზუსტებული მაჩვენებელი
(მეტრიკა) დარგობრივი სფეროების
მიხედვით

SJR
•

SJR=SCImago Journal Rank –
პრესტიჟის მაჩვენებელი (მეტრიკა)

IPP
•

IPP= About Impact per Publication –
მეტრიკა მსგავსი იმპაქტ-ფაქტორისა,
ითვლება ბოლო სამი წლის ციტირების
მიხედვით
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ჟურნალების ანალიზატორი

22

Sales Training 101

ალტმეტრიკა (Altmetric)
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ავტორების და ორგანიზაციების
პროფაილები
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Scopus-ში ორგანიზაციების პროფაილები
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ვინ იყენებს და რა სარგებლობა (key benefits) მოაქვს Scopus-ს?
Scopus გათვლილია
აკადემიური წრისთვის და
ზოგადად კვლევებისა და
განვითარების (R&D)
პროფესიონალებისთვის,
ვისაც სურს:
• გაარკვიოს რა კვლევა
არსებობს უკვე
• იპოვოს ახალი იდეები
• გადაწყვიტოს ვისთან, სად
და რა მიმართულებით
ითანამშრომლოს
• თვალი ადევნოს კვლევების
წვლილს და გლობალურად
კვლევის ტენდენციებს
• განსაზღვროს რომელი
ჟურნალი წაიკითხოს და
სად გამოაქვეყნოს სტატია
ეხმარება მკვლევარს კარიერის
მართვაში ციტირების და hინდექსის დათვლით

| |2828
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Scopus მხარს უჭერს მომხმარებლის მიზნებს როგორც
ინსტიტუციურ, ასევე ინდივიდუალურ დონეზე
POST-DOC
მკვლევარი
• როგორ
დავრწმუნდე რომ
არ გამომიტოვებია
მნიშვნელოვანი
ინფორმაცია?
• როგორ მივიღო
ახალი
მიმართულებების
მოკლე
მიმოხილვა?
• რომელ
ჟურნალებში
გამოვაქვეყნო რომ
უკეთ გამიცნოს
სამეცნიერო
საზოგადოებამ?
• როგორ მივიღო
მუდმივი
თანამდებობა და
ავინაღლო
კარიერა?

• როგორ მოვიძიო
დაფინანსება?

უფროსი მეცნიერი
• როგორ შევადარო
ჩემი თავი/ჩემი
სამეცნიერო
ჯგუფი
კოლეგებს/კონკურ
ენტებს?
• სხვებმა
რამდენჯერ
გააკეთეს
ციტირება ჩემზე?
• ვისთან
ვითანამშრომლო
ჩემი
პუბლიკაციების
წარმატებით
გამოქვეყნების და
ციტირების
გაზრდის მიზნით?
• როგორ მივიღო
დაფინანსება?

ბიბლიოთეკარი
• როგორ
გავაუმჯობესო
ბიბლიოთეკის
რესურსების
გამოყენება?
• აქვს თუ არა ჩემს
მომხმარებელს
წვდომა
საუკეთესო და
მნიშვნელოვან
სამეცნიერო
ლიტერატურაზე?

კვლევითი
სტრუქტურების
ხელმ-სთვის
• როგორ გავზარდო
და ოპტიმიზირება
გავუკეთო ჩემი
ინსტიტუტის
რესურსებს და
დაფინანსებას?
• როგორ გავზარდო
ჩემი
ორგანიზაციის
პრესტიჟი და
რეიტინგი?
• სისტემატურად
როგორ გავზარდო
ჩემი ინსტიტუტის
/ დეპარტამენტის
პროდუქტიულობა
?

კორპორაციულ
მკვლევარებისთვის /
ინფორმაციის სპეცსთვის

• როგორ მივიღო
ახალი
მიმართულებების
მოკლე
მიმოხილვა?
• რაზე მუშაობენ
ჩემი
კონკურენტები?

