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ثبضذ س هْوتزیي ضجىِ ّبی اجتوبػی تحمیمبتی هیا

تَسط ریچبرد پزایس راُ اًذاسی  ۲۰۰8 سبل در وِ 

 .ضذ

 

 

ّبی اجتوبػی ػلوی ًیش ثز پبیِ ضجىِ ّبیضجىِ

اًذ ٍ سبس ٍ وبری اجتوبػی ػوَهی راُ اًذاسی ضذُ

ضجیِ ثِ ّوبى دارًذ ٍ تفبٍت ػوذُ آى در تخػػی 

تَاى ّبی اجتوبػی ػلوی هیثَدى آى است. در ضجىِ

ثِ جبی دًجبل وزدى ٌّزهٌذاى، ٍرسضىبراى ٍ دٍستبى، 

هحممبى  ّبی تحمیمبتی اسبتیذ داًطگبّی ٍفؼبلیت

 .را دًجبل وزد هطخع ٍ هَرد ػاللِ

ضَد تب در جزیبى آخزیي  ایي هسئلِ ثبػث هی

ّبی هطخع ٍ  دستبٍردّبی تحمیمبتی در حَسُ

 .هَرد ػاللِ لزار گیزیذ

  علمی اجتماعی های شبکه فواید

 ثبرگذاری همبالت پژٍّطی– 

 اًتطبر ٍ اضتزان داًص–  

 ّبی ػلوی افشایص ّوىبری–  

 افشایص تؼذاد ارجبع ثِ تَلیذات پژٍّطی–  

 ثزلزاری ارتجبط ثب اسبتیذ داخلی ٍ خبرجی–  

 هطبروت پژٍّطی ثب هحممبى هختلف– 

 افشایص داهٌِ تبثیزگذاری تحمیمبتی– 

پذیزی پژٍّطگز در هحیط  افشایص هطبّذُ–  

 ٍة

 افشایص ضزیت دستزسی ثِ همبالت اس طزیك–  

 جستجَگزّبی ٍة
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ضجىِ  یه (ResearchGate ):گیت ریسزچ

ستبداى ٍ ػلوی ثزای پژٍّطگزاى، داًطوٌذاى، ا اجتوبػی

سزاسز جْبى در جْت ارتجبط، ّوىبری، داًطجَیبى 

ایي ٍثگبُ در .ّبی ػلوی استپزسص ٍ پبسخ ٍ هجبدلِ

ّبی ضٌبس ثِ ًبمٍ تَسط دٍ پشضه ٍیزٍس ۲۰۰8سبل 

ایبد هبدیص ٍ سَرى ّبف هبیز، ٍ یه هتخػع رایبًِ 

اًذاسی ضذ آهزیىب راُ ثَستَى ثِ ًبم ّبرست فیىٌطز در

اوتطبف،  .آلوبى اًتمبل یبفت ثزلیي ٍ چٌذی ثؼذ ثِ

ارتجبط ٍ ّوىبری اس اّذاف اغلی ایي ضجىِ اجتوبػی 

ّبی آگبّی رسبًی ریسزچ گیت را در ردیف سبیت.است

ّبی اجتوبػی اس هیبى ضجىِ .اًذثٌذی ًوَدُپژٍّطی دستِ

تخػػی ریسزچ گیت ثیطتزیي استفبدُ را در ثیي 

 .ّبی داًطگبّی داضتٌذهحممبى ثزای اًجبم فؼبلیت

 

 

 

 

. 

گی امکانات ریسر    

ّبی ػلوی اهىبى ثجت ًبم رایگبى ثزای افزاد در ّوِ حَسُ .1.1

 ٍ پژٍّطی ثب استفبدُ اس آدرس پست الىتزًٍیىی داًطگبّی

اهىبى ایجبد پزٍفبیل ضخػی ٍ لزار دادى اطالػبت هزثَط . ۲

ّب ٍ هٌذی، هْبرتّبی ػاللِثِ ٍاثستگی سبسهبًی، سهیٌِ

)ثب تَجِ ثِ لَاًیي حك ّوچٌیي ثبرگذاری هتي وبهل تألیفبت 

 ّبی هٌتطز ًطذُهؤلف( ٍ پژٍّص

ٍجَد راثط ٍ اهىبى اًتمبل پزٍفبیل ٍ اًتطبرات اس سبیز . 3

ّبی اجتوبػی هبًٌذ فیس ثَن ٍ لیٌىذایي ثِ ریسزچ ضجىِ 

 گیت

اهىبى پزسیذى سَاالت تخػػی ٍ پبسخ دادى ثِ سَاالت . 4

 تخػػی سبیز افزاد

زدى ٍ ًظز دادى در هَرد سبیز اهىبى الیه وزدى، دًجبل و.5

 ّبپژٍّطگزاى ٍ اًتطبرات آى

اطالػبت هزثَط ثِ تؼذاد دفؼبت ٍ افزادی وِ ّز هذرن را .6

 اًذثبسدیذ، ثبرگذاری ٍ استٌبد وزدُ

اطالػبت هزثَط ثِ افزادی وِ دارای تألیف هطتزن ثب ّز .7

 اًذپژٍّطگز ثَدُ

 

 

 :ّبی گًَبگَى ایي ضجىًِبم

 اجتوبػی پژٍّص هحَرضجىِ *

 ضجىِ اجتوبػی تخػػی*

 ضجىِ اجتوبػی پژٍّطگزاى*

آوبدهیب اثشاری لذرًوٌذ جْت ًطز آثبر داًطگبّیبى 

 ػلوی هحَر است. ،است.پزٍفبیل آوبدهیب

یىی اس هشایبی آوبدهیب ایي است ، وِ ثؼذ اس 

ثبرگذاری همبالت خَد، در هَرد ایٌىِ چِ وسبًی 

هی داًلَد وزدُ  هطلغ همبالت را دًجبل وزدُ یب 

 ضَیذ.

