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 معرفی جویشگر علمی فارسی )علم نت(

ها تابکمقاالت،  های علمی کشور شاملپژوهشسازی نمایهمتعددی در بستر وب وجود دارند که به های پایگاه در حال حاضر 

سازی مقاالت علمی نمایه و پرتال جامع علوم اسالمی به  sidهایی همچون نورمگز، مگیران، پایگاهپردازند. مینامه ها پایانو 

ن باشند که در آمیاغلب مجالت عملی دارای سایت اختصاصی برای خود . پردازندمیمنتشر شده در مجالت علمی کشور 

ج به ای با نام گنامانهسپژوهشگاه ایرانداک در . دهندمیمقاالت پذیرفته شده را به صورت رایگان در اختیار پژوهشگران قرار 

ها نفرانسکشده در  پایگاه سیویلیکا به عنوان نمایه کننده مقاالت منتشر. پردازدمیهای دانشجویی نامهپایانسازی نمایه

 .شودمیشناخته 

 :مانند یهایجنبههایی دارند. تفاوتهای مختلف با یکدیگر جنبهاز ها سامانهکلیه این 

 ارائه سرویس رایگان یا پولی .1

 (نوع مستندات )مقاله کنفرانس، مقاله نشریه، کتاب، پایان نامه .2

 (کامل بودن مستندات )به عنوان مثال پوشش بخشی از مقاالت یک نشریه .3

 و ...( مهندسی، انسانی و اسالمی، پزشکیموضوع مستندات )علوم  .4

 جستجو سریع و مناسب در منابعکیفیت امکانات ارائه شده به پژوهشگر به خصوص  .5

 

های محتوایی، فنی و کاستیها و تفاوتباشند اما میهای متعدد که در حال ارائه خدمات به پژوهشگران پایگاهبا وجود این 

توانند از یک یمینکه امالی شرایطی را ایجاد کرده است که پژوهشگران نه امکان اعتماد کامل به یک سامانه را دارند و نه 

از شده خواهد شد. انجامهای پژوهشجامعیت  نتیجه نهایی این امر افزایش زمان و عدمنظر کنند. صرفسامانه به صورت کامل 

اس کامال احس اهم کنددقیق، با کیفیت و یکپارچه را در کلیه منابع علمی فر یای جامع که امکان جستجوسامانهاین رو نبود 

های سایتنت، ایجاد یک جویشگر علمی در زبان فارسی است که با خزش هدفمند طراحی علمهدف از شود. می

 .کندیمفراهم فارسی علمی و ادغام نتایج مشابه، یک درگاه یکپارچه و جامع را برای دسترسی به منابع علمی 

 

https://elmnet.ir 
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 برخی افتخارات موتور جستجوی علم نت

  وهشگاه علوم و . برگزار شده توسط پژ1395فناوری اطالعات در سال دستاورد برگزیده در پنجمین همایش مدیران

 فناوری )ایرانداک(.

  هشگاه علوم و . برگزار شده توسط پژو1396دستاورد برگزیده در ششمین همایش مدیران فناوری اطالعات در سال

 فناوری )ایرانداک(.

 1398ر سال موضوع حکمرانی و مدیریت د دستاورد برگزیده در یازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال در .

 برگزار شده توسط مرکز فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد  اسالمی
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 نت:علم موتور جستجویمعرفی خدمات 

اکنون مکنیم. ههای مختلف را شناسایی و رفع ایم تا نیازهای پژوهشگران در زمینهنت تالش کردهدر سامانه علم

 خدمات عرضه شده توسط این سامانه عبارتند از:

 جستجو در اسناد علمی فارسی  .1

 پروفایل پژوهشی .2

 استعالم عنوان پژوهش .3

 

 علمی فارسیجستجو در اسناد  .1

ح شده در که با توجه به مالحظات مطردر حوزه جستجوی اسناد علمی فارسی های جویشگر علم نت قابلیتها و ویژگی

 :عبارتند ازهای قبل طراحی شده است قسمت

 وب در شده منتشر فارسی علمی منابع بانک ترینجامع 

 جویشگر این در نشریات و هاکنفرانس در شده منتشر مقاالت و نامه پایانکتاب،  شامل علمی سند میلیون 4 از بیش تاکنون

