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 علوی اجتواعی ّای شبکِ

هختلف    کـَسّای ٍ ّا سؿتِ ّا، ػاصهاى ّا، تخؾ هختلف دس ضَصُ ّا ،  داًـوٌذاى ّای ػلوی ّوکاسی اخیش دِّ دٍ دس

 اًدام سٍؽ دس تغییش ػَاهل اص خَد کِ اػت آٍسی في ّای پیـشفت تاهقاسى  ػلوی ّای ّوکاسی افضایؾ ی داؿتِ اػت.افضایـسًٍذی 

 ًیض داًـوٌذاى ایٌتشًت، عشیق اص خْاًی گؼتشدُ استثاعات تِ تَخِ تا. تاؿذ هی داًـوٌذاى ػایش ّای یافتِ تِ دػتشػی ٍ تطقیق

 هؼشفی تشای اهش ایي .تشًذهی فشاٍاى اػتفادُ استثاعات ایٌتشًتی اص ػلوی خَد تَلیذات ٍ ّا فؼالیت فیهؼش تشای افشاد ػایش هاًٌذ

 ، یاختواػ افضاسّای ًشم هیاى دس. اػت گـا ساُ تؼیاس آًْا ػلوی تَلیذات دستاسُ تاصخَسد دسیافت ٍ ػلوی خاهؼِ تِ هطققاى

 پیذا ػلوی خاهؼِ دس ػظیوی ّای ػلوی ؿْشت تِ ػلت ضوایت اص پظٍّـگشاى ٍ پـتیثاًی اص فؼالیت اختواػی ؿثکِ ّای ػایت

 ٍ تَلیٌگش)اًذ  ّای ػلوی تثذیل ؿذُ ّای اختواػی تِ اتضاسّای اختواػی هفیذی تشای پـتیثاًی اص ّوکاسی اًذ. تٌاتشایي، ؿثکِ کشدُ

 .(1101 ّوکاساى،

 یت گ ریسزچ

ایي . گشفت ًظش دس داًـوٌذاى تشای فیؼثَک هٌضلِ تِ آًشا تَاى هی کِ اػت ػلوی اختواػی ّای ؿثکِ گیت یکی اص سیؼشذ

 2فیکٌـش َّسػت ًام سایاًِ تِ هتخصص یک ٍ 1َّفوایش ػَسى ٍ 0ؼکهادی ایداد ّای ًام تِ پضؿک دٍ تَػظ 1117 ػال دس ػایت

ّای ػلوی  شاّن آٍسدى هکاًی تشای تاسگزاسی ٍ تِ اؿتشاک گزاؿتي هقاالت ٍ یافتِاص اّذاف ایداد ایي ػایت ف. ؿذ تاػیغ

 .داسًذ ًگِ سٍص تِ هختلف هَضَػی ّای صهیٌِ دس سا خَد اعالػات ، ّوکاساى ػایش تا استثاط ایداد ػالٍُ تشآًْا تا  پظٍّـگشاى اػت،

ّای دٍلتی یا خصَصی ّؼتٌذ اخاصُ ػضَیت دس ایي  اهِ ػاصهاىتٌْا افشادی کِ داسای سایاًاها   ػضَیت دس ایي ؿثکِ سایگاى اػت

 تاؿٌذ. ؿثکِ سا داسا هی

سا فشاّن کشدُ  ًَیؼٌذگاى دیگش اص ّوِ هلیت ّا ّای  ایي ػایت ػالٍُ تش ػضَیت سایگاى، اهکاى دػتشػی سایگاى تِ تؼیاسی اص هقالِ

، دس ایي ػایت آپلَد ًکشدُ  ضق هَلف قاًَى سػایت ا تِ دلیل، هقالِ خَد سفشدی هغشش ٍ صاضثٌظش دس یک سؿتِ، اػت. ضتی اگش 

 تِ اضتوال صیاد ، تا دسخَاػت کاستشاى ، هقالِ خَد سا تشای آًاى اسػال هی کٌذ. تاؿذ؛ 

 

 

 

 

                                                                 
1 . Ijad Madisch 

2 . Sören Hofmayer 

3 . Horst Fickenscher 



4 
 

 گیت ریسزچ در عضَیت ًحَُ 

 researchgate.netٍسٍد تِ ٍب ػایت   .0

 

 join for freeٍی گضیٌِ کلیک س  .1

  

 

 

 

گضیٌِ پظٍّـگش داًـگاّی ، پظٍّـگش ػاصهاى  سزْااًتخاب یکی اص  .2

 یا ػایش.ّای پضؿکی پظٍّـگشاى ضَصُ ،ّای خصَصی 

 

 

 

 

 

 

 

