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 فهرست

 1391فعاليت هاي انجام شده در شش ماهه نخست 

 1391گزارش تحليلي ميزان بازديد از پرتال جامع علوم انساني شش ماهه نخست 

 روند ميزان بازديد از پرتال 

 ماهانه از پرتال جامع علوم انساني ميزان بازديد 

 مقايسه ميزان بازديد كننده و صفحات بازديد شده 

 صفحات و پايگاه هاي پربازديد پرتال 

 ميزان مقاالت تمام متن دريافت شده توسط بازديدكنندگان 

 تعداد يونيك مقاالت دريافت شده از پرتال 

 انپراكندگي ناحيه اي بازديدكنندگان پرتال در سطح جه 

 كشور با بازديدكننده باال از پرتال جامع علوم انساني 20 

 ميزان بازديدكننده به تفكيك قاره هاي جهان 

 پراكندگي ناحيه اي بازديدكنندگان از پرتال به تفكيك شهرهاي جهان 

 پراكندگي ناحيه اي بازديدكنندگان داخل كشور از  پرتال جامع علوم انساني 
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 1391شش ماهه نخست  واحد پرتال جامع علوم انساني م شده درفعاليت هاي انجا

 

آغاز شده بود، مرحله جمع آوري مقاالت اعم  1390در ادامه فعاليت فاز دوم پرتال جامع علوم انساني كه از اوايل سال 
داده جمـع آوري   هزار 160از ميان . به پايان رسيد 91از دانلود يا اسكن مقاالت فاقد نسخه الكترونيك ؛ در فروردين 

هزار داده باقيمانده تا پايان تير مـاه   80از سوي كارشناسان پرتال بررسي شده و  90هزار داده تا پايان سال  80شده، 
 .بررسي شد 91

كـار  . آغـاز شـد   91همزمان با كارشناسي داده هاي موجود كار باالگذاري مقاالت تاييـد شـده در پرتـال از فـروردين     
به طول انجاميد و كار آماده سازي و باالگذاري مقاالت در وب سـايت پرتـال تـا     91پايان خرداد  كارشناسي مقاالت تا

 . به اتمام رسيد 91پايان تير 

هزار مقاله تمام  110به طول انجاميد ، باالگذاري بيش از  91حاصل اين فعاليت در پرتال كه از فروردين تا پايان تير 
هـزار داده بـه صـورت تمـام      220هزار داده علمي كه  300ه هاي علمي پرتال به پرتال و رساندن مجموع داد درمتن 

 .متن است

پس از پايان باالگذاري مقاالت در پرتال كار تكميل اطالعات نشريات، رفع برخي عيوب و مشكالت نمايشي و تكميل 
 تا پايان شهريور انجام پذيرفتبخش جستجو و بروزرساني صفحات مختلف پرتال 
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  1391روند ميزان بازديد از پرتال شش ماهه نخست : 1نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انه از پرتال جامع علوم انسانيميزان بازديد ماه: 1جدول شماره 

 

تعداد  ماه رديف
 روز

تعداد 
 بازديدكننده

صفحات 
 بازديد شده

ميانگين روزانه 
 بازديدكننده

ميانگين روزانه 
 صفحات بازديد شده

 23132 6340 717083 196536 31 فروردين 1

 38599 15024 1196568 465759 31 ارديبهشت 2

 40332 13208 1250300 409452 31 خرداد 3

 23643 9080 732948 281469 31 تير 4

 24584 11547 762090 357950 31 مرداد 5

 27439 11587 850611 359210 31 شهريور 6

 29621 11131 5509600 2070376 186 مجموع
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 1391نخست سال  هماه 6مقايسه ميزان بازديد كننده و صفحات بازديد شده در : 2نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :1تحليل نمودار و جدول شماره 

