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1- مقدمه
افراد مختلفی تشکیل شده اند که  و  از گروه ها  اجتماعی  شبکه های 
یک وابستگی، ایده، تبادل مالی، دوستی، خویشاوندی و ... با یکدیگر 
دارند. بعضی از شبکه های اجتماعی عمومی هستند مثل فیس بوک1، 
اجتماعی،  شبکه های  از  بعضی  و  مای اسپیس4  و  اورکات3  توییتر2، 
)کتاب(،  گودریز6  )موسیقی(،  اف.ام5  لست  مثل  هستند  اختصاصی 
لینکدین9)تجارت( و  اینستاگرام8 )عکس و ویدئو(،  فلیکر7 )عکس(، 

ریسرچ گیت10 )محققان و دانشمندان( ]2-1[.
مهم ترین تفاوت بین سایت ریسرچ گیت با بقیه شبکه های اجتماعی، 
واقعی بودن و محقق بودن کاربران است و همچنین، تبلیغات، اسپم، 

عکس و مطالب کم ارزش در سایت وجود ندارد.
ریسرچ گیت، معتبرترین سایت اجتماعی پژوهشگران و محققان در 
دنیاست که تقریباً، تمامی دانشگاه ها و موسسات در سراسر جهان، در 
آن عضویت دارند و بیش از 6 میلیون از اساتید و دانشجویان سراسر 

جهان نیز از کاربران این وبگاه به شمار می آیند ]5-3[.
نام های  به  ویروس شناس  دو  توسط   2008 سال  در  ریسرچ گیت 

ایاد مدیش11 و سورن هاف مایر12 راه اندازی شد. در این سایت، هم 
بر  رتبه بندی،  این  و  می شوند  رتبه بندی  کاربران  هم  و  دانشگاه ها 
 RG13 اساس ارزش محققی است که در این سایت عضو است و با
نمایش داده می شود. RG، ترکیبی از تعداد مقاالت، ارزش مقاالت، 
 ... و  محققان  به  ارزش  با  جواب  محققین،  بقیه  از  ارزش  با  سؤال 

تشکیل شده است ]5-3[.
به  رایگان  دسترسی  امکان  رایگان،  عضویت  بر  عالوه  سایت  این 
است.  کرده  فراهم  را  جهان  اساتید  تمامی  مقاله های  از  بسیاری 
حتی اگر استادی، مقاله خود را به دلیل قانون کپی رایت، در این 
سایت بارگذاری نکرده باشد؛ ولی باتجربه شخصی، با گذاشتن پیام 

خصوصی، 100% اساتید، مقاله های خود را ارسال می کنند.
سایت  عمومی  اطالعات  بر  عالوه  تا  است  شده  مقاله سعی  این  در 
ریسرچ گیت، نتایج تخصصی مهندسی برق نیز از آن استخراج شود 
که در بخش های بعدی، به آن ها اشاره می شود. در بخش دوم مقاله، 
اطالعات  سوم،  بخش  در  و  می شود  معرفی  سایت  مهم  ویژگی  دو 
دانشگاه های ایران در سایت ریسرچ گیت، آورده شده است. در بخش 
چهارم مقاله، شاخص های علمی بعضی از اساتید برق ایران در سه 
شده  مقایسه  اسکوپوس15  و  اسکوالر14  گوگل  ریسرچ گیت،  سایت 

است و در انتها، نتیجه گیری و مراجع آورده شده است.

