
https://www.re- بــه آدرس Researchgate  ســایت 
ــه از  ســال ۲008  searchgate.net وبســایتی اســت  ک

شــروع بــه کار کــرده اســت و ماموریــت خــود را برقراری 
ارتبــاط بیــن محققیــن در دنیــای علــم مــی داند. امــروزه 
۲0 میلیــون محقق از 190 کشــور جهان در این وبســایت 
ــه  ــراد از جمل ــیعی از اف ــر وس ــد. قش ــت می کنن فعالی
دانشــجویان، محققیــن، اســاتید دانشــگاه و کلینیســن ها 
ــف  ــای مختل ــا تخصص ه ــف و ب ــته های مختل در رش
Re- ــوان ــع می ت ــد. در واق ــور دارن ــایت حض ــن س  در ای
searchgate را فیســبوک دانشــمندان دانســت. محققین 

و دانشــمندان رشــته های مختلــف می تواننــد از طریــق 
ایــن وبســایت محققیــن بــا عالیــق تحقیقاتــی مشــابه 
خودشــان را دنبــال کــرده و از مقــاالت جدیــد آن ها مطلع 
شــوند، بــا آن هــا تبــادل نظــر داشــته و مقــاالت را دانلــود 

. کنند

چرا باید در Researchgate عضو شویم؟ 
عضویت در آن رایگان است.  -

ــا محققیــن مــورد  ــاط ب ــراری ارتب امــکان برق  -
می کنــد. ایجــاد  را  شــما  عالقــه 

بســیاری از سرشــناس ترین محققیــن جهــان   -
فعــال هســتند. آن  در  خودتــان  رشــته  در 

مرجــع خوبــی بــرای یافتــن مقــاالت بــوده و   -
ــود  ــگان دانل ــاالت را در آن رای ــیاری از مق ــوان بس می ت

ــرد. ک
-  داشــتن اکانــت در ایــن ســایت باعث می شــود 
بــا ســرچ کــردن اســمتان، اکانــت شــما در گــوگل نمایان 

شــود.
ــی  ــواالت علم ــد س ــایت می توانی ــن س در ای  -
مربــوط بــه تحقیــق خودتــان را مطــرح کنید تــا محققین 

ــد.  ــخ دهن ــما پاس ــه ش ــه ب در آن زمین

 دانیال نیری

Researchgate معرفی سایت
 دانشجوی کارشناسی ارشد حیات وحش، دانشگاه ایالتی هومبولت
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بــا کلیــک کــردن بــر روی گزینــه Research مطابــق 
تصویــر زیــر، تمامــی مقــاالت، کتــب، فصول، پوســتر 
ــده  ــزاری ش ــای بارگ ــل ه ــی فای ــورت کل ــه ص و ب

توســط محقــق مــورد نظــر بــه ترتیــب از جدیدتریــن 
بــه قدیمــی تریــن نمایــش داده می شــود، همچنیــن 
امــکان جســتجوی کلیــدواژه خــاص نیــز وجــود دارد. 

آشنایی با فضای وبسایت: 
ــتن  ــایت داش ــن وبس ــت در ای ــاخت اکان ــرای س ب
ایمیــل دانشــگاهی )ایمیلــی کــه مرتبــط بــه ســامانه 
دانشــگاهتان باشــد( اجبــاری اســت. هنــگام ســاخت 
اکانــت تخصــص خــود و زمینه هــای تحقیقاتــی 
ــد و براســاس آن  ــود را وارد می کنی ــه خ ــورد عالق م
یکســری محقــق را خــود ســایت بــه شــما پیشــنهاد 
ــما،  ــات ش ــاس اطالع ــاال براس ــه احتم ــد ک می ده
ــذاب  ــما ج ــرای ش ــا ب ــردن )Follow( آن ه ــال ک دنب

باشــد.
صفحــه هــر محققــی کــه بــاز کنیــد بــه شــکل زیــر 

ــود:  ــش داده می ش نمای
ــن  ــاص ای ــول خ ــاس فرم ــم براس ــر اس ــاز زی امتی
ــای  ــه در آن فاکتوره وبســایت محاســبه می شــود ک
خوانــده شــدن  دفعــات  تعــداد  ماننــد  مختلــف 
مقــاالت شــما، تعــداد ارجاعــات بــه مقــاالت شــما و 
 Discipline ــمت ــود. در قس ــه می ش ــر گرفت ... در نظ
حیطــه کاری محقــق را نمایــش می دهــد و قســمت 
ــرد  ــای ف ــده توانایی ه ــان دهن Skills & Expertise نش

ــه آدرس  ــت صفح ــمت راس ــن در س ــت. همچنی اس
دانشــگاه/ موسســه مشــغول بــه کار فــرد و ِســمت آن 

ــود.  ــش داده می ش ــرد نمای ف
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