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خالصه

 خالصه

پژوهش بهعنوان یکی از مأموریتهای بنیادین پژوهشگاه توسط سهه پژوهشهک ه
علم سنجی و تحلیل اطالعات ،م یریت دانش ،و م یریت فناوری اطالعهات و بها
همکاری  29استاد بهعنوان صف و پهن واده مواونهت پهژوهش بههعنهوان سهتاد
انجام میشود .در سال  ،1395در مجموع یک کتاب بهصورت چاپی و دو کتاب
بهصهورت اککترونیکهی بهه چهای رسهی ه 22 ،مقاکهه در مجلههههای موترهر ملهی و
بیناکمللی 11 ،مقاکه در همایشهای ملی و هفت مقاکه در همایشهای بهیناکمللهی
انتشار و ارائه یافته است .همچنین  26طهر ااتمههیافتهه و  21طهر پژوهشهی در
دال انجام اسهت و عهالوه بهر  16تفهاهمنامهه مووهود ،سهه تفهاهمنامهه و یه بها
مؤسسات عق گردی ه اسهت .عهالوه بهر ایهن ،اسهتادان پژوهشهگاه راهنمهایی یها
مشاوره  45رساکه و پایاننامه دوزۀ علوم و فناوری اطالعهات را برعده ه داشهتن .
برگههراری  22گردهمههایی علمههی و همچنههین برگههراری چدههارمین همههایش ملههی
م یران فناوری اطالعات از دستاوردهای دیگهر پژوهشهگاه اسهت .گفتنهی اسهت
براساس نتای آارین ارزیابی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،رتره پژوهشهگاه
در سطح  Aبوده و بر پایه تازهترین رترهبن ی ملهی پژوهشهگاههها و مؤسسههههای
پژوهشی کشور در پایگاه استنادی علوم ودان اسالم (آی.اس.سهی ،،.پژوهشهگاه
توانسته است در میان  22مؤسسه برتر ،در ردۀ  16کشور وای گیرد.
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 ترکیب جمعیتیِ نیروی انسانی

پژوهش به عنهوان بششهی از ويهایف اسهتادان و یکهی از مأموریهتههای بنیهادین
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران در کهانون برنامهه راهرهردی پژوهشهگاه
است .راهرردهای پژوهش برای پن سال یونی تا سهال  ،1396بهر پایه دو راهرهرد
پیشررد و تمرکر استوار است و در راستای این دو راهررد 15 ،کار کلی ی ته وین
ش ه است.
ترکیب جمعیتی نیروی انسانی پژوهش
جنسیت

گروه

نوع مرتبه

تعداد

استادان تماموقت

مربی

5

3

( 25نفر،

استادیار

21

13

8

دانشیار

2

2

0

استادان پارهوقت

مربی

1

1

0

( 4نفر،

استادیار

1

1

0

دانشیار

1

1

0

راتره

2

4

2

دانشجویان دکتری

15

9

6

کارشناسان پژوهشی

14

4

10

ومع

62

38

28

مرد

زن

2

***
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 دستاوردهای پژوهش

مدم ترین کارهای انجام ش ه در دوزه پژوهش ،مشتمل بر انتشهار کتهاب ،مقاکهه،
چای نشریه ،انجام طر پژوهشی ،مشاوره و راهنمایی ،برگراری نشست ،میرگرد
و همایش اسهت کهه مششتهات کامهل آنهها در وبگهاه پژوهشهگاه بهه نشهانی
 irandoc.ac.irقابل مشاه ه است.
 .1انتشار کتاب

یکههی از مت ه اولتههرین دسههتاوردهای منحتههربهفههرد در زمین ه علههوم و فنههاوری
اطالعات ،کتاب هها هسهتن  .پژوهشهگاه از ابته ای تأسهین تهاکنون بهیش از 120
عنوان کتاب در دوزۀ علوم و فناوری اطالعات منتشر کهرده و در ااتیهار واموهه
علمی کشور قرار داده است .در سال  1395سه عنوان کتاب منتشر ش ه است.
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کتاب الکترونیکی «دستاورد :سومین همایش ملی مدیران فناوری اطالعات مراکز
کشور»

خالصۀ کتاب :همایش ملی م یران فناوری اطالعات مراکر علمی کشور بها هه
بهاشتراکگذاری تجربیات و مورفهی دسهتاوردهای کهاربردی در دهوزه فنهاوری
اطالعات برای مراکر علمی -پژوهشی کشور از سال  1392آغهاز بهه کهار نمهوده
است .دستاورد به منرکهه ههر نهوع نهوآوری و ابتکهار در دهوزه کاربسهت فنهاوری
اطالعات در مراکر علمی کشور است که می توان برای بدرود و ارتقاء فراینه ها،
رویهها و سیستمهای م یریتی و عملیاتی مراکر بهکار گرفتهه شهود .بههکهارگیری
پیشرفتهای نوین در دهوزه فنهاوری اطالعهات در مراکهر علمهی کشهور اعهم از
دانشگاه ها ،پژوهشگاه ها ،مراکر رش و پارکهای علهم و فنهاوری ،مهیتوانه در
پیشررد اه ا

آن ها و پشتیرانی مؤثر فراین های کاری نقش کلی ی را ایفا نمایه .

با تووه بهه آنکهه ایهن مراکهر اهود بهه عنهوان موکه نهوآوری و فنهاوری هسهتن ،
مشارکت آنها در توسوه دستاوردهای نوین در دوزه فناوری اطالعات نیر منجهر
به ایجاد نتایجی اواه ش که عالوه بر براورداری از پشتوانه علمی -پژوهشهی
غنی ،میتوان پاسشگوی مؤثر نیازهای آنها در دوزه فناوری اطالعات باش .
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کتاب الکترونیکی «شیوهنامۀ ایران»
(راهنمای استناد به منابع اطالعات فارسی و انگلیسی
بر پایۀ شیوهنامۀ شیکاگو ویرایش (16

خالصۀ کتاب :شیوه نامه ایران (راهنمای استناد به منابع اطالعات فارسی و انگلیسهی
به صورت نویسن ه -تاریخ ،بر پایه ویرایش شانردهم شیوه نامه شیکاگو با دریافت
اوازه از انتشارات دانشگاه شیکاگو تنظیم ش ه و دارای سهه بشهش اسهت .بشهش
اول شیوه نامه بهه مورفهی روش نویسهن ه -تهاریخ و اکگوههای پایهه آن ااتتها
دارد .در بشش دوم ،روش استناد به انواع منابع در شکل های چاپی و اککترونیکی
تشریح و بهرای آنهها مثهالههایی ارائهه مهیشهود .بشهش سهوم نیهر االصههای از
شیوه نامه را ارائه میکن که می توان از سوی ناشهران و نشهریهههای علمهی بهرای
راهنمایی پ ی آورن گان استفاده شود .در تمام شیوه نامه تالش بر ارائه مثال ههایی
واقوی برای استنادات فارسی بوده است.

9
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کتاب «آیندهنگاری علم و فناوری و اثرات آن در سیاستگذاری»

خالصۀ کتاب :آین هنگاری دوزهای میانرشتهای اسهت ،کهه مفهاهیم بسهیاری را از
دوزههای دیگر به عاریه گرفته و مطمئناً مفهاهیم بسهیاری را نیهر بهه آن دهوزههها
ه یههه کههرده و بهههعنههوان فراین ه ی نظههاممن ه سههر

هههمگرایههی و اومههاع میههان

دی گاههای متو د علمی شه ه اسهت .آینه هنگهاری داصهل تالقهی و همگرایهی
برنامهریری استراتژیک ،آین هان یشی و توسهوه سیاسهت اسهت (یونیه و.،2005 ،
امروزه ،آین هنگاری سدم بسیار مدمی در توسوه سیاستهای تحقیقات و فناوری
پی ا کرده است و بر این اساس ،دانش و اطالعاتی که از آن بهدست میآی برای
تویین چشمان ازهای سیاستی و سیاستهای مربوط به این دوزهها مهورد اسهتفاده
قرار میگیرد.
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کتابهای در دست چاپ
کتاب «طراحی فرایند دورههای آموزشی کوتاهمدت»

خالصۀ کتاب :ارتقای بدرهوری و کس

مریت رقابتی ،دغ غهی اصلی سهازمانهها

برای فواکیت در محیطی است که نوآوری و االقیت را ترغیه

مهی کنه  .چهارز

هن ی در کتاب عتهر سهنت گریهری بیهان مهی دارد تغییهر و تفکهر پویها از وملهه
پیشفرضهای اساسی قرن بیستویکم بهشمار میآی و الزمه همهاهنگی بها ایهن
تغییر و تحول ،داشتن ان یشه ای پویا و تفکهری اهال اسهت .ارتقهای بدهره وری،
کس

مریت رقابتی ،ان یشه پویا و تفکر اال  ،سازمانها را بهه سهمت مفهاهیمی

مانن یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرن ه سو می دهه  ،سهازمانی کهه در آن
افراد به طور مستمر توانایی های اود را بهرای دسهتیابی بهه نتهای مطلهوب ،ارتقهاء
می بششن  .بنابراین درکت به سهمت سهازمان یادگیرنه ه و ایجهاد زمینهه مناسه
برای رویارویی با تغییرات مه اوم بهه طرادهی دوره ههای آموزشهی آینه ه نگرانهه
نیازمن است .در این فتل مفاهیم آموزش و انواع روش های آموزش در سازمان
به ااتتار مرور اواه ش .
11

نگاهی به عملکرد پژوهش پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران

کتاب پیشنما :جایگاه علم ،فناوری ،و نوآوری ایران در جهان
(توصیف شاخصها و روند ساالنۀ آنها تا )2015

خالصۀ کتاب :م یران ،سیاستگذاران ،و پژوهشهگران علهم ،فنهاوری ،و نهوآوری
میتوانن با «نما» به گرارش بیش از  70شااص ودانی دسترسی یابنه و از آنهها
در تتمیمگیری و سیاستگذاری و پژوهش بدره برن  .افهرون بهر ایهن ،در «نمها»
وایگاه ایران میان کشورهای منطقهه و ودهان گهرارش مهیشهود .از آنجهایی کهه
دادههای تاریشی در برنامهریریها کاربرد بسیاری دارن  ،رون وایگاه کشهور در
هر شااص در چن سال گذشته نیر آم ه است« .نما» با گردآوردن شهااصههای
گوناگون در کنار هم ابراری برای کاربران میسازد که با آمیشتن آنها دریافهت
بدتری وضع مووود و رون ها پیه ا کننه  .از آنجهایی کهه ایهن سهامانه در نشهانی
 nema.irandoc.ac.irدر دسترس همگان است ،سیاست گهذاران و پژوهشهگران
علم ،فناوری ،و نوآوری میتواننه کاسهتیههای آن را گوشهرد یها شهااصههای
دیگر را برای افرودن به سامانه پیشنداد کنن  .افرون بر ایهن ،سهازمانههای مسهئول
میتوانن شهااصههایی را کهه دارای دادهههای روزآمه نیسهتن  ،شناسهایی و بهه
درستکردن آنها دست زنن  .بی گمهان ایهن گهام نشسهت اسهت و در آینه ه بها
گسهترش ایههن سهامانه و افههرودن گرینهههههای تهازه بههه آن ،مهیتههوان بهه دادهههها و
تحلیلهای ارزشمن دیگری نیر دست یافت.
«پههیشنمهها» نشسههتین کتههاب از مجموعهههای اسههت کههه اطالعههات «نمهها» را بههاز
مینمای « .پیشنما» شااصهای علم ،فناوری ،و نوآوری ودانی در هفت گهروه
پیش گفته و رون ساالن وایگاه ایران را در هر یک دربردارد .دادههای گهرارش
ش ه در «پیشنما» در مرداد ماه  1395گردآوری ش هان .
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کتاب نمای  :2014جایگاه علم ،فناوری ،و نوآوری ایران در جهان

خالصۀ کتاب :م یران ،سیاستگذاران ،و پژوهشهگران علهم ،فنهاوری ،و نهوآوری
میتوانن با «نما» به گرارش بیش از  70شااص ودانی دسترسی یابنه و از آنهها
در تتمیم گیری و سیاست گذاری و پژوهش بدره برن  .افهرون بهر ایهن ،در «نمها»
وایگاه ایران میان کشورهای منطقهه و ودهان گهرارش مهی شهود .از آنجهایی کهه
دادههای تاریشی در برنامهریریها کاربرد بسیاری دارن  ،رون وایگاه کشهور در
هر شااص در چن سال گذشته نیر آم ه است« .نما» با گردآوردن شهااصههای
گوناگون در کنار هم ابراری برای کاربران می سازد که با آمیشتن آن ها دریافهت
بدتری وضع مووود و رون ها پیه ا کننه  .از آنجهایی کهه ایهن سهامانه در نشهانی
 nema.irandoc.ac.irدر دسترس همگان است ،سیاست گهذاران و پژوهشهگران
علم ،فناوری ،و نوآوری میتواننه کاسهتیههای آن را گوشهرد یها شهااصههای
دیگر را برای افرودن به سامانه پیشنداد کنن  .افرون بر ایهن ،سهازمانههای مسهئول
میتوانن شهااصههایی را کهه دارای دادهههای روزآمه نیسهتن  ،شناسهایی و بهه
درستکردن آنها دست زنن  .بی گمهان ایهن گهام نشسهت اسهت و در آینه ه بها
گسهترش ایههن سهامانه و افههرودن گرینهههههای تهازه بههه آن ،مهیتههوان بهه دادهههها و
تحلیلهای ارزشمن دیگری نیر دست یافت.
«نمای  »2014دومین اثر از مجموعه آثار «نما» اسهت« .نمهای  »2014گهرارش
توصیفی شااصهای نما را در بر دارد؛ این گرارشها شهامل ورئیهات مهرترط بها
هر شااص میشود  .افرون بر این ،کوشهش شه ه آنجها کهه امکهان دسترسهی بهه
اطالعات ووود دارد ،وایگاه ایران با  25کشور منطقه نیر مقایسه شود.
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کتاب نمای  :2015جایگاه علم ،فناوری ،و نوآوری ایران در جهان

خالصۀ کتاب :م یران ،سیاستگذاران ،و پژوهشهگران علهم ،فنهاوری ،و نهوآوری
میتوانن با «نما» به گرارش بیش از  70شااص ودانی دسترسی یابنه و از آنهها
در تتمیم گیری و سیاست گذاری و پژوهش بدره برن  .افهرون بهر ایهن ،در «نمها»
وایگاه ایران میان کشورهای منطقهه و ودهان گهرارش مهی شهود .از آنجهایی کهه
دادههای تاریشی در برنامهریریها کاربرد بسیاری دارن  ،رون وایگاه کشهور در
هر شااص در چن سال گذشته نیر آم ه است« .نما» با گردآوردن شهااصههای
گوناگون در کنار هم ابراری برای کاربران می سازد که با آمیشتن آن ها دریافهت
بدتری وضع مووود و رون ها پیه ا کننه  .از آنجهایی کهه ایهن سهامانه در نشهانی
 nema.irandoc.ac.irدر دسترس همگان است ،سیاست گهذاران و پژوهشهگران
علم ،فناوری ،و نوآوری میتواننه کاسهتیههای آن را گوشهرد یها شهااصههای
دیگر را برای افرودن به سامانه پیشنداد کنن  .افرون بر ایهن ،سهازمانههای مسهئول
میتوانن شهااصههایی را کهه دارای دادهههای روزآمه نیسهتن  ،شناسهایی و بهه
درستکردن آنها دست زنن  .بی گمهان ایهن گهام نشسهت اسهت و در آینه ه بها
گسهترش ایههن سهامانه و افههرودن گرینهههههای تهازه بههه آن ،مهیتههوان بهه دادهههها و
تحلیلهای ارزشمن دیگری نیر دست یافت.
«نمای  »2015دومین اثر از مجموعه آثار «نما» اسهت« .نمهای  »2015گهرارش
توصیفی شااصهای نما را دربردارد؛ این گرارشها شامل ورئیات مرترط با ههر
شااص می شهود .افهرون بهر ایهن ،کوشهش شه ه آنجها کهه امکهان دسترسهی بهه
اطالعات ووود دارد ،وایگاه ایران با  25کشور منطقه نیر مقایسه شود.
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 .2انتشار مقاله علمیپژوهشی در مجلههای معتبر ملی و بینالمللی

در سال  22 ،1395مقاکه در مجلههای موترر ملی و بیناکمللی به چای رسی ه است
که از آندا نُهه مقاکهه در پایگهاه  ،ISCپهن مقاکهه در پایگهاه  ،ISIهشهت مقاکهه در
پایگاه  SCOPUSنمایه ش ه است.
ISI

23%

ISC

41%

SCOPUS

36%

درصد فراوانی مقالههای علمیپژوهشی در مجلههای معتبر ملی و بینالمللی در سال
1395

 .3ارایه مقاله در همایشهای بینالمللی

در سال  18 ،1395مقاکه از استادان و دانشجویان پژوهشگاه در همایشهای موترهر
ملی و بین اکمللی مورد پذیرش قرار گرفتن  ،که هفت مقاکه در همایش بهیناکملهل
ارائه ش ه بود.
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 .4طرح پژوهشی

همههه سههاکه پژوهشههگران و اسههتادان دااههل و اههاره از پژوهشههگاه در قاکه

فههرم

پیشنداد طر  ،عنهاوین پیشهندادی اهود را بهه شهورای پهژوهش پژوهشهگاه ارائهه
میدهن و شورا نیر با تووه به کیفیت پروپوزالها و میران انطرا با مأموریهتهها،
اساسنامه و برنامه اسهتراتژیک پژوهشهگاه نسهرت بهه تتهوی

یها رد آنهها اقه ام

میکن  .پن از تتوی  ،پژوهشگر نسرت به انجام طر مطابق با زمانبن ی گفتهه
ش ه مرادرت میورزد .در سال  26 ،1395طهر پژوهشهی در پژوهشهگاه ااتمهه
یافته و  21طر پژوهشی در دال اورا است.

 .1-4طرحهای پژوهشی خاتمهیافته
 طراحی ،ساخت و پیادهسازی سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت)

خالصه طرح :طر داضر با عنوان «طرادی ،ساات و پیادهسازی سامانه عرضهه و
تقاضههای پههژوهش بههرای ارتقههای پههژوهش در قاکه

پایههاننامهههههها و رسههاکههههای

اککترونیکی» درص د است تا با ایجاد یک درگاه ملی در قاکه
16
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وب ،نیازهای پژوهشی سازمانها را در قاک

پایاننامهها و رساکههای اککترونیکی

بیان و همچنین دمایتها و امتیازاتی که انجام ایهن پهژوهشهها بهرای پژوهشهگر
دربر اواهه داشهت را بیهان نمایه  ،در ایهن سهامانه پژوهشهگران و سهازمانههای
مشتلف با مشاه ه نیازهای بیانش ه که در سهااتاری منطقهی دسهتهبنه یشه ه و
بهصورت شفا

ارائه ش ه است ،امکهان توامهل سهازن ه بها یکه یگر را اواهنه

داشت .نتیجه این توامل استفاده از توانمن یهای دو طهر

بهرای تهأمین نیازهها و

اواستههای یک یگر اواه بود به نحویکهه برآینه ایهن توامهل مووه

بدرهود

وضویت عرضه و تقاضای پژوهش در دوزه پایاننامهها و رساکهههای دانشهجویی
باش .
 طراحی و ساخت پایگاه وب «پژوهشکار»

خالصه طرح :علیرغم ووود منابع و آموزههای متنوع پهژوهش و پژوهشهگری در
کشور ،همچنان وای آموزهههای عملهی سهاده و شهاه مثهالههای عینهی دربهاره
چیستی و چگونگی پژوهش ااکی است .انجام پژوهشهای رفهع تکلیفهی ،توکیه
پژوهشهای بیمسئله و بیکاربرد ،و رش کجام گسیشته بیااالقیهای پژوهشهی
از ومله نتای هوی ای این کاستی هستن  .این طر پژوهشی پاسشی است به ایهن
نیاز از طریق تجدیر پژوهشگران به آموزههایی درباره چگونگی طرادهی ،اوهرا و
ارائه پژوهش های موک و تأثیرگذار و چگونگی یادگیری طرادهی ،اوهرا و ارائهه
پژوهش در موضوع مهوردنظر .پایگهاه وب پهژوهشکهار سهامانهای اککترونیکهی
است از محتوای متنوع آموزشی برای یادگیری ،آموزش و ارزیابی پهژوهش کهه
بهها رویکههرد «یههادگیری چگههونگی یههادگیری» طرادههی و تنظههیم ش ه هانه تهها هههر
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پژوهشههگر بتوان ه بههه کمههک آنههها متناس ه

بهها نیههاز پژوهشههی اههود دانههش و

مدارتهای مورد نیاز برای طرادی ،اورا و ارائه پژوهش را کس

نمای و عهالوه

بر روشها و ابرارهای پژوهش ،چگونگی اوب پرسی ن پرسشهای اهوب و بها
ارزش را هم از این منابع بیاموزد .ب ین منظور پهژوهشکهار در دو بشهش اصهلی
طرادی ش ه است:
بشش اول :آموزش پژوهش و چگونگی یادگیری طرادی ،اورا و ارائه پژوهش؛
این بشش بهصورت آموزشی و گام به گام نوشته ش ه است.
بشش دوم :پشتیرانی از آموزش و یادگیری پژوهش؛ بها ارائهه منهابع و نمونههههای
مفی با هر آموزه .این بشش بهصورت نمایههای دستهبن ی ش ه از منهابع مفیه و
تماممتن برای فدم بدتر و عملیتر آموزهها ارائه ش هان .