2- ويژگی های سايت ريسرچ گيت
دو ویژگی مهم سایت ریسرچ گیت، بخش سواالت و دریافت رایگان 

مقاله است که به ترتیب توضیح داده می شود.
2-1-بخشسواالت

شاید یکی از مهم ترین بخش های موردنیاز کلیه محققان و به خصوص 
دانشجویان، بخش سواالت ریسرچ گیت باشد. معموالً اساتید راهنما، 
ولی  دارند.  زمینه ها  تمام  در  جامعی  اطالعات  نه  و  کافی  وقت  نه 
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بسیاری از محققان در دنیا، عالقه خاصی به کمک و پاسخگویی به 
افراد دارند. به تجربه ثابت شده است هیچ سوالی بی پاسخ نمی ماند و 
مهم ترین بخش آن این است که پاسخ ها از طرف افراد صاحب نظر در 
سراسر دنیا داده می شود و این موضوع در هیچ سایت دیگری وجود 

ندارد.
به  سوال کننده،  که  می دهد  نشان  را  سوال  نمونه  یک   ،)1( شکل 
دنبال یک مدل از محدودکننده جریان خطا در نرم افزارهای مختلف 
بهترین   ،)2 )شکل  روز  چند  عرض  در  می باشد.  برق  مهندسی 
که  نوشته اند  مناسب،  لینک های  با  مناسبی  پاسخ های  متخصصان، 
می تواند به این محقق در روند یک پروژه، کمک شایانی داشته باشد 

و این کمک، به رایگان انجام شده است.

شكل 1: پرسيدن سوال در ريسرچ گيت و نمايش تعداد افراد متقاضی جواب اين سوال

 شكل 2: پاسخ به سوال های پرسيده شده در ريسرچ گيت
 از طرف محققان واقعی و متخصص از سراسر جهان

2-2-دريافترايگانمقالههایپولی
سایت  ویژگی های  مهم ترین  از  یکی  شد؛  گفته  قباًل  که  همان طور 
شده  منتشر  مقاله های  جدیدترین  دریافت  امکان  ریسرچ گیت، 
به صورت رایگان و سریع است. مثاًل در شکل )3( دیده می شود که دو 
عضو هیات علمی دانشگاه تهران، جدیدترین مقاله های خود را در این 
سایت منتشر کرده اند. یکی از آن ها مقاله  خود را بارگذاری کرده است 
و امکان دانلود آن وجود دارد و نفر دیگر، فقط چکیده اطالعات آن 
را منتشر کرده است. ولی امکان درخواست مقاله از نویسنده به طور 

خصوصی وجود دارد.
مقاله های  جستجوی  با  که  می شود  دیده   )4( شکل  در  همچنین 
که  است  شده  پیدا  مقاله  هزار  ده  از  بیش  گذرا،  پایداری  با  مرتبط 
بعضی از آن ها بارگذاری شده و به رایگان قابل دسترس است و بقیه 

آن ها را می توان به صورت خصوصی، از نویسنده مقاله درخواست کرد. 
امکان  برق،  مهندسان  و  دانشجویان  که  ما  کشور  برای  موضوع  این 
پرداخت هزینه مقاله ها را به دالیل مالی یا وجود تحریم ندارند؛ بسیار 

با ارزش است.

شكل 3: جديدترين مقاله های منتشر شده توسط دو عضو هيات علمی دانشگاه 
تهران در سايت دانشگاه تهران در ريسرچ گيت ]6[

شكل 4: جستجوی مقاله های مرتبط با پايداری گذرا در ريسرچ گيت

3- اطالعات دانشگاه ها در سايت ريسرچ گيت
از  ایران  همان طور که در جدول )1( دیده می شود ده دانشگاه برتر 
نقطه نظر سایت ریسرچ گیت، جمعاً 56 هزار نفر عضو دارد و انتشارات 
این سایت،  به 52 هزار نسخه رسیده است که اهمیت  آن ها، جمعاً 
البته  می دهد.  نشان  را  دانشگاه ها  این  دانشجویان  و  محققان  برای 

رتبه بندی سایت ریسرچ گیت با بقیه رتبه بندی ها، کمی تفاوت دارد.
جدول 1: ده دانشگاه برتر از نقطه  نظر سايت ريسرچ گيت