 رکش ًام ػاصهاى ٍ تخؾ هشتَعِ .3

 

 ّوشاُ تا هـخصات فشدی. فشدٍاسد کشدى ایویل ػاصهاًی  .4

  

 

 

 

ّا ٍ هْاست ّا ٍ  هٌذیٍاسد کشدى اعالػات ؿخصی هاًٌذ ػالقِ .5

 ی پشٍفایلّوسٌیي دسج ػکغ تشا

 کاستشػاصی تِ ایویل  یویلی ضاٍی لیٌک فؼالتؼذ اص ػثَس اص ایي هشاضل، ا

 .ػضَیت کاستش فؼال هی ؿَد تا کلیک سٍی ایي لیٌک .  اسػال هی ؿَد
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 کاربز پزٍفایل 

، اٍلیي گام تکویل تؼذ اص ػضَیتایي، تٌاتش  پشٍفایل ّش فشد هکاًی تشای ًوایؾ اًتـاسات ٍ ػایش تدشتیات ضشفِ ای فشد هی تاؿذ.

اص آًدا کِ دسصذ هـاّذُ پشٍفایل ّای داسای ػکغ ؿخصی تیـتش هی تاؿذ،  پشٍفایل ٍ افضٍدى اًتـاسات ٍ تطقیقات خَد هی تاؿذ.

تاالی صفطِ دس گَؿِ ػوت ساػت سٍی ػکغ  هی تَاًیذ ،تشای ٍسٍد تِ صفطِ پشٍفایل تَصیِ هی ؿَد ػکغ خَد سا اضافِ کٌیذ.

 کٌیذ.کلیک  سیؼشذ گیت

 

 

  9هی تاؿذ تخؾ 5داسای  گیتاى دس سیؼشذپشٍفایل کاستش

 .پشٍفایل فشد هی تاؿذًوای کلی اص OVERVIEW   9 تخؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اًتـاسات ،  ًوایؾ9 هکاًی تشای   CONTRIBUTION تخؾ

 ّا ٍ پاػخ ّای اسػالی کاستشاػت. پشػؾ
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زاؿتِ کاستش تش تِ اؿتشاک گ هغالةًوایؾ TIMELINE  9تخؾ 

 ًْا هی تاؿذ.آاػاع تاسیخ اؿتشاک 

 

 

 

 

 

 

 

 

فْشػتی اص هْاست ّا ٍ تدشتیات ػلوی کاستش هی   : INFO تخؾ

 تاؿذ.

 

 

 

 

 

 

 تؼذاد هـاّذُتا اسائِ ًوَداس آهاسّایی اص STATS  9  تخؾ

تِ ًوایؾ هی هقاالت کاستش سا  اػتٌاد تِ ٍ، هغالؼِ پشٍفایل

 .گزاسد

 

 

 

 

 

 

تِ  ٍ اذ ایٌذکغ کاستش،  RGتا هطاػثِ ًوشُ  SCORES 9  تخؾ

 .هی پشداصد ٍی دس ایي ؿثکِاًذاصُ گیشی تاثیش تطقیقات 
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RG Score : 

 اهتیاصی RG Score. تاؿذ هی هطققاى ػایش ًظشات اص اػتفادُ هطقق یک اسصیاتی ساُ تْتشیي کِ تاٍس اػت ایي تشگیت  سیؼشذ تین

ًظشاتی کِ ػایش . ؿَد هی گزاؿتِ ًوایؾ تِ کاستش ّش پشٍفایل دس ٍ ؿذُ گشفتِ ًظش دس هطقق ّش تشای ػایت تَػظ کِ اػت

 اسصیاتی تَػظ ایي ًوشُ کِ اص آًدا .اػت RG Score دٌّذ هؼیاس کاستشاى دستاسُ هطتَای اعالػات تِ اؿتشاک گزاؿتِ ؿذُ اسائِ هی

کِ  کاستشاًی RG Score .تاؿذ دخالت داؿتِ خَد ت ًوشُدسیاف دس هؼتقین عَس تِ تَاًذ ًوی کغ ّیر هی آیذ، تذػت ّوکاساى

ایي  ٍػیلِ هی تاؿذ. تذیي تشتیة، تِ RG Scoreدٌّذ اص ػَاهل هَثش دس اضتؼاب  دستاسُ هطتَای تِ اؿتشاک گزاؿتِ ًظش هی

 ًوشُ ایي هیضاى دس ًیض ػایش کاستشاى تَػظ هغالة افشاد سّگیشی ،ّوسٌیي ؿَد. هی هٌتقل دیگش هطقق تِ هطققی اص ، ؿْشتًوشُ

