
آشنایی با شناسه های آکادمیک و نحوه ساخت پروفایل های 
علم سنجی

خدیجه احمدزاده 

کتابداری و اطالع رسانی پزشکیکارشناسی ارشد 

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان



هدف شبکه های اجتماعی

:ابزارهای شبکه های اجتماعی دو هدف عمده برای پژوهشگران دارند•

بین پژوهشگرانارتباط •

افزایش رؤیت پذیری و شهرت علمی–و فعالیت های پژوهشی شان دیده شدن پژوهشگرانبهکمک •



مزایای حضور پژوهشگران در شبکه های اجتماعی علمی

افرادایبرباشدمهمثروتتاجرانبرایوقدرتسیاستمدارانبرایاگرکهگویدمیاندیشمندانازیکی:علمیشهرتارتقای•
لمیعشهرتکهکندمیکمکهمینوشونددیدهبیشترافرادکهشودمیسبباجتماعیوبدرحضور.استمهمشهرتعلمی
.کندپیداارتقاآن ها

-نشده هشناختخیلیعلمیدنیایدرهنوزوهستندپژوهشیکارابتدایدرکهافرادی:تازه کاروجوانمحققانشدنشناخته•

.بشناسانندپژوهشگراندیگربهراخودشاناجتماعی،شبکه هایدرفعالیتباتوانندمیاند

ویکارتجاربتحصیالت،ماننداطالعاتیاستالزمعلمیاجتماعیشبکه هایدرمعمول،طوربه:آنالینرزومهیکداشتن•
کهاستدیری.باشندداشتهافرادبرایراآنالینرزومهیکنقشمی تواننداطالعاتاین.گنجاندپروفایلدرراآثارفهرست

برایواستشدهافرادایمیلامضایحتیورزومهثابتپایهستندعضوآن هادرافرادکهاجتماعیشبکه هایلینکگنجاندن
.می دهندسوقآن هابهرادیگرانبیشتراطالعاتکسب



مزایای حضور پژوهشگران در شبکه های اجتماعی علمی

آگهیوتبلیغآنجاراهاشغلکارفرمایانکهاستایندارندهاشبکه اینهمهکهامکاناتیازیکی:شغلیهایفرصت ازآگاهی•
وتجاربآنبهتوجهباعلمیاجتماعیهایشبکهخودِیاودهندقرارجووجستموردراهاشغلآنتوانندمی همافرادوکنندمی

.می دهندپیشنهادشغلآن هابهدارند،افرادکهدانشیومهارت

اگر.انندنمعقبعلمشتابانجریانازافرادکهمی شودسببعلمیاجتماعیشبکه هایدرحضور:پژوهشیحوزهبابودنروزبه•
امانجحالدرپژوهشیطرح هایافراد،امروزهشود،حاصلاطالععلمیجاریروندهایازتامی شدمنتشرمقاله ایبایدگذشتهدر

عالیت هایفچهکهبداننددیگرانراپژوهش هانتایجانتشارازقبلمی شودسببکهمی کنندمعرفیاجتماعیشبکه هایدرراخود
.استانجامحالدرعلمی

د،می خواندنخودعزلتدروآزمایشگاهیااتاقکنجدرافرادگذشتهدراگر:محققاندیگرپژوهشیفعالیت هایازآگاهی•
وعیموضحوزهدرپژوهشگراندیگرعلمیفعالیت هایمی تواناجتماعیشبکه هایمددبهامروزهمی کردند،پژوهشومی نوشتند

.نموددنبالراخود



مزایای حضور پژوهشگران در شبکه های اجتماعی علمی

علمیهمکاری هایگسترشسببعلمیاجتماعیشبکه هایدرپژوهشگراندیگرباارتباطسهولت:علمیهمکاریگسترش•
حشراستشدهامکان پذیرریسرچ  گیتطریقازکهراعلمیهمکاری هایاینازنمونه ایخودمقالهدر(۲۰۱۴)نوردنون.می شود
انجامبرایبودنیجریهدرمیکروب شناسیدکترایدانشجویکهنادینومکاامانوئل،۲۰۱۱سالدرشدهگفتهمقالهایندر.می دهد

