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مقذمه:


امزيسٌ بب گستزش کبربزدَبی فىبيری اطالعبت ي ارتببطبت در سوذگی ريسمزٌ شبَذ شکلگیزی وسل جذیذ اس ابشارَبی ایىتزوتی َستیم کٍ امکبوبت بی
شمبری را بزای ريابط متقببل ،مذاکزٌ  ،گفتگً ي بٍ طًر کلی ارتببط ديسًیٍ فزاَم آيردٌ است.







ية  ۱امکبن استفبدٌ افزاد اس مىببع عظیم اطالعبتی را اس طزیق شبکٍ جُبوی ایىتزوت ي ارسبل ي دریبفت ایمیل فزاَم میکزد
ية ۲وبظز بٍ شکلگیزی ایىتزوت محبيرٌای است کٍ امکبن بزقزاری ارتببطبت چىذ سًیٍ میبن کبربزان شبکٍ جُبوی ایىتزوت را فزاَم سبختٍ است
شبکٍَبی اجتمبعی ایىتزوتی بٍ عىًان مُمتزیه مصبدیق ية۲

شبکٍَبی اجتمبعی ،خذمبت بزخطی َستىذ کٍ بٍ افزاد اجبسٌ میدَىذ



در یک سیستم مشخص ي معیه پزيفبیل شخصی خًد را داشتٍ ببشىذ،



خًد را بٍ دیگزان معزفی کىىذ،



اطالعبتشبن را بٍ اشتزاک بگذاروذ.



بب دیگزان ارتببط بزقزار کىىذ .اس ایه طزیق افزاد میتًاوىذ ارتببطشبن بب دیگزان را حفظ کزدٌ

شثکههای اجتماعی علمی


شبکٍَبی اجتمبعی علمی ویش بز پبیٍ شبکٍَبی اجتمبعی عمًمی راٌ اوذاسی
شذٌاوذ ي سبس ي کبری شبیٍ بٍ َمبن داروذ ي تفبيت عمذٌ آن در تخصصی بًدن
آن است .در شبکٍَبی اجتمبعی علمی میتًان بٍ جبی دوببل کزدن َىزمىذان،
يرسشکبران ي ديستبن ،فعبلیتَبی تحقیقبتی اسبتیذ داوشگبَی ي محققبن
بزجستٍ را دوببل کزد! ایه مسئلٍ ببعث میشًد تب در جزیبن آخزیه

دستبيردَبی تحقیقبتی در حًسٌَبی مشخص ي مًرد عالقٍ قزار گیزیذ.



– تارگذاری مقاالت پژوهشی
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