 ّای فؼالیت هَثش اػت. توام ػلوی خاهؼِ آًاى دس ًفَر اػوال ٍ اػتثاس آٍسدى هطققاى، تذػت اسصیاتی دس RG Score .دخالت داسد

 ؿذُ، ّای هغشش پشػؾ تشای پاػخ اسػال عشش پشػؾ، خولِ اص ؿَد هطاػثِ هی فشد RG Score دس ػلوی ؿثکِ ایي دس کاستش

  .صفطات خاًگی تِ خام ّای دادُ ٍ هقاالت افضٍدى

 خغی ًوَداس ٍ ای دایشُ تشای ّش کاستش ٍخَد داسد کِ تا اسائِ ًوَداس RG Scoreای هشتَط تِ ًطَُ هطاػثِ  گیت صفطِ دس سیؼشذ

 ذ.تاؿٌ هی RG Scoreداسای ّا ٍ کاستشاى  دس ایي ػایت داًـگاُ دّذ. خضئیات هطاػثِ ایي ًوشُ سا ًوایؾ هی ،ٍی ّای فؼالیت

 اًتشارات ) هقاالت( گذاری اشتزاکبِ 

 افشٍدى هقاالت هٌتشز شذُ در هجالت هزاحل

 ٍسٍد تِ صفطِ پشٍفایل .0

 سا اًتخاب کٌیذ. Article ، گضیٌِػوت ساػت تاالی صفطِدس کادس آتی سًگ گَؿِ  .1

ًام دسج ؿذُ دس  کِ ًَیؼٌذُ آى تا گیت هقالِ ّای هَخَد دس سیؼشذ تِ هٌظَس ًوایؾ Author matchاًتخاب گضیٌِ  .2

 .ؿوا هغاتقت داسد پشٍفایل 
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 کٌیذ.سا کلیک   yesتشای تاییذ ؿوا هی تاؿیذ،  ؿذُ اگش ًَیؼٌذُ هقالِ پیـٌْاد .3

 ؿوا. تشای افضٍدى هقاالت تِ پشٍفایل  saveکلیک سٍی گضیٌِ  .4

  search گضیٌِ ًیذ اص هی تَا هَاخِ ؿذیذ،هـکل تا   author searchاص عشیق  خَد ًکتِ 9 اگش دس خؼتدَی هقاالت

 ٍ کلیذ ٍاطُ ّای ػٌَاى سا دس کادس هشتَعِ ٍاسد کٌیذ. اػتفادُ کٌیذ

تؼذ اص ػثَس اص تشای افضٍدى هقاالت تاصیاتی ًـذًذ،  author search   ٍsearchاگش هقاالت ؿوا تا ّیسکذام اص گضیٌِ ّای

 .دًثال ًواییذٍ هشاضل صیش سا  سا کلیک کٌیذ  Manual entryگضیٌِ  1ٍ 0هشاضل 

 

تِ  ذػٌَاى هقالِ ای کِ هی خَاّی .0

سا ٍاسد  پشٍفایل خَد اضافِ کٌیذ

 . کٌیذ

 

سا آپلَد  هتي کاهل هقالِ هَسد ًظش .1

 کٌیذ.

 

کلیک  Continueسٍی گضیٌِ  .2

 کٌیذ.

 

 

اعالػات تیـتش هاًٌذ ًام  .3

ًَیؼٌذگاى، ًام هدلِ ٍ تاسیخ اًتـاس 

 .سا اضافِ ًواییذ هقالِ

 

کلیک کٌیذ   Finishسٍی گضیٌِ  .4

ؿوا  تِ پشٍفایلهَسد ًظش  هقالِ  تا 

 افضٍدُ گشدد..

 

 

 

 

تْتش اػت تشای اًتخاب ًام هدلِ اص هٌَی کـَیی اػتفادُ کٌیذ. تذیي تشتیة، اتصال  Manual entryًکت9ِ  دس صَست اػتفادُ اص 

قؼوتی اص ًام هدلِ سا ٍاسد  Journalذ تِ صفطِ هدلِ دس سیؼشذ گیت تذٍى اؿکال صَست خَاّذ گشفت. تشای ایي کاس، دس فیل

 هدلِ هَسد ًظش سا اًتخاب کٌیذ.  ،ّای پیـٌْاد ؿذُکٌیذ تا فْشػت ًام هدالت ظاّش ؿَد ٍ اص ًام
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 سایز اًَاع اًتشاراتهزاحل افشٍدى 

 ٍسٍد تِ صفطِ پشٍفایل .0

 ُ فْشػت اًَاع اًتـاسات.تشای هـاّذ  Article ، کلیک سٍی گضیٌِػوت ساػت تاالی صفطِدس کادس آتی سًگ گَؿِ  .1