اراختیدرراآزمایش هااینبرایالزمتجهیزاتکهچرابرخوردمشکلبهمی دادانجامخودپایان نامهبرایبایدکهآزمایشاتی
تخصصمیکاینکهتافرستادخودپژوهشبامرتبطپژوهشگرانبهایمیلچندوآوردرویگیتریسرچبههمینبرای.نداشت
رویهمباددانشمندوسال،سهطی.گرفتشکلبین المللیهمکارییکودادهجوابویبهرومئواورازینامبهایتالیادرژنتیک

هرگزاآن هومی فرستادتحلیلبرایمسینادانشگاهدررومئوبرایرانمونه هایشنادی.کردندکارآفریقادرقارچیعفونت های
.نداشتندحضوریدیدار

کهنندکرصدکهاستایندهندمیافرادبهعلمیاجتماعیهایشبکهکهامکاناتیازیکی:مقاالتبهاستنادوخوانشرصد•
امروزهکهاهمیتیبا.استشدهدیدهشانپروفایلچقدرکهاینحتیشدهدانلودیاواستناد،خوانده،چقدرشانعلمیتولیدات
.کنندرصدعلمیلحاظازراوضعیت شاندائمکهاستمهمپژوهشگرانبرایکردهپیداعلمیهایفعالیتسنجش



مزایای حضور پژوهشگران در شبکه های اجتماعی علمی

جالب.ددهنپاسخدیگرانسواالتبهوبپرسندسوالمی توانندافرادعلمی،اجتماعیشبکه هایدر:علمیپاسخ هایوپرسش•
.می دهدارتقاراآن هاجی.آررتبهودادهامتیازپاسخ هاوپرسشاینبرایمحققانبهریسرچ گیتکهاست

وتمقاالبرعالوهمی توانعلمیاجتماعیشبکه هایدر:نشدهمنتشرمقاالتحتیوعلمیتولیداتانواعهمهبارگذاری•
ثبتگزارش،فنیگزارش هایپاورپوینت،اسالیدهایپژوهشی،داده هاینشده،منتشرمقاالتتصاویر،فیلم،شده،منتشرآثاردیگر

آنالینضایفدرخودعلمیآثارتمامازاطالعاتیبانکیککهمی کندکمکپژوهشگرانبهقابلیتاین.دادقرارنیزرا…واختراع
.دهندقرارهمگاندیدمعرضدرراآن هاوباشندداشته



 GOOGLE SCHOLARایجاد پروفایل در 

GOOGLE (GMAIL)نیاز به حساب کاربری •

نیاز به یک ایمیل آکادمیک •



















SCOPUS

SCOPUS.COM



















OPEN RESEARCHER AND CONTRIBUTOR ID



ORCIDهدف

شمارهکیاختصاصمنظوربهوعلمیاطالعاتیهایپایگاهواستنادیهاینامهنمایهدرمحققانانتشاراتپراکندگیبهتوجهبا•
ایجادیکجا،ورتصبهفردمقاالتکلتعدادبازیابینهایتدرومتفاوتامالییانوشتاربانویسنده،یکمدارککلیهبهشناسایی

ییککهاست،شدهایجادپژوهشگرهربرایعلمیهایفعالیتنشردرپیشنهادیحلراهعنوانبهمجازیشخصیپروفایل
.باشدمیآناختصاصیکدباهمراهORCIDشخصیپروفایلالمللیبینسطحدرآنهاترینشدهشناختهوازکاملترین

یانویسندهخودبهORCIDامامیگیردتعلقاثربهDOIکهتفاوتاینباباشدمیDOIهمانندشناسهاین•
انحصاریصورتبهنویسندهیکبهکهباشدمی(کارکتر۱۶)اعدادوحروفشاملنویسنده،شناساییکدORCID.پژوهشگر

.گیردمیتعلق



ORCIDمراحل ثبت نام 

/HTTPS://ORCID.ORGورود به سایت •

 SIGN IN/REGISTERانتخاب گزینه •

https://orcid.org/








ویژگی های رمز عبور





شناسه ارکید































PUBLONESساخت پروفایل 



PUBLONESمعرفی

CLARIVATEزیرمجموعهپابلونز ANALYTICSمالکیتکهاستWEB OF SCIENCEداردعهدهبهبهرا.

