
 پروفایل کاربر

پروفایل هر فرد مکانی برای نمایش انتشارات و سایر تجربیات حرفه ای 

بنابراین، بعد از عضویت، اولین گاا  تکمیال پروفایال و      فرد می باشد.

افزودن انتشارات و تحقیقات خود می باشد. از آنجا که درصاد مشااهد    

شاود  پروفایل های دارای عکس شخصی بیشتر می باشد، توصایه مای   

عکس خود را اضافه کنید. برای ورود به صفحه پروفایل، می توانید روی 

 .عکس در گوشه سمت راست باالی صفحه ریسرچ گیت کلیا  کنیاد  

 :بخش می باشد 6گیت دارای چ پروفایل کاربران در ریسر

 

 

  Overview نمای کلی از پروفایل فرد می باشد. 

  Research   ربراساااتمکاااانی بااارای نماااایش انتشاااارات کا. 

Info باشد. فهرستی از مهارت ها و تجربیات علمی کاربر می  

States     با ارائه نمودار آمارهایی از تعداد مشاهد  پروفایال، ماالعاه و
 .گذاردبه مقاالت کاربر را به نمایش می استناد

  Scores با محاسبه نمر RG  اناداز  گیاری    و اچ ایندکس کاربر، باه
 .می پردازد تاثیر تحقیقات وی در این شبکه
  Research interests ی تحقیقاتی کاربر را نشان می دنعالقه م

 دهد )الین تحقیقاتی کاربر(

 گیت ریسرچ اجتماعی شبکه

. شاد  انادازی  را  مایالدی  8002 ساا   در گیات  ریسرچ اجتماعی شبکه
 ساوزن  و  مادیش  ایااد  اساامی  باه  دان فیزی  دو شبکه، این مؤسسان

 ایان . هستند فیکنیچر هورست بانا  کامپیوتر متخصص ی  و  میر هاف
 مرکاز . یاباد  گساتر   زیادی میزان به توانست کوتا  ای دور  در شبکه

 مانناد  علمای  مجاام   دیگار  و اسات  هانوفر و بوستون در گیت ریسرچ
 اجتماعی شبکه و علو  اروپایی مؤسس زیستی، علو  المللی بین آکادمی
. اند پذیرفته خود ارتباطی محیط عنوان به را شبکه این نیز  پالن  ماکس

 های سایت گذار سرمایه که کاپیتا  مارک بنچ توسط شبکه این همچنین
 .شود می پشتیبانی است  توییتر و بای ای

 دانشاگاهی  اجتماعی شبکه ترین محبوب از گیت ریسرچ اجتماعی شبکه
 علمای  انتشارات و اجتماعی های رسانه بین ارتباطی پل عنوان به و است

 همچناین  و وب در محققاان  علمای  تولیادات  پاذیری  مشاهد  جهت در
 محققان بین در را استفاد  بیشترین علمی انتشارات به دسترسی افزایش

 اساتقبا   دیگر، طرف از .است داشته دانشگاهی های فعالیت انجا  برای
 تعاداد  طورکلی به که دانست دلیل این به توان می را شبکه این از بیشتر
 و پزشاکی  علاو   حاوز   باه  مربوط گیت ریسرچ کاربران از توجهی قابل

 بیشتر سنجی علم های شاخص بودن دارا همچنین .هستند شناسی زیست
 از یکی تواند می ها شبکه دیگر به نسبت گیت ریسرچ اجتماعی شبکه در

 .باشد گیت ریسرچ موفقیت دالیل
 

 گیت عضویت در ریسرچنحوه 

 researchgate.net ورود به وب سایت     .1

 join for free  کلی  روی گزینه.    8

 ذکر نا  سازمان و بخش مربوطه.     3

 .وارد کردن ایمیل سازمانی فرد همرا  با مشخصات فردی    .4

ها و مهارت ها و  وارد کردن اطالعات شخصی مانند عالقهمندی    .5

 درج عکس برای پروفایلهمچنین 

سازی به ایمیل کاربر  بعد از عبور از این مراحل، ایمیلی حاوی لین  فعا 

 ودش می فعا  کاربر عضویتارسا  می شود . با کلی  روی لین  

 
شت و ردمان و آموزش زپشكي وزارت بهدا  

شتي ردماني گيالن  دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا
پيرازپشـــكي شرق گيالن-دادكشنه رپستاري و مامائي   
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اگر از طرف ناشر اجاز  اشتراک عمومی مقاالت را نداشته  استفاد  نمایید