• ვინ არის წამყვანი
გარკვეულ
მიმართულებაში?
• როგორ გავზარდო
პროდუქტიულობა
და შევამცირო
დანახარჯი/დრო
მარკეტამდე?
• როგორ
გამოვიყენო
მაქსიმალურად
ჩემი კომპანიის
რესურსები?
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Scopus is the Gold standard: 150-ზე მეტი წამყვანი სამეცნიეროკვლევითი ორგანიზაცია ეყრდნობა Scopus-ის მონაცემებს
UK REF
Queen’s
University
Belfast

Michigan Corporate
Relations Network

MD Anderson

UK BIS

Kiel
University

Russian Foundation
of Basic Research

Ural Federal
University

STINT
Danish BFI

Estonia Research Council
NCN Poland
Germany IFQ
European Commission & ERC
FCT Portugal
NSF
ISTIC
Peking
Italy ANVUR
University
Gazi

Keio
University

University
ReachNC

IISER

CAPES Brazil

Nigerian
Government

TCI NRF -Korea
Thailand

Nanyang
Technological
University
ERA 2014

Rankings:
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http://blog.scopus.com/

თვალი ადევნეთ უახლეს
ინფორმაციას: Scopus Blog &
Twitter

http://twitter.com/Scopus

www.elsevier.com/scopus

Sales Training 101

| |3232
|

დოკუმენტების ძიება / როგორ დავიწყოთ ძებნა - scopus.com
1. ძებნა დოკუმენტებით
ეს არის Scopus-ის საწყის გვერდზე განთავსებული
ძიების მთავარი ფანჯარა. იმისათვის რომ დაიწყოთ
ძიება შეიყვანეთ პირველივე ველში შესაბამისი
ტერმინები
2. ძიება ავტორით
გარკვეული ავტორის სტატიების მოსაძიებლად
გადადით ჩანართზე Author Search და ძიების ველში
ჩაბეჭდეთ ავტორის გვარი, სახელი
3. ძიება ორგანიზაციით
გარკვეული ორგანიზაციის სტატიების მოსაძიებლად
გადადით ჩანართზე Affiliation Search და ძიების
ველში ჩაბეჭდეთ ორგანიზაცცის დასახელება.
4. წყაროების დათვალიერება
Scopus-ში არსებული ყველა ჟურნალის, წიგნის
კოლექციის, პროფესიული გამოცემის,
საკონფერენციო მასალის დათვალიერება ანბანის
მიხედვით
5. ჟურნალების ანალიზი
ჟურნალების ანალიზი (დეტალები იხ. ქვემოთ).
6. ლოგიკური ოპერატორები
საძიებო ტერმინების გასაერთიანებლად შეარჩიეთ
საჭირო ლოგიკური ოპერატორი (და (AND), ან (OR),
არა (AND NOT))
7. ძიების ველების შერჩევა
შეარჩიეთ რომელ ველებში უნდა განხორციელდეს
ძიება
8. ძიების სტრიქონის დამატება
რამოდენიმე საკვანძო სიტყვით/პარამეტრით
ძიებისთვის დააჭირეთ ღილაკს Add search field
(ძიების სტრიქონის დამატება).