 و کرده اییشناس را مختلف هایسایت در علمی اسناد همپوشانی اطالعات، هوشمند بررسی با نت علم. است شده ایندکس

 . دهد قرار کاربر اختیار در را تکراری اسناد بدون و جامع بانک یک تا کندمی تالش

 

 های مختلف نمایه کننده اسناد علمیسایتهای یافته شده از یک مقاله در نسخهنمایش تعداد : 1تصویر

به  هده کرده واند را مشاکردههای مختلفی که این مقاله را نمایه سایتتواند لینک می "نسخه ها"کاربر با کلیک بر روی گزینه 

 های دلخواه مراجعه کند.سایتهر یک از 
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 علمی منابع در قوی و استاندارد یکپارچه، جستجوی 

نوع سند امکان فیلتر نتایج بازیابی شده با استفاده از علم نت با فراهم کردن امکان جستجوی ساده و پیشرفته و همچنین 

و قوی را یک جستجوی استاندارد ، آور و کلیدواژهمحل نشر، پدیدسال نشر، نامه(، )مقاله نشریه، مقاله کنفرانس و پایانعلمی 

 BibTex و  endnoteبا فرمت خروجی از منابع یافت شده دهد. همچنین امکان دریافت میدر اختیار پژوهشگران قرار 

 فراهم شده است.نرم افزارهای استناددهی برد در درونجهت 

 خاص موضوع یک با مرتبط های نمایش هوشمند کلیدواژه 

امکانی فراهم شده  نباشند، آشنا خود فعالیتی حوزه با مرتبط هایکلیدواژه تمام با جوان پژوهشگران است ممکن که انجا از

به وی پیشنهاد گردد.  ،گیرندمی قرار حوزه یک در کاربردی نظر از کاربر یجستجو مورد عبارت با که هاییکلیدواژهاست تا 

هایی با عبارت مورد تفاوت  معنایی و لفظی هایی که  ممکن است از نظر این قابلیت با فراهم کردن امکان دستیابی به کلیدواژه

این  .به کار رود خود پژوهشی حوزه از آنان آکاهی افزایش برای ابزاری عنوان به تواندمی جستجوی کاربر داشته باشد

 هایکلیدواژه 2تصویر  شود. درمیصورت هوشمند و با توجه به عبارت مورد جستجوی کاربر به وی پیشنهاد  پیشنهادها به

 .است شده پیشنهاد کاربر به "اینترنت به اعتیاد" عبارت با مرتبط

 

 : نمایش هوشمند کلیدواژه های هم استفاده با عبارت مورد جستجوی کاربر2تصویر 

 کاربر عبارت با مرتبط موضوعات هوشمند زیر پیشنهاد 

 

"مدیریت": پیشنهاد هوشمند زیرموضوعات مرتبط با عبارت مورد جستجوی کاربر 3تصویر   
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 را موضوعات زیر از لیستی کند، شناسایی کلی موضوع یک عنوان را به کاربر جستجوی مورد جویشگر عبارت که صورتی در

گونه که در تصویر زیر نمایش داده شده است، با همان. دهدمی پیشنهاد خود نظر مد موضوع به کاربر بهتر هدایت برای

 .است شده داده پیشنهاد کاربر به "مدیریت" عبارت با مرتبط موضوعات جستجوی کلمه مدیریت زیر

 

 خاص حوزه یک در شده انجام هایپژوهش روند شناسایی 

 برای ایویژه اهمیت دارای مناسب تحقیقی موضوعات انتخاب منظور به حوزه هر داغ موضوعات و هاپژوهش روند از آگاهی

 هایسیاست تدوین و هاتصمیم اتخاذ برای مهم شاخص یک عنوان به تواندمی اطالعات این همچنین. باشدمی پژوهشگران

 جویشگرهای مهم کارکردهای از یکی عنوان به توانمی را اطالعاتی چنین آوردن فراهم. باشد ساز تصمیم مدیران برای کالن