اغل

با پژوهش کار امکهان یهادگیری و آمهوزش پهژوهش در یهک ایسهتگاه میسهر
میشود .همچنین آموزههای این پایگاه وب مهیتواننه بههعنهوان منرهع پایهه و یها
مرووی آموزشی توسط دانشگاهها ،نشریات و کمیتههههای داوری مهورد اسهتفاده
قرار گیرن .
 طراحی و ساخت سامانه برخط منابع مرجع ایرانداک

خالصه طرح :در دال داضر ،منابع مروع بسیاری از قریل واژه نامهه هها و مسهتن ات
نام ها ،منتشر و به صورت چاپی مووود است .با تووه بهه مشهکالت گونهاگون در
زمین توکی منابع چاپی ،همواره به روزرسانی و ویهرایش ایهن منهابع بها مشهکالتی
روبه رو بوده است .افرون بر این ،دسترسی پذیری به منابع چاپی و همچنین استفاده
18
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از آن ها به روش های سنتی به اتو

در منابوی همانن واژه نامه ها ،بسیار دشوار

است.
سامان براط منابع مروع ایران اک ،امکان دیجیتالسازی این منهابع را فهراهم
اواه کرد .با بدرهگیری از این سامانه میتوان بهصورت نامح ود واژهنامههههای
مووود در دوزه های مشتلف و یا فدرست های مستن ات نام ها متفاوت را توکی و
به صورت متمرکر و با سطو دسترسی مورد نیهاز ،بهه مه یریت اطالعهات آن هها
پرداات .م یریت متمرکر در توکی و اشاعه منابع مروع در این سامانه ،امکانهات
کم نظیری از قریل وست وووی مجتمع در میان تمامی منابع را به صورت یکوها
در ااتیار استفادهکنن گان آن قرار اواه داد.
این سامانه بهطور کلی دارای سه زیر سامانه است که امکان توکی واژهنامههها،
فدرست نامها سازمانها و اطالعات مربوط بهه شهیوهنامه ایهران را فهراهم اواهه
کرد .سااتار موماری این نرم افرار به شکلی اواه بهود کهه مهی تهوان اطالعهات
مربوط به تو اد نامح ودی از واژه نامه های مشتلف و یا فدرست نام ها سهازمان هها
و ندادها را در آن وارد کرد.
 فراپژوهش طرحهای پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالالعات ایران (از آغالاز
تا پایان سال )1393

خالصه طرح :پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران بهعنوان ندهادی پیشهرو در
زمین پژوهش در دوزههای علوم اطالعرسانی و فناوری اطالعات بهه ونرههههایی
از موضوعهای پژوهش در این دوزهها پردااته که دیگران ب ان کمتهر پردااتهه
یا نپردااتهان  .این پژوهشهگاه بهر پایهه چشهمانه از مأموریهت اهود ،پهژوهش در
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دوزههای م یریت اطالعات ،فناوری اطالعات و اطالعرسانی و ایجاد همافرایهی
داصل از ارتراط این دو دوزه را در سرکوده فواکیتههای اهود قهرار داده اسهت.
فواکیت در این دوزهها پیشینه دیرپهای دارد و تهاکنون کهه پهژوهش بها محوریهت
شورای پژوهش و سه پژوهشک ه این پژوهشگاه انجام میشود ،ادامه یافته اسهت.

این پژوهشگاه برای تحقق اه ا

و چشمان ازهای اود به همت اعضهای هیئهت

علمی ،کارشناسان و همکاران دیگر توانسته نردیک به سیت طر پژوهشی را با
موفقیت به پایان برسان  .با ووود تالشهای اوبی که در اورای ایهن طهر ههای
پژوهشی انجام گرفته ،شناات دقیقی از وضویت و رون ایهن پهژوهشهها از ابته ا
تههاکنون ووههود نه ارد .ایههن در دههاکی اسههت کههه نقههش طههر هههای پژوهشههی در
تتمیمگیری و سیاستگذاری سازمانهها و بههویهژه پژوهشهگاه علهوم و فنهاوری
اطالعات ایران روز به روز بیشتر میشهود .از ایهن رو ،نیهاز بهه شهناات وضهویت
مووود و رون این پژوهشها برای برنامهریهری بدتهر بهرای پهژوهشههای آینه ه
ووود دارد.
ایههن پههژوهش بهها اسههتفاده از فراپههژوهش (بررسههی روایتههی و توصههیفی ،و
تکنیکهای مهرترط بهه آن ،اکگهویی از رونه موضهوعی پهژوهش در طهر ههای
پژوهشههی ایرانه اک از آغههاز تهها پایههان سههال  1393فههراهم آورده و پیکههره کلههی
پژوهش در ایران اک و نیر ویژگهیهها در دسهترس ایهن طهر ههای پژوهشهی را
آشکار سااته است.
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 طراحی و ساخت پایگاه وب منابع اطالعات شالاخص هالای پالایش و ارزیالابی علالم،
فناوری و نوآوری

خالصالاله طالالرح :شههااصهههای ارزیههابی علههم ،فنهاوری و نههوآوری ،مجموعهههای از
دادههای قابل ان ازهگیری و سهازمان یافتههانه  ،کهه وضهویت و پویهایی موقویهت
علمی ،فناوری و نوآوری یک کشور (اعم از پیشرفت یا افت فواکیتههای علمهی
و فناوری ،،ساات درونی ،روابط با دنیای ااره و میران تحقق اه ا

درونی یا

بیرونههی را نشههان مههیدهن ه  .ایههن شههااصههها کههه از ملرومههات اساسههی هههر نههوع
برنامهریری بههشهمار مهیرونه  ،در اتشهار راهرردهها و سیاسهتهها و راهکارههای
اورایی اهمیت زیادی دارن  .همچنین در دل مشهکالت بهاکقوه یها پندهان کهه در
زمینههای اا

یا در ادام رون مطلوب پ ی مهیآینه  ،بهرای تتهمیمسهازان و

تتمیمگیران نقهش هشه اردهن های دارنه  .تهاکنون دربهارۀ ارزیهابی وضهویت و
موقویت علمی ،فناورانه و نوآورانه کشور شااصهای بسیاری در اسهناد مشتلهف
کشور ارائه ش ه است و همچنین در گرارشهای سازمانهای مشتلف بیناکمللهی
نیر شااصهای مشتلفی برای ارزیابی وضویت علم ،فناوری و نهوآوری کشهورها
مورد اشاره قرار گرفته است .فراوانهی و پراکنه گی ایهن شهااصهها در اسهناد و
گرارشهای مشتلف داالی و بیناکمللی ،نشان از ضرورت تجمیع ،گهردآوردی،
نظمدهی و سامان هی این شااصهها بههمنظهور تسهدیل دسترسهی و بههکهارگیری
آنها دارد .طرادی پایگاه وبی با کارکردهای مذکور تا د ود زیهادی مهیتوانه
به سیاستگذاران و دستان رکاران ودت تسدیل دسترسی به شااصهای مهورد
نظرشان کمک نمای  .کذا ه

تحقیق داضر طرادی و ساات پایگاه وبی برای

منابع اطالعات شااصهای ارزیابی و پایش علم ،فناوری و نوآوری میباش  .در
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این راستا،کلیه شااص های پایش و ارزیابی علم ،فناوری و نهوآوری مووهود در
منابع موترر داالی و ااروی شناسایی و بهصورت موضهوعی دسهتهبنه ی شه ه و
در پایگاه داده دو زبانهای با امکهان روزآوری و وسهتجو و بازنمهایی و پیونه بهه
منابع داالی و ااروی بارگذاری میشود .همچنین در پایگهاه وبهی کهه طرادهی
اواه ش کلیه منابع اطالعات منتشهر شه ه در دااهل کشهور در زمینهه پهایش و
ارزیابی علم ،فناوری و نوآوری ،و همچنین سازمانهای فوال در پایش و ارزیابی
علم ،فناوری و نوآوری کشور مورفی میشون .
 بررسی و تبیین جایگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات در نظام سیاستالگذاری
علم و فناوری کشور

خالصالاله طالالرح :پژوهشههگاه علههوم و فنههاوری اطالعههات (ایران ه اک ،بهها م ه یریت
اطالعات علمی و فناورانه کشور ،کانون اینگونهه اطالعهات را در کشهور فهراهم
میسازد و از این ودت بهعنوان یکی از ندادهای میانجی مدم نظام علم و فناوری
کشهور قلمه اد مهیشهود .بهرای بررسهی نحهوه پشهتیرانی ایرانه اک از ندادههای
سیاستگذار علم و فناوری و دتول اطمینان از ووود روابط الزم در بهین ایهن
ندادها ،به چارچوب ااصی نیاز داریم تا به األهای مووود پی بهرده و همچنهین
راهدل هایی را برای پیشررد م یریت ،تحلیل و توکی اطالعات استراتژیک ،بهرای
سیاستگذاران علم و فناوری ،اتشار نماییم .در راستای تحقق این ه

 ،تحقیهق

داضههر ،بهها بدههرهگیههری از روش ترکیرههی (کیفههی -کمههی ،تههالش نمههوده ضههمن
شناسههایی وضههویت مووههود ایرنه اک ،وضههویت مطلههوب آن را ترسههیم نمههوده و
راهکارهای عملی برای تحقق وضویت مطلوب را ارائه نمای  .بهه ایهن ترتیه  ،بهه
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تناس

روش تحقیق ،ابت ا در بشش کیفی ،با اسهتفاده از مطاکوهات کتابشانههای و

روش فراترکیه ه  ،مه ه کی مفدهههومی بهههرای دمایهههت ایرانه ه اک از ندادههههای
سیاستگذار علم و فنهاوری کشهور توسهوه داده شه ؛ و سهپن بها بدهرهگیهری از
مفاهیم م ل مذکور ،با  11نفر از سیاسهتگهذاران علهم و فنهاوری کشهور کهه بها
روش نمونهههگیههری ه فمنه انتشههاب شه ن متههادره بههازی صههورت گرفههت تهها
وضویت مووود پشترانی ایران اک از دی گاه آنها مورد بررسهی قهرار گیهرد .در
بشش کمی تحقیق ،اطالعات مربوط به اعترارسنجی م ل مفدومی تحقیق ،کهه بها
اسههتفاده از ابههرار پرسشههنامه و نظرسههنجی از  15نفههر از اررگههان سیاسههتگههذاری
صورت گرفته ،ارئه ش ه است؛ در ادامه آن ،اطالعات مربوط به بررسی وضهویت
مووود ایرن اک از دی گاه هج ه نفر از م یران و کارشناسان ایران اک بها ابهرار
پرسشنامه که بر مرنای م ل مفدومی تحقیق طرادی ش ه ،ارائه شه ه اسهت .نتهای
این بررسی ها نشان داد ایران اک به کحاظ پشتیرانی از ندادهای سیاستگذار علهم
و فنهاوری وضهویت چنه ان مناسهری نه ارد تندها در دو مهورد ارائهه مشهاورههههای
سیاسههتی و نقهه و ارزیههابی سیاسههتههها توامههل نسههرتاً متوسههطی بهها ندادهههای
سیاسههتگههذاری همچههون وزارت عتههف ،شههورای عههاکی عتههف و شههورای عههاکی
انقالب فرهنگی داشته است .همچنین با بدره گیری از اطالعات وضهویت مووهود
و بر اساس اساسنامه و برنامه استراتژیک ایران اک ،اه ا

مطلوب ایران اک در

زمینههه پشههتیرانی از ندادهههای سیاسههتگههذار عل هم و فنههاوری کشههور شناسههایی و
راهکارهای عملی برای تحقق آن ها ارائه شه  .ایهن اهه ا

مطلهوب عرارتنه از:

دستیابی به زیرساات و نظام فوال سازمانی برای الق و توکی دانهش و اطالعهات
تحلیلههی مههورد نیههاز سیاسههتگههذاران علههم و فنههاوری کشههور ،تقویههت و بدرههود
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فرآین های نشر و اشهاعه دانهش و اطالعهات مهورد نیهاز سیاسهتگهذاران علهم و
فناوری کشور ،دستیابی به زیرساات و نظهام فوهال سهازمانی ودهت مشهارکت و
همکاری رضایتبشش در سیاسهتگهذاری علهم و فنهاوری کشهور ،دسهتیابی بهه
زیرساات و نظام فوال سازمانی ودت کمک به تکمیل و تقویت زیرسهااتهها،
قوانین و مقررات علم و فناوری کشور ،تتویرسازی پژوهشگاه در میان ندادهای
سیاست گذار علم و فناوری ،و دستیابی به زیرساات و نظام فوال سازمانی ودهت
راهان ازی و سامان هی نظامهای آماری و اطالعات علمی ،پژوهش و فناوری.
 تعیین اولویت های پژوهشی گروه زبان شناسالی رایانشالی بالا فراینالد تحلیاله سلساله
مراتبی )(AHP

خالصه طرح :در این پژوهش برای تویین اوکویتهای پژوهشهی گهروه زبانشناسهی
رایانشی از روش تحلیل سلسلهمراتری ( ،AHPاستفاده ش  .سااتار سلسهلهمراترهی
به طور کلی دارای سه سهطح گرینهه  ،مویهار و هه

اسهت .بهرای تدیهه فدرسهت

گرینهها یونی دوزههای پژوهشی زبانشناسی رایانشهی از روش اصهطال نامههای
استفاده ش و  11دوزۀ عمه ۀ پژوهشهی بها عنهوان  .1دادگهان و پیکهره  .2درک
اودکار  .3مه لسهازی رایانشهی  .4بازشناسهی اودکهار  .5بازیهابی اودکهار .6
است الل اودکار  .7توکی اودکار  .8ترومه ماشهینی  .9آمهوزش اودکهار .10
یادگیری اودکار و  .11پردازش تتویر به همراه زیردوزه های متولق به هر یک
بهههدسههت آمه  .پههن از پههاالیش اوکیههه ،برگههراری ولسههات تشتتههی متوه د در
پژوهشک ۀ م یریت دانش و نیر برگراری ولسات بارش افکار با دضور ریاسهت
وقت پژوهشگاه تتمیم بر آن ش با در نظر گرفتن مأموریتههای پژوهشهگاه در
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دال داضر و با ه

ولوگیری از دتهول نتهای نهاموترر و غیرقابهل اعتمهاد در

نتیج مشارکت ناکارآم اررگان بهدکیل تو اد زیهاد مقایسهههها و کهاهش میهران
تمایههل و رغرههت آنههها بههه پاسههخدهههی ،شههرکه اوکی ه پههروژهههها بههر اسههاس م ه ل
اصطال نامهای بهصهورت اوکویهتبنه ی اوکیهه بهین دهوزهههای عمه ه پژوهشهی
زبانشناسی رایانشی بهدست آی  .بر اساس سااتار تراروسهی ایهن مه ل و پهن از
ارزیابی و ولسات تشتتی با دضور هیئت علمی گروه زبانشناسهی رایانشهی 29
زیردهوزۀ سههه دههوزۀ دادگههان و پیکههره ،درک اودکههار و مه لسههازی رایانشههی
بهعنوان گرینهها وارد تحلیل سلسلهمراتری ش ن  .در مردل بو مویارهای مقایسهه
با مطاکو ادبیات مووود ،اسناد باالدسهتی و نیهر ولسهات بهارش افکهار بها دضهور
ریاست پژوهشگاه تویین و بهصورت سه مویار اصهلی ضهرورت ،امکهانپهذیری و
وذابیت دستهبن ی ش ن  .هر یک از این سه مویار اود بهترتی

به زیرمویارههای

دیگری تقسیم ش ن  .با تویین گرینهها و مویارهها سهااتار مه ل تتهمیم در AHP

بهدست آم  .برای هر یک از گرینهها و مویارها پرسشنامه ارره تدیه و در ااتیهار
اررگان قرار گرفت .وزن ندایی گرینهها و مویارها و سااتار سلسلهمراترهی آنهها
در نرمافرار اکسل بهدست آم  .نتای نشان میده بهطور کلهی دهوزۀ پژوهشهی
درک اودکهههار بههها کسه ه

بهههیش از  65درصه ه امتیهههاز بیشهههترین اوکویهههت و

زیردههوزههههای پیکههرۀ متههون ،شههرکههههای واژگههانی ،اصهطال نامههه ،غلههطیههابی و
پیکههرههههای اههام بهههترتی ه

پههن اوکویههت اول بههرای متشتتههان زبانشناسههی در

پژوهشگاه محسوب میشهون  .از سهویی مویهار «امکهانپهذیری یها توانهایی انجهام
پژوهش» با  64درص امتیاز بهطور موناداری نسرت به دو مویار دیگر «وذابیت» و
«ضرورت» با وزن تقریری بهترتی

 20و  16درص  ،وزن بیشتر و اهمیت بیشهتری
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برای اررگان دارد .در بین مویارهای امکانپهذیری ،مویهار هرینهه دارای بیشهترین
وزن است.
 تدوین نقشه راه فناوری اطالعات پژوهشگاه با تمرکالز بالر پیشالرفتهالای نالوین در
حوزه تجزیه و تحلیه اطالعات

خالصه طرح :با تووهه بهه پیشهرفتههای چشهمگیر در دهوزه فنهاوری اطالعهات و
وایگههاه پژوهشههگاه در ارائههه اه مات اطالعههاتی در دههوزه پههژوهش و نیههر ارائههه
تتویری تحلیلی از وضویت پژوهش و بهکارگیری فناوری اطالعات در کشهور،
الزم است که شیوه بهکارگیری این فناوریها و ارائه اه مات مهرترط بها آن ،بهر
اساس برنامهریری راهرردی و اه ا

بلن م ت بهصورت شایسته مه یریت شهود.

این امهر در ادبیهات موضهوع بها عنهوان مسهئله ههمراسهتایی فنهاوری اطالعهات بها
راهرردهای کس وکار اوان ه میشود .در این پهژوهش رویکهرد نگاشهت نقشهه
راه فناوری اطالعات برای دهل ایهن مسهئله و تویهین اه مات قابهل ارائهه توسهط
پژوهشگاه با تمرکر بر پیشرفتههای نهوین در دهوزه تحلیهل اطالعهات ،پیشهنداد
می شهود .در همهین راسهتا ،ابته ا یها اتشهار روش مهرور و نگاشهت سیسهتماتیک،
بررسی میشود که آیا رویکرد نگاشت نقشه راه فناوری ،بهصورت عام ،میتوان
چههاکشهههای هههمراسههتایی را مرتفههع سههازد یهها نههه .پههن از بررسههی ایههن موضههوع،
چگونگی نگاشت نقشه راه فنهاوری اطالعهات بهرای اه مات اطالعهاتی مطاکوهه
میشود .روشهای متنوعی برای ترسیم نقشه راه فناوری در تحقیقات پیشین ارائه
ش ه است ،کیکن این روشها اغل

یک سهااتار کهالن را مشهشص مهیکننه و

برای ته وین نقشهه راه فنهاوری اطالعهات بهرای پژوهشهگاه الزم اسهت کهه ایهن
26

دستاوردهای پژوهش

روش ها مشتص نیاز پژوهشگاه بازتوریف شون  .عهالوه بهر آن اغله

روشهها و

م لهای مووود نقشه راه برای مقوکه فناوری بهصورت عام تنظهیم شه هانه و بهه
فناوری اطالعات بهطور اا

نپردااته ان و موضوع ا مات اطالعاتی را مهورد

تووه قرار ن ادهان  .بنابراین با استناد به ابواد مسهئله ههمراسهتایی و بررسهی نمونهه
موماریهای مووهود در ادبیهات موضهع بهرای نقشهه راه فنهاوری ،یهک مومهاری
الیه ای برای نقشه راه فناوری اطالعهات بهرای ارائهه اه مات اطالعهاتی پیشهنداد
میشود .در این موماری سهه الیهه اصهلی متشهکل از الیهه پیشهرانهها (اهه ا

و

محرکها ،،پیشررن هها (فنهاوری ،و اه مات اطالعهاتی قهرار دارد .پیشهرانهها و
پیشررن هها عواملی هستن که بهترتی

چرایی و چگونگی یک ا مت اطالعاتی

را توصیف میکنن  .برای شناسایی اورای الیه پیشرانها ،از پنلههای تشتتهی،
نظرات م یران ارش سازمان ،و اسناد برنامهریری راهرردی استفاده میشود .برای
شناسایی اورای الیه پیشررن هها ،یا همان رون های فناوری اطالعات ،نمودارهای
هایپ سایکل گارتنر همراه با گرارههای پیشبینهی مؤسسهات تحقیقهاتی برتهر در
این دوزه در دنیا تحلیل میشود و فناوریهای اصلی در دوزه تحلیهل اطالعهات
شناسایی میشون  .برای این منظور ابت ا دوزههای اصلی فنهاوری شناسهایی شه ه
سپن وایگاه هر یک از فناوریها در هر دوزه مشهشص مهیشهود .بهرای تویهین
اورای الیه ا مات اطالعاتی ،ابت ا پیشنداد میشهود کهه مشهاطرین و گهروهههای
آنها ،به همراه نیازهایشان شناسایی شهون  .سهپن ،یهک روش و یه بهر مرنهای
رویکرد چابک برای توسوه سیسهتم ،بهرای تویهین اه مات اطالعهاتی بهر اسهاس
پیشنداد می شهود .در ایهن روش ههر اه مت اطالعهاتی بهر مرنهای مه ل «روایهت
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کاربر» 1توریف میشود .در ندایهت یها تووهه بهه روشههای پیشهندادی نقشهه راه
فنههاوری اطالعههات پژوهشههگاه بههرای اه مات اطالعههاتی تهها افههق  1404مشههشص
میشود .با تووه به ووود شرایط ع م قطویت در تتمیمگیری برای محقهقشه ن
ا مات اطالعات در پژوهشگاه ،از روش برنامههریهری سهناریو و تحلیهل عوامهل
تأ ثیرگذار بهر زمهان تحقهق اه مات اطالعهاتی ووهود بهرای تویهین زمهان تحقهق
ا مات اطالعاتی استفاده میشود .بر همین اساس ،چدار سهناریو اصهلی طرادهی
ش ه و زمان تحقق هر یک از اوهرای الیههههای نقشهه راه بهر اسهاس ههر سهناریو
مششص میشود .در ندایت برای یکی از سناریوهها نقشهه راه اه مات اطالعهاتی
ترسیم میشود .در انتدا نیر پیشندادهای اصلی برای بدرود و بهروزرسانی نقشهه راه
ارائه میشود.
 شناسایی هویت نویسنده بر اساس زبان فردی :پژوهشی پیکرهای در زبان فارسی