دراتاطالعاینهمچنین.گذارندنمایشوبررسیبهراخودداوری هایمی توانندمحققانآندرکهمی دهدارائهراسرویسیپابلونز
مقاالتداوریفرایندهایانجامجهتمناسبداورانانتخابدربتوانندآنهاتامی گیردقرارتحریریههیاتاعضایوسردبیراناختیار

.جویندبهره

ثبت،هده،مشامی توانیدنیزراپژوهشگراندیگرتوسطشدهانجامهایداوریخود،مقاالتهایداوریبرعالوهپابلونز،درنامثبتبا
.کنیدامتیازدهیوبررسی

تفادهاسداوراندعوتوانتخابشناسایی،داوری ها،انجامجهتپابلونزاطالعاتازمی توانندنیزتحریریههیاتواعضایسردبیران
.کنند

RESEARCHERدارایاگر ID،محیطبهاطالعاتسادگیبهباشیدPUBLONSرمزوکاربرینامازاستفادهباومی شودمنتقل
RESEARCHERعبور IDشویدپابلونزمحیطواردمی توانید.



/HTTPS://PUBLONS.COMورود به سایت •

و تکمیل فرم ثبت نام  REGISTERانتخاب گزینه •

:ثبت نام از چند راه امکانپذیر است•

استفاده از ایمیل•

ORCIDحساب کاربری •

GOOGLEحساب کاربری •

LINKEDINحساب کاربری •

PUBLONESثبت نام در

https://publons.com/




. کاراکتر باشد95و حداکثر 8عبور تعریف شده حداقل رمز 
. رمز عبور حداقل شامل یک عدد باشد

. رمز عبور حداقل شامل یک شکل سمبل باشد





در این صفحه اطالعات مقاالت، شاخص های استنادی، داوری های مقاالت قابل مشاهده و ویرایش است



























RESEARCHERGATE

هرحیندراستممکنکهستهاییپرسشومسائلحلومحققانوپژوهشگرانبیناطالعاتتبادلجهتسایتوباین•
ایندرافرادسایردسترسیجهتراخودعلمیدستاوردهایونتایجمیتواندفردهرآنبرعالوه.بیایدپیشآنهابرایپژوهشی

.دهدقرارخودشخصیصفحهدروسامانه

ورودبرایمحققان،وپژوهشگرانبرایایدروازهWWW.RESEARCHGATE.NETآدرسباپژوهشدروازهیاگیتریسرچ •
ونشگاه هاداتمامیتقریباً،کهدنیاستدرمحققانوپژوهشگراناجتماعیسایتمعتبرترینسایت،این.استپژوهشدنیایبه

راوبگاهاینکاربرانجهان،سراسردانشجویانواساتیدازمیلیون۶ازبیشودارندعضویتآندرجهان،سراسردرمؤسسات
.می دهندتشکیل

http://www.researchgate.net/


RESEARCHERGATEمزایای استفاده از 

(IEEE)جمله ز امکان دانلود رایگان مقاله های مجالت و کنفرانسهای داخلی و خارجی ا-•

بودن ثبت نام و عضویت در سایت ریسرچ گیترایگان •

تبلیغات، اسپم، عکس و مطالب کم ارزش در سایتعدم •

...اساسی با سایتهای اجتماعی دیگر مثل لینکدین و تفاوت •

ندان دنیا به صورت رایگانپاسخ گیری سریع تمام سؤاالت علمی از بین قویترین پژوهشگران و دانشمامکان •

تعامل سازنده با تمامی محققان و پژوهشگران در دنیاامکان •

هماهنگی گروهی بیشتر بین اعضای یک دانشکده یا دانشگاهامکان •

کمیلی در این سایترتبه دانشگاه با قوی تر شدن اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تافزایش •

جتماعیبررسی فعالیت های محققان در شبکه االه ها واستفاده از نرم افزارها و الگوریتمهای مختلف برای شناسایی و ثبت مق•



RESEARCHATEایجاد پروفایل در 

HTTPS://WWW.RESEARCHGATE.NETاز طریق آدرس RESEARCHGATEورود به سایت •

 JOIN FOR FREEانتخاب گزینه •





























:گیریددر صورت داشتن هر گونه سوال یا ابهام با شماره یا ایمیل زیر تماس ب

KHJ_AHMADZADEH@YAHOO.COM

09171349713


