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اند و سازوکاري اندازي شدههاي اجتماعی عمومی راهنیز بر پایه شبکه علمی هاي اجتماعیشبکه
اجتماعی علمی هاي در شبکه .است آنها در تخصصی بودن تفاوت عمده آن ،دارندبه همان شبیه 

محققان را دنبال کرد، در واقع بسیاري از هاي تحقیقاتی اساتید دانشگاهی و توان فعالیتمی
ها با سایرین به هاي تحقیقاتیشان را در این شبکهدانشجویان و اساتید، مقاالت و سایر فعالیت

 .گذارنداشتراك می

 هاي اجتماعی علمی و پژوهشیمزایاي شبکه-

 برقراري ارتباط با اساتید داخلی و خارجی -1

 پاسخرفع مشکالت در فضاي پرسش و  -2

 انجام تحقیقات مشترك با اساتید مختلف -3

 افزایش دامنه تأثیرگذاري تحقیقاتی -4



 عی علمیهاي اجتمامعرفی چند نمونه پرکاربرد ازشبکه -

 )www.academia.edu( شبکه اجتماعی آکادمیا-

 
توان به مقاالت محققان مختلف در سراسر جهان طریق آن میدسترسی به این شبکه براي همگان آزاد است و از 

هاي پژوهشی و مقاالت خود را در توانید به کمک این شبکه اجتماعی، کلیه فعالیتشما می. دسترسی پیدا کرد
داده است، شما  این سایت تسهیالت جالبی هم در اختیار کاربران قرار  .معرض دید سایر محققان قرار دهید

به صفحه  اي جویندگان راژهکلیدوا چه تان چندبار مورد بازدید قرار گرفته، جستجويدریابید نوشته توانید می
 .سایت دیگري فراهم نیامده است ن و چند ویژگی دیگر که تقریباً در هیچ وبشما رهنمون کرده و چندی

  )www.researchgate.net(  گیتشبکه اجتماعی ریسرچ-

 
. جهت برقراري ارتباط بین پژوهشگران، اساتید و دانشجویان استهاي اجتماعی رایگان ی از شبکهگیت یکریسرچ

این شبکه در زمینه پژوهش است، براي عضویت در این شبکه نیازمند به یک ایمیل دانشگاهی  بیشتر فعالیت
این موضوع به کاربران این . توانید به عضویت این سایت درآییدصورت شما نمیمعتبر هستید در غیر این

توانید پس از عضویت در آن می .افراد دانشگاهی هستند ن این شبکهکنندگاکه استفادهدهد اطمینان را می
مقاالت و کارهاي پژوهشی خود را با دیگران به اشتراك بگذارید، سؤاالت خود را از متخصصین جویا شوید، با 

http://www.academia.edu/
http://www.researchgate.net/


ي تخصصی خود باخبر شوید و پژوهشگران و محققان تبادل اطالعات کنید، از انتشار اخبار جدید در حیطه
 .خواهید را در این سایت بیابیدعلمی می -هرآنچه که از یک اجتماع مجازي

  )www.linkedin.com( شبکه اجتماعی لینکداین-

 
هدف این . رودشمار می هاي اجتماعی علمی بهلینکداین یکی از پرطرفدارترین شبکه شبکه اجتماعی

-ها میهاي جهان با یکدیگر به منظور افزایش کارایی و موفقیت آنايشبکه اجتماعی اتصال دادن حرفه

ها و آپها تنها دانشجویان و اساتید نیستند، بلکه بسیاري از استارتدر واقع کاربران این شبکه. باشد
با پیوستن به این شبکه اجتماعی  .کسب و کارهاي بزرگ دنیا در این شبکه اجتماعی فعالیت دارند

توانند در ارتقا هاي مختلفی که میتوانند به افراد، مشاغل، اخبار، اطالعات جدید و دیدگاهکاربران می
 .ها تأثیرگذار باشند، دسترسی پیدا کنند اي آنحرفه

 )www.mendely.com( مندلیشبکه اجتماعی -

 
به عبارت دیگر شبکه اجتماعی . که مزایاي گوناگون براي پژوهشگران به همراه دارد مندلی سایتی است

هاي اجتماعی آکادمیک و ابزارهاي هاي شبکهمندلی، از خدمات وبی است که با ترکیبی از ویژگی
 .رود زاري جامع براي محققان به شمار میمدیریت منابع، اب

http://www.linkedin.com/
http://www.mendely.com/


 )/https://scholar.google.com( گوگل اسکوالر-

 
با این کاوشگر، . باشد اسکوالر میسایت گوگل ها جهت پیدا کردن مقاالت، استفاده ازیکی از بهترین پایگاه

. ها به جستجو پرداختها و چکیدههاي دانشگاهی، کتابمقاالت، رسالهتوان در منابع پژوهشی شامل می
ها و دیگر هاي برخط دانشگاههاي علمی، گنجینههاي ناشران دانشگاهی، انجمننتایج جستجو از پایگاه

توان با جستجوي اسم اساتید و همچنین در این سایت می. هاي علمی و پژوهشی خواهد بودپایگاه
از مزایاي این سایت اطالعاتی است که از سطح پژوهشی هر . ها را مشاهده نمودفایل آندانشجوها، پرو

-hهرچه . شودنشان داده می h-indexاین شاخص با معیار. شودفرد در اختیار کاربران قرار داده می

index  یک پژوهشگر بیشتر باشد بیانگر این است که تعداد ارجاعات به مقاالت او باالست که این بسیار
 .حائز اهمیت است
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