9. შეზღუდვები
მართეთ ძიება, შეზღუდეთ/დააკონკრეტეთ ძების პარამეტრები:
დააზუსტეთ წელი/წლები, დააკონკრეტეთ დოკუმენტის ტიპი, თემა
10. ძიების ისტორია
ველში აისახება ძიების ისტორია. ისტორია წაიშლება სესიის
დასრულების შემდეგ
11. გაერთიანებული ძებნა
ძიების ისტორიის ველში «Combine Queries» შეგიძლიათ შეიტანოთ იმ
მიმდინარე სესიის ძიების ნომრები, რომლის გაერთიანებაც გსურთ.
გაერთიანება ხდება # სიმბოლოს და ლოგიკური ოპერატორების - AND,
OR, AND NOT - გამოყენებით
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დოკუმენტების ძიება / სორტირების და დაზუსტების პარამეტრები
1. შეტყობინების დაყენება
ამ ოფციის დაყენებით
ჩატარებული ძიების
პარამეტრების შესაბამისი
ახალი სტატიის
გამოქვეყნებისთანავე
გამოიგზავნება შეტყობინება
ელ. ფოსტაზე ან RSS-ით
2. შედეგების ანალიზი
დაწკაპეთ, რომ ნახოთ ძიების
შედეგების ანალიზი. გრაფიკის
სახით გამოტანილი
დოკუმენტების რაოდენობა,
გამოქვეყნების აქტივობა,
წყაროები, ავტორები, და ა.შ.
3. ძიების შედეგების რაოდენობა
ასახავს ნაპოვნი დოკუმენტების რაოდენობას
4. ძიება შედეგებში
დამატებითი ძიება შედეგებში
5. შედეგების დაზუსტება
Refine Results პანელის გამოყენებით შესაძლებელია ძიების შედეგების შეზღუდვა/დაზუსტება გარკვეული
კატეგორიების მიხედვით. მაგალითად, შესაძლებელია ძიების შედეგების გამოტანა მხოლოდ კონკრეტული
ავტორის მიხედვით, ან პუბლიკაციის გამოქვეყნების წელის მიხედვით და ა.შ.
ასევე შესაძლებელია გარკვეული კრიტერიუმების მიხედვით შედეგების გამორიცხვა
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დოკუმენტების ძიება / სორტირების და დაზუსტების პარამეტრები
6. შედეგების
დამუშავება
ექსპორტი:
ბიბლიოგრაფიულ
ინფორმაციას
გაუკეთეთ ექსპორტი
სპეციალური
პროგრამებში Mendeley
ან RefWorks, ან
ფორმატებში: RIS, CSV,
BibTex, Text. თუ
სარგებლობთ
RefWorks, შეგიძლიათ
მიაბათ RefWorks
თქვენი ID/PW მენიუ
«My settings»
გამოყენებით.
ჩამოტვირთვა: ჩამოტვირთეთ PDF-ფაილების პაკეტი და მიანიჭეთ ავტომატურად სახელები გარკვეული
წესების მიხედვით. სახელი შეიძლება წარმოადგენდეს კომბინაციებს: ავტორის სახელი, გამოქვეყნების წელი,
სტატიის, ჟურნალის დასახელება და ა.შ. ერთიანად შესაძლებელია მაქსიმუმ 50 ფაილის ჩამოტვირთვა, თუ
PDF ხელმისაწვდომია. მოითხოვება Java-ს დაყენება.
ციტირების მიმოხილვა: გაანალიზეთ დოკუმენტები, რომლებშიც ციტირება ხდება შერჩეულ სტატიებზე
ციტირებადი დოკუმენტების დათვალიერება: დაათვალიერეთ ყველა დოკუმენტი, სადაც ციტირება ხდება
თქვენს მიერ შერჩეულ სტატიებზე
მეტი: იხ. პუნქტი 10
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დოკუმენტების ძიება / სორტირების და დაზუსტების პარამეტრები
7. დოკუმენტის ვრცელი
ჩანაწერი
სტატიის სახელწოდებაზე
დაწკაპუნებით გადახვალთ
დოკუმენტის ვრცელი
ჩანაწერის გვერდზე აბსტრაქტით და
გამოყენებული
ლიტერატურის სიით. ამ
გვერდიდან ასევე
შესაძლებელია:
• გამომცემლის გვერდზე
ნახვა;
• აბსტრაქტის ნახვა;
• შესაბამისი
დოკუმენტების ნახვა
8. გადასვლა სრულ ტექსტზე
ღილაკზე View at Publisher დაწკაპუნებით გადადიხართ სტატიის სრულ ტექსტზე, რომელიც განთავსებულია
გამომცემლის ვებგვერდზე (თუ გაქვთ სრული ტექსტის ნახვის უფლება)
9. სორტირების პარამენტრები
სტანდარტულად შედეგები ლაგდება გამოქკვეყნების წლის მიხედვით. შედეგები შეგიძლიათ დაალაგოთ:
ციტირების, მნიშვნელოვნების, ავტორის და წყაროს მიხედვით
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დოკუმენტების ძიება / სორტირების და დაზუსტების პარამეტრები
10. მეტი
ციტირებული
ლიტერატურის ნახვა
(View references): ყველა
იმ დოკუმენტის ნახვა,
რომლებზეც გაკეთდა
ციტირება სტატიაში
საკუთარ სიაში
დამატება (Add to my
list): დაამატეთ
სტატიები დროებით
სიაში. მოგვიანებით ამ
დოკუმენტების ნახვას
შეძლებთ “My list”
მენიუში, ან შეინახეთ
ახალი სათაურით

შექმენით ბიბლიოგრაფია (Create bibliography): შექმენით ბიბლიოგრაფიული ლიტერატურის სიები,
გამოყენებული ლიტერატურის ჩაწერის სტარდარტების მიხედვით
ელექტრონული ფოსტა (E-mail): გააგზავნეთ სტატიები ელ. ფოსტით
ბეჭდვა: სტატიის დასაბეჭდ ფორმატში მოქცევა
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ანალიზი / ციტირების მიმოხილვა

