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هقذهه
ریسررر گی ر ی ر

ضررث ٍ امامرراعم عبمررم ترررای پژيَطرراران ،داوطررمىدانا اترراتید ي داوط ر ًیان تراتررر مُرران در

مُ ارتثاطا َم راریا پرترص ي پاتر ي دثاد رٍَرای عبمرم اتر .ایره ضرث ٍ امامراعم در ترا  1338تًترظ دي
پسضررر ترررٍ ورررا َرررای ایررراد درررادیص ي ترررًرن َرررا درررایر ا ي یررر دا ػرررع رایاورررٍ ترررٍ ورررا َارتررر
فی ىطر در تًتاًن آدری ا راٌاودازی ضد ي چىدی تعد تٍ تر یه آ مان اواقا یاف .
تعررداد کررارتران ایرره ضررث ٍ امامرراعم ترراکىًن تررٍ  20دیبیررًن و ررر رترریدٌ ات ر  .تعررداد کارکىرران آن ویررس در ررا
اضرا  200و ر گسارش ضدٌ ات .
برخی مسایای استفاده از سایت ریسرچ گیت
 .1اد ان داوبًد رایاان دقا ٍَای د الت ي کى راوسُای داخبم ي خارمم از ممبٍ ()IEEE
 .1رایاان تًدن ثث وا ي عضًی در تای ریسر گی
 .0عد تثبیغاتا ع س ي دغا ة کم ارزش در تای
 .8اد ان پات گیری تریع تما تؤاالت عبمم از تیه قًیاریه پژيَطاران ي داوطمىدان دویا تٍ غًرت رایاان
 .0اد ان تعادل تازودٌ تا تمادم دحققان ي پژيَطاران در دویا
 .6اد ان َماَىام گريَم تیطار تیه اعضای ی

داوط دٌ یا داوطااٌ

 .7افسایص رتثٍ داوطااٌ تا قًیتر ضدن اعضای َیات عبمم ي داوط ًیان تحػیالت ت میبم در ایه تای
 .8اتا ادٌ از ور افسارَا ي ا اًریامُای د ابف ترای ضىاتایم ي ثث دقا ٍَا ي تررتم فعا ی َای دحققان در ضث ٍ
اماماعم
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قسوت اول
هراحل ایجاد پروفایل
پريفایل َر فرد ايی اعالعاتا دقراالت ي فعا یاُرای عبمرم ضر ع اتر  .کرارتر درمتًاورد ترا دیارران ارتثراط ترقررار
ومایدا دقاالت آوُا را دریاف کىد ي تثاد وظر داضاٍ تاضد.
هرحله اول :درج آدرس www.researchgate.net
 ترسس ترر ريی  Join for freeکبیر

وماییرد .چىاوچرٍ قرثال در تررای عضرً تاضرید ت رص  loginرا کبیر

فردایید.

ض ل .2-2ومایم از آغاز غ حٍ ریسر گی

ض ل  .1-2اوا اب گسیىٍ درتًعٍ
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هرحله دوم :ت میل فر اعالعات ض ػم عثق ض ل 0-2

ض ل .0-2ومایم از آغاز غ حٍ ریسر گی

 در ایه ت ص ترای

ریسرر گیر

ورا َرای دطراتٍ ورا کرارتر را کرٍ دارای دقراالت َسراىد تازیراتم درمومایرد.

اگر دقا ٍ درتًط ترٍ کرارتر ترًد کرٍ گسیىرٍ اي را تاییرد درمومایرد در غیرر ایره غرًرت در برٍ تعردی را کبیر
دموماید.

ض ل .8-2تازیاتم دقاالت دطاتٍ تا وا کارتر
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هرحله سوم :در ایره در برٍ از کرارتر ترًا درمضرًد از چرٍ عریقرم ریسرر گیر ترٍ ضرما دعرفرم گردیردٌ اتر .
گسیىٍ دًرد وظر خًد را عالد زدٌ ي تٍ در بٍ تعدی دمريد.

ض ل  .0-2اوا اب ی م از دعر َا

هرحله چهارم :اوا اب رضاٍَای تحػیبم ي رضاٍَای فرعم

ض ل  .6-2اوا اب رضاٍ تحػیبم
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ض ل .7-2اوا اب رضاٍَای فرعم

هرحله پنجن :اوا اب دُارتُای فرردی اتر  .کرارتر َرر دُرارتم را کرٍ اوا راب درمومایرد در ترم راتر دطر ع
دمضًد .در غًرت تمایل ترٍ ر

آن درمتًاورد عالدر

ضررتدر را اوا راب ومایرد .اگرر دُرارت کرارتر در ایره ت رص

تازیاتم وطد دمتًاود درج وماید.

ض ل  .8-2اوا اب دُارت
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هرحله ششن :قرار دادن ع س در پريفایل خًد

ض ل  .9-2آپبًد ع س در پريفایل

هرحلهه هفهتن :ارترا ایمیرل از ترای ریسرر گیر ترٍ ایمیبرم کرٍ در اتاردای درا رل عضرًی کرارتر درج کرردٌ
ات .

ض ل .23-2اعال ارتا ایمیل
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 کررارتر تررا يارد ضرردن در ایمیررل خررًد ي تاییررد ایمیررل ارتررا م از عررر ریسررر گی ر تررٍ غ ر حٍ ریسررر گی ر
تازگرداودٌ دمضًد .ي غ حٍ ای تاز درم ضرًد کرٍ ریسرر گیر تمرا َرم داوطرااَیان کرارتر را ضىاترایم درم-
کىد ي از کارتر دمخًاَد در غًرت تمایل آوُا را دوثا وماید.
 پس از ت میل ایه ت ص تٍ غ حٍ پريفایل اغبم خًد يارد دمضًد.

