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یک گزارش تحلیلی از وضعیت غنی ترین منبع علوم انسانی در کشور

بیش از 25 هزار بازدید در هر روز 
پرتال جامع علوم انسانی از اسفند ماه 1388 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. ذدر فاز اول پرتال، ابتدا چارت موضوعی 15 پایگاه 
اصلی پرتال با مشورت اساتید و صاحب نظران هر حوزه تهیه و بیش از 250 هزار داده علمی جمع آوری و 180 هزار داده علمی تا 
پایان سال 1389 در پرتال بارگذاری شد. از این تعداد حدود 110 هزار مقاله بصورت تمام متن بوده است. فاز دوم پروژه با هدف 
تکمیل بانک اطالعاتی موجود، بروزرسانی نشریات و اضافه نمودن نشریات جدید از اردیبهشت سال 1390 فعالیت خود را آغاز 
نمود. همچنین در این دوره 2 پایگاه جدید تربیت بدنی و کتابداری، به پرتال اضافه شد. حاصل این مرحله، جمع آوری 160 هزار 
داده علمی بود که حدود 120 هزار داده توسط کارشناسان 17 پایگاه اصلی موجود در پرتال حائز شرایط درج در پرتال تشخیص 
داده شد.همزمان با آغاز فاز دوم پروژه پرتال، پس از پایان فعالیت بارگذاری مقاالت گردآوری شده در فاز اول، رونمایی رسمی از 
پرتال برای استفاده عموم مخاطبان در خرداد 1390 انجام شد.اما وضعیت پرتال از آن موقع تا کنون چگونه بوده است؟در این 

چند صفحه خالصه ای از یک گزراش تحلیلی مروبط به وضعیت سایت در این مدت را می توانید ببینید.

از آغاز رونمایی از پرتال در 
کن��ون  ت��ا  وب  ش��بکه 

6,019,481 کارب��ر، بازدی��دی 
مع��ادل 16,768,109 از صفحات 
پرتال داشته اند. میزان بازدیدکننده 
در آذر م��اه 1391 نس��بت ب��ه آذر 
1390 رش��د 130 درصدی داشته 
اس��ت که این رش��د برای صفحات 
بازدید ش��ده رقم 60 درصد را نشان 
می ده��د. میانگین می��زان بازدید 
کنن��ده از پرت��ال در ابتدای فعالیت 
ح��دود 2 ه��زار کاربر ب��وده که هم 
اکنون در آذر م��اه 1391 میانگین 
روزان��ه کارب��ران 25,938 نفر می 

باشد. 
همانطور که در جدول اول می بینید 
می��زان بازدید کننده از پرتال جامع 
علوم انسانی در آذر 1391 نسبت به 
آذر 1390 ب��ه می��زان 130 درصد 

افزایش یافته است.
همچنی��ن میزان صفح��ات بازدید 
شده پرتال جامع علوم انسانی در آذر 
1391 نسبت به آذر 1390 به میزان 

60 درصد افزایش یافته است.
در ج��دول نیز م��ی توانید آمار ر ا  از 
آذر 90 تا آدر 91 به تفکیک در مورد 
صفحات بازدید شده و میزان بازدید 

کننده ها را ببینید.

وب سایت معنبر الکسا به عنوان 
مرجعی برای رتبه بندی وب سایت 

ها از نظر میزان مراجعه کاربر و 
صفحات بازدید شده، رتبه پرتال 
جامع علوم انسانی را در آذر ماه 
1391 در بین وب سایت های 

پربازدید مخاطبان ایرانی رقم 388 
نشان داده است که این رقم نسبت به 

زمان مشابه خود در سال گذشته با 
رشد 215 واحدی همراه بوده است.
همانطور که در نمودار مالحظه 

می شود بازدید از پرتال سیر 
صعودی داشته و رتبه پرتال در 

بین سایت های بازدید شده 
داخل کشور با توجه به افزایش 
میزان مراجعه کننده و ارجاع از 

طریق موتورهای جستجو، در 
آذر ماه 1391 ، 388 می باشد.

در حال حاضر پرتال جامع علوم انس��انی در حال بروزرس��انی نشریات موجود در پرتال به همراه تکمیل 
بانک نشریات خود می باشد که میزان داده های علمی موجود در آن تا پایان آذر ماه 1391 از مرز 300 
هزار داده علمی که بیش از 230 هزار داده آن به صورت تمام متن بوده؛ و میزان نش��ریات موجود در آن 
از مرز 1000 نشریه فراتر رفته است. این رقم نسبت به مدت مشابه خود در آذر ماه 1390 از نظر میزان 
مقاالت رشد 63 درصدی و از نظر میزان مقاالت تمام متن رشد 109 درصدی داشته است. از نظر میزان 

نشریات نمایه شده در پرتال نیز این رقم به میزان 92 درصد رشد داشته است.

