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دنبال )ي ها شاخصشامل  و داشرگاهیان به شمارمی رود پژوهری

 .باشد یم( ، مجموع مشاهدهشوندگانگان، دنبال کنند

 

 

 

 

 

 

 

 اشبکه اجتماعی آکادمی

 اجتماعی تحقیقاتی، شبکه اجتمداعی  يها شبکه ينتر يکی از مهم

ريچدارد   توسط 8002اجتماعی در سال  . اين شبکهباشد یمآکادمیا 

آکادمیا براي اعضاء خود، شماري از ابزارها و  د.ش ياشداز راه پرايس

در  .آورد یعلمدی جهداشی ادراهم مد     هداي  يهمکار امکاشات جه 

گوشاگوشی  شوشتارهاي مختلف، شبکه اجتماعی آکادمیا تح  عناوين

محققدان   ی تخصصدی اسد  ازجملدهش شدبکه اجتمداع     شده یمعرا

اجتمداعی   داشرگاهی؛ شدبکه اجتمداعی بدراي داشردمندان؛ شدبکه     

راهنمداي   بدراي داشردمندان؛ سداي     بدوکی  یسمحور؛ اد  پژوهش

 .آکادمیك پژوهش؛ شبکه اجتماعی مرارکتی؛ و شبکه اجتماعی

 

 اسد  و شدامل اعاعداتی از قبیدل     محور یعلمپرواايل آکادمیا، 

مطالب علمی بارگذاري شده  ،يق تحقیقاتی، عاشخصی اعاعات

خدا  شیتد  و    موضدوعی  رشته يكاين شبکه، محدود به اس . 

 .کنند شام در آن ثب  تواشند یها م محققان از همه رشته

 

شت و ردمان و آموزش زپشكي  وزارت بهدا
شتي ردماني گيالن  دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

گيالنپيرازپشـــكي شرق  -دادكشنه رپستاري و مامائي   
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پژوهرگران علمی  رزومه  کادمیا امکان بارگزاريآشبکه اجتماعی 

  اتددداعاع اعاعاتی از قبیل توان یمرا اراهم ساخته اس  که 

خود را در اين شبکه تألیفات  ينو عناو يق تحقیقاتی، عاشخصی

شدام از عريدق    بعدد از ثبد    تواشدد  یمحقق مد  که يعور به قرارداد

پرواايل با ساير محققاشی که در حوزه موردعاقه او اعال هتدتند  

 .دشبال کند آشان را هاي ی آشنا شده و آخرين اعال

 

Refrence: 

-  https://www.academia.edu 

-    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   

Sciences (Persion), Kerman. 

 (Followers)دنبال کنندگان  -

شدده را دشبدال    اس  که محققدان اشتخدا    یمجموع تعداد کاربراش

 .هاس  ی اعال یگیريمنظور از دشبال کردن، پ کنند. یم

 

 (Following)دنبال شوندگان  -

 يیدد ها را تأ آن شده اشتخا اس  که محقق  یمجموع تعداد کاربراش

محققدان   يرسدا  هاي ی اعال یگیري. منظور از دشبال شدن، پکند یم

 .توسط کاربر اس 

 

 (Total View)مجموع مشاهده  -

هدر   مجموع تعداد داعداتی اسد  کده پرواايدل     مجموع مراهده،

 شود. یممحقق توسط سايرين مراهده 

 

 آکادمیا اجتماعی شبکه های شاخص

 

 

 (Followers) کنندگان  دنبال (7

 

 

 (Following)شوندگان  دنبال (2

 

 

 Total View))  مشاهده مجموع (9

 

 

 

 

 

 

 

 