ض ل .22-2غ حٍ پريفایل
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قسوت دوم
هعرفی قسوتهای هختلف پروفایل
ریسر گی دارای اتساری ات کٍ تعادل تیه کارتران خًد را افسایص دمدَد .ایه ضث ٍ دحديد تٍ ی

رضاٍ خاظ ویس

ي کارتران تا َر رضاٍ تحػیبم دمتًاوىد در ایه ضث ٍ عضً ضًود.
 کارتران ایه اد ان را دارود تا تًمٍ تٍ رضاٍ تحػیبم ي عالقٍ خًد در گريٌَای عمًدم تٍ َر تعداد کٍ تمایل
دارود عضً ضًود.
 در ایه تای اد ان ای اد گريٌَای خػًغم ویس يمًد دارد.

 )contributionsهشارکت ها):
 کارتر در ایه ت ص دقاالتا پژيَصَاا پًتار ي غیرٌ را اضافٍ وماید.
 کار تر دمتًاود تًاالتم کٍ در تای قرار دادٌ ي پات َای دادٌ ضدٌ تٍ آن تًا تًتظ دیار کارتران را دطاَدٌ
وماید.

ض ل .2-1دطارک َا
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ض ل .1-1پژيَصَا

INFO
 ت ص اي کرارتر دُرارتَراا رضراٍ تحػریبم ي ت رترٍَرای تحقیقراتما ت رترٍَرای تردریسا مسایرات ترًاتق
تحػیبم در دقاعع د ابف را اضافٍ دموماید.
 ت ص دي دطاَدٌ افرادی ٍ فعا یاُای کارتر را دوثا دمکىىد.
1
0
8
0

1

ض لInfo .0-1
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 ت ص تً کارتر دمتًاود وا دطايرخًد را يارد وماید.
 ت ص چُار درتًط تٍ رضاٍ تحػیبم ي زیر رضاٍَای تحػیبم ات .
 ت رص پرى م کررارتر درمتًاورد پريفایررل خرًد را تررا ترایر ضرث ٍَررای امامراعم داوىرد یى رردیها فریس تررً ا
گًگل پالس ي غیرٌ تٍ اضارا

تا ارد.

Scores
ی م دیار از قاتبی َای ایه ضث ٍ رتثٍای ات کٍ تٍ اعضای ضث ٍ تعبق دمگیرد.
RG
 رتثٍ آر .مم دعیاری ات کٍ وطاندَىدٌ تعادالت تیه دحققان دمتاضد.
 دعیاری ات کٍ کارتران ضث ٍ ریسر گی تا آن تى یدٌ دمضًود.
رتثٍ تساام تٍ فعا یاُای زیر دارد:
 .2کررارتر تررا قررراردادن تا ی ررات خررًد در تررای ي تازدیررد تررایر کررارتران رتثررٍ آر .مررم خررًد را افررسایص
دمدَد.
.1کارتر تا تیان تًا ي پات تٍ تًا دیار کارتران دمتًاود در ارتقا آرمم خًد دًثر تاضد.
 .0تعداد افرادی ٍ کارتر را دوثا دمکىىد در ارتقا آرمم کارتر تاثیرگ ار ات .
h-index
دحاتررثٍ ا ایىرردکس ی ررم دیاررر از قاتبی ر َررای ریسررر گی ر ات ر  .ایرره ضرراخع تررٍ غررًرت کبررم ي ترردين خررًد
اتاىادی دحاتثٍ درمضرًد .ا یره ضراخع ترا در وظرر گررفاه تعرداد دقراالت پرر اتراىاد افرراد ي تعرداد دفعرات اتراىاد
ضدن آن دقاالتا تًتظ دیاران دحاتثٍ دمضًد.
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RG & h-index.8-1 ض ل
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Q&A
در قسم تاالی غ حٍ ت ص درتًط تٍ تًاالت قرار دارد .تمادم تًاالتم کٍ تٍ زدیىٍ کاری کارتر کٍ در پريفایل
دط ع ومًدٌ ات قرار دارد.
َر کارتر تا تًمٍ تٍ عالقٍدىدی خًد دمتًاود تًا را دوثا کىد یا آن را پات دَد .گسیىٍ درتًط تٍ ایه ت ص در پاییه
َر تًا ات .

ض ل Q&A.0-1

کارتر اگر ت ًاَد تًا تسرتید تاید فیبدَای درتًط تٍ تًا را پر ومایدَ .ر تًا تاید کادل ي قاتل فُم ترای دیاران
تاضد .تًا اغبم تاید از  203ر تط یل ضدٌ تاضد.
تم دي دساغیل درتًط تٍ عب تًا ا فردً ا فایلَای ضمیمٍ ي یا یى َای درتًط تٍ تًا ات .
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ض ل  .6-1تًا پرتیدن

JOB
در وًار تاالی غ حٍ ت ص درتًط تٍ دطاغل ات  .ریسر گی دطاغبم را تر اتاس پريفایل فرد تٍ کارتر تًغیٍ
دموماید .ي یا ایى ٍ کارتر خًد دطاغل دًرد عالقٍ خًد را در آن ت ص مسا ً وماید.تىاترایه تُار ات َر کارتر اعالعات
کادل خًد را در پريفایل ت میل وماید.

ض ل  .7-1درتًط تٍ دطاغل
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