خالصه طرح :زبان فردی به شهیوهی منحتهربهفهرد ههر گویشهور در بههکهارگیری
عناصر زبانی از ومله واژهها ،سااتار دستوری و آواها گفتهه مهیشهود کهه اایهراً
موضوع پژوهشهای رایانشی و زبهان شهنااتی در شناسهایی نویسهن ۀ متهون فاقه
هویت واقهع شه ه اسهت .یکهی از مؤکفههههای زبهانشهنااتی کهه گفتهه مهیشهود
تجلی گاه زبان فردی واقع میشود ،واژههای دسهتوری در زبهان اسهت .واژهههای
دستوری از آن ودت که بهطور نااودآگاه در توکی زبان بهکار گرفته میشهون ،
مستقل از موضوع متن بهکهار مهیرونه و بسهام بهاالیی در متهون کوتهاه دارنه ،
همواره مورد تووه پژوهشگران در دوزهی شناسایی سرک نویسن ه بهودهانه  .در
1. User story
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این پژوهش امکان تفکیک متون متولق به یک نویسن ه از متون دیگر بها اسهتفاده
از واژههای دستوری زبان فارسی بررسی شه ه اسهت .ابته ا پیکهرهههایی متنهی از
نوشتهههای پهن محقهق و نویسهن هی مواصهر ومهعآوری و سهپن بها اسهتفاده از
نرمافرار اطایاب وفا ،استان اردسازی ش ن  .با استفاده از بسهتهی تحلیهل آمهاری
 styloدر نرمافرار  ،Rواژههای پربسام دستوری با تواکیهای یک تا سههنگاشهتی
از متون استشراه ش ن و سپن قابلیت تفکیک متون بر اسهاس ایهن واژههها و بها
استفاده از تحلیل مؤکفههای اصلی و همچنین تحلیل اوشههای بهر اسهاس مقیهاس
فاصله ای دکتا بررسی ش  .نتای نشهان مهیدهه کهه واژهههای دسهتوری در زبهان
فارسی قابلیت تفکیک متون متولق به یک نویسن ه را دارن و عملکهرد واژهههای
تکنگاشتی بدتر از دونگاشتی و سهنگاشتیها در متون کمدجم اسهت .همچنهین
نتای پژوهش نشان میده که دجم کمینهی متن بهرای شناسهایی موفقیهتآمیهر
نویسن ه در متون فارسی د ود  4000واژه بر اساس  20واژهی دستوری پربسام
است.
 رفع ابهام از برچسب نحوی همنگارههای اسمی و صفتی فارسی

خالصه طرح :همنگارههای بسیاری در فارسی بههدکیهل پیچیه گیههای مووهود در
سااتواژۀ فارسی ،بهووود میآین  .بررسهی ههمنگهارههها در پیکهرهههای متنهی
فارسی نشان میده اکثر این همنگهارههها ،در اثهر یکسهانبهودن نمهود نوشهتاری
تکواژ یای نکره ،یای اسمساز ،شناس دوم ششص مفرد ،یای صفتسهاز و یهای
متتل به گروه اسمی ایجاد ش هان  .در صورت رفع ابدام از برچس

نحهوی ایهن

همنگارهها (همنگارههای اسمی و صفتی مشتوم به «-ی»  ،،رفهع ابدهام مونهایی از
29

نگاهی به عملکرد پژوهش پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران

کلمات که گامی مدم در پهردازش مهتن اسهت و کاربردههای بسهیاری ،از وملهه
یادگیری ماشینی ،بازیابی اطالعات ،تروم ماشینی ،تر یل متن به گفتهار ،تجریه
مونایی ،تششیص و سنتر گفتار و واژهنگاری در دوزۀ زبانشناسی رایانشهی دارد،
نیر با سدوکت بیشتری انجام اواه ش  .در پژوهش داضر ابت ا فدرست مرسوطی
از همنگارههای اسمی و صفتی مشتوم بهه «-ی» بها توریهف توه اد  10پنجهره ،بهه
عرارتی دیگر 10 ،کلمهه قرهل و بوه از ههر ههمنگهارۀ مشتهوم بهه «ی» ،در پیکهرۀ
بیوناان (که پیکرهای است برچسه اهورده ،تدیهه شه ؛ از آنجهائی کهه همه
کلمات مووود در چنین پیکرهای دارای برچس
به بافت نحوی ودت رفع ابدام از برچس

نحوی میباشن  ،قواع دساس

نحوی ههمنگهارهههای مشتهوم بهه «ی»

استشراه ش  .سپن ودت بررسی صحت قواع مذکور ،برنام ماشینی تدیهه شه
که صحت قواع مستشره از بررسی همنگارهههای مشتهوم بهه «ی» را بها در نظهر
گرفتن تو اد همنگارههای بررسی ش ه در پیکره که میتهوان قاعه ه را در مهورد
آنها بررسی کرد ،تو اد موارد منطرق با هر قاعه ه ،درصه مهوارد منطرهق بها ههر
قاع ه ،تو اد موارد مغایر با هر قاع ه (تو اد موارد نقض ،و درص موارد مغایر با
هر قاع ه می سنجی  .در ندایهت بررسهی ماشهینی صهحت قواعه نشهان مهیدهه ،
صحت بیش از نیمی از قواع باالی  %70است.
 بررسی ساختواژی همنگارههای اسمی و صفتی بهمنظالور کمک به برچسالبدهی
«اسم» به کلیدواژهها در پیکرههای علمی

خالصه طرح :در تدی سامانههای برچس گهذاری بهرای اسهمهها در زبهان فارسهی،
بررسی سااتواژی اسمها از دو نظر دائر اهمیت است .1 :اگر کلمههای قهرالً در
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پیکرۀ آموزشی ياهر نش ه باش  ،نمیتهوان از پیکهرۀ آموزشهی اطالعهات دقیقهی
راوع به آن کلمه بهدست آورد و دتی از توزیع کلمات در پیکره نیهر نمهیتهوان
استفاده کرد .بنهابراین ،اگهر در یهک پیکهرۀ متنهی فارسهی ،کلمههای در واژگهان
دضور ن اشته باش (کلم ااره از واژگان ،،نمیتوان برچس هایی که کلمه به
آنها منتس

می شود را بازیهابی کهرد .در ایهن صهورت ،برچسه

کلمهه را تندها

می توان با تووه به شهکل کلمهه (انهواع پیشهون ها و پسهون هایی کهه بهه کلمهات
متتل می شون  ،یا بافتی که کلمه در آن ياهر میشود ،یا ههر دو ،ده س زد.2 .
زبان فارسی يرفیت باالیی برای ساات همنگارهههای و یه کهه از سهااتواژۀ
فارسی نشهأت مهیگیرنه  ،را نیهر دارد بنهابراین ،بررسهی سهااتواژی اسهمهها و
صفتها ،بهمنظور تفکیک آن هها از ههم ضهروری بهه نظهر مهیرسه  ،زیهرا اکثهر
صفتها در بافتهای گوناگون ،با صورت نوشتاری یکسان ،میتواننه برچسه
«اسم» بگیرن  .در تحقیق داضرسااتواژۀ اسمها و صفتها در فارسی به تفتیل
بررسی ش  .نظام نوشتاری زبان فارسی نیر مورد بررسی دقیهق قهرار گرفهت تها از
این رهگذر بتوان به شناسایی انواع همنگارهها در زبان فارسهی پردااهت .سهپن،
انواع همنگارهها در زبان فارسی مورد مطاکوه دقیهق قهرار گرفهت و در ندایهت از
طریق وستجو به دو روش ماشینی و دستی ،فدرست مرسهوطی از ههمنگهارههها از
پیکرههای «پیکرۀ متنی زبهان فارسهی»« ،پایگهاه دادگهان زبهان فارسهی» و «پیکهرۀ
وابستگی نحوی زبان فارسی» تدیه ش  .بررسی کلی ههمنگهارههها در پیکهرهههای
مورد مطاکوه نشان میده که بیشتر همنگهارههها ،فراوانهی بهاالیی در پیکهرهههای
متنی فارسی دارن و اکثر آنها در اثهر یکسهانبهودن نمهود نوشهتاری تکهواژ یهاء

31

نگاهی به عملکرد پژوهش پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران

نکره ،یاء اسمساز ،شناس دوم ششص مفرد ،یاء صفتساز و یاء متتهل بهه گهروه
اسمی ،ایجاد ش هان .
 تعیین قواعد صوری همگون گروه های دستوری برای کالاربرد در پالردازز زبالان
فارسی

خالصه طرح :پردازش زبان یکی از دوزهههای پژوهشهی ههوش متهنوعی اسهت.
ترومه ماشینی و درک متن دو زمینه اصلی پژوهش در دوزه پهردازش زبهانانه .
در دست داشتن قواع صوری زبان و تر یل آنها به قواع و که های قهراردادی
از ملرومات و دادههای اصلی در ایهنگونهه پهژوهشهها اسهت .اسهتشراه قواعه
دستوری گروههای دستوری و عرضه ک ها و قواع قراردادی مق مهی توصهیف
صوری دستور زبان اسهت .تهاکنهون گهروهههای دسهتوری زبهان فارسهی بههطهور
و اگانه بررسی و برای آن ها ک ها و قواع قراردادی عرضه ش ه است .در ایهن
طر ک هایی که تاکنون برای گروهای دستوری در طر های و اگانه انتشهاب
ش ه بررسی و همگون ش ه و فدرسهت درههم کهرد و وهامع آنهها عرضهه شه ه
است.
 بررسی کارکردهای الکترونیکی مدیریت اطالعات علمی و فناورانه
خالصه

طرح :فناوری اطالعهات و ارتراطهات و فضهای مجهازی تحهول شهگر

و

نقش مدمی در توسوه زن گی افراد و ووامع دارد .يدور اینترنهت بهه عنهوان منرهع
اطالعات و ارتراطات ،گسترش کاربرد رسانه های دیجیتال و توسوه کارکردههای
تلفن همراه در زن گی افراد ،مدمترین تغییرات دهههای اایر هستن .
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منابع و ی اطالعات و ارتراطات ،فرصتهای و ی ی برای ووامع و عمهوم
مردم به همراه آورده و به دستیابی سریعتر و مهؤثرتر اهه ا

توسهوهای کشهورها

کمک میکن  .آسانسازی ایجاد ،دسترسی و تسهدیم اطالعهات و دانهش ،بدرهود
فراین توکی و کاهش هرینهها و فهراهمآوری امکهان ارترهاط سهریعتهر و مهؤثرتر
افراد و گروه ها از ومله این فرصتها هسهتن  .در ایهن طهر بها تووهه بهه توسهوه
فناوریها و زیرساات ههای فنهاوری اطالعهات ،کارکردههای فناورانهه مه یریت
اطالعات علمی و فناورانه در زنجیهره ارزش پهژوهش و مه یریت منهابع را مهورد
بررسی و تحلیل قرار داده و زمینهسهازی توسهوه اه مات پژوهشهی را در کشهور
بررسی نمهاییم .رویکهرد ایهن طهر عمه تًا رویکهردی کیفهی اسهت و بهر مرنهای
مطاکوههات صههورت مهیگیهرد .شناسههایی زنجیهره ارزش نظههام اطالعههات علمهی و
فنههاوری کشههور و رینفوههان ،کاربردههها ،نیازمن ه یههها بههر اسههاس بررس هی اسههناد
باالدسههتی و ب هیناکملل هی شههامل اه ه ا

و راهرردههها ،طههر ههها و اق ه امات و  ...و

شناسایی ا مات مرتنی بهر فنهاوری اطالعهات ،فدرسهت ،گهروه بنه ی و توریهف
ا مات و سیستم های مرتنهی بهر فنهاوری اطالعهات و شهناات کهارکرد فنهاوری
اطالعات در م یریت اطالعهات علمهی و زنجیهره پهژوهش بهر پایهه رینفوهان از
دستاوردهای طر واری میباش .
 طراحی ساختار درختی و تدوین اصطالحنامۀ شیمی از واژگان مصوب فرهنگستان

خالصه طالرح :واژهههای فارسهیِ متهوبِ فرهنگسهتان زبهان و ادب فارسهی ،فاقه
سااتار دراتی و تراروسی اسهت .در ایهن پهروژه ،ایهن واژههها در یهک سهااتار
اصطال نامه ای ارائه ش  .عرضه اکگهویی بهه فرهنگسهتان بهرای اسهتفاده از شهرکه
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مونایی ودت سازمان هی واژههای متوب ،در کلیه گهرایشهها یکهی از اهه ا
این پژوهش است .واژگان شیمی متوب فرهنگستان از طریق سایت فرهنگسهتان
و نیر از کتاب «ههرار واژه شهیمی» فرهنگسهتان قابهل دسهتیابی اسهت .در طرادهی
سااتار دراتی از روش استقرایی (درکت از ورء به کهل ،اسهتفاده شه  .در ایهن
مردله اشرا

موضهوعی مدهمتهرین عامهل در چیهنش واژگهان بهود .بنهابراین در

دوزههای مشتلف شهیمی از مشهاوره متشتتهین بدهرهمنه شه هایهم .در ته وین
اصطال نامه و توکی اروویهای اصطال نامههای از نهرمافهرار «تهراروس بیله ر»
استفاده ش و تمام روشهای کالسیک ت وین اصطال نامهه مهورد اسهتفاده قهرار
گرفت .توکی اصطال نامههها بههدکیهل کهاربرد مسهتقیم آن در اسهتان اردکهردن و
بازیههابی اطالعههات در راسههتای برنامههه اسههتراتژیک و نیههر اساسههنامه پژوهشههگاه
ایران اک است.
 تدوین راهکارهای بهبود سواد اطالعاتی مبتنی بر مبانی سواد دیداری در ایران
خالصه طرح

هدف :ه

از این پژوهش بررسی تأثیر مؤکفههای سواد دیه اری بهرای تقویهت

سواد اطالعاتی است.
روز :روش پژوهش ترکیری از روش کتابشانهای ،دکفی و پیمایشی است.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد که تاثیر نتای داصهل از اسهتان ارد اول سهواد
دی اری ،تششیص ماهیت و میران مواد دی اری مورد نیهاز بها امتیهاز  7/03از ،10
استان ارد دوم ،یافتن و دسترسی به تتاویر و رسانههای دی اری مورد نیاز بهطهور
مؤثر و کارآم بها امتیهاز  7/81از  ،10اسهتان ارد سهوم ،توانهایی تفسهیر و تحلیهل
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موههانی تتههاویر و رسههانههههای دیه اری بهها امتیههاز  7/67از  ،10اسههتان ارد چدههارم،
توانههایی ارزیههابی تتههاویر و منههابع اههود بهها امتیههاز  7/80از  ،10اسههتان ارد پههنجم،
استفاده مؤثر از تتهاویر و رسهانهههای دیه اری بها امتیهاز  7/77از  ،10اسهتان ارد
ششم ،توانایی طرادی و ایجاد تتاویر مونهیدار و رسهانهههای دیه اری بها امتیهاز
 7/90از  10و استان ارد هفتم ،داشتن درک مناس
اوتمههاعی و اقتتههادی در اتههو

از مسهائل ااالقهی ،دقهوقی،

توکی ه و اسههتفاده از تتههاویر و رسههانههههای

دی ه اری بهها امتیههاز  8/01از  10بههوده اسههت کههه نشههاندهن ه ه تههأثیر بههاالی نتههای
استان اردهای سواد دی اری بر تقویت سواد اطالعاتی است.
نتیجهگیری :طرادی م ل و آزمون آن نشان داد که تمامی نتای داصهل از هفهت
استان ارد سواد دی اری بر تقویت سواد اطالعاتی تأثیر مثرت داشته است.
 طالالالراحی و سالالالاخت سالالالیسالالالتم تحت وب ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانههای
دانشگاهی با استفاده از مدل الیبکوآل

خالصالاله طالالرح :امههروزه کتابشانهههههها از داکههت مجموعههه محههوری بههه سههمت
مشههتریمحههوری گههرایش پیه ا کههردهانه و کتابه اران بههرای راضههی نگهههداشههتن
کاربران ،کیفیت ا مات اود را م ّ نظر قرار دادهان  .مطاکوه داضر یک مطاکوهه
تحلیلی است که با استفاده از مطاکوه سن ی و طی دو مردله ،با هه

راهانه ازی

سامانه تحت وب ودهت ارزیهابی کیفیهت اه مات کتابشانههههای دانشهگاهی در
پژوهشگاه؛ و نیر ساات و اعتراریابی پرسشنامه الی

کوآل به زبان فارسی بهرای

ارزیابی کیفیت ا مات کتابشانههای دانشگاهی ،اورا ش  .م ل الی کوآل کهه
برای استان اردسازی ارزیابی کیفیت ا مات کتابشانههها ایجهاد شه ه شهامل سهه
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بوُ «تأثیرگذاری ا مت»« ،کنترل اطالعات» و «کتابشانهه بههعنهوان یهک محهل»
است .در این م ل کتاب اران مجرور هستن که به انتظارات کاربران تووه کهرده و
به اصال اه مات اهود بپردازنه  .در مردلهه نشسهت ایهن پهژوهش بها اکدهام از
پرسشنامه اسهتان ارد الیه کهوآل ،از انجمهن کتابشانههههای پژوهشهی ،بهه تویهین
نیازمن یهای سامانه پردااتهه و سهپن بها اسهتفاده از دو روش اسهتان ارد ترومهه
وارو ن و رویکرد کمیته ،نسهرت بهه ترومهه و اعترارسهنجی پرسشهنامه اقه ام شه .
پایایی پرسشنامه نیر با ضری

آکفای کرونراخ محاسره گردی .

در مردله دوم ،ودت نحوه عملکرد سامانه و رفع موانع ادتماکی آن نسرت بهه
یک مطاکوه آزمایشی در دو کتابشانهه دانشهگاهی اقه ام شه  .نتیجهه ایهن مردلهه
تفاوت مونیداری را بین ا مات دریافتی و د اکثر سطح ا مات نشان داد.
 دروازه اطالعات علمی ،پژوهشی و فناورانه ایران

خالصه طرح :ه

از دروازه اطالعات کمک به کاربران مورد نظر برای کشف

اطالعات مرتنی بر وب با کیفیت ،سرعت و بدرهوری باال میباش  .با ووود آنکه
امروزه موتورهای وستجو از مدمترین این قریل ابرارهها بههشهمار مهیآینه  ،امها
نمیتوانن وای دروازههای اطالعاتی را بگیرن  .مدمتهرین دکیهل ایهن مسهئله آن
است که در موتورهای وستجو کنترل کیفیت صورت نمیگیرد .اما دروازههای
اطالعاتی توسط عوامل انسانی ایجاد ش ه ،دارای فدرستهای گرینشی هستن و
فرادادههای آنها توسط انسان سااته میشود .ه

اصلی این پهژوهش ایجهاد

یک پایگاه اطالعات (دروازه اطالعات،از منابع علمی ،پژوهشی و فناورانه ایهران
(پایگاه در ،بهعنوان منروی ارزشمن ودت استفادۀ دانشگاهیان و پژوهشگران در
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داال و ااره از کشور و اه ا

فرعی شناسائی ،دستهبن ی ،بدرود شیوه ارائه و

بدرود دسترسپذیری موتررتهرین منهابع اینترنتهی علمهی ،پژوهشهی و فنهاوری در
سطح کشور اسهت .ایهن پهژوهش بهه روش مطاکوهه کتابشانههای و وبسهایت و
همچنین طرادی سیستم انجام ش ه است .ابرار گردآوری اطالعات چککیسهت
محقق سااته از شمای فرادادههای مهورد نیهاز ودهت دره در پایگهاه بهود302 .
پایگاه اطالعات علمی ،پژوهشی و فناورانه در ایهران مطهابق مویارههای ارزیهابی
کیفیت پژوهش داضر شناسایی و تشهشیص داده شه و در سهامانه قرارگرفهت.
دستهبن ی موضوعی منابع انتشابی شامل شش موضوع اصهلی علهوم پایهه ،علهوم
پرشکی ،فنی و مدن سی ،کشاورزی و دامپرشکی ،علوم انسانی ،هنر و مومهاری
و موضوعات فرعی آنهها بهود .دسهتهبنه ی منهابع از ودهت نهوع شامل(نشهریه،
پایاننامه /رساکه ،گرارش طر پژوهشی ،همایش علمی ،کتابشانه ،پروانهه ثرهت
ااتراع ،سشنرانی ،دوره کوتاهم ت آموزشی ،انجمن علمی ،کتهاب دانشهگاهی،
بود .از این دروازه کاربران بهعنوان م ال و منروی برای پی اکردن سهایتههای
مورد نیازشان در امر پژوهش و تحقیق اسهتفاده مهیکننه  .ایهن سهامانه نشسهتین
دروازه اطالعات علمی ،پژوهشی و فناورانه در ایران است که کمک بسیاری به
کاربران در کس

اطالعات ارزشمن با سرعت بیشتر و با دقت بیشتر میکن .