 روز  186         )91 شهريور لغايت فروردين:(بررسي در گزارشزمان مورد  -1

 فرن 2070376     :در اين مدتاز پرتال  هتعداد كل بازديدكنند -2

5509600     :در اين مدت كل بازديد از صفحات پرتالتعداد  -3

 صفحه 

 نفر 11131          :بازديدكنندگان تعداد ميانگين روزانه -4

 صفحه 29621         :ميانگين روزانه تعداد بازديد از صفحات پرتال -5

 نفر 19700         )ارديبهشت 30( :بيشترين تعداد بازديد كننده در يك روز -6

 صفحه 67076      )خرداد 9( ين تعداد بازديد از صفحات در يك روزبيشتر -7
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 :پيش  هاي ميزان بازديد ماه

 نفر 254600    ):1390آبان  30تا  1( تعداد كل بازديدكنندگان از پرتال  -1

 نفر 338121    ):1390 آذر 30تا  1( تعداد كل بازديدكنندگان از پرتال  -2

 نفر 273967    ):1390 دي 30تا  1(  تعداد كل بازديدكنندگان از پرتال -3

كننده در اين گزارش نسبت به ماه هاي قبل را در موارد زير مي توان ابل توجه در افزايش ميزان بازديدنكته ق*** 

 :نمود خالصه

هـزار   220هزار مقاله تمام متن در سـال گذشـته بـه     110افزايش ميزان مقاالت ارائه شده در پرتال از  -1
 )درصدي ميزان مقاالت 100افزايش ( مقاله تمام متن

 )نشريه 1000بيش از (درصدي تعداد نشريات ارائه شده در پرتال  100جامعيت بيشتر پرتال با افزايش  -2

ارجـاع بيشـتر از طريـق موتورهـاي      آن افزايش رتبه پرتال در بين سايت هاي پربازديد كشور و متعاقـب  -3
 ...جستجو نظير گوگل و 

سخت افزاري و نرم افزاري پرتال و اعتمادسازي در بين مخاطبان بـراي دسترسـي   نكته مهم ديگر ارتقاء  -4
 .سهل الوصول و دائمي به داده هاي موجود در پرتال
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 و پايگاه هاي پربازديد پرتالصفحات : 2جدول شماره 

 

 ميزان بازديد عنوان صفحه رديف

 392315 جستجو 1
 157989 صفحه اصلي 2
 85363 صاحبان آثار 3
 42085 مجالت 4
 23085 پايگاه حقوق 5
 18847 پايگاه روانشناسي 6
 16219 پايگاه مديريت 7
 16040 )پيوندها( پايگاه ها 8
 13983 پايگاه علوم سياسي 9
 13280 پايگاه علوم اجتماعي 10
 11633 پايگاه اقتصاد 11
 11333 پايگاه ادبيات 12
 10105 پايگاه فلسفه و منطق 13
 8895 پايگاه تاريخ 14
 8672 پايگاه علوم اسالمي 15
 5922 پايگاه مطالعات هنر 16
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 ميزان مقاالت تمام متن دريافت شده توسط بازديدكنندگان: 3نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :توضيح نمودار**

 مقاله pdf :   1821755 داراي فايل ميزان مقاالت مشاهده شده  •

 مقاله pdf:   1669957ت شده با فرمت ميزان مفاالت درياف •

 مقاله word :  25409ميزان مقاالت مشاهده شده داراي  فايل  •

 مقاله word:   23286ميزان مقاالت دريافت شده با فرمت  •

 فايل تمام متن 9103   : ميانگين مقاالت دريافت شده در يك روز •
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مي باشند كه متاسفانه به  htmlني داراي فرمت برخي مقاالت موجود در پرتال جامع علوم انسا :نكته مهم** 

 .قابل ارائه نيستعلت ماهيت آنها آمار دقيقي از بازديد آنها 

 

 شده از پرتالتعداد يونيك مقاالت دريافت : 4نمودار شماره 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :توضيح نمودار**
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توسـط  تكـراري  غيرده دا  188634هزار داده تمام متن موجـود در پرتـال    220از ميان  اين مدتدر  •

بوده  Wordيا  Pdfالبته اين آمار مربوط به مقاالت داراي متن ( .كاربران مشاهده و دريافت شده است

 .)را شامل نمي شود Htmlو مقاالت بدون متن و يا تمام متن داراي فرمت 

 

 

