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پیشینه ارتباطات علمی

رسمی تعامالت افراد به صورت غیر. در گذشته، تعداد پژوهشگران اندک بود►
.ولی امروز قضیه متفاوت است. و در جمع های دوستان رخ می داد

افزایش پژوهشگران و در نتیجه بروندادهای علمی►
گسترش مرزهای قلمرو علم، فناوری و نوآوری►
ارجحیت فعالیت های گروهی به انفرادی►
اهمیت سرعت دسترسی به اطالعات و گردش آن►



پیشینه ارتباطات علمی

نگاهی به روش های ارتباطات علمی نشان می دهد که این ارتباطات با ►
.سفرهای علمی آغاز شده است

.تشکیل محفلها و انجمن های علمی►
ایجاد نشریات علمی►
ایجاد 15این دو ابزار از قرن : نامه نگاری بین دانشمندان و انتشار کتاب►

.شدند و تا به  امروز به تکامل رسیدند
ارتباطات دیجیتال بر مبنای وب►





Memexوانور بوش و 



انواع ارتباطات علمی

:داخلی و خارجی►
درون کشوری و برون کشوری، درون رشته ای و برون رشته ای

:رسمی و غیر رسمی►
کتاب، مجالت، کنفرانسهای علمی، کارگاه های آموزشی،  : رسمی

جلسات منظم انجمن های علمی، وبینارها
ه رایانامه، شبکه های اجتماعی، گرو)نامه های خصوصی : غیر رسمی
، مالقات های شخصی(های بحث



گروه های فعال در ارتباطات علمی

.که بروندادهای علمی را خلق می کنندپژوهشگرانی►
که  این بروندادها را بسته بندی و کاالهای ناشرانی►

.اطالعاتی تولید می کنند
که این اطالعات را گردآوری، ذخیره و ارائهکتابدارانی►

.می کنند
که نتایج پژوهشها را به محصوالت تجاری، کاربرانی►

.نندسیاستهای دولتی، خدمات عمومی و غیره تبدیل می ک



ویژگی های پژوهشگری دیجیتال
.  روش جدید و نگاه تازه ای در عرصه پژوهش است►
.مهم ترین نکته، داشتن روحیه پرسشگری و توانایی پژوهش►
انتقال فناوری های ارتباطات علمی از جنبه سنتی به نظامهای دیجیتالی►
توانایی آشنایی با ابزارها و روشهای مختلف گردآوری داده ها ►
خالق بودن، به اشتراک گذاری اطالعات، داده کاوی►
علم باز و کشف دانش►
سپردنگاه های دیجیتال►
تعامل، همکاری و مشارکت بین پژوهشگران►
شناخت مدل های رفتار اطالع یابی►



ویژگی های پژوهشگری دیجیتال

انتشار مقاله در مجالت تمام الکترونیکی►
انتظار دریافت بازخورد از مخاطبان►
توانایی ترکیب پژوهش با آموزش►

استفاده فعاالنه از شبکه های اجتماعی►



ابزارهای پژوهشگری دیجیتال

:رسانه های اجتماعی►
فن همراه، ، ویکی ها، گروه های بحث الکترونیک، شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلوبالگها

صفحات شخصی



ابزارهای پژوهشگری دیجیتال

گوگل اسکالر، وب آف ساینس، اسکوپوس، پاب مد، آی اس سی: نمایه های استنادی►
یورگفی، اکسل، پابلیشر، ایندیزاین، فتوشاپ، وی ا و اس و: ابزارهای مصور سازی اطالعات►
زوترو، مندلی، پژوهیار، رفرنس منیجر، اند نوت: ابزارهای مدیریت استناد►
آپارات، یوتیوب، تیچر تیوب، شنوتو: پادکست و ویدئوکست►
خان آکادمی، کورسرا، مکتبخونه: آشنایی با موکها►
OpenDOAR, ArXiv: سپردنگاه ها► , Slideshare, Figshare

,Google Scholar, Whereisdoc: موتورهای کاوش تخصصی► SSRNدگرسنجه ها  :
Altmetric , ImpactStory, Publons

http://arxiv.org/
http://figshare.com/
http://www.altmetric.com/
https://impactstory.org/
https://publons.com/


و چقدر از رسانه های اجتماعی
ابزارهای دیجیتال در پژوهش 

استفاده می کنید؟



مالحظات اخالقی در پژوهشگری دیجیتال

.هر مطلبی ارزش به اشتراک گذاشتن ندارد►
توجه به صحت داده های موجود و پرهیز از بازنشر داده های جعلی►
نگرانی ها درباره مالکیت فکری►
اعتبار ابزار دیجیتال پژوهش►
شکاف دیجیتال و سواد اطالعاتی►



نتیجه گیری

ارزش افزوده به علم دیجیتال و تغییر اکولوژی ►
اطالعات

.پژوهشگران مرئی تر و دست یافتنی تر هستند►
ایجاد شبکه گسترده تعامالت علمی►
سهولت در گردش اطالعات►



مهاجرت داده ها و تغییر مستمر پلتفرمها



مراقب حیله گران باشید



واقعی بودن پروفایل



هرکسی را در دایره دوستان وارد نکنیم



بی توجهی به تعامالت انسانی



بی اطالعی از قوانین شبکه های اجتماعی



توجه به حریم شخصی و نیز امنیت داده ها



هر مطلبی ارزش همرسانی ندارد
!داده های جعلی را همرسانی نکنید



Any Question?