 سرقت علمی و قوانین و مقررات حاکم بر آن در ایالران :بررسالی وضالع موجالود و
ارائه راهکار

خالصه طرح :سرقت علمی در مفدهوم کلهی بهه تتهاد کلمهات یها ان یشههههای
دیگران ،اواه در قاک

واژهها و اصوات و اهواه در قاکه

شهکلهها ،نقهشهها و
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طر ها ،اطال می شود .اگرچه وضویت مشتو

کلمهات و ان یشهههها همیشهه

روشن نیست.
برای افاده ایهن مفدهوم ،اصهطالدات مشتلفهی از وملهه سهرقت یافتهه علمهی،
انتحال ،دزدی علمی ،سرقت علمی ،دستررد فکری /هنری یها ایه ه دزدی بههکهار
رفته است؛ هرچن که نویسن ه عنوان «دستررد یافته علمی» را درستتر میدان  .با
این دال تا پذیرش این عنوان ،در متن داضر« ،دستررد یافته علمی»« ،سرقت یافته
علمی» و «سرقت علمی» را به یک مونا بهکار میبرد.
 طرحریزی و استقرار نظالام تمالمین کیفیالت در سالامانه هالای گالردآوری و ثبالت،
سازماندهی ،و اشاعۀ اطالعات پایاننامهها /رسالالههالای دانالشآموختگالان داخاله
کشور

خالصه طرح :امروزه م یران ارش سازمانهای مشتلهف بههمنظهور کهاهش اتهال
وقت و هرینه و افرایش بدره وری به بدرود کیفیهت اوهراء و سهامانهههای سهازمان
اود تووه ویژهای مینماین  .سامانههای اطالعاتی نیر از قاع ه فو مستثنی نروده
و بهمنظور ارتقاء بدره وری ،افرایش رضهایت کهاربران و افهرایش چهابکی اوهراء
آنها الزم است ونره های کیفی در مرادل مشتلف طرادی ،پیهادهسهازی و ورود
دادهها در نظر گرفته شود .در طر پژوهشی داضر چارچوب الزم در اتهو
نظام تضمین کیفیت دربرگیرن ه کلیهه اوهرا و مرادهل سهامانهههای گهردآوری و
ثرت ،سازماندههی و نمایههسهازی ،و اشهاع اطالعهات پایهاننامهههها /رسهاکهههای
دانش آمواتگان داال کشور (از این پن :سامان پارس ،ارائهه شه ه اسهت .ایهن
نظههام بههر اسههاس رویکههرد بدرههود مسههتمر در چراهههی دمین ه

؛ سههازوکارههها و

فرآین های سامانه اطالعاتی را به شکلی مورد تغییر و تحهول قهرار اواهه داد تها
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هرگونه توسوه و پیشرفت در سامانه با م نظر گرفتن استان اردهای مووود بهرای
سامانههای اطالعاتی و در نظر گهرفتن ونرهههها و مسهائل کیفهی صهورت پهذیرد.
طرادههی و توسههوه نههرمافرارههها ،ممیههری ،طههر کیفیههت و اق ه امات اصههالدی و
پیشگیرانه مدمترین مواردی است که در نظام طر ریری شه ه مهورد تووهه قهرار
گرفته است .در این راستا کلیه روشهای اورایی و فراینه های توسهوه داده شه ه
در گهرارش طهر ارائهه شه ه اسهت .همچنههین نمونهه فهرمههای تکمیهل شه ه در
چارچوب روشهای اورایی ارائه ش ه در انتدای گرارش دره ش ه است.
 بررسی حقوق مالکیت مادی و معنوی پایاننامهها و رسالههای دانشجویی در ایران

خالصه طرح :پایاننامهها و رساکههای دورههای تحتهیالت تکمیلهی از مدهمتهرین
برآین های پژوهشی فارغاکتحتیلهای این دورهها هستن  .اگرچه ای ۀ اصهلی در
پایاننامه و رساکه دانشجویی بهطور مومول مربهوط بهه دانشهجو اسهت ،امها گهروه
راهنمایی و مؤسسههای آموزش عاکی نیر میتوانن در پروران ن و تکمیل ای ه ،و
سرانجام در نگارش آن نقش داشته باشن  .با این دال ،مسهأکه اصهلی کهه بهه نظهر
میرس هنوز به آن تووه نش ه ،دقو مادی و مونوی هر که ام از ایهن افهراد یها
ندادهایی است که در ت وین و تکمیل این آثار نقش دارن  .در این مطاکوهه سهوی
اواه ش این مسئله با رویکرد دقوقی مورد بررسی قرار گیرد .دقو ماککیهت
فکههری از زیرسههااتهههای گههردآوری ،سههازمانده هی ،و اشههاع پایههاننامهههههها و
رساکههای دانشجویی است و کذا ضرورت پژوهش در ایهن زمینهه اوتنهابناپهذیر
است .ه

کلی این پژوش بررسی و مطاکو تطریقی بنیانهای قانونی دق مهادی

و مونوی ماککیت فکری بر پایاننامهها و رساکههای دانشجویی در ایهران و براهی
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کشورهای صاد نام در این باره (ایاالت متح ه و کانادا ،است .رویکهردی کهه
برای پاسشگویی به پرسشهای پژوهش انتشاب شه ه ،رویکهرد کیفهی اسهت ،و
روش پژوهش «تحلیل اسناد» اواه بود .با تووه به آنکه نگارش پایهاننامهههها و
رساکههای دانشجویی در بیشتر نظامهای آموزش عاکی در کشورهای گوناگون از
ملرومات فارغاکتحتیلی دانشجویان اسهت ،در نتیجهه واموه تحهت بررسهی ایهن
پژوهش شامل قوانین ،مقررات ،آئیننامهها ،و شیوهنامههای مرترط با کپهیرایهت،
بهویژه دربارۀ پایاننامهها و رساکههای تحتیالت تکمیلی در ایهران و کشهورهای
ایاالت متح ه و کانادا میشود .ایهن پهژوهش پیونه مسهتقیمی بها تمهامی افهراد و
ندادهههایی دارد کههه بههه نههوعی در تهه وین ،تکمیههل ،انتشههار ،و بدههرهبههرداری از
پایاننامهها و رساکهههای دانشهجویان نقهش دارنه  .مضهافاً اینکهه در مهورد چهای
انتفاعی پایاننامهها و رساکههای دانشجویان تحتهیالت تکمیلهی و تویهین دقهو
مادی و مونوی مربوط راهگشا اواه بود.
 بازطراحی و روزآوری سامانۀ عمویت فراگیر کتابخانهها (طرح غدیر)

خالصه طرح :طر غ یر یا «عضویت فراگیر کتابشانههها» ،راهکهاری بهرای ایجهاد
دسترسی مستقیم استفادهکنن گان به منهابع کتابشانههههای دانشهگاهی اسهت و بهر
اساس موفقیت و تجربهی داصل از «طر تومیم ا مات کتابشانههای تشتتی
به افراد غیرعضو» طرادی ش ه است و بهعنوان یک طر دائمی به اورا درآمه ه
است .ه

اصلی این طر ایجاد امکان دسترسی مسهتقیم و دضهوری بهه منهابع

کتابشانههای زیر پوشش وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بهرای اعضهای هیهأت
علمی و دانشجویان تحتیالت تکمیلی از طریهق یهک نظهام رسهمی و هماهنه
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است .طر داضر بهه بهازطرادی سهامانهی عضهویت فراگیهر کتابشانهههها (طهر
غ یر ،میپردازد.
 بررسی و تبیین مفاهیم ،مسائه ،و رهنمودهای اخالق پژوهش در فمای مجازی

خالصالاله طالالرح :گسههترش فضههای مجههازی و اسههتفاده از اینترنههت بهههعنههوان یههک
آزمایشگاه تحقیقاتی ودانگستر و رسهانهای در اه مت فواکیهتههای پژوهشهی،
موو

پی ایش موضوعات و مسائل ااالقی نويدور و متوه دی گردیه ه اسهت.

در روزهای آغازین به کارگیری اینترنت بهرای تحقهق اهه ا

پژوهشهی بهه نظهر

میرسی که روششناسیهای پژوهشی سنتی و روشهای تحقیهق مهورد اسهتفاده
برای پیشررد تحقیقات در محیط های فیریکی ،بهرای تحقهق اهه ا

پژوهشهی در

تواملهای مرترط با فضای مجازی نیر بههطهور کهموبهیش یکسهانی قابهل اسهتفاده
اسههت .امهها بهههت ه ری پژوهن ه گان دریافتن ه کههه چههاکشههها و مسههائل مطههر در
پژوهشهای اینترنتی ،از نظر کیفی بوضاً متفاوت از چهاکشهها و مسهائل پهژوهش
در ودان فیریکی است .ااال پژوهش اینترنتی 2بهعنوان زیرشهااهای از ااهال
کاربردی شنااته میشود که میتوان آن را محل تالقی ااال پژوهش و ااهال
(فناوری ،اطالعات تلقی کرد .ه

این دوزه مطاکواتی ،بررسی و بههکهارگیری

مالدظات ااالقهی بهرای انجهام فواکیهت ههای پژوهشهی ،اتوصهاً بها تمرکهر بهر
سوژه های انسانی پژوهی نی ،در فضای مجازی است .در ایهن طهر پژوهشهی بهه
گههردآوری ،تجریههه و تحلیههل آراء و نظههرات محققههان و مؤسسههات پژوهشههی و
همچنین مسائل و موضوعات ااالقی مطر در دوزۀ ااال پهژوهش در فضهای
مجازی پردااته می شهود .بهر ایهن اسهاس ،شناسهایی و ارزیهابی مرهانی ،مفهاهیم و
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نظریه های شااص در ایهن دهوزۀ مطاکوهاتی؛ تدیهه و ته وین فدرسهتی از مسهائل،
چاکش ها و موضوعات ااالقی مطر در آن؛ و ارائه چارچوب مفدهومی مناسهری
برای رش و توسو ااال پژوهش در فضای مجازی را میتوان از دسهتاوردهای
ایههن پههژوهش برشههمرد .ایههن طههر تحههت رویکههردی توصههیفی ،در چههارچوب
پژوهشهای مستن و مرتنی بر روش تحلیل کیفی است .در چهارچوب ایهن روش
تالش می شود با مراووه به منابع و مراوع تشتتی ،اصیل و روزآم  ،به بررسهی
و تریین مفاهیم ،مسائل ،و مورفی رهنمودهای متوه د ااهال پهژوهش در فضهای
مجازی پردااته گردد.
 مرحله آغازین طرح «ایجاد و توسعه روبوداک :روبات پژوهشیار

خالصه طرح :یک پژوهشگر طی فراینه پهژوهش ،فواکیهتههای متنهوعی را نظیهر
شناسایی و تحلیل مسئله پژوهش ،الق ای ههای نوآورانه بهرای دهل یهک مسهئله
پژوهشی ،طرادی پژوهش و انتشهاب مته وکوژی و ابهرار مناسه  ،ومهعآوری و
سازمان هی اطالعات و تحلیل آنها ،و در ندایت تدیهه گهرارشههای پژوهشهی و
انتشار آنهها ،انجهام مهی دهه  .ووهود دجهم وسهیع اطالعهات در دسهترس بهرای
پژوهشههگر و ابرارهههای متنههوع مووههود بههرای بههه سههرانجام رسههان ن هههر یههک از
فواکیت های مربور در فراین پژوهش ،باعث ش ه که فراینه پهژوهش در بسهیاری
از اوقات با چاکشهای و ی ی مواوه شود .چاکشهایی که عم تاً ناشی از عه م
امکان دسترسی سازمانیافته به اطالعات پژوهشهی ،ووهود ابرارههای وریهرهای و
غیرمتمرکر برای تحلیل اطالعات پژوهشی ،ع م دسترسهی پیوسهته و متمرکهر بهه
اطالعات و اارار و ی در زمینه تازههای پژوهشی است .استفاده از یک دسهتیار
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ماشینی هوشمن  ،میتوان بشش مدمی از این چهاکشهها را مرتفهع سهازد .دسهتیار
ششتیسازی ش ه هوشمن میتوان با تووه به عالیق پژوهشی یک پژوهشگر و
سوابق و اطالعات پژوهشهی وی ،او را در بشهشههای مشتلهف فراینه پهژوهش،
یاری رسان  .یکی از نمودهای دستیاران ششتی هوشمن  ،ربهاتههای اوتمهاعی
هستن که میتوانن در قاک

رفتارهای اوتماعی با یک فرد توامل داشته باشن .

ربات اوتماعی ،ربات اودکنترکی است که میتوان با انسانها یا عامهلههای
اودمشتار دیگر توامل و ارتراط برقرار کن  .این رباتها در توامالتشان از قواعه
و رفتارهای اوتماعی پیروی می کنن که برای انجام نقش ااصی در آنهها توریهه
ش ه است .عم ه کاربردهای رباتهای اوتماعی در دهال داضهر بهه دهوزهههای
پرشکی (مانن کمک به افهراد سهاکمن و کودکهان مولهول ،،فهروش و ارترهاط بها
مشتری (مانن کمک به مشتری در فروشگاهها برای ارائه ا مات بدتهر و انتشهاب
محتوالت ،و آموزشی (مانن یادگیری و آموزش مفاهیم به کودکان ،موطهو
میشود .آنچه که در این طر بهطور اا

مورد تووه قرار میگیرد اسهتفاده از

امکانههات ایههنگونههه ربههاتههها بههرای هه

پژوهشههیاری و مه یریت اطالعههات و

یافتههای علمی است.
روبوداک ،یک ربات اوتماعی است که میتوان نقش یک منشی ماشینی را
برای پژوهشگر ایفا نمای  .در واقهع ،چشهمانه از طهر پژوهشهی ایجهاد و توسهوه
روبوداک ،توسوه یک ربات اوتماعی است که بتوان در مرادل مشتلهف فراینه
پژوهش ،در قاک

یک دستیار ماشهینی اه مات یکپارچههای را بهرای پژوهشهگر

ارائه کن  .طر ایجاد و توسهوه روبهوداک ،یهک طهر میهانرشهتهای اسهت کهه
دوزههای پژوهشی نظیر زبانشناسی رایانشی ،پردازش صوت و گفتار ،مه یریت
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و تحلیل اطالعات پژوهش ،رباتیک و کنترل ،و ارتراط انسان و ماشهین را درگیهر
مینمای .
ه

از انجام طر پژوهشهی داضهر کهه مردلهه آغهازین از طهر ایجهاد و

توسوه روبوداک است ،استفاده از یک پلتفرم رباتیک و سفارشیسازی آن بهرای
توسهوه بششهی از اه مات پژوهشهی روبهوداک اسهت .اه ماتی کهه روبهوداک
می توان در این مردلهه ارائهه دهه  ،عرارتنه از :وسهتجو در پایگهاه داده گهن و
گوگل اسکوالر به صورت صوتی ،بها زبهان فارسهی و انگیسهی ،اوانه ن از روی
متون فارسی و انگلیسی ،و نمایش نتای وستجو و دستهبن ی موضوعی آنهها در
نمودارهای متورسازی اطالعات .عالوه بر این موارد ،روبوداک میتوانه

قاک

با کاربر ارتراط صهوتی و تتهویری داشهته باشه و بها اسهتفاده از سیسهتم بینهایی،
کاربر را شناسایی کن و چن درکت اوکیه از وان

کاربر را تششیص ده  .کلیه

ایههن اهه مات در قاکهه یههک بسههتر یکپارچههه هههوش متههنوعی بهها تلفیههق و
یکپارچهنمودن چن زیرسیستم در بسهتر اینترنهت ،از طریهق یهک ربهات فیریکهی
ارائه میشود .پلتفرم رباتیکی که برای توسوه روبهوداک در ایهن مردلهه اسهتفاده
ش ه ،پلتفرم ربات انساننمها  Naoاسهت .اکرتهه بهر اسهاس نیازههای ایهن مردلهه از
توسوه روبوداک ،تغییراتی نیر در فیریهک يهاهری ربهات ،بها اسهتفاده از فنهاوری
چای سه بو ی ایجاد ش ه است.
عالوه بر توسوه ا مات مربهور بهرای روبهوداک در ایهن مردلهه ،در انتدهای
گرارش این طر  ،سر ی از پروژههای پژوهشی توریف ش ه که میتوانه مسهیر
را برای توسوه سایر ا مات روبوداک در آین ه نیر مششص نمای .
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 بررسی طراحی و توسعه الگوی مفهومی روز بازی وارسازی بهمنظور باز طراحالی
سامانه ثبت پایاننامهها و رسالهها

خالصه طرح :بازیوارسازی یکی از روشهای پرکاربرد در کس  ،دفظ و بدرهود
مشارکت و وفاداری کاربران ،به چاکش کشی ن رقرها ،بهازطرادی اسهتراتژیهها و
استش ام ،نگهداشت و ه ایت کارکنان اال و در مجموع یکی از راههای پیش
روی سازمانها برای بقا در دنیای رقابتی امروز اسهت .بهازیوارسهازی بهه مونهای
بهکارگیری تفکر مرتنی بر بازی در کاربردهای وه ی اسهت تها به ین وسهیله بهر
اشتیا کاربران افروده ش ه ،مسهائل دهل شه ه و رفتارههای مهورد نظهر صهورت
پذیرد .گرارش پیش رو گرارش طر پژوهشی است با عنوان «طرادهی و توسهوه
اکگوی مفدومی روش بازیوارسازی بهمنظور باز طرادی سامانه ثرت پایاننامهههها
و رساکهها» .ه

از این طر بدرود فرآین گردآوری و ثرهت دادههها در سهامانه

ثرههت پای هاننامهههههها و رسههاکههههای پژوهشههگاه علههوم و فنههاوری اطالعههات ایههران
(ایران اک ،بوده تا ب ین وسیله بتوان مشهارکت کهاربران ایهن سهامانه را افهرایش
داده ،تجربه استفاده از سامانه را بدرود داده و در ندایت بتوان رضایت ،وفاداری و
توامل کاربران بها ایهن سهامانه و سهایر سهامانهههای مهرترط را ارتقهاء داد .اکگهوی
مفدومی طرادی ش ه از هفت مردله تشکیل ش ه اسهت؛ در مردلهه اول اهه ا
کس وکار در پیادهسازی بازیوارسازی بهصورت «افهرایش مشهارکت و انگیهره
کاربران سامانه ثرت بهمنظور بدرهمن ی از دادهها ،فرادادهها و اطالعات دقیقتهر و
صحیحتر» تویین گردی  .در مردله دوم بازیوارسازی کاربران دانشگاهی سهامانه
بر اساس نظرات کارشناسان ایران اک بهعنوان کاربران دارای اوکویهت شناسهایی
ش ه و مشکالت آنان استشراه گردی  .پن از تویین رفتارههای مطلهوب و مهورد
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نیاز در مردله  ،3چراه فواکیتها برای این دسهته از کهاربران در مردلهه  4تویهین
شه  .در مردلههه بوه  ،مردلههه  ،5سههرگرمیههای مههورد نیههاز ودههت آغههاز چراههه
فواکیتها و نگهداشت کاربران در مح وده وریان تویین و سپن با بدهرهگیهری از
وووه طرادی ،اکگهوی بهازطرادی سهامانه در مردلهه  6ارائهه شه  .توسهوه برنامهه
پاداش ،مردله  ،7نیر ضامن بقای چراه فواکیتها و دستیابی به ه

کس وکار

تویین گردی .
 طراحی مدل مفهالومی جایگالاه و نقالش ایرانالداک در بهبالود و گسالترز فعالیالت
کتابخانه های مؤسسه های زیر پوشش وزارت علالوم ،تحقیقالات و فنالاوری :مالروری
گسترده

خالصه طرح :کتابشانههای دانشگاهی بهعنهوان یکهی از اصهلیتهرین مراکهر بهرای
امور پژوهشی در دانشگاهها و قل تپن ه آنهها شهنااته مهیشهون و نقهش بسهیار
مدم و تأثیرگذاری در فرآین آموزشی و پژوهشی این سازمانهها ایفها مهیکننه .
همچنین ،سدم قابل توودی از این کتابشانههها در ایهران زیهر نظهر وزارت علهوم،
تحقیقات و فناوری (عتف ،فواکیت میکنن  .با ووود تالشهایی که در این زمینه
انجام ش ه ،تهاکنون متهوکی مششتهی بهرای نظهارت ،ارزیهابی و پهایش وضهویت
فواکیت این کتابشانهها ووود ن اشته است .این وضویت را میتوان با ناکارآمه ی
نظامهای ملی اطالع رسانی در کشور و نرهود پایگهاه ،نظهام یها سهازوکار ه فمنه
برای بدرود و گسترش فواکیت این کتابشانهها همراستا دانست .از سوی دیگهر ،بها
در نظههر گههرفتن فواکیههتهههایی کههه پژوهشههگاه علهوم و فنههاوری اطالعههات ایههران
(ایران ه اک ،در ایههن زمینههه انجههام مههیده ه  ،مههیتوان ه بههه شناسههایی ،تثریههت و
شفا سازی نقش ایران اک بهعنوان سازمان مورد نظر در زمینه بدرود و گسترش
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فواکیتها این کتابشانه ها یاری رسهان  .توویهه و تریهین نیهاز بهه یهک مرکهر بهرای
پذیرش نقشهایی همچون هماهن