 ندگان پرتال در سطح جهانبازديدكنناحيه اي پراكندگي : 5نمودار شماره 
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 كشور با بازديدكننده باال از پرتال جامع علوم انساني 20 : 3اره جدول شم

 صفحات بازديد شده بازديد كننده كشور رديف

 4055343 1504950 جمهوري اسالمي ايران 1
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 213556 203332 اياالت متحده آمريكا 2
 41143 22519 آلمان 4
 26991 16888 بريتانيا 5
 26760 13692 افغانستان 6
اكاناد 7  9226 15908 
 495659 8347 هلند 8
 22801 8219 فرانسه 9

 11751 6846 سوئيس 10
 12525 6670 چين 11
 5106 6374 ژاپن 12
 6746 3893 سوئد 13
 6681 3690 روسيه 14
 4731 3423 مالزي 15
 4642 3067 لهستان 16
 6753 2926 تركيه 17
 5250 2797 هند 19
 3592 2326 نروژ 20

 

 :ضيح جدولتو**

 . كشور جهان از پرتال جامع علوم انساني بازديد نموده اند 147كاربران از  •

 كاربر 1504950  :ميزان بازديد كننده داخل كشور •

 كاربر 565426  :ميزان بازديد كننده خارج از كشور •
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 كننده به تفكيك قاره هاي جهانميزان بازديد: 4جدول شماره 

 

 تعداد بازديد كننده تعداد كشور نام قاره رديف

 1573585 42 آسيا 1
 212716 7 آمريكاي شمالي 2
 83416 35 اروپا 3
 2890 5 اقيانوسيه 4
 11410 40 آفريقا 5
 1347 18 آمريكاي جنوبي 6
 185012 30 ساير مناطق 7

 2070376 177 مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل به تفكيك شهرهاي جهانپراكندگي ناحيه اي بازديدكنندگان از پرتا: 6نمودار شماره 
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جامع علوم انساني  جهان از پرتال ايالت و شهر 7792كاربر از  2070376 اين دورهدر : توضيح نمودار**

 .بازديد نموده اند

 

 

 پرتال جامع علوم انساني از  كشور بازديدكنندگان داخلپراكندگي 
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 ديدكنندگان داخل كشور از  پرتال جامع علوم انسانيبازناحيه اي پراكندگي : 5جدول شماره 
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 شهرهاي بزرگ  رديف
 )مراكز ارائه دهنده خدمات اينترنت(

 صفحات بازديد شده ميزان بازديدكننده

 1948132 709335 تهران 1

 274307 108455 )رضوي،شمالي و جنوبي(خراسان  2

 230449 91051 مازندران 3

 219246 83300 اصفهان 4

 231973 81616 ذربايجان شرقيآ 5

 181342 72718 فارس 6

 123285 46852 خوزستان 7

 128186 39377 كرمانشاه 8

 95247 34650 گيالن 9

 82298 32781 كرمان 10

 78788 29804 زنجان 11

 79701 29587 همدان 12

 68831 27686 يزد 13

 64264 23345 آذربايجان غربي 14

 48768 17958 لرستان 15

 34977 14157 مركزي 16

 30161 12409 سيستان و بلوچستان 17

 32728 9250 چهارمحال و بختياري 18

 23373 9207 هرمزگان 19

 20558 8771 ايالم 20

 13145 4663 سمنان 21

 45584 17977 ساير مناطق 22

 4055343 1504950 مجموع
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 :توضيح جدول

شـركت هـاي ارائـه دهنـده خـدمات       آمار سئه شده در جدول فوق بر اسااآمار ار •

اين بدان معناست كـه بـه طـور مثـال منظـور از      . در شهرهاي بزرگ كشور مي باشد) ISP(اينترنتي 

  .اصفهان در جدول فوق شهر اصفهان و شهرهاي تابعه آن مي باشند

مـدت  بازديدكنندگان تهراني از پرتال جامع علوم انسـاني در   نبر اساس جدول فوق ميزا •

حـدود  ( كاربر 795615 و ميزان بازديد كننده شهرستان) ددرص 47حدود ( كاربر 709335 بررسي شده انزم

 .بوده است) درصد 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