1. ციტირებადი დოკუმენტების
რაოდენობა

2. ციტირებების საერთო რაოდენობა
ყოველი სტატიის ციტირების
რაოდენობა წელიწადში
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ანალიზი / ციტირების მიმოხილვა

3. ავტორის პროფილში
ციტირებების
რაოდენობის ნახვა
იგივეა რაც ავტორის
პროფილი Scopus-ში
4. ავტორის მონაცემების
ნახვა
ჩაშენებული
ინსტრუმენტების
საშუალებით გარკვეული
მონაცემების
ანალიზი/დათვალიერება
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ანალიზი / შედეგების ანალიზი
ძიების შედეგების გამოტანის შემდეგ მომხმარებელს შეუძლია დააჭიროს ღილაკს
“Analyze results” (შედეგების ანალიზი). გაიხსნება ახალი ფანჯარა რამოდენიმე
ჩანართით. ინფორმაციის უკეთ გაგებისთვის და გაანალიზებისთვის ყოველ ჩანართზე
წარმოდგენილია შესაბამისი გრაფიკები და დიაგრამები. გრაფიკები მოიცავს ტექსტურ
ველებს განმარტებებით.

1. შედეგების ანალიზი (Analyze results)
ეს მენიუ განთავსებულია ძიების შედეგების გვერდზე
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ანალიზი / გაანალიზეთ შედეგები

2. ძიების პარამეტრები
განლაგებულია შემდეგი თანმიმდევრობით: წელი, წყაროს დასახელება, ავტორის
სახელი, ორგანიზაციის დასახელება, ქვეყანა, დოკუმენტის ტიპი, თემატიკა
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ჟურნალების შედარება (www.journalmetrics.com)

1. ჟურნალების შედარებისთვის დააჭირეთ მენიუს “Compare Journals”
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ჟურნალების შედარება (www.journalmetrics.com)
2. ჟურნალების ძებნა
ამ ველში შეიყვანეთ ჟურნალის
დასახელების ნაწილი
3. შეფასების პარამეტრები
შეადარეთ ჟურნალები სხვადასხვა
კრიტერიუმებით
SJR (SCImago Journal Rank)
გამოთვლის ალგორითმი არის Google®
PageRank გამოთვლის მსგავსი. ეს
პარამეტრი ითვალისწინებს ციტირების
რეიტინგს (რამდენად ხარისხიანი
ჟურნალებიდან ხდება ციტირება
მოცემულ ჟურნალზე) და
შესაძლებლობას იძლევა ჟურნალების
შედარების სფეროების მიხედვით

SNIP (Source Normalized Impact per Paper) იმის გათვალისწინებით, რომ სხვადასხვა სფეროში ციტირების
სხვადასხვა კულტურაა, ეს მეტრიკა კორექტირებას უკეთებს ციტირებების თანაფარდობას სფეროების
მიხედვით და იძლევა საშუალებას შევადაროთ ჟურნალები სხვადასხვა სფეროდან
ციტირება (Citations) ციტირების საერთო რაოდენობა ერთ წელიწადში
დოკუმენტები (Documents) სტატიების საერთო რაოდენობა, რომელიც გამოქვეყნდა ჟურნალში ერთი წლის
განმავლობაში
არაციტირებადი დოკუმენტების პროცენტი (Percent Not Cited) პროცენტულად ასახავს არაციტირებად
სტატიებს წელიწადში სტატიების სრულ რაოდანობასთან მიმართებაში
მიმოხილვითი სტატიების პროცენტი (Percent Reviews) პროცენტულად ასახავს ჟურნალის სტატიებს,
როლმებიც გადიან მიმოხილვითი სტატიების კატეგორიაში
4. ჟურნალის არჩევა: ორჯერ დაწკაპეთ ჟურნალის სათაურზე, რომ დაემატოს შესადარებელი ჟურნალების სიას
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ინსტრუმენტები ავტორებისთვის / ძიება ავტორით და ავტორის
პროფილით
Scopus-ი იძლევა საშუალებას გავაანალიზოთ ავტორის, ან მისი გარკვეული სტატიების ციტირება. ავტორის
გვერდზე ასევე შესაძლებელია ავტორის ყველა სტატიის, მისი h-ინდექსის და ა.შ. ნახვა