 ًَع تطقیق ؿوا تشای افضٍدى تِ ػایتاًتخاب  .2

 تشای افضٍدى فایل تطقیق هَسد ًظش  Select fileکلیک سٍی گضیٌِ  .3

 Continueافضٍدى ػٌَاى تطقیق ٍ کلیک سٍی گضیٌِ  .4

 افضٍدى اعالػات تیـتش هاًٌذ ًام ًَیؼٌذگاى، ػٌَاى ٍ تاسیخ تشگضاسی کٌفشاًغ. .5

 تِ پشٍفایل. هذسک تشای افضٍدى Finishِ کلیک سٍی گشیٌ .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اثش سا ٍاسد کشدُ ٍ آًشا خؼتدَ کٌیذ.  DOIگیت تِ ساضتی هی تَاًیذ کذ  اص عشیق تاکغ خؼتدَ دس تاالی صفطات سیؼشذ

 گیت ًحَُ جستجَی هقاالت در ریسزچ

یا کلیذ ٍاطُ هَسد ًظش سا دس تاکغ خؼتدَی هَخَد دس تشای خؼتدَی هقاالت دس سیؼشذ گیت هی تَاًیذ تِ ساضتی ػٌَاى هقالِ 

 خؼتدَ سا اًدام دّیذ. ػالهت رسُ تیيگیت ٍاسد کٌیذ ٍ تا کلیک تش سٍی  تاالی ػوت ساػت ّش یک اص صفطِ ّای سیؼشذ
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، هی تَاًیذ فْشػت هقاالت )دس قؼوت فیلتش ػوت ساػت صفطِ(  Publicationsدس صفطِ ًوایؾ ًتایح، تا کلیک تش سٍی گضیٌِ 

 خؼتدَ ؿذُ سا هـاّذُ ًواییذ.

 تقاضای هتي کاهل هقاالت

گیت قاتل دػتشع ًثاؿذ، هی تَاًیذ دسخَاػت آى سا تِ عَس هؼتقین تشای ًَیؼٌذُ  دس صَستی کِ هتي کاهل هقاالت دس سیؼشذ

کلیک  Request full-textگضیٌِ گیت سفتِ ٍ سٍی  سػال کٌیذ. تشای ایي هٌظَس هی تَاًیذ تِ صفطِ هقالِ هَسد ًظش دس سیؼشذا

 کٌیذ.

 

 

 

 

 

Self-archiving چیست؟ 

Self-archiving   تِ هؼٌی قشاس دادى یک ًؼخِ الکتشًٍیکی اص یک هذسک تِ صَست آًالیي هی تاؿذ تا تِ ساضتی دس دػتشع

خَاّذ ؿذ. ؿوا هی تَاًیذ تا آپلَد ًؼخِ الکتشًٍیک  ػوَم قشاس گیشد. خَدآسؿیَی تاػث افضایؾ ًوایاًی، هغالؼِ ٍ اػتٌاد تِ هقاالت

 گیت تْیِ ًواییذ. آسؿیَ دس سیؼشذ -هقاالت خَد، یک هخضى خَد
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تشای آگاّی اص قَاًیي کپی سایت هدالت هتفاٍت هی ؿوا تشای سػایت قاًَى کپی سایت تایذ اص ؿشایظ ًاؿشاى دسایي تاسُ آگاُ تاؿیذ. 

اخاصُ اؿتشاک ػوَهی هقاالت سا ًذاؿتِ اص عشف ًاؿش اگش  اػتفادُ ًواییذ.   www.sherpa.ac.uk/romeoتَاًیذ اص ٍتؼایت

 هؼیش صیش سا دًثال کٌیذ9تاؿیذ هی تَاًیذ هقاالت سا تِ صَست خصَصی تشای دسخَاػت دٌّذگاى اسػال کٌیذ. تشای ایي هٌظَس 

 

گیت کلیک سٍی ػَهیي آیکي ػوت ساػت تاالی صفطِ سیؼشذ .0

 کٌیذ

 کلیک کٌیذview request آتی سًگ  سٍی دگوِ .1

 پٌدشُ ای ؿاهل ػِ گضیٌِ ًوایاى هی ؿَد .2

  ِاگش سٍی دگوShare publicly  کلیک کٌیذ هی

تَاًیذ هتي کاهل هقالِ سا تِ صَست ػوَهی تِ اؿتشاک 

 تگزاسیذ

  ِتا کلیک سٍی دگوSend privatly  هی تَاًیذ هتي

 کٌیذ.کاهل هقالِ سا تشای فشد دسخَاػت دٌّذُ اسػال 

 

