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 سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستانعلمۀ خبرنام ;پژواک

 

 آشنایی با خبرنامه؛ 

ع  سری اطالعپژوهشگر ارجمند این خبرنامه جهت       
واحد علمسنجی   نۀهیادی و ماهای مورشما از گزارش 

،  (رشد اعضای هیأت علمی و پژوهشگران دانشگاه)
استنادی، تغییرات  سنجی و آموزش مفاهیم علم

سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان،  سایت علموب
اعضای هیأت  ۀمهمترین اخبار هر ماه، تغییرات سامان

سنجی، به صورت  های آموزشی واحد علمعلمی و کارگاه
  و در حجم کم، تهیه و تنظیم و   (خبرنامه)خبری    ۀماماهن

سایت بدر و  ،ماه نتا پایا شمارۀ مربوط به هر ماه
به   دانشگاه علوم پزشکی کردستانسنجی علم

سایت مدیریت امور و وب sci.muk.ac.irنشانی
 .irresearch.muk.acدانشگاه به نشانی  پژوهشی

 مۀخبرنا  عۀشود. امید است با مراجعه و مطالبارگذاری می
ع از تغییرات  اطالسنجی نسبت به کسب واحد علم

سنجی و استنادی پژوهشگران و وابستگی  علم العات اط

 . سازمانی دانشگاه اقدام فرمایید

 ؛ارتباط با واحد علم سنجی

 ( 8258)داخلی  33664645 تلفن:

 Sci@muk.ac.ir ایمیل:

 

 "KUDOS یاجتماع ۀشبک"

 

توانید مطمئن می” Kudos“ وداسی ک  شبکۀ اجتماعیبا استفاده از  « است.نیو تحس شی»ستا یدر زبان فارس " وداسیک "معادل اصطالح        

به پژوهش شما استناد کنند.  ت یو در نهاآن را از شما درخواست  ،، مطالعهیافتهشما را  یقاتیتحق  یکارها توانند ی م یشتری که افراد ب شوید 

 .  دیخود را به حداکثر برسانمطلب  استنادتعداد خوانندگان و  د یتا بتوان ندک یمساده به شما کمک  یکاربر ۀ صفحابزارها و    ۀبا ارائ وداس،یک 

 

 وداسیاستفاده از ک یایمزا

 یقاتیتحق یکارها ییای پو ✓

 اتیفهرست نشر ای یاشبکه  تیسا ک ی وداسی. ک استشما  یقاتیکار تحق ری و دنبال کردنپذیافزایش رؤیت  وداسیک  هدف                  

در ساده    یکار خود به زبان  ح یضتو  یبرا از مطلب شما است.    د یبازد  زانیبه حداکثر رساندن م  ی کمک به شما برا  یبرا  ایژه یابزار وبلکه    ست، ین

 ی برا  Kudos  یسفارش  نک یاز ل.  دی جذب کن  ی شتریب  ۀ که خوانندگان بالقو  شودی کار سبب م  ن ی. ادیوقت بگذار  قه یدق  ۵  کافیست تنهاابزار    نیا

تا کاربران از  د یاستفاده کن گرید یهاشبکه  ا یو  یعلم ی هاشبکه  ،یاجتماع یهارسانه  ل، یمیا ق یخود از طر ی هاش هبه اشتراک گذاشتن پژو

 . انتشارات شما آگاه شوند
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 مخاطبان درصدی ٪۲۳ شی افزا ✓

  ج ی . نتاکندیتر مسانمخاطب آ ی ها براقولنقل  ت یدانلود مطالب، بحث، خواندن و در نها ۀ نیشما را در زم یهات یمؤثر فعال یری گیپ وداس یاز ک  استفاده                  

  ۲۳  شیبه افزا  گر،ید  ۀ کنترل شد  یهاوه اند، نسبت به انتشارات گراستفاده کرده   وداسیک   یبزارهااکه از    ی مقاالت و منابع انتشارات  دهد؛می نشان    ریاخ  اتمطالعاز    یکی

 . اندافتهیسقف خوانندگان دست  یدرصد

 

 شما  تیموفق زان یم یریگاندازه  ✓

را    کسیاز جمله استنادات، دانلودها و آلتمتر  «یسنجعلم  یها شاخص  زانی»م  وداسیک ابزار  .  کندیم  یتر طراحشما را آسان   یارتباطات علم  ۀ نقش  وداس،یک                 

فراهم   ی دولت یهایمشو خط یاجتماع یهاسانه ر ،یانهاز جمله پوشش رسا یمختلف ی هافیشما را در ط ی قاتیکار تحق یابیو امکان رد یآوربه صورت جامع جمع 

 .خواهید کردمشاهده  رطور آشکابه ارتباط با مخاطب را  یبرقرار  یبرا تانیهاتالش  ۀ جیو نت خود  یقیعملکرد کار تحق ابزاربا کمک این . کندیم

 

 یمورد  مطالعات ✓

  د یتوانیمثال م ی. برا اندافتهیدست  ی شتریب یهات ی به موفق وداسیاده از ک با استف هانه یزم ۀ همو  یاکه محققان در تمام سطوح حرفه  دهد ینشان م مطالعات                 

  زان یو م هات یفعال ریسبب به حداکثر رساندن تأث وداسیاز ک  ده استفاکه معتقدند  یمحققان لیفا ن ی. در ادیدانلود کن را ت یدر سا«  top usersکاربران  نی»بهتر لیفا

 . دیرا بخوان وداس”یبا ک   اتیبا عنوان ” تجرب ییهامصاحبه ،شتریاطالعات ب یبرا.  دانشده  یمعرفبازخورد مخاطبانشان شده 

 

 مداوم  تی حما ✓

به شما   «یرگذاریتأث یبرا  قهیدق ۱۵وبالگ ما تحت عنوان » تالش است.  قهیدق ۱۵صرف مطلب شامل سه مرحله و  یگذاراشتراک یبرا وداسیک  ابزار                 

 را ارائه خواهد داد.   جیانت  نیبهتر  کسب  یچگونگ ی برا نه یزم نیدر االزم   یهاییو راهنما کرده کمک 

 سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستانعلمۀ خبرنام ;پژواک خبرنامه علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ;پژواک

 .کنید دنبال  را  سنجیعلم های آموزش  و هایابژورنال جدید، های دسترســی علمی، تولیــداتشامل  سنجیعلم   تحــوالت بعــدی  های شــماره   در