تعداد امتیاز کلتعداد اعضادانشگاهردیف
انتشارات

حداکثر 
RG

16.53638.86611.53872تهران1

علوم پزشکی 2
4.28136.36710.19754تهران

6.17320.0045.60245تربیت مدرس3

7.83919.2963.83254امیرکبیر4

2.60716.7574.00645شهید بهشتی5

5.17014.7095.81345شریف6

4.60713.9902.57545فردوسی7

2.04513.3883.73745پزشکی شیراز8

5.25113.1903.25045علم و صنعت9

2.2177.7661.67145اصفهان10
-56.726194.33352.221جمع
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یکی از اطالعات بسیار مفید این سایت، نحوه مشارکت هر دانشگاه با 
بقیه جهان است که در یک شکل و به طور خالصه، این ارتباطات را 
نشان می دهد. شکل )5( نحوه همکاری دانشگاه تهران و شکل )6(، 
دانشگاه  می دهد.  نشان  جهان  با  را  اصفهان  دانشگاه  همکاری  نحوه 
امریکا و مالزی مقاله مشترک منتشر کرده است و  با  تهران، بیشتر 

دانشگاه اصفهان بیشتر با اروپا، ژاپن و استرالیا مقاله مشترک دارد.

شكل5:  نحوه همكاری دانشگاه تهران با جهان

شكل6:  نحوه همكاری دانشگاه اصفهان با جهان

شكل7:  نحوه توزيع امتياز اعضای يک دانشگاه

 جدول2: مقايسه شاخص های علمی بعضی از اساتيد برق ايران 
در سه سايت ريسرچ گيت، گوگل اسكوالر و اسكوپوس با RG باالتر از 30

رتبه ردیف
علمی

اسکوپوسگوگل اسکوالرریسرچ گیت

RG ارجاعاتخوانده شدهتعداد انتشاراتامتیازh-indexارجاعاتh-indexh-index
1

استاد

42.603641704550543667734133
240.984422942338322955313228
339.412942988739273350363731
439.093421953831793142723628
534.152641079112611717802117
633.18165262018332120032117
732.93117889416512320612421
832.0114451798961811951918
929.93130341110701913732016

106.492923975910788823531534استادیار10*

 جدول3: مقايسه شاخص های علمی اساتيد برق دانشكده مهندسی دانشگاه فردوسی
 در سه سايت ريسرچ گيت، گوگل اسكوالر و اسكوپوس با RG باالتر از بيست

رتبهردیف
اسکوپوسگوگل اسکوالرریسرچ گیت

RG ارجاعاتخوانده شدهتعداد انتشاراتامتیازh-indexارجاعاتh-indexh-index

32.12761420510771615161815دانشیار1
30.6111542959131612271715استاد2
29.9378185611862015322020دانشیار3
4--29.527019701095دانشیار4
28.0710452528201310671612استاد5
8--25.7273145266914استاد6
24.691031876214725296دانشیار7
24.121086145661139511712استاد8
10--23.7274273551111استاد9
8--21.8374408638310استاد10
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همچنین برای هر دانشگاه، نحوه توزیع امتیاز اعضای آن دانشگاه را 
در یک شکل نشان می دهد)شکل 7(.

4- ش�اخص های علمی برخی از اس�اتيد برق ايران در س�ه 
سايت ريسرچ گيت، گوگل اسكوالر و اسكوپوس

دانشگاه  برق  برتر  اساتید  با  ایران  برق  برتر  اساتید  بخش،  این  در 
فردوسی مقایسه می شوند. همچنین مشخصات افرادی که RG باالتر 
از 100 دارند با RG برندگان جایزه نوبل مقایسه شده اند که در ادامه 

آورده شده است.
از  بعضی  علمی  شاخص های   ،]3[ نمونه  به عنوان  جدول)2(  در 
هم  با  می کنند  همکاری  برق  بین المللی  کنفرانس  در  که  اساتیدی 
مقایسه شده اند. همچنین برای راستی آزمایی سایت ریسرچ گیت، از 

دو سایت گوگل اسکوالر و اسکوپوس هم استفاده شده است.
نکات زیر را می توان به طور خالصه از جدول )2( استخراج کرد:

