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های علمی پژوهشگراناجتماعی و پروفایل شبکه های •



سخن آغازین



انتشارات علمی چه هستند؟

ه بدستاوردهاي دانشمندان در حوزه هاي گوناگون علمي، انتشار نتايج 
ي است كه به ارتقاترين مواردي بهترين شيوه و در اسرع زمان از مهم 

.سطح دانش مي انجامد

نشدا، انتشار چنين نتايجي عالوه بر ارتقاي سطح در حوزه ي سالمت

.هاي شاياني مي نمايدكمك به ارتقاي سطح سالمت آحاد جامعه نيز 



انتشارات علمی چه هستند؟

ي نوين محملي را براي انتشار نتايج اكتشافات و يافته هامجالت علمي 
علمي فراهم مي آورند كه هيچ محمل ديگري نمي تواند جايگزين آن 

گردد، رشد روزافزون در تعداد و تيراژ مجالت علمي در حوز ه ي علوم 
للي المو بين سالمت، بيانگر نقش ارزند ه ي اين مجالت در سطح ملي 

.است



انتشارات علمی چه هستند؟

تايج گزارش نوشته شده و انتشار يافته اي است كه نمقاله ي علمي يك 
اين در. تحقيقات اصلي جديد در آن حوزه تخصصي را تشريح مي نمايد

كه اين تعريف يك مقاله علمي بايد شرايطي هم داشته باشد بدين صورت
ا مقاله مي بايست به روش اصلي و حقيقي نگارش و ويرايش شده و ب
ده رعايت اصول اخالق علمي، و در نظر گرفتن مطالعات پيشين تهيه ش

.باشد



ارتباطات علمی چه هستند؟

يرنده ارتباط علمي فرايندي است كه به موجب آن پيام هاي علمي از منابع به گ
منبع : ازانتقال مي يابد و عناصر اصلي آن مانند هر شکل ديگر ارتباط عبارتند

.پيام، كانال ارتباطي و گيرنده پيام

يان بنا به تعريف دكتر حري ارتباط علمي به معناي رد و بدل كردن يا جر
ا كالم يعني فردي انديشه اي را مي پروراند و ب. انديشه اي ميان مولدان علم است

ا وراي يا نوشته خود ناقل انديشه ميان افرادي ديگر در درون يك رشته علمي ي
.رشته اي خاص مي شود

ول ارتباطات علمي سابقه اي ديرينه دارد و به مرور زمان شيوه هاي آن نيز تح
اطات اين ارتباطات با مسافرت هاي علمي آغاز مي شود و با ارتب. يافته است

.علمي ديجيتال و مجازي پايان مي يابد



ارتباطات علمی چه هستند؟

.ارتباطات علمي به فرايندهاي مرتبط با انتشار علمي اطالق مي شود

.تا انديشه اي مکتوب نشود جريان پيدا نمي كند



چگونه؟رویت پذیری انتشارات علمی چرا و 

.نتيجه يك پژوهش بخش مهمي از سنجش كيفيت مقاله است-

.دات آن هسترويکرد ديگرسنجش كيفيت يك پژوهش وابسته به تعداد استنا-

.تعداد استنادات براي پژوهشگر و موسسه وابسته مهم است-

.شگران داردتعداد استناد مقاله وابسته به ميزان مشاهده مقاله توسط ساير پژوه-

.  ي داردميزان مشاهده به در دسترس بودن مقاله توسط ساير مخاطبان بستگ-

اگر پژوهشگران از پژوهش شما آگاه نباشند، به آن استناد هم نمي كنند



چگونه؟رویت پذیری انتشارات علمی چرا و 

:بيان مي كنند كه2017آل ابراهيم و همکاران 

.  مقالهايستگي قابليت مشاهده بستگي داشته باشد تا شبه به مقاله ممکن است استناد -

نده خواهد در آيراه دريافت استناد مقاله با كيفيت باال در مجالت علمي نيمه انتشار -
.تتبليغات و اشتراک با استفاده از ابزارهاي مناسب تحقيق اسبقيه راه . بود

ترنت انتشار پس از چاپ به معناي در دسترس همگان قرار دادن پژوهش در بستر اين
.هست كه ميزان استنادات را به شدت افزايش مي دهد



چگونه؟رویت پذیری انتشارات علمی چرا و 

ي قدم در اين راه، انتشار نتايج پژوهش ها در مجالت علمي معتبر ماولين -
.  باشد

ی علمی با نمایه سازی مقاالت منتشر شده در بانک های اطالعاتمجالت 
.معتبر باعث نمایانی و در دسترس پذیری مقاالت علمی می شوند



چگونه؟رویت پذیری انتشارات علمی چرا و 
(:1)مقاالت علمي يا ميزان استنادات بيان مي كنندتاثير استراتژي مهم جهت افزايش 48، 2017بر همين اساس آل ابراهيم و همکاران 