  اگش هتي کاهل هقالِ سا دس دػتشع ًذاسیذ هی تَاًیذ اص

 اسػال پیام تِ دسخَاػت دٌّذُ هغالِ اعالع دّیذ.عشیق 

 

 (Security and privacy )اهٌیت ٍ حزین خصَصی

شای ایي سیؼشذ گیت ایي اهکاى سا تِ کاستش هی دّذ تا هقذاس ًوایؾ اعالػات ؿخصی خَد سا تشای ػایش کاستشاى هـخص کٌذ. ت 

 هٌظَس هشاضل صیش سا اًدام دّیذ9

 کلیک سٍی ًواد ػکغ پشٍفایل دس گَؿِ ػوت ساػت تاالی صفطِ سیؼشذ گیت .0

 Settingsاًتخاب گضیٌِ  .1

 دس ػوت ساػت صفطِ Privacy Settingsکلیک سٍی گضیٌِ  .2

  Research Dataاًتخاب هٌَی کـَیی هَخَد دس صیش تخؾ  .3

ّؼتیذ اعالػات پشٍفایل ؿوا سا هـاّذُ کٌٌذ تا کلیک تش اًتخاب گشٍّی اص افشادی کِ هایل  .4

 Mutual followers, ResearchGate members, or سٍی ّش یک اص گضیٌِ ّای 

Everyone 
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گیت صفطِ ػوَهی پشٍفایل ؿوا تِ عَس خَدکاس اص عشیق هَتَسّای خؼتدَ قاتل تاصیاتی هی تاؿذ. تشای  ٌّگام ثثت ًام دس سیؼشذ

 Enable my publicتشٍیذ ٍ ػالهت هَخَد دس کٌاس گضیٌِ   Privacy Settingsي اهش هی تَاًیذ تِ صفطِ خلَگیشی اص ای

page .سا تشداسیذ 

تٌْا کاستشاًی کِ سّگیش ؿوا هی تاؿٌذ یا ؿوا تِ سّگیشی آًْا هی پشداصیذ اخاصُ هـاّذُ اعالػات تواع ؿوا اص قثیل آدسع ایویل 

 ذ.هی تاؿٌسا داسا ٍ ؿواسُ تواع 

 کاربز یتغییز اطالعات َّیت

هی تَاًیذ اعالػات هشتَط تِ ًوایؾ ًام، دسخِ ػلوی ، ًام ّای خایگضیي ) یا اؿکال هتفاٍت ًام(    Account Settingدس صفطِ 

 سا ٍیشایؾ ًواییذ. ، ػاصهاى ٍ ایویل خَد
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 خزٍج اس ریسزچ گیت  

َؿِ ػوت ساػت تاالی صفطِ سیؼشذ سٍی فلؾ هَخَد دس گگیت  تشای خاسج ؿذى اص هطیظ سیؼشذ

 ًواییذ. اًتخاب سا Log Outٍ گضیٌِ کٌیذ  گیت کلیک 

 

 

 (Commenting and highlighting) ٍ بزجستِ ساسی گشاری یادداشت

تا .   تشخؼتِ کٌیذ. تخـی اص آًْا سا یادداؿت گزاؿتِ یا تاؿیذدس ضال خَاًذى هی گیت، هی تَاًیذ تشای هقاالتی کِ  دس سیؼشذ

ػَاالت خَد دستاسُ هقالِ سا اص ًَیؼٌذُ تپشػیذ، ًظشات کاسؿٌاػاًِ خَد سا اسئِ ًواییذ ٍ یا دس  هی تَاًیذ ػتفادُ اص ایي گضیٌِ ،ا

  ٌذگاى هقاالت دس تؼاهل تاؿیذ.ؼتِ ساضتی تا هطققاى ٍ ًَی ٍ هَسد یافتِ ّای پظٍّؾ تِ تطث ٍ تثادل ًظش تپشداصیذ

  ای تخـی اص هقالِ اًدام گیشد ٍ ّن تشای کل هقالِ هی تَاى یادداؿت گزاؿت.ذ ّن تشیادداؿت گزاسی هی تَاً

 

هی تَاًیذ  افضٍدى یادداؿت یا تشخؼتِ ػاصی تخـی اص هقالِتشای 

قؼوت هَسد ًظش اص هتي کاهل هقالِ سا تا ًگِ داؿتي کلیذ هَع، 

  comment ٍ یا   mark as interestingاًتخاب کٌیذ ٍ گضیٌِ 

 ًواییذ.سا اًتخاب 

 
 هشاضل صیش سا اًدام دّیذ9 هَسد ًظش ِهتي هقال تشای کل  یادداؿتتِ هٌظَس اضافِ کشدى 

تِ صفطِ هقالِ ای کِ هیخَاّیذ تِ آى یادداؿت اضافِ کٌیذ  .0

 ٍاسد ؿَیذ.