کنن ه ،واسط و ناير ،شناسهایی قابلیهتهها و

وایگاه ایران اک برای پذیرش این نقش ها و طرادی مه ل مفدهومی اوکیهه بهرای
پذیرش این نقشها از ومله اه ا

این پژوهش بهشمار میرون  .این پژوهش بها

رویکرد کتابشانه ای و با مرور گسترده انجام پذیرفت کهه در آن ،دامنهه پهژوهش
ت وین و اسناد و م ارک درون /برون سازمانی و پهژوهشههای مهرترط از وملهه
نمونههای اورایی موفهق ملهی و بهیناکمللهی بررسهی شه  .از وملهه سهازمانههای
بیناکمللی مورد بررسی میتوان به اِیسیآراِل ،اسکانِل ،کیرِر و سیاِییواِل نام برد
که با مقایسه با فواکیتهای کنونی ایران اک ،زمینهه انجهام فواکیهتههای مهرترط و
پذیرش نقش های دیگر با ترسیم م ل مفدومی فراهم ش  .نتهای پهژوهش داضهر
نشان داد نقش ایران اک بهعنوان یکی از سازمانهای تأثیرگهذار در فواکیهتههای
کتابشانههای دانشگاهی غیرقابل انکار است .با ایندال ،برای از فواکیتهایی که
ایران اک مهیتوانه در زمینهه ایهن کتابشانهههها بپهذیرد در توسهوه اسهتان اردهای
کتابشانهههای دانشهگاه ،ایجهاد شهرکه متشتتهان و درفههمنه ان ،توسهوه فراینه
بهههاشههتراکگههذاری اطالعههات و دانههش ،تسههدیل دسترسههی بههه محتههوای علمههی و
اطالعاتی ،رهرری و م یریت تغییر در این کتابشانهها ،توسوه بسهترهای مه یریت
دادههههای پژوهشههی ،گههردآوری اطالعههات و آمههار ایههن کتابشانهههههها ،توسههوه
همکاریهای بینکتابشانهای و توسوه آموزش فراگیر متشتتهان و درفههمنه ان
در این کتابشانهها بهدست آم .
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 ارائه چارچوبی برای تجاریسازی پژوهش در مراکز پژوهشی

خالصه طرح :امروزه ،به تحقیق ،عالوه بر فواکیتی فردی و وذاب بهعنهوان ابهرار و
اهرمی برای رفاه ،رش اقتتادی و ثروت ووامع نگهاه مهیشهود .ایهن موضهوع و
برای عوامل دیگر منجر بهه آن شه ه کهه موضهوع تجهاریسهازی دسهتاوردهای
تحقیقاتی به ش ت از سوی محافل دانشگاهی و تحقیقهاتی مشتلهف مهورد تووهه
قرار گیرد .اکرته در این راه ،عوامل تأثیرگذار و همچنین چاکشهایی ووهود دارد.
تحقیقات بسیاری مسئله تجاریسازی را بررسی نمودهان امها متأسهفانه اکثهر ایهن
تحقیقات دوزه علوم پایه و فنی -مدن سهی را پوشهش دادهانه  .در همهین راسهتا،
تحقیق داضهر ضهمن بررسهی موانهع و پیشهرانههای تجهاریسهازی دهوزه فنهی-
مدن سی ،این موضوعات را در دوزه علوم انسانی نیر بررسی و کاوش مهینمایه
و امکان مقایسه و تحلیل میان موانع و پیشرانهای دهوزه فنهی -مدن سهی و علهوم
انسانی را فراهم میآورد .روش تحقیق داضر کیفی میباشه کهه در سهه مردلهه
مطاکوات کتابشانههای ،دو دور دکفهی و تئهوری دادهبنیهاد انجهام گرفتهه اسهت .در
مردلههه اول ،بهها مههرور و بررسههی تطریقههی مطاکوههات پیشههین موانههع و پیشههرانهههای
تجاریسازی نتای تحقیقات شناسایی ش ن  .سهپن بها اسهتفاده از روش دکفهی و
مراووه به اررگان علوم انسهانی و فنهی -مدن سهی در طهی  2دور ،ضهرورت ههر
یک از موانع و پیشرانهای تجاریسازی بررسی و موارد دیگری نیر بهه تفکیهک
دو دههوزه مههذکور شناسههایی ش ه  .ابههرار گههردآوری اطالعههات در مردلههه دکفههی
پرسشنامه و مراووه به  15نفر از اررگان دانشگاهی و پژوهشی و آشنا بها مفهاهیم
تجاریسازی در هر یک از دوزههای فنی -مدن سی و علوم انسانی بهوده اسهت.
انتشاب اعضاء ،از طریق نمونهگیری غیرادتماکی ه فه ار و قضهاوتی انجهام شه ه
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است .در مردله سوم ،تالش ش ه است تا با روش تئوری داده بنیهاد و اسهتفاده از
چککیستهای ندایی موانهع و پیشهرانههای تجهاریسهازی کهه از مردلهه دکفهی
اسهههتشراه شهه ن  ،بهههه تفکیهههک دو دهههوزه علهههوم انسهههانی و فنهههی -مدن سهههی
چارچوبهایی مفدومی برای موانع و پیشرانهای تجاریسازی ارائه گردد .نتهای
مقایسه این چارچوبها دهاکی از ووهود تفهاوتههایی میهان پیشهرانهها و موانهع
تجاریسازی پژوهش در دو دوزه فنی -مدن سی و علوم انسانی است.

طرحهای
پژوهشی جاری
%45

طرحهای
پژوهشی
خاتمهیافته

%55

درصد فراوانی طرحهای پژوهشی خاتمهیافته و جاری در سال 1395
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 .2-4طرحهای پژوهشی جاری
 بررسی روند پژوهش در زمینۀ عوامه مؤثر بر پذیرز و کاربرد فنالاوری اطالعالات
در ایران

خالصه طالرح :فنهاوری اطالعهات دارای توریفهی بسهیار گسهترده و شهامل تمهامی
گونههای کامپیوترها ،هم سشتافرار و هم نرمافرار آنها ،و همچنین شهرکهههای
ارتراطات بین دو کامپیوتر ششتی تا بررگترین شرکهههای اتوصهی و عمهومی
است .افرون بر این ،فناوریهای کامپیوتری و ارتراطی یکپارچه را شامل سیستمی
که یک کامپیوتر ششتی را به یک ابرکامپیوتر در یک اداره متتل میکنه  ،تها
شرکههای ودانگستر در زمرۀ فناوری اطالعات دربرمیگیهرد ( Scott Morton

 .،1991, vبا ووود سرمایهگذاریهای فراوانی که در زمین فناوری اطالعهات در
سطح ودان انجام می شهود ،بهه دالیلهی گونهاگون اطهالع دقیقهی از داصهل ایهن
سرمایهگذاریها در دست نیست .با این دال ،شواه نشان میدهنه کهه تها دهه
 1990ناکامی در این سرمایهگذاریها نسرت بهه توفیهق در آنهها ،رایه تهر بهوده
اسههت و سههازمانههها نتوانسههتهان ه کههارایی و اثربششههی مههورد انتظههار اههود را از
سرمایهگذاری در این زمینه به دسهت آورنه  .بها ایهن دهال در اوااهر دهه 1990
مههیالدی ،در مطاکوههاتی کههه بههه انجههام رسههی ن  ،شههواه ی از بههازده مثرههت در
سرمایهگذاریهای انجام ش ه در دوزۀ فناوری اطالعهات مشهاه ه شه ن  .به ین
ترتی  ،پرسشی که پیش از این بهعنوان «آیا سرمایهگذاری در فناوری اطالعهات
دارای بازدهی است؟» مطر بود به پرسشی تازه تر یل ش که «چرا و چه هنگام،
ممکن است سرمایه گذاری در فنهاوری اطالعهات بهازدهی داشهته باشه ؟» چنهین
رویکردی نشاندهن ۀ اقتضایی بودن موفقیت در کاربرد فنهاوری اطالعهات اسهت
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( .،Dehning and Richardson 2002ووهود چنهین واقویهتههایی باعهث شه ه
است کهه مطاکوهات و پهژوهش ههای زیهادی بهه بررسهی عوامهل موفقیهت و عه م
موفقیت کاربرد این فناوری در سازمانها ااتتا

یابن  .از آنجایی کهه شهماری

از مته ا ههای فنهاوری اطالعهات و کاربردههای آن نوپ یه هسهتن  ،بششهی از
پژوهشهای پیشین دربارۀ چگونگی اسهتفاده از آنهها در چهارچوب نظریههههای
اشاع نوآوری صورت پذیرفتهان که در آنها ،پذیرش یک نهوآوری بهه مونهای
گرایش به آزمودن یک ای ه یا چیر تازه در میان شماری از مووودیهتهاسهت و
مق م اشاعه به دساب می آیه  .از سهوی دیگهر در بافهت سهازمانی و بها کهاربرد
نظریههای رفتاری ،از مفدوم های کاربرد یا استفاده هم با مونای مشابه اشاعه بدهره
گرفته ش ه است .بررسی نتای این پژوهشها نشان مهیدهه کهه بافهت یها زمینه
کاربرد فناوری اطالعات در نوع عوامل تأثیری تویینکننه ه دارد ( ;Kutti 1991

 .،Avegerou 2001; Anandarajan, Igbaria, and Anakwe 2002از همهین
رو ،در ایران نیر سالهای اایر پژوهشهای زیهادی بهه ایهن مدهم ااتتها

داده

ش ه است .شای اوکین پژوهش در این زمینه ،پایاننام دکترایی با عنوان «طرادی
و تریین اکگوی بررسی و تحلیل موانهع انسهانی در اسهتقرار سیسهتمههای اطالعهات
م یریت» باش که در دانشک ۀ م یریت دانشگاه تدران انجام و در سال  1375بهه
پایان رسی ه است .شمار این پژوهشها در سالهای نردیهک افهرایش یافتهه و در
بافههتهههای گونههاگون ،در سههطو گونههاگون ،بهها کههاربرد نظریهههههها و مه لهههای
گوناگون ،و با روش های گوناگون به انجام رسی ه است .با این ووهود ،شهناات
سیستماتیک و کلنگرانهای از این پژوهشهها ووهود نه ارد .ایهن کاسهتی باعهث
میشود که از یکسو ،یک ومعبن ی درست از یافتههای پژوهشها تهاکنون در
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ااتیار نراش و از سوی دیگر ،بنیانی برای گسترش و توسو پژوهش در این زمینه
ووود ن اشته باش  .بنابراین الزم است رونه و وضهع مووهود پهژوهش در زمینه
عوامل مؤثر بر پذیرش و کاربرد فناوری اطالعات در بافت ایران بررسی و تحلیل
شود.
 طراحی و ساخت سامانۀ استانداردساز و خطایاب متون فارسی

خالصه طرح :بینظمی ها و ع م رعایت یک ستی در نگارش فارسی ،مشهکالتی را
در رایرهسازی استان ارد م ارک علمی و بازیابی ماشینی آنها ایجهاد مهیکنه .
مثالً ع م رعایت نهیمفاصهله ،عه م نگهارش یهکدسهت براهی از اصهطالدات و
واژهههها ،و نیههر ووههود اطاهههای امالیههی موو ه
پردازشهای زبانی بو ی میشود .ه

دشههواری بازیههابی اطالعههات و

از انجام این طر  ،طرادی و پیادهسازی

سامانهای است که بتوان اطاهای ویرایشی و نگارشی متون فارسی را تتهحیح و
شیوهی نگارش را یکدست کن .
 سرقت علمی در میان دانشجویان دانشگاهها :مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

خالصه طرح :سرقت علمی به عمل و یا فواکیت برداشت ای ه ،کار و  ...از ششتی
و ارائه آن به نام اود گفته میشود و همهان سهرقت ادبهی اسهت (فرهنه

کغهت

اکسفورد .،2010 ،مؤسسات علمی بهطور مکرر این مسهئله را تأکیه کهردهانه و
سوی کرده ان استراتژی برای کاهش سرقت علمی در میان دانشجویان و محققان
اود بهکارگیرن  .از دیرباز مسئله سرقت ادبی ووهود داشهته ،کهیکن بها تووهه بهه
شرایط رقابتی داکم بر محیطهای آموزشی و پژوهشی و بستری که بها اسهتفاده
از فناوریهای رایانهای و بهویژه اینترنهت مدیها شه ه اسهت ،مراکهر آموزشهی و
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پژوهشهی دنیها در مهورد افهرایش میهران تقله

و دسهتررد علمهی ،نگرانهیههای

روزافرونی دارن  .اکرته فنهاوری ،در زمینه افشهای تشلفهات پژوهشهی نیهر نقهش
تویینکنن های داشته است .برای نمونه میتوان به نرمافرارهای مشتلهف در دهوزه
کشف تقل علمی همچهون هماننه وو اشهاره کهرد .مسهئله مدهم ایهن اسهت کهه
چگونه میتوان با برنامهریری درست و منطقی سرقت علمهی در بهین دانشهجویان
را کاهش داد .کذا در این تحقیهق بهرآنیم تها چهارچوبی ودهت کهاهش متهادیق
سرقت علمی در کشور ارائه دهیم .اه ا

دیگر این تحقیق شامل تویین متهادیق

سرقت علمی در بین دانشجویان دانشگاههای ودان ،تویهین بیشهترین نهوع سهرقت
علمی در بین دانشجویان ،تویین میران متادیق سرقت علمی در بهین دانشهجویان،
بررسی میران سرقت علمی بر اساس ویژگیهای ومویهتشهنااتی دانشهجویان و
بررسی تفاوتهای سرقت علمی در بین دانشجویان کشهورهای توسهوهیافتهه و در
دال توسوه است .پژوهش داضهر بهه روش مهرور سیسهتماتیک و متاانهاکیر انجهام
می شود .انجام مطاکوهات مهرور سیسهتماتیک بههطهور کلهی در برنامههریهریههای
م یریتی مفی شنااته شه ه اسهت .مهرور سیسهتماتیک و متاآنهاکیر در ایهن دهوزه
کمک بسیاری به شناات مشکالت و ارائه راهکارها و برنامهریریهای مه یریتی
کوتاهم ت و بلن م ت ودهت رفهع ایهن مشهکل مهیکنه  .نتهای سیسهتماتیک و
متااناکیر بازتاب ملی و بیناکمللی دارد .کذا در این پژوهش با قت بررسهی سهرقت
علمی در واموه دانشگاهی (دانشجویان ،انجام اواه ش و هه

آن رسهی بهه

چارچوبی وامع ودت برنامهه ریهری بهرای ولهوگیری از سهرقت علمهی در میهان
دانشجویان است .این پژوهش در م ت زمان یکسال صورت میگیرد و طی دو
مردله گرارش اواه ش  .از نتهای وهانری پهژوهش مهیتهوان بهه انتشهار کتهاب
53

نگاهی به عملکرد پژوهش پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران

سهرقت علمههی و برگهراری کارگههاه آموزشههی مهرور سیسههتماتیک و فراتحلیههل و
همچنین کارگاه سرقت علمی اشاره نمود.
 یکسان سازی و استانداردسازی شیوهنامه و ساختار نگارشی پایاننامهها و رسالههالای
(پارسا) مؤسسههای زیر پوشش وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف)

خالصه طرح :گرارش پایاننامه و رساکهها (پارسا ،در کشور سدم قابهل تهوودی از
برون ادهای پژوهشی را به اود ااتتا

میدهن  .با این دهال شهیوه نگهارش و

سااتار این منابع در مؤسسههای آموزشی و پژوهشی کشور متفهاوت اسهت .ایهن
امر سر

میشود ناهماهنگیها و چاکشهایی در برای دانشجویان و پژوهشهگران

دانشگاهها و سازمانهای آموزشی و پژوهشی رخ ده  .بنابراین ،یکسهانسهازی و
استان اردسهازی شههیوهنامههه و سههااتار نگارشههی پارسهها مههیتوانه بههه کههاهش ایههن
دشواریها و چاکشها منجر شود .ه

اصلی این طر  ،تدیهه راهنمهای نگهارش

پارسا برای مؤسسههای زیر پوشش وزارت عتف است .این طهر در سهه مردلهه
انجام میشود :نشست ،نمونههای داالی و ااروی شیوهنامههها نگارشهی بررسهی
میشود .سپن ،متادرهای با متشتتان و مسهئوالن سهامانه گهن (در ارترهاط بها
دشواری ههای سهازمان هی و بازیهابی اطالعهات ،انجهام اواهه شه  .برونه اد دو
مردله پیش گفته به استشراه چارچوب و سااتار نگارشی مطلهوب بهرای پارسها
منجر میشود .م ت زمان این طر سه ماه در نظر گرفته ش ه است.
 مطالعه تطبیقی قیمتگذاری سامانه خدمات همانندجو

خالصالاله طالالرح :مأموریههت اصههلی پژوهشههگاه علههوم و فنههاوری اطالعههات ایههران
(ایران ه اک ،پههژوهش ،م ه یریت دانههش ،آمههوزش ،همکههاریهههای پژوهش هی و
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اطههالعرسههانی ،و پشههتیرانی از سیاسههتگههذاری علههم و فنههاوری اسههت و همچنههین
بهعنوان متوکی نگه دارن ه مستن ات علمی کشور در دال داضر اه مات زیهادی
را به دانشگاهیان ارائه می ده  .بنابراین پژوهشگاه با فروش اه مات سهامانهههای
اطالعاتی اود نظیهر اه مات سهامانه هماننه وو و در راسهتای افهرایش رضهایت
کاربران میتوان برای اود درآم زایی ایجاد نمای  .در طر پژوهشی داضر بنها
بر اینست رینفوان اصلی سامانه ا مات همانن وو و رقرای آن شناسایی گردن و
همچنین وضویت فولی قیمهت گهذاری در پژوهشهگاه مهورد مطاکوهه قهرار گیهرد،
بهطوری که بتوان با تووه به تقاضای بازار ،وضویت رقرا و شناسهایی محتهوالت
مشابه مطاکوه تطریقی قیمتگذاری برای سامانه همانن وو در نظر گرفت.
 طراحی یک الگوریتم همانندجو بالرای تشالخیص متالون بازنویسالیشالده در زبالان
فارسی

خالصه طرح :پیشرفت تکنوکوژی موو

آسان ش ن انتشار و دسترسی به م ارک

علمی و در نتیجه سدوکت انجام سرقت علمی ش ه است .با تووه به این موضهوع،
مراکر علمی متمایل به آگاهی از میهران هماننه ی مه ارک علمهی و یه اعضها
اود به م ارک علمی مووود میباشن  .همانن ی میتوان به شکلهای همانن ی
آشکار (بهصورت رونوشت تحتاکلفظی از یهک منرهع به ون تغییهر ،و هماننه ی
مستتر (به شکلهای بازنویسی متن مووود در یک منرع ،ترومهه مهتن مووهود در
یک منرع از یک زبهان دیگهر و سهرقت ایه ه از منروهی دیگهر ،باشه  .روشهها و
نرم افرارهای زیادی برای همانن وویی ارائه ش ه اما از یهک طهر  ،بها تووهه بهه
قواع ه و ویژگههیهههای اهها

هههر زبههان ،اسههتفاده از روشههها و نههرمافرارهههای
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همانن ووی مووود برای سایر زبهانهها بههمنظهور هماننه وویی در زبهان فارسهی
ناممکن بوده و یها منجهر بهه ارائهه نتهایجی نهادقیق اواهه شه  .از طهر

دیگهر،

تحقیقات قابل دسترس انجام ش ه در زمینهه هماننه وویی در متهون فارسهی ،تندها
همانن ی آشکار را در نظر گرفتهان  .با تووه بهه اهمیهت موضهوع ،در ایهن طهر
پژوهشی ،به بررسی مت اولترین همانن ی مستتر یونی بازنویسهی مهتن مووهود در
یک منرع دیگر در متون فارسی پردااته اواه ش  .در این راستا ،پن از بررسی
روشههها و سههامانههههای هماننهه ووی مووههود بههرای سههایر زبههانههها و بررسههی
ویژگیهای نوشتاری زبان فارسی و ابرارهای مووود برای پردازش زبان فارسهی،
اکگوریتمهای مورد نیاز برای بررسی هماننه ی در متهون فارسهی بازنویسهی شه ه
طرادی اواهن ش .
 فراتحلیه عوامه کلیدی مؤثر بالر باله اشالتراکگالذاری تمالاممالتن پایالاننامالههالا/
رسالههای ایران

خالصه طرح :پایاننامهها و رساکهها از مدمترین منابع اطالعات علمهی هسهتن  ،کهه
اکنون به اشتراکگذاری تمهاممهتن آنهها بههویهژه بهرای دانشهجویان تحتهیالت
تکمیلههی بهها مح ه ودیتهههایی مواوههه اسههت .دالیههل متو ه دی بههرای مح ه ودیت
دسترسی ووود دارد .ایهن پهژوهش در پهی آن اسهت کهه بها بررسهی نوشهتههها و
پیشینه ،عوامل مؤثر بر بهاشتراکگذاری تماممتن پایاننامهها و رسهاکههها را مهورد
مطاکوه قرار ده .
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 توسعه و روزآمدسازی اصطالحنامههای ایرانداک