-Use a unique name consistently throughout academic careers

-Use a standardized institutional affiliation and address, using no abbreviations

-Select a short title for the article

- Publish with international authors

- After a conference takes the paper, correct it, extend it, and submit it to a journal

- Keep your professional web pages and published lists up to date

-Make your research easy to find, especially for online searchers

-Optimize your article for Google Scholar and other academic search engines

-Contribute to Wikipedia

-Start blogging

-Share your article on all social media platforms

- Interact with your peer connections through academic social media

- Sharing detailed research data

-Publicize yourself - link your latest published article to your email signature

-Make an online CV Like ORCID or ResearcherID



شبکه های اجتماعی علمی

ي شبکه هاي اجتماعي علمي نيز بر پايه شبکه هاي اجتماعي عمومي راه انداز
بودن شده اند و ساز و كاري شبيه به همان دارند و تفاوت عمده آن در تخصصي

ن، در شبکه هاي اجتماعي علمي مي توان به جاي دنبال كردن هنرمندا. آن است
قان ورزشکاران و دوستان، فعاليت هاي تحقيقاتي اساتيد دانشگاهي و محق

تاوردهاي اين مسئله باعث مي شود تا در جريان آخرين دس! برجسته را دنبال كرد
.تحقيقاتي در حوزه هاي مشخص و مورد عالقه قرار گيريد



های اجتماعی علمیمزایای عضویت در شبکه 
بارگذاري مقاالت پژوهشي-

انتشار و اشتراک دانش-

افزايش همکاري هاي علمي-

افزايش ارجاع به توليدات پژوهشي-

برقراري ارتباط با اساتيد داخلي و خارجي-

مشاركت پژوهشي با محققان مختلف-

افزايش دامنه تاثيرگذاري تحقيقاتي-

افزايش مشاهده پذيري پژوهشگر در محيط وب-

افزايش ضريب دسترسي به مقاالت از طريق جستجوگرهاي وب-

(Altmetrics)ارتقاي رتبه آلتمتريکس -



شبکه های اجتماعی علمی

(2)پژوهشگران نمونه اي از مهمترين شبکه ها و پروفايل هاي علمي -



شبکه های اجتماعی علمی

(3)پركاربردترين شبه ها و پروفايل هاي علمي پژوهشگران-



(ResearchGate)معرفی شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت 

ان و شبکه اجتماعي علمي براي پژوهشگران، دانشمندان، استادريسرچ گيت يك -
لمي دانشجويان سراسر جهان در جهت ارتباط، همکاري، پرسش و پاسخ و مبادله هاي ع

.است
و توسط دو پزشك ويروس شناس به نام هاي اياد ماديش و 2008وبگاه در سال اين -

مريکا سورن هاف ماير، و يك متخصص رايانه به نام هارست فيکنشر در بوستون آ
بکه تعداد كاربران اين ش. راه اندازي شد و چندي بعد به برلين آلمان انتقال يافت

، 2014به شش ميليون نفر در پايان سال 2011نفر در سال 2۵000اجتماعي از 
.رسيده است

ريسرچ گيت براي اعضاء خود، شماري از ابزارها و امکانات جهت همکاري هاي -
محدود اين شبکه،. ثبت نام در اين شبکه رايگان است. علمي جهاني، فراهم مي كند

شبکه به يك رشته موضوعي خاص نيست و محققان از همه رشته ها مي توانند در اين
عالقه مندي بعد از ثبت نام، محقق مي تواند عناوين تأليفات، زمينه هاي. ثبت نام كنند

.بگذاردو مهارت خود را از طريق پروفايل تخصصي خود با ساير محققان به اشتراک



مزایای استفاده از  ریسرچ گیت
امکان دانلود رايگان مقاله هاي مجالت و كنفرانسهاي داخلي و خارجي -

گيتبودن ثبت نام و عضويت در سايت ريسرچ رايگان -

سايتعدم تبليغات، اسپم، عکس و مطالب كم ارزش در -

…تفاوت اساسي با سايتهاي اجتماعي ديگر مثل لينکدين و -

رايگانورت امکان پاسخ گيري سريع تمام سؤاالت علمي از بين قويترين پژوهشگران و دانشمندان دنيا به ص-

دنياامکان تعامل سازنده با تمامي محققان و پژوهشگران در -

دانشگاهامکان هماهنگي گروهي بيشتر بين اعضاي يك دانشکده يا -

سايتاين افزايش رتبه دانشگاه با قوي تر شدن اعضاي هيات علمي و دانشجويان تحصيالت تکميلي در-

هاي محققان استفاده از نرم افزارها و الگوريتمهاي مختلف براي شناسايي و ثبت مقاله ها و بررسي فعاليت-
اجتماعيدر شبکه 



تهدید استفاده از  ریسرچ گیت
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