1. ძიება ავტორით
ავტორით ძიებისთვის
გადადით ჩანართზე Author
Search
2. ავტორის სახელი
ჩაბეჭდეთ ავტორის გვარი და
ინიციალები, ან სახელი. ასევე
შესაძლებელია ავტორის ძიება
ორგანიზაციის მითითებით
3. ავტორის პროფილის ნახვა
ავტორის სახელზე
დაწკაპუნებით გაიხსნება
ავტორის საინფორმაციო
გვერდი - პროფილი. სახელზე
მაუსის მიტანით გამოჩნდება
მენიუები: «view last title»
(«ბოლო ნამუშევრის ნახვა») და
«documents» («დოკუმენტები»)
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ინსტრუმენტები ავტორებისთვის / ინფორმაცია ავტორზე
1. ავტორის პროფილი
ავტორის გვერდზე ნახავთ
მის: სტატიებს, ორგანიზაციას,
ORCID ID, ციტირებად
დოკუმენტებს, h-ინდექსს;
ასევე შეგიძლიათ
გაანალიზოთ ავტორის
ციტირება
2. ინფორმაცია სტატიებზე
Documents ასახავს ავტორის
სტატიების რაოდენობას.
Author Evaluator გარკვეული
პარამეტრებით გრაფიკის
სახით ასახავს ავტორის
შემოქმედებას. RSS-ით ან ელფოსტით რომ მივიღოთ
შეტყობინება ამ ავტორის
ახალი სტატიის
გამოქვეყნებაზე უნდა
გავიაროთ ავტორიზაცია
სისტემაში.
3. ციტირებები
Citations-ით შესაძლებელია ინახოს, თუ რა დოკუმენტებში გაკეთდა ციტირება მოცემული ავტორის
სტატიებზე. გაანალიზეთ რამდენადაა ავტორის სტატიები ციტირებადი (View citation overview).
4. h-ინდექსი
აფასებს ავტორს გამოქვეყნებული ნამუშევრების და სხვა დოკუმენტებში ციტირების რაოდენობის მიხედვით.
ინდექსი გამოისახება h-ით სტატიებისთვის, რომლებიც ციტირებულია არანაკლებ h-ჯერ, დაწყებული 1996
წლიდან. შესაძლებელია გრაფიკული ასახვა (View h-graph)
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ინსტრუმენტები ავტორებისთვის / ინფორმაცია ავტორზე
5. ჩანართები
სამი ჩანართი დოკუმენტები(Documents),
ციტირებული დოკუმენტებში
(Cited by documents) და
თანაავტორების რაოდენობა
(co-authors).
6. მისდიეთ ავტორს (Follow
this Author)
გაიარეთ ავტორიზაცია
იმისათვის რომ გაააქტიუროთ
შეტყობინებების ოფცია. ამ
ოფციის გააქტიურებით
მიიღებთ შეტყობინებებს
გარკვეული ავტორის მიერ
ახალი ნაშრომების
გამოქვეყნებაზე. გაიარეთ
ავტორიზაცია იმისათვის რომ
მიიღოთ შეტყობინება
ციტირებაზე (Author Citation
Alert)

7. ORCID
დაამატეთ დოკუმენტები თქვენს პროფილში ORCID-ზე (Open Research and Contributor Identifier) ან/და
შექმენით თქვენი პროფილი ORCID-ზე.
8. მოთხოვნა ავტორის მონაცემების შესწორებაზე/კორექტირებაზე
შეგიძლიათ მოითხოვოთ მონაცემების შესწორება
9. გრაფიკი
გრაფიკი ასახავს დოკუმენტების რაოდენობას და ბოლო 10 წლის ციტირებას. გრაფიკის ნებისმიერ წერტილზე
დაწკაპუნებით გადახვალთ დოკუმენტების და ციტირების სიაზე.