خالصه طرح :روزآم سازی و ویرایش مجموعه واژگان اصهطال نامههههای علهوم
پایه ،مدن سی و کشهاورزی بهه توه اد  90ههرار واژه ته وین شه ه در ایرانه اک
موضوع این پژوهش است .ایهن پهژوهش ،بشهش اول از یهک پهروژه کهالن سهه
مردله ای است که مردله اول عرارت است از روزآم کهردن پهن اصهطال نامهه
ت وین ش ه توسط ایرانه اک و طرادهی و ایجهاد وب سهروین آن؛ مردلهه دوم
عرههارت اسههت از تلفیههق اصههطال نامههههههای تشتتههی بهههمنظههور ت ه وین یههک
ماکروتراروس علوم پایه و مردله سوم و ندهایی ،ته وین یهک متهاتراروس علهوم
پایه است .در روزآم سازی ،اکثر مرادلی کهه در تهأکیف و ته وین و یها ترومهه
اصطال نامه ووود دارد طی اواه ش  .این مرادل در سهطح کهالن عرارتنه از:
 .1مرور ادبیات و تدیه منابع  .2طرادی شرکه مفدومی  .3تروم واژگان  .4تویهین
روابط مونایی  .5یکسانسازی  .6کنترل روابط و اطایابی  .7توکی اروویههای
اصطال نامهای  .8ویرایش  .9چای و انتشار.
 توسعه و روزآمدسازی اصطالحنامه شیمی

خالصه طالرح :روزآم سهازی و ویهرایش مجموعهه واژگهان اصهطال نامهه شهیمی
ت وین ش ه در ایران اک موضوع این پژوهش است .این پژوهش ،بشهش اول از
یههک پههروژه کههالن سههه مردلهههای اسههت .مردلههه دوم عرههارت اسههت از تلفیههق
اصطال نامههای تشتتی به منظور ت وین یک ماکروتراروس علوم پایه و ایجاد
یک وب سروین از آن .مردله سوم و ندایی ،ت وین یک متاتراروس علوم پایهه
اسههت .در روزآم سههازی ،اکثههر مرادلههی کههه در تههأکیف و ت ه وین و یهها ترومههه
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اصطال نامه ووود دارد طی اواه ش  .این مرادل در سهطح کهالن عرارتنه از:
 .1مرور ادبیات و تدیه منابع  .2طرادی شرکه مفدومی  .3تروم واژگان  .4تویهین
روابط مونایی  .5یکسانسازی  .6کنترل روابط و اطایابی  .7توکی اروویههای
اصطال نامهای  .8ویرایش  .9چای و انتشار.
 بررسی ساختار گفتمانی چکیدههای پایاننامههالای فارسالی در برخالی رشالتههالای
علوم انسانی ،فنیمهندسی و علوم پایه

خالصه طرح :تحقیقات درباره چکی ههای نوشتجات علمی در زبان انگلیسی نشان
میده رشته های مشتلف علمی در نگارش چکی ه دارای تنوع گفتمانی هسهتن .
شناسههایی ایههن سههااتار گفتمههانی بههرای سههازمان هی اطالعههات در پایگههاههههای
اطالعاتی ،ته وین اسهتان اردهای چکیه هنویسهی و نیهر سهامانهههای چکیه هسهاز
اودکههار مههتن از اهمیههت براههوردار اسههت .در ایههن پههژوهش ،سههااتار گفتمههانی
چکی ۀ پایاننامههای فارسی در رشتههای مشتلف بررسی اواه شه  .بهرای ایهن
منظور ،سه شااهی علمیِ علوم انسانی ،فنیمدن سی و علهوم پایهه تویهین و از ههر
شااه نیر دو رشته ی نماین ه برای تحلیل چکی ههایشان انتشاب ش ن  .رشتهههای
نماین ه عرارتن از :شیمی و فیریهک بهرای شهااهی علهوم پایهه ،مدن سهی بهر و
مکانیک برای شااهی فنیمدن سی و فلسفه و زبهانشناسهی بهرای شهااهی علهوم
انسهانی .بهرای هههر که ام از شههش رشهته 20 ،چکیه ه از پایگههاه گهن پژوهشههگاه
ایران اک ومعآوری ش ه و سااتار گفتمانی آنها در قاک درکتههای بالغهی
ک گذاری اواهن ش  .سپن در مردلهی بو  ،درکتهای بالغهی ههر که ام از
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رشتهها تحلیل ش ه و اکگوی کالن برای شااههای علمهی بههدسهت داده اواهه
ش .
 طراحی و پیادهسازی آزمایشی موتور سامانه هوشمند استخراج پژوهشگران مشابه

خالصه طرح :پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات با ومهع آوری و پهردازش تمهام
پایاننامهها و رساکههای وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از وایگهاه ممتهاز و رو
بههه رش ه ی بههرای دانشههجویان ،اسههاتی و م ه یران براههوردار ش ه ه اسههت .ارائههه
سروینهای ارزش افروده برای سیاستگذاران و تتمیمگیرن گان دوزه علم و
فناوری و امکان تجاریسازی دانش در ودت تثریت نقهش مروویهت پژوهشهگاه
می توان مفی باش  .استشراه تشتص پژوهشگران ،مطاکوه رونه فواکیهت علمهی
پژوهشگران  ،پژوهشگر در یک نگاه و  ...نمونهای از سروینهای ارزش افهروده
با محوریت پژوهشگر میباش .
در پایگاه دا ده ایرانه اک ،یهک پژوهشهگر مشهشص بهه اشهکال مشتلهف در
پایگاه داده ثرت ش ه است .دالیلی مانن چن امالئیبودن برای نامها ،ع م دقت
دانشجو ،غلطهای امالئی و  ...را میتوان برای علت گوناگونی نام پژوهشگر نهام
برد .از طر

دیگر تا زمانی که زیرساات یکتاسازی پژوهشگران تهرمیم نگهردد

طرادی و پیادهسازی سامانههای ارزش افروده در دوزه پژوهشهگران بها شکسهت
روبهرو اواه ش .
با تووه به تو اد باالی پژوهشگران ،در این طر پژوهشی ابت ا بها اسهتفاده از
روشهای زبانشناسی رایانشی و مفاهیم کالن داده یک موماری بهرای اسهتشراه
پژوهشگران مشابه طرادی می گردد و در ادامه نسهشه آزمایشهی آن پیهادهسهازی
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اواه گردی  .این طر پژوهشگران مشابه را فقهط بها تطهابق هوشهمن رشهتهای
(سااتاری ،بررسی اواه کرد و در دوزه مونایی ورود نشواه کرد.
 بازطراحی کارکرد مدیریت اطالعات علمی و فناورانه پژوهشالگاه علالوم و فنالاوری
اطالعات ایران در بافت دولت الکترونیکی

خالصه طرح :راهرری و م یریت توسوه فنهاوری اطالعهات و ارتراطهات در کشهور
در تمامی بشهش هها از وملهه در زمینهه نظهام اطالعهات علمهی و فنهاوری کشهور
مستلرم شناات دقیق نیازها و تویین روابهط میهان عامهلههای م االههگهر در ایهن
رابطه است .تود و مشارکت تمامی رینفوهان در فراینه طرادهی و پیهادهسهازی
توسوه فناوری اطالعات و ارتراطات ،موفقیت اه ا

توسوه را تضمین میکن .

در این طر سوی داریم با تووه به توسوه فناوریها و زیرسااتهای فناوری
اطالعههات و علههیاکشتههو

دوکههت اککترونیههک در کشههور ،نقشههه وههامع ارائههه

ا مات پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایهران در دوکهت اککترونیکهی را در
زمینه نظام اطالعات علمی و فناوری کشور ترسیم نمهاییم .در ایهن طهر پهن از
شناات زنجیره ارزش نظام اطالعهات علمهی و فنهاوری کشهور ،کهارکرد دهوزه
فناوری اطالعات را با تووه به رینفوان زنجیره مششص نموده و اکرامات الزم را
در راستای توسوه ا مات ارائه اواهیم داد.
 عرضه قواعد سرواژهسازی در زبان فارسی

خالصه طرح :در این طر مسائل سرواژهسازی در زبهان فارسهی بررسهی و سهپن
قواع ی برای سرواژهسازی عرضه اواه شه  .ابته ا پیشهینه سهرواژهسهازی و در
بو ی گستردهتر ااتتارسازی بررسهی اواهه شه و سهپن دادهههای موضهوع
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ومعآوری اواه ش  .مطاکوه قواع سرواژهسازی در زبان انگلیسهی و فرانسهه و
امکان استفاده از آن قواع در زبان فارسی مردلهه بوه ی طهر اواهه بهود .در
ندایت قواع این نوع واژهسازی بر اساس امکانات آوایی و هجایی زبهان فارسهی
عرضه اواه ش .
 بررسی و پیشنهاد شاخصهای تأثیر پژوهش در ایران

خالصه طرح :امروزه دغ غه اصلی سیاست گذاران پژوهشهی ،دتهول اطمینهان از
اثربششههی پههژوهشههها اسههت .ایههن دغ غههه در واژه «تههأثیر مهه ار» ( impact

 ،orientationنمود یافته و ودت توصیف سازمانهایی بهکار بهرده مهیشهود کهه
بهمنظور ایجاد تأثیرات مطلوب در محیط م یریت میشون  ،نه فقهط بهرای توکیه
برون اد (« .،Smith & Sutherland 2002تأثیر م ار» بودن به مونهای ایهن اسهت
که بیشترین اهمیت به «میران اثربششی پژوهشها» با نگاه به چشمان از دستیابی
به تهأثیر صهورت پهذیرد ( .،Springer-Heinze et al. 2003رئهین فرهنگسهتان
علوم ایران نیر موتقه اسهت « علهم اگهر سهود ن اشهته باشه علهم نیسهت» (داوری
اردکانی .،1390:37 ،نظر به رش چشمگیر کمیت پژوهشههای کشهور طهی سهه
دهه اایر ،تأکی سیاستگذاران عاکی رتره ایران بهر «اثربششهی پهژوهشهها» ایهن
پرسش مطر میشود که «اثربششی پژوهشهای فراین ه کشور به چه میران بوده
است؟» انواع تأثیرات مورد انتظار از پژوهش را میتوان در دوزهههای گونهاگون
بررسی کرد و در این اتهو

در محافهل علمهی ،دانشهگاهی ،و دتهی سیاسهی

دربارۀ این که علم و پژوهش چه تأثیرههایی بهر توسهوه اوتمهاع داشهتهانه بسهیار
بحث میشود .اما مسئل اصلی این است که چگونه میتوان ایهن تهأثیر را سهنجی .
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پیش از هر چیر بای شااص های گوناگون متأثر از پژوهش شناسایی کهرد .زیهرا
تندا در این صهورت اسهت کهه سیاسهتگهذاران مهیتواننه از تهأثیر پهژوهش بهر
عرصه های گوناگون آگاه شون و پن از آن تتمیمههای درسهتتهری بگیرنه .
طی چن دهه اایهر ،ا یهران از کحهاظ کمیهت پهژوهش رشه ی چشهمگیر و بسهیار
بیش تر از رش میهانگین ودهانی را تجربهه نمهوده ،بههطهوری کهه سهایمگو 2007
گرارش کرده است ،در سال  2011بیش از  47برابر سال  1996توکی علهم داشهته
و طرق پهیش بینهی همهین مؤسسهه در سهال  2018در وایگهاه چدهارم ودهان قهرار
اواههه گرفهههت ( ،SCImago 2007اسهههت .بههها ایهههن دهههال دغ غهههه اصهههلی
سیاسههتگههذاران پژوهشههی دتههول اطمینههان از مههؤثر واقههعشه ن پههژوهشههها در
دستیابی به اه ا

توسوه است .در عرصهه پهژوهش ،بیشهترین اهمیهت بهه مونهای

اثربششی فراین پژوهش در پیشررد اه ا

توسوه داده شه ه و تتهمیمگیهریهها

بای با نگاه به چشمان از دستیابی به تأثیر صهورت پهذیرد ( Springer-Heinze

.،et al. 2003
پژوهش داضر از نوع تحلیل -توصیفی بوده که با ه

شناسایی عرصههها و

شااصهایی که پژوهش میتوانن بر آنها تأثیرگذار باشن  ،انجام میشهود .ایهن
پژوهش با استفاده از بررسی نوشتهها به شکلی نقادانه به بررسهی ایهن شهااصهها
پردااته میشود .در گام بو ی بای دی این شااصها در ایران بر چه زمینهههایی
تأثیرگذار هستن .
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 تهیه و تدوین منشور اخالق پژوهش کیان در فمای مجازی

خالصالاله طالالرح :ایههن طههر پژوهشههی بهههدنرههال ارائههه منشههوری ااالقههی در دههوزه
فواکیت های پژوهشهی مهرترط بها فضهای مجهازی بهرای کهانون درسهتی و ااهال
پژوهش ایران (کیان ،است .طر مذکور با رویکردی تجویری و مرتنی بهر روش
اق امپژوهی ( ،action researchتدیهه و ته وین مهیشهود .مطهابق بها ایهن روش،
فرآین گام به گام برای تدیه و ته وین منشهور ااالقهی مهذکور در چدهار مردلهه
تحقق مییاب  ،1 :تششیص ،2 ،برنام اق ام ،3 ،انجهام اقه ام و  ،4ارزیهابی اقه ام.
این گامها چرا اق ام پژوههی بهرای مهوردپژوهی ایهن طهر را در قاکه تدیهه و
ت وین منشور ااال پژوهش کیان در فضای مجازی تشهکیل مهیدهنه  .الزم بهه
توضیح است ،یافتههای طر پژوهشی پیشین پیشهنداددهن ه بها عنهوان «بررسهی و
تریین مفاهیم ،مسائل ،و رهنمودهای ااال پژوهش در فضای مجازی» ،پارامترها
و مویارهای اصهلی ایهن طهر پژوهشهی را بهرای تدیهه و ته وین منشهور ااالقهی
مذکور فراهم میکن  .بر اساس برآوردی زمهانی ،گهرارش ندهایی ایهن طهر در
م ت شش ماه ارائه می شود .از این رو ،ه

از ارائ این طر  ،مورفی فرآین و

راهکههاری تجههویری بههرای ارتقههاء ااههال پههژوهش در فضههای مجههازی در قاکه
طردی نمونهای (پایلوت ،است .در ندایت ،یافتههای طر مذکور بهمنظور بسهط
و توسو آن در دیگر مراکر آموزشی و پژوهشی کشور به وزارت عتف پیشهنداد
میگردد.
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 اصطالحنامه آئین دادرسی مدنی ایران (بالر اسالاس قالانون آئالین دادرسالی مالدنی
دادگاههای عمومی و انقالب مصوب )1379

خالصه طرح :انجام این طر پژوهشی از آن رو انجام میشود که در دوزه دقو
ایران و بهویژه دقو اتوصی و آئین دادرسی م نی هنوز هیچ اصطال نامههای
ت وین یا منتشر نش ه است و به نظر می رس اق ام به این امر از دو نظر بها مشهکل
مواوه است ،1 :دستان رکاران ت وین اصطال نامهها موموالً اشرافی به ماهیهات
و مفاهیم در رشته دقو ن ارن و در بشش آئهین دادرسهی مه نی کهه ااصهتاً بها
دادگاه ها و نحوه رسی گی مربوط است رسی ن به مفدهوم واژههها و اصهطالدات
مستلرم دضور در دادگاهها به عنوان وکیل دادگستری ،قاضی یا اصحاب دادگهاه
است که در بسهیاری از عاکمهان اصهطال نامههسهازی ایهن امهر محقهق نیسهت،2 .
دقو دانانی که در دادگاهها ورود و اروه دارن به علتهای مشتلف عالقههای
به مطاکوات میانرشتهای به ویژه از نوع اصطال نامهسهازی ن ارنه  .ومهع ایهن دو
مشکل آن است که رغرتی به نوشتن اصطال نامه دقو در بشش آئین دادرسهی
م نی نراش .
 بررسی کاربرد شبکه های اجتماعی علمی در ارزیابی اثربخشی پژوهشهالا (مطالعاله
موردی :تحقیقات حوزه علمسنجی)

خالصه طرح :با تووه بهه اسهتفادۀ فراگیهر از شهرکهههای اوتمهاعی در عرصههههای
علمی و پژوهشی ،و از سوی دیگر اهمیت تووه به «اثربششهی پهژوهشهها» ،ایهن
مطاکوه با ه

بررسی نقش شرکههای اوتماعی علمهی در ارزیهابی میهران تهأثیر

پژوهشهای دوزه علمسنجی ،در صه د پهردااتن بهه ایهن مسهئله اسهت کهه آیها
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شرکههای اوتماعی علمهی و شهااصههای آن مهیتواننه وهایگهرین یها مکمّهل
نمایههای استنادی برای ارزیابی اثربششی پژوهشها باشن ؟
پههژوهش داضههر از نههوع کههاربردی اسههت و بهها اسههتفاده از روش آکتمتریههک
(سنجشهای مرتنی بر شرکههای اوتماعی ،انجام میشود .ب ین منظور مقهاالت و
اسهههتنادات منتشرشه ه ه در دو مجلهههه مدهههم بهههیناکمللهههی دهههوزه علهههمسهههنجی
( scientometricsو  ،Journal of informetricsدر یک بازه پن ساکه ( 2012تا
 ،2016پن از استشراه از پایگهاه اطالعهاتی وب آوسهاینن ،بها همهین مجموعهه
مقههاالت و نشههانهگههذاریهههای آنههها در براههی از شههرکههههای اوتمههاعی علمههی
(همچههون  Mendeley ،CiteULikeو  ،Twitterمقایسههه اواهن ه ش ه  .در ای هن
پههژوهش از میههان ارائهههدهنهه گان اهه مات آکتمتههریکن ،از دادههههای مؤسسههه
آکتمتریک استفاده اواه ش  .مرنای کار ب ین صورت است کهه هرگونهه بحهث
(در وبالگها ،اارار ،سایتهای پرسش و پاسخ ،،اشاره ،مطاکوه و نشهانگهذاری
(در سایت یوالیک ،من کی ،مرترط با یک مقاکه علمهی در منهابع فهو  ،بهرای آن
مقاکه دارای امتیازهای متفاوتی است .از مجموع این امتیازات ،به مقاکه یهک نمهره
آکتمتریهک کلهی کههه نشههاندهنه ه میهران اشههتراک و اسههتفاده از آن مه رک در
رسانههای اوتماعی است ،ااتتا

داده میشود .به بیان دیگر نمهره آکتمتریهک

نشهاندهنه ه کمیهت و کیفیهت تههوودی اسهت کههه یهک مه رک در رسهانههههای
اوتماعی دریافت کرده است ( .،Bornmann 2014در این راستا عالوه بر تویهین
مقاالت برتر دوزه علمسنجی بر مرنای نمرات آکتمتریکن آنها ،دضور مقاالت
ایرانی این دوزه در رسانههای اوتماعی مشتلف و میران اثربششی آنها نیر مورد
بررسی و تحلیل قرار اواه گرفت .همچنین از آنجا کهه ووهود ارترهاط آمهاری
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مونیدار بین شااصهای آکتمتریکن و استنادی مقاالت مورد بررسهی مهیتوانه
بیههانگر قابلیهت شههااصهههای آکتمتریهک ودههت ارزیهابی عملکههرد و اثرگههذاری
پژوهشی باش  ،موضوع فو نیر در این پژوهش مورد مطاکوه قرار اواه گرفت.
 تحلیه رفتار جستجوی اطالعات پژوهشگران در موتور جستجوی سامانهی گنج

خالصه طرح :یکی از رساکتهای مدم هر سامانهی اطالعاتی ارائه بدترین اه مات
متناس

با نیازهای کاربران میباش  .این امهر باعهث افهرایش رضهایت کهاربران و

عالقهمن ی آنان به استفاده از سامانههای اطالعهاتی مهیگهردد .پایگهاه اطالعهاتی
گن (گنجینه علمی ایرانیان ،پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات بها براهورداری
از  870هرار رکورد علمی ،امکان وستجو برای پژوهشگران را در پایهاننامهههها،
نشریات علمی داالی ،مقاالت ،همایشهها ،طهر ههای پژوهشهی وگهرارشههای
دوکتی فراهم میکن .
واضح است که کاربران تحت تأثیر عوامل مشتلف از شیوههها و روشههای
گونهاگون بهرای کسه

اطالعهات اسهتفاده مهینماینه و رفتارههای وسهتجوی

اطالعات متفاوتی را از اود بروز میدهن  .ه

اصلی پژوهش داضر ،تحلیهل

رفتار وستجوی اطالعات کاربران در موتور وستجوی سامانهی گهن مهیباشه .
تحلیل رفتار وستجوی کاربران میتوان به درک بدتر نیازهای آنان کمک کنه .
همچنین نتای این تحلیل میتوان ودت ارزیابی و رفع نهواقص ادتمهاکی مووود
در زمینه بازیابی اطالعات توسط موتور وستجو کمک نمای .
تحلیل رفتار وستجوی اطالعات کاربران بر اساس الگفایلهای رایرهشه ه
بر روی سامانهی گن در یک بازه زمانی مششتی صورت اواه گرفهت .قابهل
66

دستاوردهای پژوهش

رکر است که ایهن الگفایهلهها شهامل زمهان ،تهاریخ ،مکهان دسترسهی 1کهاربر،
عرارات مورد وستجو و نحوه وستجوی عرارات هسهتن  .در ایهن طهر پژوهشهی
سوی میشود اطالعات مونیداری از الگفایلها اسهتشراه شهود کهه بهر اسهاس
شناات بدتر و دقیقتر از کاربران و نیازهای آنان ،نتای بازیابی موتور وسهتجوی
سامانه گن در آین ه بدرود یاب  .همچنین ،پیشنداداتی ودهت نهوع اطالعهاتی کهه
بدتر است در الگ ها و پروفایل کاربران رایره شود تا از این پهن تحلیهل رفتهار
بدتری از آنان قابل انجام باش  ،ارائه اواه ش .
 طراحی مدل کیفیت فراداده در سامانه ثبت پایاننامه /رساله های دانش آموختگان
داخه و خارج کشور

خالصه طرح :سامانه ثرت پایاننامه /رساکههای دانشآمواتگان کل کشهور بونهوان
یک سامانه های دیاتی در ثرت و اشاعه م ارک علمی بوده و نقشهی انکارناپهذیر
در توسوه پژوهشها دارد .از این رو سطح کیفیت مطلوب سامانه تاثیر ویژهای در
ارتقاء کیفیت پژوهشهای محققین اواه داشت .نام ،ک ملی ،مقطع تحتهیلی،
رشته دانشهگاهی مششتهات اسهتاد راهنمها ،مششتهات پیشهنداده و پایهاننامهه از
مدمترین اقالم اطالعاتی میباشن  .بهمنظور بدرهود سهطح کیفیهت در ایهن سهامانه
تویین وضویت مطلوب هریهک از اقهالم اطالعهاتی سهامانه ثرهت اقه امی بنیهادین
محسوب میگردد .در این راستا م لههای کیفیهت داده از متهون علمهی مشتلهف
استشراه و ومع بن ی گردی ه و وضویت مطلوب کیفیت فرادادههای مربهوط بهه
پیشنداده /پایاننامه /رساکهها ترسیم اواه ش  .بررسهی وضهویت مووهود فراینه

1. ip
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ثرههت و اشههاعه م ه ارک علمههی ،مشههکالت کیفههی مشههاه ه ش ه ه ،سیاسههتههها و
راهرردهای اشاعه از اق امات اصلی اواه بود .نقش هریهک از افهراد درگیهر در
سههامانه ثرههت (نماینهه گان دانشههگاهههها ،پرسههنل وادهه فههراهمآوری ،در قاکهه
چککیستهای کنترل کیفهی فهرادادههها تریهین اواهه شه  .چهارچوبی بمنظهور
دروهبن ی ایهن عه م انطرها هها (اصهلی و ورئهی ،و همچنهین اقه امات الزم در
آن،

صورت بروز تویین اواه ش  .این اق امات شهامل اصهال فهراداده ،دهذ

پذیرش و ارسال فراداده به نمایهساز و  ...تویین اواه ش  .کلیه مستن ات ت وین
ش ه در قاک

طر کیفیت فراداده سامانه ثرت ارائه اواه ش .