باشید مای توانیاد مقااالت را باه صاورت خصوصای بارای درخواسات         

 .نماییددهندگان ارسا  

  (Q&A)بخش پرسش و پاسخ

مکانی است که می توانید سواالت تخصصی خود را در    Q&Aبخش

مناسا  و  محیای آکادمی  و منحصر به فرد مارح کرد  و پاسخ های 

دسته بندی و ارسا  سواالت برای متخصصین، بر  نمایید. دریافت  معتبر

باشد.  اساس مهارت ها و تخصص های ذکر شد  در پروفایل کاربران می

 توانید سواالت مرتبط با رشته و مهارت خاود را ، تحات عناوان    شما می

Q&A  نماییدصفحه پرسش و پاسخ مشاهد  چپ در سمت. 

 

 

 ریسرچ گیتخروج از 

گیت روی فلش موجود در گوشه  برای خارج شدن از محیط ریسرچ 

  Logکنید و گزینه  سمت راست باالی صفحه ریسرچ گیت کلی 

Out را انتخاب نمایید. 
Refrence: 
 
-  https://www.researchgate.net/ 

- Ramezani-pakpour-Langeroudi, Fatemeh. «Investigating the 

presence of Islamic Countries 's highly cited scientists in the field 

of clinical medicine in the academic social networks». (master's 

thesis), Kerman. University of Medical Science (Persion), 

Kerman. 

 گیت نحوه جستجوی مقاالت در ریسرچ

 

برای جستجوی مقاالت در ریسرچ گیت می توانیاد باه راحتای عناوان     

مقاله یا کلید واژ  مورد نظر را در بااکس جساتجوی موجاود در بااالی     

گیت وارد کنید و باا کلیا     سمت راست هر ی  از صفحه های ریسرچ

 .باااار روی عالماااات ذر  بااااین جسااااتجو را انجااااا  دهیااااد    

می  Publications نهدر صفحه نمایش نتایج، با کلی  بر روی گزی

 مشاهد  نمایید.توانید فهرست مقاالت جستجو شد  را 

 

 تقاضای متن کامل مقاالت

 

گیت قابل دساترس نباشاد،    در صورتی که متن کامل مقاالت در ریسرچ

می توانید درخواست آن را به طور مستقیم برای نویسند  ارساا  کنیاد.   

گیات   ماورد نظار در ریسارچ   برای این منظور می توانید به صفحه مقاله 

 نمایید.کلی   text -Request fullرفته و روی گزینه

 

archiving-Selfچیست؟ 

archiving-Self  معنی قرار دادن یا  نساخه الکترونیکای از     به

ی  مدرک به صورت آنالین می باشد تا به راحتی در دساترس عماو    

قرار گیرد. خودآرشیوی باعا  افازایش نمایاانی، ماالعاه و اساتناد باه       

مقاالت خواهد شد. شما می توانید با آپلود نساخه الکترونیا  مقااالت    

شاما بارای    .هیه نماییاد گیت ت آرشیو در ریسرچ -خود، ی  مخزن خود

ا  باشاید.  آگا  رعایت قانون کپی رایت باید از شرایط ناشران دراین باار  

 بااارای آگااااهی از قاااوانین کپااای رایااات مااای توانیاااد از وب      

 www.sherpa.ac.uk/romeo سایت

 

RG Score  

گیت بر این باور است که بهتارین را  ارزیاابی یا  محقا       تیم ریسرچ

امتیازی اسات   RG Score .باشد محققان میاستفاد  از نظرات سایر 

که توسط سایت برای هر محق  در نظر گرفته شد  و در پروفایال هار   

شاود. نظراتای کاه ساایر کااربران درباار         کاربر به نمایش گذاشته مای 

  RGدهناد معیاار   محتوای اطالعات به اشتراک گذاشته شد  ارائه می

Score بی همکاران بدست می است. از آنجا که این نمر  توسط ارزیا

آید، هیچ کس نمی تواند به طور مستقیم در دریافت نمر  خاود دخالات   

کاربرانی که درباار  محتاوای باه اشاتراک       RG Scoreد.داشته باش

مای    RG Scoreدهند از عوامل ماوثر در احتسااب   گذاشته نظر می

باشد. بدین ترتی ، به وسیله این نمر ، شهرت از محققی به محق  دیگر 

یفات تألین نمر  با توجه به میزان مشارکت کاربران در اشود..  منتقل می

ساؤا ، پاساخ    در پرسشبا سایر محققان  تعامل ی شد ،گذار اشتراکبه 

 .در هر عضو متغیر است ها به سؤاالت و دنبا  کنند 

 

 

 