Sales Training 101

| |4646
|

რეგისტრაცია / პერსონალური ფუნქციების გამოყენება

დარეგისტრირდით მომხმარებლად
(შეიყვანეთ თქვენი ელ.-ფოსტა, რომელიც
შემდგომ იქნება თქვენი “მომხმარებლის
სახელი” (USERNAME) და პაროლი) და
დააყენეთ პერსონალური ფუნქციები,
მაგალითად შეტყობინებები ელ. ფოსტაზე.
იგივე მომხმარებლის სახელით და
პაროლით შეგიძლიათ გამოიყენოთ
ScienceDirect-თვის
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ძიების წესები
ზოგადი წესები
ასოების რეგისტრს მნიშვნელობა არა აქვს.
თუ ძიების ველში სიტყვას ჩავწერთ არსებით სახელში და მხოლობით რიცხვში, შედეგში ასევე
აისახება ამ სიტყვის მრავლობითი რიცხვი და ყველა ბრუნვა (ზოგიერთი გამონაკლისის გარდა)
ბერძნული ასოების ნებისმიერ ფორმატით შეყვანისას (α ან alpha, β ან beta) შედეგში
გათვალისწინებული იქნება ორივე ვარიანტი
ძიების ველში სიტყვების ამერიკული ან ბრიტანული ვარიანტით ჩაწერით (colour, color ან tyre,
tire) ) შედეგში აისახება ორივე ვარიანტი
ფრაზების ძიება
ჰარით დაშორებული რამოდენიმე სიტყვა, სისტემით აღიქმება როგორც AND (და) ოპერატორით
გაერთიანებული სიტყვები. ფრაზის ძიებისთვის, ფრაზა უნდა ჩასვათ ბრჭყალებში ან ფიგურულ
ფრჩხილებში
• « » ბრჭალებში ჩასმული ფრაზისთვის მოიძებნება ყველა შესაბამისი ფრაზა. შედეგები აისახება
როგორც მხოლობით, ასევე მრავლობით რიცხვებში (ზოგიერთი გამონაკლისის გარდა).
სიმბოლოები გათვალისწინებული არ არის. მაგალითად, თუ ძიების ველში ჩავწერთ «ინტერნეტ-საიტი» , შედეგად გამოვა შემდეგი კომბინაციები: ინტერნეტ-საიტი, ინტერნეტ
საიტი, ინტერნეტ-საიტები და ა.შ.
• ფიგურული ფრჩხილებით { } გამოყოფა შედეგად მოგვცემს კონკრეტულ ფრაზებს. ძიება
შეიზღუდება კონკრეტულად ჩაწერილ ფრაზამდე. ამ შემთხვევაში სიმბოლოები
გაითვალისწინება. მაგალითად, თუ ძიების ველში ჩავწერთ{ინტერნეტ-საიტი} შედეგში

აისახება მხოლოდ ის დოკუმენტები, სადაც კონკრეტულად ამ ორი სიტყვის კომბინაციაა.
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ძიების წესები
ჯგუფური სიმბოლოები
* ცვლის ნებისმიერი რაოდენობის სიმბოლოებს
მაგ.: თუ ვეძებთ ტოქსი* შედეგად გამოვა ყველანაირი ვარიანტი: ტოქსინი, ტოქსიკური,
ტოქსიკოლოგია და ა.შ.
? ცვლის ერთ სიმბოლოს
მაგ.: თუ ვეძებთ stre?? შედეგად გამოვა ვარიანტები: stress, street, stream და ა.შ.

აბრევიატურის ძების დროს შესაბამისი ასოები დააშორიეთ ერთმანეთს ჰარით
მაგ.: თუ ეძებთ ჟურნალს JBI (for Journal of Biomedical Informatics), შეიყვანეთ J B I.
ლოგიკური ოპერატორები და ოპერატორები, რომლებიც განსაზღვრავენ შესაბამისობის ხარისხს

And (და) სტატიების მოძიება, რომლებიც შეიცავენ ორ სიტყვას: food And poison
Or (ან) სტატიების მოძიება, რომლებიც შეიცავენ ერთ-ერთ სიტყვას მაინც: weather OR climate
And Not (არა) სტატიების მოძიება, რომლებიც შეიცავენ სიტყვას ოპერატორამდე და არ შეიცავენ
სიტყვას მითითებულს ოპერატორის შემდეგ: tumor AND NOT malignant
W/n ძიების შეზღუდვა მოცემულ სიტყვებს შორის n სიტყვამდე, სიტყვების თანმიმდევრობას
მნიშვნელოა არა აქვს: Pain W/5 morphine
PRE/n ძიების შეზღუდვა მოცემულ სიტყვებს შორის n სიტყვამდე, სიტყვების თანმიმდევრობა
ფიქსირებულია: newborn PRE/3 screening
ოპერატორების პრიორიოტეტები:

1. OR 2. W/n ან PRE/n 3. AND 4. AND NOT
დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მოიძიოთ შემდეგ მისამართზე: www.elsevier.com/scopus
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SD ‘Freedom Collection’ (ჩვენთვის შეძენილია მხოლოდ „თავისუფალი კოლექცია“,
რომელიც მოიცავს კონტენტს 24 დარგობრივი სფეროდან, ე.წ. Backfiles-ის გარდა)

+50%
კონტენტის 6
დარგობრივი
სფეროდან
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ScienceDirect

შეძენილია მხოლოდ თავისუფალი კოლექცია (Freedom Collection)

sciencedirect.com

წიგნები შეძენილი არ არის!