آوبدهیب در ردیف سبیت ّبی راٌّوبی پژٍّص  

لزار هی گیزد. توزوش راٌّوبّبی پژٍّص، 

ضٌبسبیی هحممبى طجك هؼیبرّبی هطخػی هبًٌذ 

ضبیستگی ٍ تَاًبیی ّبی ٍیژُ ٍ سهیٌِ ّبی 

پژٍّطی هحمك در یه حَرُ هَضَػی خبظ 

 است.

آوبدهیه   آوبدهیب ثِ ػٌَاى یه ضجىِ اجتوبػی 

تَاًٌذ ثب وسبًی وِ طزاحی ضذُ تب ثمبى ثزای هحم

طبثِ دارًذ ارتجبط ثزلزار وٌٌذ. ػالیك پژٍّطی ه

ّوچٌیي هحممبى اس ایي طزیك هی تَاًٌذ ثِ هتي 

 وبهل همبالت دستزسی پیذا وٌٌذ.

 .ثجت ًبم در ایي ضجىِ اجتوبػی رایگبى هی ثبضذ
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ایي ضجىِ  .است تجبری اجتوبػیِ سزٍیس ضجىِ یه

پزٍراًذ: ّذفی سبدُ را در سز هیای اجتوبػی حزفِ

ّبی جْبى ثب یىذیگز ثِ هٌظَر ایاتػبل دادى حزفِ

ثب پیَستي ثِ ایي ضجىِ .افشایص وبرایی ٍ هَفمیت آًْب

هطبغل، اخجبر،  تَاًٌذ ثِ افزاد،اجتوبػی وبرثزاى هی

تَاًٌذ ّبی هختلفی وِ هیدیذگبُاطالػبت جذیذ ٍ 

دستزسی پیذا  ر ثبضٌذ،ای آًْب تبثیزگذادر ارتمب حزفِ

اس اتبق ًطیوي  ۲۰۰۲ایي ضزوت در سبل .وٌٌذ

ریذ ّبفوي تبسیس ضذ ٍ افتتبح رسوی  گذارش،ثٌیبى

ثِ ثجت رسیذ. تین  ۲۰۰3آى در تبریخ پٌجن هِ 

 ّبی یبَّ،ّذایت ایي ضزوت را هذیزاًی اس ضزوت

 پبل ٍ الىتزًٍیه هبیىزٍسبفت، پی گَگل،
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در لٌذى تبسیس ضذ. ًسخِ آسهبیطی  ۲۰۰7هٌذلی در ًَاهجز 

هٌتطز ضذ. ایي تین هتطىل اس  ۲۰۰8آى در هبُ اٍت سبل 

پژٍّطگزاى، داًص آهَختگبى، ٍ تَسؼِ دٌّذگبى هٌجغ ثبس اس 

افشار ثِ خَدی اًَاع هؤسسبت داًطگبّی است اگزچِ ایي ًزم

خَد هٌجغ ثبس ًیست. سزهبیِ گذاراى ایي ضزوت ػجبرتٌذ اس: 

، هٌْذسیي هؤسس سبثك Last.fm رئیس اجزایی سبثك

تزاتژی دیجیتبل در گزٍُ هَسیمی اسىبیپ، ٍ رئیس سبثك اس

آهَختگبًی اس داًطگبُ ووجزیج ٍ جبًش ٍارًز ٍ ّوچٌیي داًص

 .ّبپىیٌش است

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

گًَبگًَی ثزای هٌذلی سبیتی است وِ هشایبی 

پژٍّطگزاى ثِ ّوزاُ دارد. ثِ ػجبرت دیگز، ضجىِ 

اجتوبػی هٌذلی، اس خذهبت ٍثی است وِ ثب تزویجی اس 

ّبی اجتوبػی آوبدهیه ٍ اثشارّبی ّبی ضجىٍِیژگی

هذیزیت هٌبثغ، اثشاری جبهغ ثزای هحممبى ثِ ضوبر 

ای ػبلی اس رٍد. ّذف هٌذلی ایجبد هجوَػِهی

ثب ثبسدّی ثبال است وِ هوىي ّست  اثشارّبی سَدهٌذ

حتی رلیت گَگل اسىبلز ًیش هحسَة ضَد. ثِ ػٌَاى 

تَاًذ استٌبدات را ثِ اثشارّبی اثشار هذیزیت هٌبثغ، هی

ّبی گًَبگَى ٍارد ٍ خبرج وٌذ ٍ هطبثِ در فزهت

ذ. ثب ایي اثشارّب ّوبٌّگ ثبض تَاًذهْوتز اس آى هی

ذ هٌذلی، ثِ وبرثزاى پبیِ هبًٌافشارّبی اجتوبػی ٍةًزم

خَد ضبًس وطف پژٍّص ٍ پژٍّطگزی هیبى 

ّبی هختلف ٍ ّوچٌیي هذیزیت ٍ ثِ . اضتزان رضتِ

 .دٌّذگذاضتي هطبلت پژٍّطی را هی
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