 .سا اًتخاب کٌیذ commentsگضیٌِ دس پاییي صفطِ هقالِ  .1

 کلیک کٌیذ ADD YOURSسٍی   .2

 Addٍ دس آخش گضیٌِ  یادداؿت خَد سا ٍاسد کشدُ .3

comment  سا کلیک کٌیذ 

 

 کاستشاًی کِ تِ صفطِ هقالِ هشاخِ هی ًوایٌذ قاتل هـاّذُ اػت. تشای توام  (highlight)ٍ تشخؼتِ ػاصی هتي  گزاسی یادداؿت
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 (Open review) ًقذ ٍ بزرسی آساد

 اػتٌاد سا فشاّن هی کٌذ. هَسد تشسػی ٍ هَسد هقاالت  دستاسُ هقاالت هَسد هغالؼِ، ًقذ ٍ تشسػی آصاد ٍ ؿفاف ایي قاتلیت اهکاى

اهکاى ًقذ ٍ تشسػی آصاد تشای ّوِ هقاالت، ضتی هقاالتی کِ هتي کاهل آًْا دس دػتشع ًثاؿذ، اهکاى پزیش اػت. تشای ایي هٌظَس 

 هشاضل صیش سا دًثال کٌیذ9

 

 تِ صفطِ هقالِ هَسد ًظش تشٍیذ .0

َیی ػوت ساػت تاالی اص هٌَی کـ Open reviewسٍی گضیٌِ  .1

 صفطِ کلیک کٌیذ

 Review this publicationدس خؼثِ تاص ؿذُ سٍی گضیٌِ  .2

 کلیک کٌیذ

 تَدى دستاسُ تکشاسپزیشکِ تشای ؿشٍع ًقذ ٍ تشسػی تِ ػَال اٍل  .3

 پاػخ دّیذ .  هی تاؿذ پظٍّؾ

تِ ضذاقل یکی اص ػَال ّا دستاسُ سٍؽ، هثثت یا هٌفی پاػخ  .4

 الضاهی اػت یافتِ ّا، یا ًتیدِ گیشی تدضیِ ٍ تطلیل، هٌاتغ،

 پاػختِ آًْا اضافِ کشدى یادداؿت ٍ ًظش دستاسُ ػَال ّایی کِ  .5

 دادُ ؿذُ اػت  هثثت یا هٌفی

 کلیک کٌیذ Publish review سٍی گضیٌِ تشای ثثت ًظشات  .6
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 (Q&Aبخش پزسش ٍ پاسخ )

هطیغی آکادهیک ٍ هٌطصش تِ فشد هغشش کشدُ ٍ پاػخ ّای  هکاًی اػت کِ هی تَاًیذ ػَاالت تخصصی خَد سا دس Q&A تخؾ 

هٌاػة ٍ هؼتثش  دسیافت ًواییذ . دػتِ تٌذی ٍ اسػال ػَاالت تشای هتخصصیي، تش اػاع هْاست ّا ٍ تخصص ّای رکش ؿذُ دس 

تاؿذ. ؿوا  پشٍفایل کاستشاى هی

تَاًیذ ػَاالت هشتثظ تا سؿتِ  هی

 ٍ هْاست خَد سا ، تطت ػٌَاى

Question we think you can 

answer   ِدس ػوت ساػت صفط

 پشػؾ ٍ پاػخ هـاّذُ کٌیذ.

 

 

 

 

  کزدى سَالًحَُ هطزح 

 ( تشٍیذ.Q&A) QUESTIONSتِ صفطِ  .0

هَخَد دس تاالی کادس ػفیذ ػَال خَد سا دس  .1

سا کلیک   ASKصفطِ ٍاسد ًواییذ ٍ گضیٌِ 

 کٌیذ.

دس پٌدشُ تاص ؿذُ ، هی تَاًیذ ػَال خَد سا  .2

 .ًواییذاصالش 

تیـتشی تشای  خضئیاتتایؼتی  دس کادس دٍم  .3

 تیاى ًواییذ. سٍؿي ؿذى ٍ گَیا ؿذى ػَال 

دس هی تَاًیذ،  attachتا اػتفادُ اص گضیٌِ  .4

هٌاتغ تاییذ کٌٌذُ ػَال هاًٌذ  ،صَست لضٍم

ػکغ، ًوَداس، هتي ٍ یا لیٌک سا ضویوِ 

 کٌیذ.