8

1

2
7

1. საკვანძო სიტყვები
2. ავტორის გვარი, სახელი
3. ჟურნალის/წიგნის სათაური
4. ტომი
5. გამოცემა
6. გვერდი
7. გაფართოებული ძებნა
8. ღია წვდომის კონტენტი

| |5151
|

3

4

5

6
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ScienceDirect - ღია წვდომის ჟურნალები / სტატიები
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ScienceDirect / ძიება
განახორციელეთ სწრაფი ძიება, Quick Search ველში საკვანძო სიტყვების შეყვანით.
ძიების შედეგში ნახავთ შერჩეული თემატიკის მიხედვით ყველანაირ ინფორმაციას
(სტატიებს, საკონფერენციო მასალას, ნახაზებს, ვიდეოჩანაწერებს და ა.შ.)

Advanced Search - გაფართოებული
ძებნა ძიების პარამეტრების
დაკონკრეტების საშუალებას იძლევა.
მაგალითად კონკრეტული კვლევის
საგნით, გარკვეული წყაროების
მიხედვით, ან დროის გარკვეული
დიაპაზონით. ასევე შეგიძლიათ
განახორციელოთ პროფესიონალური
ძებნა (Expert search).
ძიებისთვის შეგიძლიათ შეარჩიოთ
ოთხი ჩანართიდან ერთ-ერთი:
(Journals (ჟურნალები), Books
(წიგნები), Reference Works
(საცნობარო გამოცემები) და Images
(სურათები)).

Sales Training 101

| |5555
|

ScienceDirect / შედეგების დათვალიერება
ძიების შედეგად გამოტანილი წყაროების სიიდან სასურველი დოკუმენტი შეგიძლიათ
დაათვალიეროთ HTML (სათაურზე დაწკაპუნებით) ან PDF ფორმატებში.
ჩამონათვალში სათაურის მარჯვენა მხარეს განთავსებული ღილაკის ფერით
შეიტყობთ რა ტიპის წვდომა გაქვთ დოკუმენტზე (სრული წვდომა; რესურსი ნაყიდი
არ არის, რესურსი ღიაა )

აბსტრაქტის სანახავად დააჭირეთ ღილაკს Abstract.
შესაძლებელია ძიების შედეგების სურათებით დათვალიერება (See Image Results).
ძების შედეგები შესაძლებელია დაალაგოთ მნიშვნელოვნების (Relevance) მიხედვით
(სტანდარტული განლაგება - by default) ან თარიღით (Date).
ძიების შედეგების სიიდან შესაძლებელია შემდეგი ოპერაციების განხორციელება:
– ყიდვა
– ექსპორტი სხვადასხვა ფორმატში
– Download PDFs ფუნქციის დახმარებით შესაძლებელია 25-მდე სტატიის
ჩამოტვირთვა PDF ფორმატში
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ScienceDirect / შედეგების დათვალიერება
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ScienceDirect / შედეგების დათვალიერება (See Image Results)
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ScienceDirect - სტატიის პროფილი
რეკომენდირებული სტატიები

სად გაკეთდა ციტირება ამ სტატიაზე

ნახაზები სტატიიდან

შესაბამისი შინაარსის წიგნები
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ScienceDirect - ჟურნალის პროფილი

წვდომის ტიპი (ნაცრისფერი - მხოლოდ
აბსტრაქტი; მწვანე - სრული; ნარინჯისფერი
- ღია; ნახევრად ნარინჯისფერი - შეიცავს
ღია წვდომის სტატიებს)

პუბლიკაციები მიღებული დასაბეჭდათ

ღია წვდომის სტატიები

სხვადასხვა
ფორმატში/პროგრამაში
ექსპორტი
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ScienceDirect / ინფორმაცია ჟურნალის შესახებ