 طراحی سامانۀ برچسبدهی به اجزاء کالم برای متون فارسی

خالصه طرح :برچس گذاری اوراء واژگانی کهالم ،عمهل انتسهاب برچسه ههای
واژگانی به کلمات و نشانههای تشکیلدهن ۀ یک متن است؛ به این صهورت کهه
برچس ها نشاندهن ۀ مقوک نحوی کلمات و نشانهها (مانن  :اسهم ،فوهل ،صهفت،
قی و  ،...در ومله باشن  .نمونهای از متن کوتاه برچس اهورده بههصهورت زیهر

DELM

N_SING_LOC_GEN

N_SING_LOC_PR

N_PL_COM_GEN

دانشگاه

اوهایو

N_SING_COM_GEN

N_PL_COM_INYA

طی

تحقیقاتی

V_PA_SIM_POS_3

پژوهشگران
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DELM

N_SING_GR_GEN

ADJ_SIM_GEN

N_SING_SURN

N_SING_PR

گروه

تحقیقاتی

دکتر

برام

P_GENR
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برچسهه گههذاری اوههراء واژگههانی کههالم ،عملههی کههاربردی در بسههیاری از
دوزههای پیشرفته تر پهردازش زبهان طریوهی از وملهه ترومه ماشهینی ،اطایهاب،
تر یل متن به گفتار ،بازیابی اطالعات ،موتورهای وستجو و کمک به مه لههای
آماری است .همچنین در طرادی سیستم نمایههسهاز ماشهینی ،یکهی از بشهشهها،
طرادی زیرسیستمها اسهت کهه اهود بشهشههای گونهاگونی دارد ،یکهی از ایهن
بشش ها ،زیرسیسهتم تحلیهل واژگهانی اسهت .ایهن زیرسیسهتم ،مهتن را بهه واژههها
تفکیک می کن و ماهیت هر کلمه را تششیص مهیدهه و تشهشیص نهوع واژه و
شناسایی فولها ،اکفاظ و اصطال ها را دربردارد .بنهابراین سیسهتم برچسه دههی
اودکار ،ماهیت مقوک کلمات را مششص میکن تها بتهوان در مرادهل بوه ی از
این اطالعات در ودت استشراه کلی واژهها یا هر نوع بازیابی اطالعهات از مهتن،
استفاده کرد.
تاکنون نرمافرارهایی ودت برچس دهی اودکار اوراء کهالم در مهتن بهرای
فارسی تدیه ش ه است ،اما مسئل همنگارهها مسئلهای مدم است کهه بایه در ایهن
سیسههتمههها در نظههر گرفتههه شههود .زبههان فارسههی يرفیههت بههاالیی بههرای سههاات
69

نگاهی به عملکرد پژوهش پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران

همنگارههای و ی که از سااتواژۀ فارسی نشأت میگیرن را دارد .بسیاری از
ون ها ،اشتقاقی و تتریفی ،نمود نوشتاری مشهابه دارنه و در اتتهال بهه سهتاک،
همنگارههای گوناگون میسازن  .بهعنهوان مثهال ،نمهود نوشهتاری ونه تتهریفی
نکرهساز  /i /و ون اشتقاقی صفتساز  /i /یکسان است («-ی» ،و کلماتی ماننه :
«آسمانی» و «اسالمی» ،فارغ از بافت ،میتوانن هم برچس
هم «صفت» .بنابراین ،در صورت رفع ابدام از برچس

«اسم» داشته باشهن و

نحهوی ایهن ههمنگهارههها

(همنگارههای اسمی و صفتی مشتوم به «-ی» که فراوانهی بهاالیی در پیکهرهههای
متنی فارسی دارن  ،،رفع ابدام مونایی از کلمات که گامی مدهم در پهردازش مهتن
است نیر با سدوکت بیشتری انجام اواه ش  .بنابراین ،بهکار بردن نرمافراری کهه
بتوان برچسه

نحهوی چنهین ههمنگهارهههایی را ،پهن از مردله برچسه دههی

اودکار ،چک کن  ،بسیار مفی است و صهحت برچسه دههی را بهاالتر اواهه
برد .ه

طر پژوهشی داضر طرادی سامان برچس دهی به اوراء کالم است

که در واقع بر اساس سیستمی بدرودیافته طرادهی مهیشهود .از نتیجهه پهژوهش در
ودت برچس دهی به اوراء کالم در متون ایران اک استفاده اواه ش .
 مصورسازی جغرافیایی نتایج جستجو در پایاننامهها و رسالههای موجود در پایگالاه
داده گنج پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران

خالصه طرح :یکهی از دغ غههههای اصهلی در عتهر فنهاوری اطالعهات اسهتشراه
دانش از دادههایی است که از منابع مشتلف ومعآوریش ه و بهطهور روزافهرون
بر دجم آنها افروده میشود .این امر نیاز به ابرارها و شیوهههای تشتتهی بهرای
م یریت اطالعات را بیش از پیش روشهن مهیسهازد .در ایهن راسهتا متورسهازی
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دادگان یکی از رویکردهایی است که با توسوه فناوریههای نهرمافهراری بههطهور
چشمگیری مورد تووه قهرار گرفتهه اسهت .از سهوی دیگهر بها اسهتفاده فراگیهر از
سیسههتمهههای اطالعههات وغرافیههایی ( ،GISدر دههوزههههای مشتلههف ،بوه مکههانی
دادگان نیر از اهمیت ااصی براهوردار گشهته اسهت .ایهن امهر مووه

پیه ایش

مفدومی با نام متورسازی وغرافیای ش ه است که بهعنوان یک دوزه تحقیقهاتی
پیشرو ودت کمک به استشراه دانش از اطالعات مکهانی و ایجهاد سیسهتمههای
پشتیران تتمیم بر مرنای تحلیلهای وغرافیایی شنااته میشود.
با تووه به آنچه گفته ش در این پژوهش قت داریم تا با بههکهارگیری بسهترهای
نههرمافههراری در دسههترس بههه متورسههازی و تحلیههل مکههانی نتههای وسههتجو در
پایاننامهها و رساکههای مووود در پایگاه داده گهن پژوهشهگاه علهوم و فنهاوری
اطالعات ایران بپردازیم .به ین منظهور و بها بدهرهگیهری از اطالعهات وغرافیهایی
مووود ،اق ام به استشراه داده های مکانی مربوط به هر یک از این اسهناد علمهی
اواهیم نمود .در ایهن راسهتا از روش تطریهق دقیهق نهام اسهتانهها ،شدرسهتانهها و
شدرها با مششتات هر اثر ،بهعنوان مالکی برای تویین موقویت وغرافیایی آن اثر
بدره گرفته اواه ش  .در ادامه یک نمونه اوکیه ( ،Prototypeبرای متورسهازی
اطالعات مکانی توسوه اواهیم داد .سپن بها اسهتفاده از چنه نمونهه مهوردی بهه
بررسههی و تحلیههل وغرافیههایی نتههای داصههل از وسههتجو در آثههار علمههی اههواهیم
پرداات .در ندایهت نمونهه اوکیهه بههصهورت آزمایشهی بهر روی سهرویندهنه ه
آزمایشی نت

و راهان ازی اواه ش .
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 .5راهنمایی و مشاوره

در سال  ،1395راهنمایی  20پایاننامهه کارشناسهی ارشه  ،مشهاورۀ  18پایهاننامهه
کارشناسی ارش  ،راهنمایی دو رساکه دکترا و مشاوره پن رساکه دکتهرا در دهوزۀ
علوم و فناوری اطالعات توسط استادان پژوهشگاه انجام گرفته است.
گفتنی است که  11مورد از راهنمایی و مشهاوره در دانشهگاهههای وابسهته بهه
وزارت علوم ،سه مورد در مؤسسات پژوهشی ،و  31مورد در دانشهگاهههای آزاد
اسالمی بوده است.
 .6نشریه
چاپ شماره  3و  4از دورۀ  31و چاپ شماره  1و  2از دورۀ 32
«پژوهشنامۀ پردازز و مدیریت اطالعات»
jipm.irandoc.ac.ir

پههژوهشنامهه پههردازش و مهه یریت اطالعههات گههرارش پههژوهشهههای اصههیل،
پیشهههرفتههههای وهههاری و موضهههوعههههای روز را در دهههوزهههههای کتابهه اری و
اطالعرسانی ،اطالع سنجی ،م یریت اطالعات ،م یریت دانش ،اصطال شناسهی،
واموههه اطالعههاتی ،توامههل انسههان و اطالعههات ،زبههانشناسههی رایانهههای ،م ه یریت
اطالعات و فناوری اطالعات ،پردازش و سازمان هی اطالعات ،و سایر زمینههای
مرترط در عرصه علم اطالعات منتشر میسازد که تاکنون در هیچ نشریه داالی و
ااروی منتشر نش ه و در دست داوری و انتشار نیر نراش  .مشاطران پهژوهشنامهه
پردازش و م یریت اطالعات را استادان دانشگاه و دانشجویان رشتههای مرترط و
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پژوهشگران و کارگراران دوزههای مرترط تشکیل میدهن  .این نشهریه در دهال
داضر در پایگاهههای اطالعهاتی بهیناکمللهی  LISTAو  SCOPUSو  ISCنمایهه
میشود.
 .7برگزاری گردهمایی علمی
 .1-7برگزاری  10نشست تخصصی ،چهار نشست نقد کتاب و یک سمینار تخصصی


نشست تشتتهی «آمهایش مکهانی اطالعهات علمهی و پژوهشهی کشهور :از
ضرورت تا فرصت»؛



نشسههت تشتت هی «کههاربرد سههواد دی ه اری در بدرههود بدههرهگی هری از سههواد
اطالعاتی؛



نشست تشتتی «بررسهی و تریهین نحهوه پشهتیرانی مراکهر اسهناد و مه ارک
علمی از سیاستگذاری علم و فناوری؛



نشست تشتتی «کتابشانه بهعنوان مکان سهوم :بهازنگری در فضها ،نقهش و
ا مات کتابشانهای کتابشانه بهعنوان بششی از قلمرو عمومی؛



نشست تشتتی «سرقت علمی از منظر دقوقی»؛



نشست تشتتی «ااال پژوهش در فضای مجازی»؛



نشست تشتتی «سوء برداشتها در تجاریسازی پژوهش در آموزشعاکی
ایران»؛



نشست تشتتی «نگاشت نقشه راه فناوری اطالعات»؛



نشست تشتتی «دقو و فناوری اطالعات»؛



نشسههت تشتتههی «اکههرامهههای ندههادی زیسههتبههوم بدینههه تجههاریسههازی
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دستاوردهای علمی»؛


نشست نق کتاب «درآم ی بر ااال اطالعات»؛



نشست نق کتاب «متورسازی اطالعات ،مرانی و کاربردها»؛



نشست نق کتاب «گذری و نظهری بهر گذشهته ،دهال و آینه ه کتابه اری و
اطالعرسانی در ایران»؛



نشست نق کتاب «آواشناسی آکوستیک و شنی اری»؛



سمینار زبانشناسی رایانشی.

 .2-7برگزاری هفت سخنرانی علمی توسط دانشجویان دکترای پژوهشگاه


تششیص اشیای متحرک در فریمهای وی ئویی؛



انراره دادهها؛



انتشاب ویژگی با استفاده از اکگوریتمهای تکاملی؛



موماری سیستمهای فرایادگیری؛



اورای موفق طر های ملی پارساها :در وستجوی عوامل؛



کتابشانه دیجیتاکی :سیستم ،سازمان ،یا نداد؟؛



استفاده از استان اردهای  IEEEبرای توکی نرمافرار.

 .3-7مشارکت با سایر نهادها


مشارکت با نداد کتابشانههای عمومی «بررسی وضهویت اوانه ن در فضهای
مجازی»؛



مشارکت در برگراری ژورنال کالب بها انجمهن کتابه اری و اطهالعرسهانی
«رویکردهای پژوهشی در دوزۀ رفتار اطالعیابی»؛
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مشارکت در برگراری ژورنال کالب بها انجمهن کتابه اری و اطهالعرسهانی
«رویکردهای پژوهشی در دوزۀ توامل انسان با رایانه»؛



مشارکت در برگراری ژورنال کالب بها انجمهن کتابه اری و اطهالعرسهانی
«رویکردهای پژوهشی در دوزۀ سازمان هی اطالعات (قواعه آر.دی.ای در
ودان و ایران»؛



مشارکت در برگراری ژورنال کالب بها انجمهن کتابه اری و اطهالعرسهانی
«رویکردهای پژوهشی در دوزۀ سواد اطالعاتی»؛



مشارکت در برگراری ژورنال کالب بها انجمهن کتابه اری و اطهالعرسهانی
«رویکردهای پژوهشی در دوزۀ م یریت دانش».

 .8تدوین آئیننامههای اجرایی


تتهوی

و ابههالغ اهطمشههی «دمایهت از پههژوهشههای منجههر بهه انتشههارات

علمی»؛


تتوی

اصال بن  8و  13شیوهنامه اورایی دورۀ دکتری پژوهشی.

 .9تفاهمنامهها

پژوهشگاه سوی دارد با همکاری و هماهنگی دیگران به سطح باالتری از کهارایی
و اثربششی دست یاب  ،از این رو هر ساکه تفاهمنامههایی با سازمانها و ندادهها در
پژوهشگاه منوق میگردد.
الف) انعقاد تفاهمنامههای جدید در سال :1395


تفاهمنامه با مرکر آموزش و تحقیقات صنوتی ایران؛



تفاهمنامه با شرکت همایشسازان؛
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تفاهمنامه با پژوهشگاه علوم انسانی و مطاکوات فرهنگی.

ب) تفاهمنامههای جاری با سازمانها و نهادها:


تفاهمنامه همکاری با ان یشک ه دانا؛



تفاهمنامه همکاری با شرکت ارتراطات سیار ایران (همراه اول،؛



تفاهمنامه همکاری با مؤسسه تحقیقاتی صنایع دفاعی،



تفاهمنامه همکاری با اتا بازرگانی اصفدان؛



تفاهمنامه همکاری با انجمن علمی م یریت اطالعات ایران؛



تفاهمنامه بن  56با مرکر تحقیقات سیاست علمی کشور؛



تفاهمنامه با مجمع تششیص متلحت نظام؛



تفاهمنامه با م یر کل مطاکوات اوتماعی شدرداری تدران؛



تفاهمنامه با شرکت ایمن رایانه؛



تفاهمنامه با فرمان هی انتظامی تدران بررگ؛



تفاهمنامه همکاری با دانشگاه پیام نور؛



تفاهمنامه همکاری با موزه علوم و فناوری؛



تفاهمنامه با شرکت سروی دانش؛



تفاهمنامه با کمیته ام اد استان تدران؛



تفاهمنامه با انجمن اقتتاد شدری؛



تفاهمنامه با دانشگاه صنوتی شریف.

76

دستاوردهای پژوهش

 .10برگزاری چهارمین همایش ملی «مدیران فناوری اطالعات»

«دبیرخانۀ همایش ملی مدیران فنالاوری اطالعالات» در اوااهر سهال  1391بها هه
بسترسازی در زمین فناوری اطالعات در ودت به اشتراکگذاشتن دسهتاوردهای
مراکر علمی کشور و پیشرفت روزافرون فناوری اطالعات ایجهاد شه  .برگهراری
همایشهای ساالن فناوری اطالعات ،کارگاههای علمهی ،انتشهاب دسهتاوردهای
برتر و تقه یر از مراکهر علمهی برگریه ه و فواکیهت مسهتمر سهایت اطهالعرسهانی
دبیراانه ،از ومله ويایف این دبیراانهه اسهت .چدهارمین همهایش ملهی مه یران
فناوری اطالعات در تاریخ  1395/7/7برگرار ش .

محورهای همایش

چدارمین همایش ملهی مه یران فنهاوری اطالعهات بهه پشهتوان تجربه چنه دههه
فواکیت پژوهشگاه در زمین علوم و فناوری اطالعات با رویکرد میانرشهتهای و بها
شوار «فناوری اطالعات از چشم ان از سیستمهای اوتمهاعی -تکنیکهی» بههمنظهور
آشنایی و ترادل دی گاهها ،دستاوردها و تجربههای فرهنگی ،مه یریتی و فناورانهه
داصل از بهکارگیری فناوری اطالعات در محورهای اصلی و فرعی زیر برگهرار
میگردد:
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الف) محور علمی -فناوری
از دی گاه فناوری اطالعات بهمثابه سیستمهای اوتماعی -تکنیکی ،مؤکفههای علمی
(از ونره های نظری تا ونره های کاربردی ،و مدن سهی در پیه ایش و گسهترش فنهاوری
اطالعات و متنوعات آن از اهمیت قابل توودی براوردار است .ریهل ایهن محهور بهه
بررسی دستاوردهای پژوهشی و اورایی دول رابط میان فناوری اطالعات و محورهای
فرعی زیر پردااته میشود:
فناوری اطالعات و


آموزش



شرکه



هوش متنوعی



زبانشناسی



اصطال نامه



هستیشناسی



علمسنجی



کیفیت داده



م یریت دانش



موماری



امنیت و ایمنی



سیستمهای اطالعاتی



استان اردها
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ب) محور سیاستی -مدیریتی
از دی گاه فناوری اطالعات به مثابه سیسهتمههای اوتمهاعی -تکنیکهی ،مؤکفههههای
سیاسههتی ،اقتتههادی ،مه یریتی و دقههوقی در پیه ایش و گسههترش فنههاوری اطالعههات و
متنوعات آن از نقش بی ب یلی براوردار است .ریل این محور به بررسی دستاوردهای
پژوهشی و اورایی دول رابط میان فناوری اطالعات و محورهای فرعهی زیهر پردااتهه
میشود:
فناوری اطالعات و


تجاریسازی؛



کارآفرینی؛



برنامهریری راهرردی؛



اشتراک و تأمین منابع؛



ارتراطات سازمانی؛



شرکههای اوتماعی؛



م یریت کیفیت؛



آین هنگاری؛



سیاستگذاری؛



انتقال فناوری؛



توسوه پای ار؛



پایش و ارزیابی؛



اقتتاد مقاومتی؛
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اقتتاد دانشبنیان؛
سایرری؛



ون



دقو ؛



سالمت؛



داکمیت.

ج) محور اجتماعی -فرهنگی
از دی گاه فناوری اطالعات به مثابه سیسهتمههای اوتمهاعی -تکنیکهی ،مؤکفههههای
فرهنگی ،اوتماعی و ااالقی در پی ایش و گسترش فناوری اطالعات و متهنوعات آن
از اهمیت به سرایی براوردار است .ریل این محور به بررسی دسهتاوردهای پژوهشهی و
اورایی دول رابط میان فناوری اطالعات و محورهای فرعی زیر پردااته میشود:
فناوری اطالعات و


فرهن



واموه؛



هنر؛



ااال ؛



رسانه؛



محیط زیست.
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اهداف همایش


ترادل دی گاهها ،ای هها و تجربههای علمهی -فنهاوری ،سیاسهتی -مه یریتی،
اوتماعی -فرهنگی و در دوزه فناوری اطالعات با واموه علمی کشور؛



برگراری نشستهای تشتتی و ارائه دسهتاوردهای برگریه ه بها تأکیه بهر
رویکرد «فناوری اطالعات از چشمان از سیستمهای اوتماعی -تکنیکی»؛



برقراری ارتراط و پیون کاری میان صاد نظران و محققان علهوم انسهانی و
اوتماعی ،سیاست گذاری و مه یریت ،علهوم و مدن سهی در دهوزه فنهاوری
اطالعات و زمینههای مرترط.