داده های این دو جدول نیز قابل تامل اس��ت . در جدول س��مت راست میزان داده های علمی موجود در 
پرتال جامع علوم انسانی و در جدول سمت چپ میزان نشریات نمایه شده در پرتال جامع علوم انسانی 
را می بنید.بر این اساس میزان مقاالت موجود در پرتال در آذر 1391 نسبت به آذر 1390 به میزان 63 
درصد و میزان مقاالت تمام متن موجود در پرتال در آذر 1391 نسبت به آذر 1390 به میزان 109 درصد 
افزایش یافته است.همچین در جدول دوم نیز مالحظه می کنید که تعداد نشریات نمایه شده در پرتال 

در آذر 1391 نسبت به آذر 1390 به میزان 92 درصد افزایش یافته است
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  پرتال به روایت آمار 
راه اندازی روابط عمومی پرتال 1

مهمتری��ن اقدامات فاز دوم، راه اندازی واحد روابط عمومی پرتال برای تعامل 
بیشتر با نشریات جهت دریافت موافقت، دریافت اصل مقاالت، دریافت و اعمال نقطه 
نظرات صاحبان نش��ریات، رسیدگی به درخواست نشریات برای عضویت در پرتال و از 
همه مهم تر ارتباط با مخاطبان برای راهنمایی، رفع نیاز آنها و رفع نواقص و اشکاالت 

احتمالی موجود در پرتال، بوده است.
2 بازدید جهانی و منطقه ای از پرتال

از آغ��از فعالیت پرتال تا کنون 6,019,481 مخاطب از 140 کش��ور جهان و 
بیش از 9000 منطقه جغرافیایی )ناحیه و شهر( از پرتال بازدید نموده اند که 85 درصد 
مراجعه کنندگان داخل کش��ور و 15 درصد نیز از س��ایر نقاط جهان بوده اند. میزان 
مراجعه کننده داخل کشور به پرتال در آذر ماه 1391 نسبت به زمان مشابه سال قبل 
رش��د 140 درصدی و میزان مخاطب خارجی نیز در همین زمان رشد 141 درصدی 
داشته است. در همین زمان مراجعه کندگان تهرانی 46 درصد مخاطبان داخل کشور 
و مخاطبان شهرستانی نیز 54 درصد مخاطبان را شامل می شوند. از نظر میزان رشد 
مخاطب نیز در آذر ماه 1391 نسبت به زمان مشابه سال گذشته مخاطبان تهرانی رشد 

96 درصدی و مخاطبان شهرستانی رشد 104 درصدی داشته اند.
بازدید های داخلی  4

در باره پراکندگی بازدیدکنندگان داخل کش��ور از  پرتال جامع علوم انس��انی 

باید گفت میزان بازدید کننده تهرانی از پرتال در آذر 1391 نس��بت به آذر 1390 به 
میزان 96 درصد افزایش یافته است.همچنین میزان بازدید کننده شهرستانی از پرتال 

در آذر 1391 نسبت به آذر 1390 به میزان 104 درصد افزایش یافته است.
بازدید های  خارجی  5

میزان بازدید کننده خارج از کشور از پرتال در آذر 1391 نسبت به آذر 1390 
ب��ه میزان 141 درصد افزایش یافته اس��ت. از آذر 1390 تا آذر 1391،  5,249,848 
بازدید کننده  از 9,220 شهر جهان از 13,155,178 صفحه از پرتال جامع علوم انسانی 
بازدید نموده اند .بعد از ایران،بیشترین بازدید ها از پرتال به ترتیب از کشور های ایاالت 
متحده آمریکا،آلمان،بریتانیای کبیر و افغانستان بوده است.کمترین میزان بازدید ثبت 

شده هم مربوط به کشورهای نروژ،اتریش،اسپانیا و هنگ کنگ است.
بیشترین بازدید  6

در صفحات بازدید ش��ده س��ایت،صفحه جس��تجو با 1,680,958 بار بازدید 
رک��ورد دار اس��ت.بعد از این صفحات کلی و اصلی »صفح��ه اصلی«»صاحبان آثار«و  
»صفح��ه مج��الت« در صدر ج��دول بازدید ه��ا هس��تند.اما در می��ان بخش های 
تخصصی،صفحات پایگاه حقوق،صفحات اختصاصی نش��ریات و پایگاه روانشناسی و 

علوم تربیتی به ترتیب باالترین بازدید را داشته اند.
3 صاحبان آثار

در حال حاضر مطالب علمی بیش از 145 هزار صاحب اثر در پرتال جامع علوم 
انسانی نمایه شده است که به هر صاحب اثر صفحه ای اختصاصی برای آرشیو آثار آن 
اختصاص داده ش��ده اس��ت. میزان صاحبان اثر در پرتال در آذر 1391 نسبت به زمان 

مشابه سال گذشته رشد 38 درصدی داشته است.

