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: مقدمه
، گردآوري و مرتب سازي منابع اطالعاتی از یک طرف و امکان استناددهی صحیح با جستجو

. سرعت و دقت از چالش هاي مهم پیش روي پژوهشگران بود
شکل گیري و توسعه فناوري هاي اطالعاتی و ارتباطی و رفع شدن مساله محدودیت زمانی و با 

مکانی به منابع اطالعاتی
سطح دسترسی پذیري پژوهشگران به منابع اطالعاتی افزایش یافت  در نتیجه پژوهشگران با 

حجم زیادي از اطالعات مواجه شدن و به ابزاري جهت مدیریت و مرتب سازي منابع اطالعاتی 
.نیاز پیدا کردند 

بدلیل پیچیدگی و زمان بر بودن یادگیري شیوه هاي استناددهی و توجه ویژه داوران مجالت 
علمی به امر استناددهی صحیح ،نرم افزارهاي مدیریت منابع پژوهشی و استناددهی  تولید شدند 



نرم افزارهاي مدیریت منابع پژوهشی و استناددهی
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.وجود شکل گیري این نرم افزار ها همچنان یک چالش اساسی سر راه محققان باقی ماندبا 

 فرض قراردادن طراحی این نرم افزارها بر پایه زبان انگلیسیپیش

 استناددهیزمان ورود منابع اطالعاتی به نرم افزار و همچنین در زمان در
 زبانایجاد محدودیت و دشواري سر راه محققان سایر زبان ها از جمله فارسی

تناددهی وجود این خالء باعث شد تا با مبنا قراردادن نرم افزار محبوب زوترو باعث شکل گیري نرم افزار اس
.پژوهیار شود



؟پژوهیار چیست
ایران در فارسی زبان نرم افزار استناد دهی و سازمان دهی منابع پژوهشی نخستین » پژوهیار«

.که بر پایه نرم افزاراستناددهی زوترو طراحی شده استاست،

پژوهشگران را در امر تحقیق و مستندسازي نتایج پژوهشی، گردآوري، سازمان این نرم افزار 

دهی و ایجاد دسته بندي هاي گوناگون منابع علمی یاري می کند و با بهره مندي از این نرم 

افزار می توانند به گونه مناسبی و بر اساس شیوه نامه استناددهی مورد نظر خود، به 

.بپردازنداستناددهی و درج کتابنامه حاصل پژوهش خود در کتاب، پایان نامه و مقاله 



ذخیره و طبقه بندي اطالعات، استفاده از: داراي قابلیت هاي بسیاري، از جملهاین نرم افزار 

بع همچنین، پیوند محکمی با منا. برچسب هاي مختلف و جست وجوي اطالعات ذخیره شده است

دارد؛ به گونه اي که هنگام جست وجو و بازیابی اطالعات از کتاب، مقاله،  (Online)برخط
اند صفحات وب، تصاویر و ده ها قلم دیداري و شنیداري دیگر، پژوهشگر به طور خودکار می تو

عاتی در منابع خود را در نرم افزار ذخیره کند و سپس با شیوه هاي مختلف به این اقالم متنوع اطال

متخصصان حوزه هاي مختلف علوم می توانند با کمک .متن در حال نگارش خود استناددهی نماید
اب، مقاله، کت(این نرم افزار، به طور هم زمان به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی منابع اطالعاتی 

فارسی و (موردنیاز خود را به طور خودکار از پایگاه هاي اطالعاتی مختلف ) …پایان نامه و 
ه هاي به محیط نرم افزار وارد نمایند و بعد از سازماندهی آن ها با استفاده از شیوه نام) غیرفارسی

.استنادي موجود در نرم افزار به منابع موردنظر استناد دهند



تاریخچه نرم افزار پژوهیار   
وهشگران فقدان نرم افزاري در زمینه مدیریت منابع پژوهشی و استناددهی و متناسب با نیازهاي پژ

رم  افزار را بر آن داشت تا اقدام به تولید ن) نور(ایرانی، مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسالمی 
نماید؛ » پژوهیار«فارسی مدیریت اطالعات و استناددهی به نام 

.استاسالمیتحقیقات کامپیوتري علوم مرکز ، این نرم افزار تولیدبنابراین
مورد تصویب قرار گرفت و از سال بعد فاز تحقیق و 1388ایده اولیه ساخت پژوهیار در سال 

.آغاز شدتهرانپیاده سازي آن در

.  منتشر شد و روي اینترنت قرار گرفت1389اولین نسخه پژوهیار در سال 



کمیل با ت. بودندنسخه آزمایشیسال بعد، نسخه هاي متعددي از این افزونه منتشر شد که همگی3تا 