 .گرفت نظر در علمی اسناد و پژوهشگران بین ارتباطی درگاه عنوان به علمی

 شده داده نمایش "اینترنت به اعتیاد" موضوع با مختلف هایسال در شده انجام هایپژوهش روند نمونه صورت به 4تصویر  در

 .مرتبط با این موضوع رخ داده است هایپژوهش در عمده جهش یک 91 سال از است مشخص شکل در که گونههمان. است

 

"اینترنت به اعتیاد" خاص موضوع یک روی مختلف هایسال در شده انجام هایپژوهش : روند4تصویر   

 

 ابرکلمات قالب در پژوهشگران فعالیت حوزه معرفی 

 این پژوهشگران این شناسایی با. است اهمیت دارای مختلف منظرهای از تحقیقاتی حوزه هر در فعال پژوهشگران شناسایی

. شود استفاده ایشان تجربیات از مرتبط، تحقیقاتی فرایندهای در افراد این دانش به لزوم صورت در تا شودمی محقق امکان

 فراهم مرتبط تحقیقاتی حوزه در روز به و جدید هایفعالیت از آگاهی امکان پژوهشگران این فعالیت کردن دنبال با همچنین

 .شودمی
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(بهروز مینایی دکتر آقای نمونه) پژوهشگر یک تحقیقاتی هایفعالیت از : ابرکلمات5تصویر   

. شود کشیده تصویر به پژوهشگران تحقیقاتی حوزه خالقانه رویکرد یک با تا است شده تالش علمی جویشگر طراحی در

 این در. است شده داده نشان  ابرکلمات صورت به محقق یک تحقیقاتی حوزه است شده داده نشان 5تصویر  در که گونههمان

 و شودمی رسم تردرشت اندازه با موضوع عنوان باشد، بیشتر خاص موضوع یک در پژوهشگر هایپژوهش تعداد چه هر نمایش

 .شودمی داده نمایش کوچکتری اندازه با موضوع آن باشد، کمتر موضوع یک در هاپژوهش تعداد چه هر دیگر سوی از

با نام  انپژوهشگر هایپژوهشاطالعات نمایش داده شده در این قسمت بر اساس مشابهت نام پژوهشگران است و ممکن است  

دهد تا یرا م امکان ایجاد پروفایل پژوهشی قابلیتی است که به پژوهشگران این امکانهای یکسان با هم ادغام شود. 

 .کنند. این ویژگی در قسمت بعد توضیح داده می شودهای خود را به صورت مناسب ساماندهی پژوهش

 

 تبلت و انواع موبایل با سازگار و واکنشگرا طراحی  

های سایتبا وجود گسترش تلفن های هوشمند و استفاده کاربران از این ابزارها برای براورده کردن نیاز خود، طراحی اکثر 

باشد. علم نت با طراحی واکنشگرا سعی کرده است تا این محدودیت را از نمینمایه کننده اسناد علمی با این ابزارها سازگار 

 مقابل پژوهشگران بردارد.

 

: طراحی واکنشگرا6تصویر   
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 پروفایل پژوهشی .2

ود و به شته می امروزه پروفایل پژوهشی به عنوان ابزاری مهم برای معرفی رزومه علمی و دستاوردهای پژوهشگران شناخ

ال حاضر . در حهمین دلیل ایجاد و به روز نگهداری پروفایل پژوهشی به یکی از دغدغه های پژوهشگران تبدیل شده است

گران امکان ایجاد پروفایل پژوهشی را برای پژوهش ..، google scholar ،ORCIDهای خارجی متعددی همچون سرویس

ناد علمی ه کردن اسباشد به طوری که برای اضافمیها عدم پوشش اسناد علمی فارسی سامانهاند. چالش اصلی این کردهفراهم 

شی وفایل پژوهانی پرروزرسفارسی، پژوهشگر باید به صورت دستی تک تک اسناد علمی خود را وارد سامانه کند که این امر به

 بر تبدیل می کند. را به امری دشوار و زمان

دهد تا به میان این امکان را به پژوهشگربا رویکردی شبیه به گوگل اسکالر علم نت با طراحی سرویس پروفایل پژوهشی 