تعداد بازدیدکنندهمرکزردیفتعداد بازدیدکنندهمرکزردیف
91,910کرمانشاه2,051,94412تهران1
خراسان )رضوی، شمالی، 2

جنوبی(
88,733یزد324,16413

80,390آذربایجان غربی267,05914مازندران3
57,762لرستان244,42215آذربایجان شرقی4
50,862مرکزی240,43316اصفهان5
38,232سیستان و بلوچستان213,00317فارس6
28,537هرمزگان166,55618خوزستان7
28,447چهارمحال و بختیاری121,88419کرمانشاه8
27,841ایالم103,47720گیالن9

19,282سمنان97,41221همدان10
57,761سایر مناطق97,12622زنجان11

•آمار ارائه شده در این جدول فوق بر اساس آمار شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی )ISP( در شهرهای بزرگ کشور می باشد. این بدان معناست که به 
طور مثال منظور از اصفهان در جدول فوق شهر اصفهان و شهرهای تابعه آن می باشند. بر اساس جدول فوق میزان بازدیدکنندگان تهرانی از پرتال جامع علوم 

انسانی در مدت زمان بررسی شده 2,051,944 کاربر )حدود 46 درصد( و میزان بازدید کننده شهرستان 2,445,292 کاربر )حدود 54 درصد( بوده است.

نمونه جدول؛ 
پراکندگی ناحیه ای بازدیدکنندگان داخل کشور از 

 پرتال جامع علوم انسانی

کارگاه تخصصی  آموزشی تحلیل محتوا
کارگاه تخصصی  آموزشی تحلیل محتوا برگزار می شود. ثبت نام برای حضور در این کارگاه که با تدریس  دکتر مهدخت 

بروجردی عضو هیئت علمی گروه ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی و در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار 
می شود،آغاز شده است .این کارگاه یک روزه پنجشنبه 26 بهمن 1391از ساعت  8 تا 16 در سالن حکمت پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی)بزرگراه کردستان، نبش خیابان 64 غربی( برگزار خواهد شد.25 بهمن 1391 آخرین مهلت 

ثبت نام در این کارگاه است .هزینه ثبت نام  500.000 ریال است که دانشجویان با ارائه کارت معتبر از %20 تخفیف برخوردار 
خواهند شد.

دکتر بروجردی در این کارگاه کتاب »تحلیل پیام های رسانه ای« نوشته دانیل رایف استفن لیسی فریدریک جی فیکو که با ترجمه خودش 
منتشر شده را منبع قرار خواهد داد.این اثر در موضوعات مختلف از پوشش خبری کاخ سفید تا نحوه بازنمود زنان و اقلیت ها در آگهی های بازرگانی که 

مخاطبانشان کودکان بوده اند و گزارش های زیست محیطی تا موضوع بحث برانگیز در اخبار داخلی و ... را در منابع متعددی از جمله روزنامه ها، مجله ها، 
رادیو و تلویزیون و وب سایت های جهانی مورد تحلیل محتوایی قرار می دهد

آموزش مکالمه و فرهنگ زبان روسی در پژوهشگاه 
کارگاه آموزشی مکالمه و فرهنگ زبان روسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در حال برگزاری است 

خانم تاتیانا ووروپایوا )میری( متخصص زبان و ادبیات روسی،مدرس این دوره خواهد بود.او که از 5 سال گذشته در ایران زندگی می کند،عالوه بر فعالیت تخصصی 
در حوزه ترجمه متون روسی به فارسی و فارسی به روسی،متخصص مغز و اعصاب از دانشگاه نواسیبیرسک روسیه نیز هست.

این دوره آموزشی در 15 جلسه سه ساعته و در روزهای یک شنبه و سه شنبه از ساعت 15 تا 18 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار  شد 
.هزینه شرکت در این کارگاه برای عموم 150 هزار تومان و برای دانشجویان 50 هزار تومان بود.

پیش از این پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دوره آشنایی با زیان هایی غیر از انگلیسی مانند یونانی را برگزار کرده بود.برگزاری چنین دوره هایی با 
هدف آشنایی دانشجویان و محققان با زبان های دیگر که منجر به دسترسی مستقیم آنها به منابع متنوع غیر انگلیسی زبان می شود در دستور کار پژوهشگاه قرار 

دارد.البته دوره های متنوع آموزش زبان انگلیسی نیز به طور همزمان و با محورهای تخصصی مختلف برگزار خواهد شد.