کلیک   ASKتشای اسػال، تش سٍی گضیٌِ  .5

 کٌیذ. 
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 ّوسٌیي کاستشاًی کِ تش اػاع هْاست ّا ٍ سؿتِ خَد قادس افشادی کِ هطتَای پشٍفایل ؿوا سا دًثال هی کٌٌذ  ؿوا تشای پشػؾ ٍ

 اسػال هی ؿَد.   تِ آى تاؿٌذ، تِ پاػخگَیی 

 خول9ِ اصسا قشاس دادُ اػت   ّا ٍ قَاًیٌی تَصیِ  ّا پشػؾ هٌاػة اسائِ تشای سیؼشذ گیت ؿثکِ

 کٌذ  ضاصل اعویٌاى آى ًثَدى تکشاسی اص تایذ کاستش ،پشػؾ اسػال اص قثل -

 تکاس گیشد.  اػت ًیاص هَسد آًسِ اص دقیق تَضیص ٍ کَتاُ ػٌَاى ّای ٍاضص، ػثاست  پشػؾ، تشای ّش  -

 ؿًَذ. هغشش اًگلیؼی صتاى تِ تایذ ػَاالت -

 .ؿَد هی شیکاست ضؼاب ؿذى هؼذٍد تاػث ٍ تَدُ هوٌَع تثلیغاتی ٍ تداسی هطتَای تا پشػؾ اسػال  -

 ّا تایذ تٌْا یک هَضَع سا دس تش گیشًذ ٍ اص پشػیذى زٌذ هَضَع دس یک پشػؾ اختٌاب ؿَد. پشػؾ -

 ( Follow questionsدًبال کزدى سَال ّا )

تشای دًثال کشدى پاػخ ّای اسػال ؿذُ تِ ػَاالتی کِ تشای ؿوا خالة هی تاؿٌذ ٍ یا هشتثظ تا تطقیقات ؿوا ّؼتٌذ هی تَاًیذ 

دس پاییي ّش پشػؾ کلیک کٌیذ. تشای هـاّذُ ػَال ّایی کِ دًثالِ سٍ آًْا هی تاؿیذ هی تَاًیذ تِ  FOLLOWضیٌِ سٍی گ

 دس ػوت ساػت صفطِ کلیک کٌیذ. Questions you followسفتِ ٍ سٍی گضیٌِ   Q&Aصفطِ 

  

 :ًحَُ پاسخ بِ سَاالت 

دس پاییي ّش ػَال پاػخ خَد سا تایپ ٍ   answerیک تش سٍی گضیٌِ تشای پاػخ تِ ػَاالت هغشش ؿذُ تِ ساضتی هی تَاًیذ تا کل

 اسػال کٌیذ.

 ًکت9ِ ٌّگام پاػخ تِ ػَال، تِ صَست خَدکاس دًثالِ سٍ آى ػَال خَاّیذ ؿذ. 
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 (upvoteرای دادى بِ سَاالت )

گیت، اسػال سای هثثت یا  یک ساُ تشای افضایؾ هـاسکت کاستش تا ػایش کاستشاى سیؼشذ

ای ّش ػَال یا پاػخ هی تاؿذ. ّوسٌیي، ایي کاس تاصخَسدی  تشای ًَیؼٌذُ هٌفی تش

ؿٌاختِ هی  Popular answersهی تاؿذ. پاػخ ّا تا سای هثثت تاال تِ ػٌَاى 

ؿًَذ. تِ هٌظَس اسػال سای تشای ّش پشػؾ ٍ پاػخ هی تَاًیذ سٍی ػالهت هَخَد دس 

 پاییي آًْا کلیک کٌیذ.

 

  سایز کاربزاىًحَُ بزقزاری ارتباط با 

کاستشاى تِ ایي هؼٌاػت کِ ؿوا دس خشیاى  سّگیشیآًْاػت.  سّگیشی یک ساُ خَب تشای تشقشاسی استثاعات تا ػایش کاستشاى 

کاستشاى هی  سّگیشیخذیذتشیي اًتـاسات تِ اؿتشاک گزاؿتِ ٍ ّوسٌیي آخشیي تغییشات دس پشٍفایل آًْا قشاس خَاّیذ گشفت. تشای 