قم و همزمان با هفته پژوهش در1392فاز اول توسعه نرم افزار، نخستین نسخه رسمی آن در آذر 
در هفته پژوهش عرضه نسخه 1392در ابتدا رایگان بود، اما از سال پژوهیار .و عرضه شدرونمایی 

.رایگان آن متوقف و فروش آن آغاز شد

:  با امکاناتی نظیر1392را از سال » پژوهیار«، نرم افزار )نور(تحقیقات کامپیوتري علوم اسالمی مرکز 

یم مجموعه سازي منابع، سازمان دهی اقالم اطالعاتی و استفاده از ابزارهاي استناددهی خودکار و تنظ

گران ارائه ارجاعات متن بر اساس شیوه هاي استاندارد استنادي چندزبانه داخلی و بین المللی به پژوهش

. کرده است



جویان دو سالی که پس از عرضه نرم افزار با استقبال خوبی از جانب پژوهشگران و دانشدر 

در به صورت دوره هاي منظم» پژوهیار«تحصیالت تکمیلی از این محصول به وجود آمد، 

تلف را در بخش هاي مخ» پژوهیار«نسخه به روزرسانی شده که بهبود و ارتقاي عملکرد 16

رفاکس و گفتنی است، این نسخه ها به صورت افزونه بر مرورگر فای. به دنبال داشته است

. افزونه واژه پرداز ورد نصب می شود

به این نرم افزار اضافه » 5/1ابر پژوهیار نسخه «امکانی دیگر با نام 1393آذرماه سال در 

بیاید و گردید تا دسترسی زودهنگام به منابع و کتابخانه کاربران و پژوهشگران به وجود

یدا کاربران بتوانند در هر زمان و مکانی به داده هاي کتابخانه شخصی خود دسترسی پ

کنند



WSISنامزد جایزه جهانی جامعه اطالعاتی «پژوهیار با وجود نوپا بودن در سطح بین المللی 

.در بخش الکترونیک را در کارنامه خود به ثبت رسانده است» 2016

در حال حاضر، چالش اصلی پیش روي این نرم افزار، ناشناخته بودن آن نزد پژوهشگران و 

.نویسندگان در سطح کشور است



امکانات و قابلیت هاي پژوهیار   
مجموعه  سازي، سازمان  دهی، استناددهی و تنظیم کتابنامه به صورت ماشینی• 

قابلیت نصب و استفاده مستقل از مرورگر• 

»ابر پژوهیار«و حساب کاربري Wordنصب همزمان نـرم افزار به همراه افـزونه • 

لمللیتنظیم ارجاعات متن بر اساس شیوه  هاي استاندارد استنادي چند زبانه داخلی و بین  ا• 

ارتقاء نسخۀ نرم افزار از طریق وب• 

پشتیبانی از سبک هاي خروجی اندنوت، مندلی و زوترو• 



امکان افزودن یادداشت و برچسب به منابع ذخیره شده• 

امکان جستجوي آسان و سریع در میان انبوه اطالعات پژوهشی کاربر• 

»ابر پژوهیار«همزمان  سازي اطالعات و سوابق کاربري مستقل از یک رایانه در • 

قابلیت ذخیره کردن صفحات وب و یادداشت نگاري روي آن ها• 

ایجاد و ویرایش کتاب نامه در انتهاي پژوهش به صورت خودکار • 

...وقرآن، مقـاله، کتاب،پایان  نامه، سایت: امکان استناد به انواع آیتم  هاي اطالعاتی ماننـد• 





















آشنایی کلی با محیط نرم افزارپژوهیار
:می باشدصفحه اصلی پژوهیار شامل سه قسمت می 

:(Toolbar)نوار ابزار
 جدیدمجموعه
کارها
 جدیدآیتم افزودن
جستجوي پیشرفته
افزونه هاي اپرا، گوگل کروم و فایرفاکس

:(Menu bar)منوبار
سربرگ فایل
سربرگ ابزار
سربرگ راهنما
سربرگ ویرایش



 اولستون :
 هاي تکراريآیتم
آیتم هاي دسته بندي نشده
سطل بازیافت
جستجوي برچسبی
ستون دوم  :
 ش هاي مربوط به مجموعه ها و آیتم هاي موجود در آن که انتخاب، حذف، کپی، جابجایی منابع، نمایآیتم

.می شودبرخط انجام نسخه 
 هاانواع پیوست



ستون سوم :
سربرگ یادداشت ها
سربرگ مرتبط
 سربرگ اطالعات
 سربرگ برچسب ها
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