ژوهشگر با ت که پنت این اسسادگی پروفایل پژوهشی خود را ایجاد کنند. ویژگی اصلی پروفایل پژوهشی طراحی شده در علم 

تخاب و به راحتی به میلیون سند علمی، اسناد علمی خود را ان 4تواند از بین بیش از میخود های نامو یا وارد کردن نام 

ستجوی جوتور مکار توسط پروفایل خود اضافه کند. همچنین از انجا که فرایند گردآوری اسناد علمی جدید به صورت خود

رتیب تشود. به این میشود، اسناد علمی جدید توسط موتور جستجو شناسایی شده و به پژوهشگر پیشنهاد یمنت انجام علم

 یابد.میزمان الزم برای ایجاد و به روز رسانی پروفایل پژوهشی به صورت چشمگیری کاهش 

ی از طریق وفایل ویک شناسه و آدرس یکتا به کاربر تخصیص داده می شود که پر  با ایجاد پروفایل پژوهشی توسط پژوهشگر

 اشد:بت زیر می صفحه اختصاصی آقای دکتر بهروز مینایی به صورمثال آدرس به عنوان آن آدرس قابل دسترس خواهد بود. 

https://elmnet.ir/eid/J-0045-8488 
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اهد کرد. جاد خوبا ایجاد پروفایل پژوهشی، سامانه به صورت هوشمند اطالعات تکمیلی و مفید مرتبط با پژوهشگر را ای

 .مکار و ..ههای تحقیقاتی پژوهشگر، پژوهشگران حوزههای مختلف، سالهای پژوهشگر در پژوهشاطالعاتی همچون تعداد 

   

 "بهروز مینایی"با پژوهشگر اطالعات تکمیلی و مفید مرتبط 

 

 

 

 

 

 



 
 --- شماره: 

 03/09/1398 تاریخ:

 -- پیوست:

 

  

 114واحد  –مرکز رشد دانشگاه قم  – 41کوچه  –خیابان انقالب  –قم آدرس: 

        info@elmnet.ir         09127549946 - 02538740488تلفن: 

اده دنمایش  های موتور جستجو نیز این اطالعاتقسمتعالوه بر نمایش اطالعات پژوهشگر در صفحه شخصی وی، در سایر 

 شود:میشود که در ادامه به این موارد اشاره می

 نمایش اطالعات و تصویر پژوهشگر در هنگام نمایش اطالعات اسناد علمی وی 

 
 ی علم نتاطالعات پژوهشگر هنگام جستجوی نام وی در موتور جستجو نمایش 

 

 شودمیبا جستجوی نام پژوهشگر، اطالعات مربوط پژوهشگر پیش از نتایج جستجو نمایش داده 
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 نمایش اطالعات پژوهشگر در قسمت پژوهشگران همکار با یک پژوهشگر 

 
 الهام اخوندزاده لیست پژوهشگران همکار با خانم

 

  خاص علمی فعال در یک حوزه  پژوهشگراننمایش اطالعات پژوهشگر در قسمت 

 
 "قوانین انجمنی"پژوهشگران فعال در حوزه 
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های اصلی غهدغدبا توجه به حجم باالی پژوهش های انجام شده در کشور، پیشگیری از انجام تحقیقات تکراری یکی از 

 نوان پژوهشعستعالم باشد. علم نت با ارائه سرویس امیها، مراکز علمی، پژوهشگران و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه

ی اسناد علم رین بانکنامه و مقاله خود را به صورت هوشمند در جامعتپایانکند تا پژوهشگران عنوان میاین امکان را محقق 

 می بررسی کنند. میلیون سند عل 4فارسی با بیش از 

م از از استعال شود و گزارش حاصلمییک لینک یکتا ایجاد استعالم  هریکی از ویژگی های این سرویس این است که برای 

ز طریق این ارا عالم د اصالت استتوانمیبه این ترتیب دانشگاه و یا کنفرانس مربوطه باشد. میطریق این لینک قابل مشاهده 

 یند.لینک یکتا بررسی نما

استفاده  ت رایگانتوانند از این سرویس به صورمیها و نشریات برای بررسی عنوان مقاالت دریافتی کنفرانسدر حال حاضر 

 نمایند.

 

 پایان