 کلیک کٌیذ. follow ل کاستش هَسد ًظش سفتِ ٍ سٍی دگوِ تَاًیذ تِ پشٍفای

فؼالیت  تشای یافتي ػایش کاستشاى کِ هوکي اػت دس ضَصُ ّای هَسد ػالقِ ؿوا

دس  View All Related Researchersداؿتِ تاؿٌذ هی تَاًیذ تا کلیک تش سٍی  

 ؿَیذ.  Related Researchers، ٍاسد صفطِ  Homeصفطِ 

 ٍخَد داسد کِ ػایش کاستشاى سا تش اػاع هَاسدی هاًٌذگضیٌِ ٌذ دس ایي صفطِ ز  

ٍاتؼتگی ػاصهاًی هـتشک، هقاالت هـتشک، اػتٌاد تِ هقاالت، ػالقِ هٌذی ّا ٍ 

تِ ؿوا هؼشفی هی ًوایذ. ؿوا هی تَاًیذ دس صَست توایل تا  هْاست ّای هـتشک

افشاد ِ فْشػت ّش کاستش آى سا ت دس پاییي ػٌَاىFollow کلیک تش سٍی گضیٌِ 

 خَد اضافِ کٌیذ. سّگیش
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 ًحَُ ارسال پیام بزای سایز کاربزاى 

 :(followersارسال پیام خصَصی بزای رّگیزاى )

صفطِ ػوت ساػت تاالی دس  messagesتش سٍی گضیٌِ  .0

 کلیک کٌیذ.گیت  سیؼشذ

1. View All .سا اًتخاب کٌیذ 

 کلیک کٌیذ. New Messege گضیٌِ سٍی  .2

. ، سا تٌَیؼیذقصذ اسػال پیام تِ اٍ سا داسیذِ ًام پظٍّـگشی ک .3

تشای اسػال پیام تِ زٌذ پظٍّـگش تیي ًام ّش کذام کاها 

 .تگزاسیذ

 پیام خَد سا ٍاسد ًواییذ. .4

 کلیک کٌیذ. Send Message سٍی گضیٌِ .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سا دس تاالی ػوت ساػت   Send Messageدس سٍؽ دیگش 9 هی تَاًیذ تِ صفطِ پشٍفایل پظٍّـگش هَسد ًظش ٍاسد ؿذُ ٍ گضیٌِ 

 صفطِ کلیک کٌیذ.
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 ارسال پیام خصَصی بزای پژٍّشگزاًی کِ در فْزست رّگیزاى ًوی باشٌذ

 ٍاسد ؿَیذ.تِ صفطِ پشٍفایل پظٍّـگش هَسد ًظش .0

 کلیک کٌیذ. Info گضیٌِ  سٍی .1

 سا اًتخاب ًواییذ. دس پاییي ػوت ساػت صفطِ Send Messageگضیٌِ  .2

 

 تیگ سزچیر در هَجَد اطالعات اس رسٍهِ  ِیتْ ًحَُ 

کشدُ اػت. تشای ایي هٌظَس هی تَاًیذ تِ صفطِ سا فشاّن  اص اعالػات هَخَد دس پشٍفایل کاستشاى   سصٍهِ سیؼشذ گیت قاتلیت تْیِ 

 سصٍهِ تِ ایي تشتیةکٌیذ. اًتخاب دس پاییي ػوت ساػت صفطِ  Export your profile as a CVپشٍفایل خَد سفتِ ٍ گضیٌِ 

 .ذتاؿداًلَد هی  ًشم افضاس هیکشٍػافت ٍسد قاتل ؿوا دس قالة 

 خَد ، تایذ اعالػات هَخَد دس پشٍفایل خَد سا تا ضذ اهکاى تِ عَس دقیق تکویل ًواییذ.  سصٍهًِکت9ِ تشای اعویٌاى اص کاهل تَدى 
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 گیتًحَُ دعَت دٍستاى بِ عضَیت در ریسزچ

ؿوا دس ایي ػایت  یگیت هی تَاًذ تِ غٌای ؿثکِ استثاعات گاى ّوکاس تشای پیَػتي تِ سیؼشذدػَت دٍػتاى، ّوکاساى ٍ ًَیؼٌذ

 کوک کٌذ. ّوسٌیي، دس صَست ػضَیت آًاى هی تَاًیذ دس خشیاى اًتـاس خذیذ تشیي آثاس آًاى قشاس گیشیذ.

 گیت ٍاسد ؿَیذ. سیؼشذ  HOMEتِ صفطِ  .0

سا  Related researchersفْشػت   دس ػوت ساػت صفطِ هی تَاًذ .1

 هـاّذُ کٌیذ.

 دس پاییي ایي فْشػت کلیک کٌیذ. Invite your colleaguesسٍی گضیٌِ  .2

آدسع ایویل فشد هَسد ًظش سا ٍاسد کٌیذ.) دس صَست دػَت گشٍّی افشاد،  .3

 آدسع ایویل ّشکذام سا تا کاها خذا کٌیذ.(

 ذ هتٌی تشای دػَتٌاهِ تِ آى اضافِ کٌیذ.یدس صَست توایل هی تَاً .4

 سا کلیک کٌیذ. Inviteشای اسػال دػَتٌاهِ گضیٌِ ت .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