1- اساتید قدیمی و بازنشسته، اطالعاتی در سایت ریسرچ گیت ندارند.
2- تعداد معدودی از اساتید، در سایت گوگل اسکوالر صفحه شخصی 

ندارند.
3- در اکثر موارد، تعداد ارجاعات16 در گوگل اسکوالر از ریسرچ گیت 

بیشتر است.
4- در بیشتر موارد، تعداد ارجاعات ریسرچ گیت از اسکوپوس بیشتر 

است.
5- امتیاز باالی صد، برای افرادی به دست آمده است که از در بخش 

پرسش و پاسخ، فعال بوده اند ]7[.
عنوان  به  نمی توان  اسکوالر،  گوگل  و  ریسرچ گیت  ارجاعات  به   -6

مرجع علمی استناد کرد ]7[.
7- تعداد مقاله های خوانده شده، ربطی به کیفیت مقاله ها ندارد.

8- رابطه مستقیمی بین رتبه علمی محقق و امتیاز او وجود ندارد.
برق  اساتید  علمی  شاخص های   ،)2( جدول  مانند   )3( جدول  در 
ریسرچ گیت،  سایت  سه  در  فردوسی  دانشگاه  مهندسی  دانشکده 
با هم مقایسه  از بیست  باالتر   RG با  گوگل اسکوالر و اسکوپوس 

شده اند.
با مقایسه دو جدول )2( و )3( به طور خالصه به نتایج زیر می رسیم:

در  فردوسی،  دانشگاه  برق  گروه  علمی  هیات  اعضای  از  بعضی   -1
محدوده ده نفر اول اساتید برق ایران قرار دارند.

2- شاخص های علمی منتشر شده در این سه سایت، نشان می دهند 
به طور میانگین، شاخص های علمی اعضای هیات علمی گروه برق 

دانشگاه فردوسی، نصف ده نفر اول اساتید برق ایران است.
3- این دو جدول نشان می دهند که هیچ کدام از اساتید برق ایران، از 

»توانایی گوگل« استفاده نمی کنند.
با بررسی محققین با RG بیشتر از 100، نتایج زیر بدست می آید ]7[:

1- بیشتر محققان، امتیاز خود را از پاسخ دادن به سواالت به دست 
آورده اند.

2- فقط یک نویسنده، امتیاز اصلی خود را از سؤاالت به دست آورده 
است.

3- بیشترین امتیازی که از انتشارات به دست آمده است 34% است.
 ،RG همچنین با بررسی بیست نفر اول دارنده جایزه نوبل با بیشترین

می توان به نتایج زیر رسید ]7[:
1- هیچ دارنده نوبلی، امتیاز باالتر از 55 را کسب نکرده است.

از  را  خود  امتیازات  نفر،  یک  از  غیر  به  نوبل  دارندگان  تمامی   -2

انتشارات به دست آورده اند.
به دست  سوال  طرح  از  امتیازی  هیچ  نوبل،  جایزه  دارندگان   -3

نیاورده اند.

5- نتيجه گيری
استفاده از سایت ریسرچ گیت، برای مهندسان و محققان برق ایرانی 
این که  با  است.  بسیار مفید  ندارند؛  پولی  مقاله های  به  که دسترسی 
تعداد اعضای عضو ریسرچ گیت زیاد است ولی از توانایی ها و امکانات 
شد  داده  نشان  مقاله  این  در  نمی شود.  استفاده  سایت  این  رایگان 
تخصصی  سوال هاي  مهم ترین  به  مقاله،  رایگان  دانلود  بر  عالوه  که 
توسط معتبرترین محققان سراسر دنیا، با سرعت و رایگان پاسخ داده 
و ریسرچ گیت  اسکوالر  بین گوگل  نزدیکی  رابطه  می شود. همچنین 
برقرار است و پیدا کردن مقاله های نویسندگان، تعیین ارجاع مقاله ها 
و تعیین شاخص H هر نویسنده، با همکاری این دو سایت به خوبی 

انجام می شود.

6- مراجع
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