کارگاه روش تحقیق کیفی با موضوع تحلیل گفتمان
پس از برگزاری مجموعه کارگاه های روش تحقیق کمی پیش��رفته و تکنیکهای آن با تدریس دکتر خلیل کالنتری،کارگاه روش تحقیق 
کیفی با موضوع تحلیل گفتمان نیز در پژوهش��گاه برگزار ش��د.مدرس این دوره دکتر مس��عود کوثری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و سر 
فصل های آن تعاریف و مفاهیم اصلی تحلیل گفتمان،رویکردهای نظری به تحلیل گفتمان و بررسی نمونه های عملی تحلیل گفتمان بود.

این دوره آموزشی که همراه با اجرای کار عملی بود شنبه 18 آذر برگزار شد.هزینه شرکت در این کارگاه برای عموم 50 هزار تومان و برای 
دانشجویان 30 هزار تومان بود.دکتر مسعود کوثری مدرس این دوره که مدتی قبل نیز دوره روش تحقیق کمی را در همین پژوهشگاه برگزار 
کرده بود، اس��تادیار  و مدیر گروه ارتباطات اجتماعی  دانش��کده علوم اجتماعی دانش��گاه تهران اس��ت. وی مدرک کارشناس��ی را در رشته 
جامعه شناسی از دانشگاه فردوسی مشهد )1369(، مدرک کارشناسی ارشد)1375(  و دکتری )1381( را  در رشته جامعه شناسی از دانشگاه 
تربیت مدرس اخذ کرد. عنوان رساله دکتر کوثری در دوره کارشناسی ارشد  » بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت روستائیان خراسان در فعالیت 

های عمرانی« و در دوره دکتری »بررسی عوامل مؤثر بر احساس آنومی سیاسی در شهروندان تهرانی «است. 

معرفی فوری چند کارگاه تخصصی دیگر 
در ماه های گذشته چندین عنوان کارگاه دیگر نیز در پژوهشگاه برگزار شد.کارگاه آموزشی »تاثیر شبکه های اجتماعی و شکاف بین نسلی 
در خانواده« یکی از این موارد بود.این کارگاه به همت گروه بررسی مسائل زنان 6 دی با حضوردکتر خیامی، استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
علوم و تحقیقات و رئیس سازمان نظارت و ارزیابی صدا و برگزار شد. کارگاه »شیوه های فرزند پروری در خانواده«  نیز با حضور دکتر بنی هاشمی، 
مدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران سه شنبه 23 آبان برگزار شد.سه عنوان کارگاه تخصصی ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی در قالب یک 
دوره 13 جلس��ه ای از دیگر برنامه های مهم پژوهش��گاه بودند.دوره های تدوین طرح نامه )پروپوزال(، پایان  نامه نویسی و تدوین گزارش و مقاله 
علمی توس��ط  دکتر یوسف محمدنژاد عالی زمینی )عضو هیئت علمی پژوهشکده ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( تدریس 

شد. تدوین طرح نامه )پروپوزال( به مدت سه  جلسه و پایان  نامه نویسی  هم به مدت پنج جلسه برگزار شد.
»بخش معدن و چالش های فزاینده اقتصادی« با رویکرد  بررسی و شناخت ابعاد امنیت ملی در بازار جهانی با حضور بازیگران جدید عنوان  
کارگاه دیگر برگزار شده بود که  29 آبان با حضور دکتر محمد تقی زاده انصاری عضو هیئت علمی پژوهشگاه برگزار شد..برگزاری دوره آشنایی 
با تصحیح نسخ خطی نیز ادامه دارد.در بخش مقدماتی این دوره که به مبحث منبع شناسی می پردازد، سه نفر از اساتید برجسته حضور دارند. 
در حوزه متون پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و گیاه شناسی استاد دکتر مهدی محقق در 11 جلسه شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 10:30 
الی 12:30 به ارایه بحث می پردازد. اس��تاد س��ید عبداهلل انوار در حوزه متون طبیعی، ریاضی، نجوم، گاهشماری و موسیقی در 11 جلسه 
س��ه ش��نبه ها و چهارشنبه ها ساعت 14 الی 16 تدریس می کند و در حوزه کلیات و منابع علوم عقلی نیز استاد دکتر نجفقلی حبیبی در 

11 جلس��ه یکش��نبه ها و دوش��نبه ها س��اعت 14الی16 به ارایه بحث می پردازد.
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