دستاوردهای همایش


 88چکی ه مقاکه به کمیته علمی همایش ارسال ش و  80چکی ه برای ارسال
تمام متن انتشاب ش ن که از این میان 36 ،مقاکه تماممتن بهصورت نُهه مقاکهه
ارائه شفاهی 17 ،مقاکه ارائهه پوسهتری و  10مقاکهه دره در االصهه مقهاالت
مورد پذیرش قرار گرفتن .



از میان محتوالت برگری ه ،سه محتهول بها عنهوانههای »سهامانه عرضهه و
تقاضای پژوهش (سهاعت« ،»،دروازه اطالعهات علمهی،پژوهشهی و فناورانهه
ایران» و «پایگاه وب منهابع اطالعهات شهااصههای پهایش و ارزیهابی علهم،
فناوری و نوآوری (سامانه شهااص »،متولهق بهه پژوهشهگاه علهوم و فنهاوری
اطالعات ایران است.



 16ای ه به کمیته علمی همایش برای داوری اوکیه ارسال ش که از این میان،
چدار ای ه به صورت یک ای ه برتر و سه ای ه برگریه ه مهورد پهذیرش قهرار
گرفتن .
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جایزه ملی فاب (فناوری اطالعات برتر)

وایرۀ ملی فهاب (فنهاوری اطالعهات برتهر ،بهه عنهوان تندها وهایرۀ ملهی اعطهایی بهه
دستاوردهای توکی ش ه (بومی ،مراکر و سازمانهای کشور است .این دسهتاوردها گهام
ارزشمن ی برای تحقق اقتتاد دانشبنیان بههعنهوان رکهن اقتتهاد مقهاومتی اسهت .ایهن
وایره به طور ساالنه در قاک همایش ملی م یران فناوری اطالعات با دضهور مسهئوالن
فناوری اطالعات کشور به تو ادی از دستاوردهای برگری ه در دوزه کاربست فناوری
اطالعات ،از وان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و با پشهتیرانی براهی از ندادههای
موترر فناوری اطالعات در کشور در سه سطح طالیی ،نقرهای و برنهری بهه برگریه گان
اه ا میشود .در چدارمین همایش از بین  145دستاورد دریافتش ه ،بر مرنای اطالعات
ارزیابی کمی ته علمی همایش به سه دستاورد زیر وایره فهاب (فنهاوری اطالعهات برتهر،
اعطا ش :
نام محصول

سازمان /شرکت

نوع تقدیر

صن و فروشگاهی

شرکت صنایع رایانه فراسو

محتول برگری ه
(فاب طالیی،

هوشمن فراسو
سامانه عرضه و تقاضای

پژوهشگاه علوم و فناوری

محتول برگری ه

پژوهش (ساعت،

اطالعات ایران (ایران اک،

(فاب نقرهای،

قابلیت همرمانسازی

مرکر تحقیقات کامپیوتری علوم

محتول برگری ه

ابرپژوهیار

اسالمی نور -مواونت تدران

(فاب برنری،

***
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 پشتیبانی از پژوهش
 .1منابع اطالعاتی
تعداد منابع موجودکتابخانه در سال 1395
نوع

تعداد

کتاب فارسی چاپی

12218

کتاب التین چاپی

16271

کل کتابها

28489

کو فشردۀ فارسی

6178

نشریه فارسی

1848

طر پژوهشی

877

استان اردها

71717

مقاالت اککترونیکی فارسی

885000

مقاالت اککترونیکی التین

9122

کتاب اککترونیکی

31048
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 .2شورای پژوهش

«شورای پژوهش» مؤسسه های پژوهشی ،باالترین مروع تتمیمگیری در دوزه پژوهش
هستن و در راستای اه ا

و ويهایف اهود ،ضهمن بررسهی پیشهندادیهههای پژوهشهی

دریافتی در نشست های تشتتی ،درباره اورا ،اوهرا نشه ن ،یها اصهال آنهها تتهمیم
میگیرن  .نظارت بر اورای طر های پژوهشی ،ت وین و پیشنداد سیاستهها ،اهه ا

و

اطمشی پژوهشی ،و تدیه و ت وین آئیننامه ههای مشتلهف پژوهشهی از وملهه ويهایف
مشترک شورای پژوهش در مؤسسه های پژوهشی است .بر پایه ماده  12آئیننامه وهامع
م یریت مؤسسات پژوهشی ،شوراهای تشتتی از ومله شورای پژوهش ،اوکین سطحِ
بششیِ مؤسسه است که نسرت به سیاستگذاری و برنامهریری در بشهشههای مشتلهف
مؤسسه بهمنظور ایجاد هماهنگی در امور اورایی و برنامهریری در بشش مربوطه و ارائه
به شورای مؤسسه و هیئت رئیسه اق ام مینمای .
عملکرد شورای پژوهش پژوهشگاه در سال 1395
ردیف

عنوان

تعداد

1

ولسات تشکیلش ه

38

2

پیشندادیه طر های پژوهشی تتوی ش ه

20

3

تأیی طر های پژوهشی ااتمهیافته

26

4

آییننامههای تتوی ش ه

1

5

پیشندادیه رساکههای تتوی ش ه

0

6

کتابهای بررسیش ه

11

7

طر های پژوهشی واری

21

***
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 تجاریسازی دستاوردهای پژوهش
 .1طراحی ،تولید و تدوین اصطالحنامه

اصطال نامهها در وستووو و بازیابی کارا و اثهربشش پایگهاهههای اطالعهات و
اینترنههت و نیههر در استان اردسههازی ثرههت و رایههره اطالعههات ،ماننه نمایهههسههازی
م ارک و ترادل استان ارد اطالعات و همچنین در هستانشناسی ،همچون ابهراری
برای وب مونایی نیهازی کلیه ی و گریرناپهذیر هسهتن  .ایرانه اک از سهال 1376
تاکنون اصطال نامه ههایی را در زمینه ریاضهی ،شهیمی ،فیریهک ،زمهینشناسهی،
زیستشناسی ،فنی -مدن سی ،کشاورزی ،دبیرسهتان و آمهوزش نهوین ،مه یریت
بحران ،ارتقای بد اشت و واموهشناسی ت وین کرده است و با اسهتفاده از دانهش
و تههوان متشتتههان کههارآزموده اههود ،توانمنهه ی طرادههی ،توکیهه و تهه وین
اصطال نامههای موضوعی را دارد.
 .2تحلیه اطالعات

به کحاظ مفدومی ،تحلیل اطالعات به مونای تره یل دادههها ،شهواه یها اارهار بهه
اطالعات و بهطور مششص ،دانش است که طهی آن ،دادهههای اوکیهه ،ارزیهابی و
پن از تویین صحت و سقم و اعترارسنجی آنها ،تر یل به اطالعات قابل اطمینان
میشود .در عین دال ،در مونای وسیعتر ،تحلیل اطالعات به مونای ایجاد روابهط
میههان دادههههای بههه يههاهر پراکنهه ه ،ایجههاد انسههجام و ترکیهه

میههان اطالعههات

ومعآوری شه ه و کشهف مونهای تلهویحی اطالعهات ،بهه منظهور توکیه دانهش و
نائل آم ن به موقویت اشرا

اطالعاتی است .پژوهشگاه با داشتن اعضهای هیئهت

علمی باتجربه و توانمن در دوزهههای علهوم و فنهاوری اطالعهات ،در بهازهههای
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زمانی مشتلف برای تحقق اه ا

و مأموریتهای اهود محتهوالت متوه دی را

از قریل طر پژوهشهی ،کتهاب ،مقاکهه همهایش و مقاکههههای علمهی پژوهشهی در
نشریههای داالی و ااروی ،در زمینه تحلیل اطالعهات و علهمسهنجی بهه واموهه
علمی کشور ارائه نموده است.
 .3برنامهریزی استراتژیک

از سه دهه پیش که برنامه ریری استراتژیک وارد سهازمان ههای دوکتهی و عمهومی
ایران ش  ،پارادایم «اداره امور دوکتی» به پارادایم «مه یریت دوکتهی» تره یل شه .
پارادایمی که چاکشهای محیطی را پیچی هتر از آن میدان کهه در رویهارویی بها
آن ها بتوان از شیوه های سنتی استفاده و مسائل امروز را با روشهای دیروز چهاره
کرد .پهارادایمی کهه وهایی را بهرای آزمهون و اطها در مه یریت نمهیبینه و بهر
برنامه ریری استراتژیک استوار است .پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران با
شناات این پارادایم ،یکی از سازمان های پیشرو در برنامهه ریهری اسهتراتژیک در
ایران بهشمار میرود و در سال  1377نشستین ویرایش برنامه استراتژیک اهود را
ت وین کرد و از آن هنگام نیر با بدره گیری از استادان و کارشناسان چیهره دسهت،
مشاور و مجری برنامهه ریهری راهرهردی مؤسسهه ههای گونهاگونی ماننه دانشهگاه
تربیت م رس ،دانشهگاه شهیراز ،دانشهگاه علهم و صهنوت ایهران ،دانشهگاه سهلمان
فارسی کازرون ،سازمان فرهنگی هنری شدرداری تدران ،مؤسسه آموزش شهدر و
صن و رفاه دانشجویان بنیاد دانشنامهنگاری ایران بوده است.
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 .4مدیریت دانش سازمانی

امروزه م یریت دانش سازمانی بهعنوان یک قابلیت بنیادین یها مریهت رقهابتی در
کانون تووه پژوهشگران و م یران است .تسهدیم دانهش و ثرهت و ضهرط بدتهرین
عملکردها به یکی از سطو دانش پیونه مهییابه کهه دافظه سهازمانی اوانه ه
میشود و با فراین های رایرهسهازی ،بازیهابی ،و اشهاعه دانهش سهازمانیِ گذشهته
برای استفاده در زمان دال و آینه ه سهروکار دارد .دانهش سهازمانی تندها در مغهر
افراد سهازمان نیسهت ،بلکهههههه در سهااتارها و فراینه هایی ماننه اهطمشهیهها،
م ارک ،مستن ات ،فناوریها ،و روشها نیر تجلی مییاب  .چنانچه دانش مووود
در سازمان به اوبی آشکارسازی و م یریت شود ،ارد سازمانی تقویت و تر یل
به بنیادی برای انتقال دانش به دیگران و یادگیری سازمانی اواه ش .
 .5دروازه اطالعات موضوعی

از دیربههاز ،بازیههابی و دسترسههی کههاربران بههه اطالعههات و محتههوای مههرترط بهها
موضوعهای مورد وسهتجوی آنهها بهه شهکلی کارآمه و در کوتهاهتهرین زمهان
ممکن ،از مدمترین دغ غههای متشتتان علوم کتاب اری و اطالعرسانی ،علهوم
رایانه ،و سهایر دهوزهههای مهرترط بها بازیهابی اطالعهات اسهت .اینترنهت ،انفجهار
اطالعات ،و افرایش تتاع ی منابع اطالعاتی در ده اایر بر این نگرانیها بهیش
از پههیش افههروده اسههت .در ایههن میههان ،بههه نظههر مههیرس ه دروازههههای اطالعههات
موضوعی پاسخ و راهکار مناس

و مؤثری برای این دغ غهها و نگرانیها باشن .

دروازههای اطالعات موضوعی ،ا ماتی در محیط وب هستن که در آنجا منهابع
اینترنتی بر اساس کیفیت و محتوای آنها گرینش ش ه ،سپن فدرستنویسهی ،و
ردهبن ه ی مههیشههون  .بههر ایههن اسههاس ،دروازههههای اطالعههات موضههوعی بسههیار
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گسترده تر از فدرستی از پیون های اینترنتی بوده و برای کاربرانی که بهدنرال منابع
اینترنتی با کیفیت می گردن بسیار کاربردی و ارزشمن هسهتن  .هه

از دروازه

اطالعات کمک به کاربران مورد نظهر بهرای کشهف اطالعهات مرتنهی بهر وب بها
کیفیت ،سرعت و بدرهوری باال می باش  .دروازههای اطالعهات موضهوعی یهک
ا مت کنترل کیفیت اطالعات بر پایه موضوعی اا

اسهت کهه شهامل مهوارد

زیر میشود:


کینکهای آنالین به سایر سایتهای اینترنتی و یا اسناد؛



انتشاب منابع از طریق یک فرآین رهنهی ،در یهک دامنهه مجموعهه از پهیش
توریف ش ه؛



توصیف محتواهای مووهود (ترویحهاً بها کلمهات کلیه ی و یها اصهطالدات
کنترل ش ه،؛



یک سااتار رهنی سااتهش ه برای مرور؛



ایجاد فراداده و اطالعات وانری برای منابع.
آنچه میان دروازه ههای موضهوعی مشتلهف تفهاوت ایجهاد مهیکنه  ،دامنهه و

پوششِ یک دروازۀ اطالعاتی است.

***
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 افتخارات پژوهشگاه
 .1کسب رتبه  Aدر بین مؤسسات پژوهشی کشور

بههر اسههاس رترهههبنه ی دانشههگاهههها و مؤسسههات پژوهشههی کشههور در سههال ،1393
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعهات ایهران از کحهاظ عملکهرد پژوهشهی رترهه A

(باالترین رتره ،را در بین واد های پژوهشی کشهور کسه

کهرده اسهت .مرکهر

نظههارت و ارزیههابی آمههوزش عههاکی همههه سههاکه بههر اسههاس  21ش هااص پژوهشههی
مؤسسات را رترههبنه ی مهیکنه  .در رترههبنه ی سهال  1393پژوهشهگاه علهوم و
فناوری اطالعات با عملکرد پژوهشی برتر نسرت به سالهای گذشهته ،پژوهشهگاه
رتره  Aشنااته ش ه است .ایران اک پیش از این در سالهای  1392و  1391رترهه
 Bو سالهای پیشتر نیر رتره  Cرا کس

نموده است .گفتنی است فرآین ارزیهابی

مرکر نظارت و ارزیابی آموزش عاکی هرساکه با یک سال تهأایر انجهام و توسهط
گروه ارزیابی تکمیل میگردد.
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 .2تأسیس آزمایشگاه روبوداک

آزمایشگاه روبوداک :آزمایشگاه روبوداک با ه

توسوه قابلیتهای پردازشی

یک ربات اوتماعی با نام روبوداک راهان ازی ش ه است که مهیتوانه بههعنهوان
یههک دسههتیار ششتههی ،پژوهشههگر را در امههر پههژوهش و تحقیههق یههاری رسههان .
روبوداک نمهادی از آاهرین دسهتاوردهای پژوهشهی پژوهشهگاه در دهوزهههای
زبانشناسی شنااتی ،رایانش نرم ،بینایی ماشهین ،ترومهه ماشهینی ،سهازمان هی و
پردازش اطالعات ،و ارتراط انسان و ماشین است و در دقیقهت بههعنهوان بسهتری
برای عملیاتیکردن پژوهشهای نظری و کاربردی پژوهشگاه بهدساب مهیآیه .
پژوهشها در این آزمایشگاه در زمینه پردازش و سازمان هی اطالعات ،پهردازش
زبان طریوی ،پردازش صوت و تتویر و متنکاوی برای توسوه قابلیتهای ربهات
اوتماعی روبوداک صورت میگیرد.
هم اکنون کارشناسان پژوهشی و دانشهجویان رشهته علهوم کهامپیوتر ،فنهاوری
اطالعات ،مدن سی کنترل و رباتیک و مدن سی سیستم در این آزمایشگاه فواکیت
میکنن .
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 .3پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک) در میالان مؤسسالههالای
پژوهشی برتر کشور سال 1394-95

بر پایه تازهترین رترهبن ی ملی پژوهشگاههها و مؤسسههههای پژوهشهی کشهور در
پایگاه استنادی علوم ودهان اسهالم (آی.اس.سهی ،،.پژوهشهگاه علهوم و فنهاوری
اطالعات ایران (ایران اک ،توانسهته اسهت در میهان  22مؤسسهه برتهر ،در ردۀ 16
کشور وای گیرد.
در این رترهبن ی ،مؤسسه های پژوهشی بر پایه پن مویار ارزیابی ش هانه کهه
پژوهشگاه از مویارهای پژوهش رتره 18؛ آموزش رتره 16؛ ووده بیناکمللی رترهه
16؛ تسدیالت و امکانات رتره 1؛ و فواکیهتههای اوتمهاعی ،اقتتهادی ،و صهنوتی
رتره  8را بهدست آورده است .شااصهای هر یک از این مویارها ،عرارتان از:
 .1پژوهش :کیفیت پژوهش ،دجهم پهژوهش ،شهمار مجلههههای علمهی ،شهمار
کتابهای اعضای هیئت علمی ،و شمار طر ها و قراردادهای تحقیقاتی؛
 .2آموزش :اعضای هیئت علمی دارای وایره ،پژوهشگران مقاالت پر اسهتناد و
داغ ،نسرت اعضای هیئت علمی دارای م رک دکتری به کل اعضای هیئهت
علمی ،دانش آمواتگانی که وایره گرفته ان  ،نسرت اعضای هیئت علمی بهر
دس
 .3مرتره علمی به کل اعضهای هیئهت علمهی ،نسهرت اعضهای هیئهت علمهی بهه
دانشههجو ،نسههرت دانشههجویان تحتههیالت تکمیلههی بههه کههل دانشههجویان،
دانشجویان دارای وایره در اکمپیادهای بیناکمللی؛
 .4ووده بین اکمللی :نسرت اعضای هیئت علمی بین اکمللی به کل اعضای هیئهت
علمی ،نسرت دانشجویان بین اکمللی به کل دانشجویان ،نسرت اعضهای هیئهت
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علمی دارای م رک دکتری اهاروی بهه کهل اعضهای هیئهت علمهی دارای
مه رک دکتههری ،کنفههراننههها و همههایشههای بههیناکمللههی ،همکههاریهههای
بیناکمللی ،و میران مشارکت بیناکمللی دانشگاه در توکی مقاکهها؛
 .5تسدیالت و امکانات :سرانه شمار عنوان کتاب به ازای هر دانشهجو ،و شهمار
مؤسسهها /مراکر تحقیقاتی و قط های علمی؛
 .6فواکیههت اوتمههاعی ،اقتتههادی ،و صههنوتی :شههمار مؤسسهههههها و شههرکتهههای
 ،SPIN-OFFشمار مراکر رش  ،و شمار مراکر دانش بنیان.
پژوهشههگاه دانههشهههای بنیههادی ،پژوهشههگاه پلیمههر و پتروشههیمی ایههران ،و
پژوهشگاه رویان در ردههای نشسهت تها سهوم ایهن رترههبنه ی بهودهانه  .در ایهن
رتره بنه ی ،پژوهشهگاه علهوم انسهانی و مطاکوهات فرهنگهی بها رتره  12و مؤسسهه
مطاکوات و م یریت منابع و تشتیص ومویت کشور بها رتره  14دارای رویکهرد
علوم انسانی و وایگاههایی باالتر از ایران اک هستن .
پن از ایران اک نیر پژوهشهگاه علهوم و فرهنه

اسهالمی بها رتره  ،17بنیهاد

دانشنامهنگاری ایران با رتر  ،20و پژوهشهگاه میهراف فرهنگهی و گردشهگری بها
رتر  22از دوزۀ علوم انسانی هستن .
 .4دریافت رتبه برگزیده هشتمین دوره جشنواره بینالمللی فارابی برای رسالاله
دکترای دانشآموخته رشته مدیریت فناوری اطالعات پژوهشگاه

اثر ارائه ش ه دکتر دمی رضا ا متگرار ،دانشآمواتهه رشهته مه یریت فنهاوری
اطالعات پژوهشگاه تحهت عنهوان «طرادهی نظهام ملهی شناسهگر دیجیتهال اشهیاء
اطالعاتی» در فرآین ارزیابی هشتمین دوره وشنواره بیناکمللی فارابی دهائر رترهه
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برگری ه ه (بشههش وههوان ،در گههروه علمههی فنههاوری اطالعههات ،اطههالعرسههانی و
کتاب اری ش .
در آئین ااتتامیه این وشنواره بیناکمللی که در روز یکشهنره  24بدمهن 1395
در ساکن اوالس سران و با دضور رئین ومدور برگرار ش  ،از میان چدهار ههرار
و  136اثر ارساکی ،صادران  17اثر برگری ه در گروهههای علمهی  12گانهه در دو
بشش برگری ه علمی یا شایسته تق یر ،ووایر و کو های تق یر اهود را از رئهین
محترم ومدور دریافت کردن .
وشنواره بهیناکمللهی فهارابی بههعنهوان مدهمتهرین وشهنواره کشهور در دهوزه
تحقیقات علوم انسانی و اسالمی توسهط وزارت علهوم ،تحقیقهات و فنهاوری و بها
همکاری دو سازمان بین اکمللی یونسکو و آیسسکو و برای مراکر مدهم علمهی و
پژوهشی داالی بهصورت سهاالنه و بههمنظهور شناسهایی و تقه یر از برگریه گان
علوم انسانی و اسالمی ،برگرار میگردد.
برگری گان بشش آثار پژوهشی این وشنواه ضمن آنکهه بهه عضهویت شهرکه
نشرگان علوم انسانی کشور درمی آینه  ،تحهت پوشهش بنیهاد ملهی نشرگهان قهرار
اواهن گرفت و از امتیازات این بنیاد بدرهمن میشون .
***
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