ჟურნალის მეტრიკა
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გაუმჯობესებული დისტანციური წვდომა
თუ თქვენს ორგანიზაციას აქვს ნაყიდი
წვდომა ScienceDirect-ზე და თქვენ გაქვთ
გახსნილი
ელ-ფოსტა
ორგანიზაციის
დომეინზე, ამ ელ-ფოსტის გამოყენებით
თქვენთვის შესაძლებელი იქნება წვდომა
ფასიან რესურსზე დისტანციურად
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ScienceDirect სტატიები დაკავშირებულია Mendeley Research Data Repository
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ScienceDirect
ScienceDirect-ი სტატიის სრული ვერსიის გარდა მომხმარებელს სთავაზობს:
–

ავტორის/ავტორების მიერ სტატიაზე თანდართულ დამატებით ინფორმაციას, მათ
შორის ვიდეორგოლებს, აუდიო ჩანაწერებს, ცხრილებს Excel ფორმატში, სლაიდშოუებს PowerPoint ფორმატში და ა.შ.;

–

ინფორმაციას სხვა სტატიებზე (ScienceDirect-დან), რომლებიც დაკავშირებულია
შერჩეულ სტატიასთან. შედეგად საგრძნობლად მცირდება მნიშვნელოვანი
ინფორმაციის გამოტოვების რისკი
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Mendeley - არის უნიკალური
რესურსი, რომელიც მოიცავს
Reference Manager-ს (სამეცნიერო
ნაშრომების შეგროვებისა და
კატალოგიზაციის საშუალება,
რომელიც ამარტივებს და ხელს
უწყობს სტატიაში
გამოყენებული ლიტერატურის
სიის მომზადებას და
გამოყენებას) და ასევე ხელს
უწყობს მომხმარებელს მოიძიოს
თანამოაზრეები და შეისწავლოს
თანამედროვე კვლევების
ტრენდები /ტენდენციები
Mendeley შეიქმნა 2008 წელს ახალგაზრდა მეცნიერების მიერ და არის აქტიურად
განვითარებადი რესურსი.
დღესდღეობით Mendeley-ში დარეგისტრირებულია 3 მლნ
რომლებმაც გამოაქვეყნეს 400 მლნ-ზე მეტი უნიკალური სტატია.

მომხმარებელი,

რესურსი უფასოდ ხელმისაწვდომია ინდივიდუალური მომხმარებლებისთვის:
როგორც აპლიკაცია პერსონალური კომპიუტერისთვის, ონლაინ აპლიკაცია ყველა
ბრაუზერისთვის, AppStore-ში iPhone და iPad-თვის. ახლო მომავალში გამოვა
აპლიკაცია Android-თვის
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“Drives Researcher
Productivity”
Reference manager
•
•

•
•

Easy to use
Synchronize across
Web; Desktop, and
Mobile
Auto extracts
metadata from PDFs
Supports 6500
citation styles and
easy to edit more

•

•
•

Largest crowdsourced research
catalogue with
millions of papers
View detailed
readership on
research
Extensive and
flexible APIs
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“Enables Collaboration
and Knowledge Sharing”
Research Network
& Groups
•
•

“Creates Additional
Insights & Build Apps”
Research Data & API

•

Share private, full-text,
research work with cocollaborators
Follow trends,
discussions, and share
knowledge in a group
Material and knowledge
sharing in a classroom
or a research lab
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როგორ გამოვიყენოთ Mendeley

1. გადმოწერეთ სტატიები
Science Direct-დან

2. შეინახეთ დოკუმენტები
პერსონალურ
ბიბლიოთეკაში, და
მართეთ ისინი ნებისმიერ
დროს როგორც ონლაინ,
ასევე ოფლაინ რეჟიმებში
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როგორ გამოვიყენოთ Mendeley

3. გამოყავით სტატიების
ფრაგმენტები, გააკეთეთ
კომენტარები, გაუზიარეთ
ინფორმაცია თქვენი
კვლევითი ჯგუფის წევრებს

4. შესაბამისი სტილის
შერჩევით და ღილაკზე
ერთხელ დაწკაპუნებით
შექმენით
ბიბლიოგრაფიული სიები
და ბმულები თქვენი
ახალი ნაშორმისთვის
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მეტი ინფორმაცია იხილეთ ვებზე:
www. scopus.com
www.mendeley.com
www.resources.mendeley.com
http://www.elsevier.com/online-tools/mendeley/about#about-mendeleyinstitutional-edition - MIE website
http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0008/197477/mendeley_user_g
uide.pdf - Quick Reference Guide
http://www.mendeley.com/videos-tutorials/
http://www.sciencedirect.com/
http://trainingdesk.elsevier.com

მადლობა ყურადღებისთვის!
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