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دا    م 

آفرینبنیان، اشتغالتولید؛ دانشش  
 

 
 
    يو فناور ،یپژوهش ،یآموزش عال يهاها و مؤسسهها، پژوهشگاهمحترم دانشگاه سانیرئ

 1401-1400هاي پایگاه اطالعات علمی ایران (گنج) در سال تحصیلی ها و رسالهنامهمتن پایاندسترسی به تمام :درباره
 

 با سالم و احترام 

 یلیتکم یالتتحص يهاو رساله ها،نامهیانپا یشنهادها،ثبت و اشاعۀ پ امۀنیینآ«فصل سوم  یۀکه بر پا رساندمی استحضار به 
متن به تمام یگانآزاد و را ی؛ دسترس)6/9/1395 تاریخ و/195929 شمارة(» هادر آن یدآوراناز حقوق پد یانتو ص
و  1395از سال  )،GANJ.IRANDOC.AC.IR ی(به نشان» گنج« یرانا یاطالعات علم یگاهها (پارسا) در پاو رساله هانامهیانپا

اطالعات  نامه؛یینآ ینا یۀآغاز شد. بر پا علوم، تحقیقات، و فناوري وزارت يهاها و پژوهشگاهدانشگاه يداربا پرچم
گذارده  همگان در دسترس یرانداكپس از ثبت در ا درنگیبرگ نخست هر پارسا؛ ب 20و  یده،چک ی،شناختکتاب

ماه و  18پس از  ،ارشد یکارشناس هاينامهیانمتن پابه تمام یگانآزاد و را یدسترس نیز چارچوب ین. در همشوندیم
 توانند در هر هفت روز،کاربران می فراهم شد. »گنج«همگان در  يماه از زمان دفاع، برا 30پس از  ،يدکتر يهارساله

 پنج پارسا را دریافت (دانلود) کنند.
 64,727 وارشد  یکارشناس نامۀیانپا 562,300متن به تمام یگانرا ی، دسترس1401-1400 یلیدر سال تحص یه،پا ینبر ا
هزار  172 رساله را 35,449و  نامهیانپا 380,570 متنتمام تحصیلی، سال ین. در ابودفراهم » گنج«در  يدکتر ۀرسال
و  (گنج) یرانا یاطالعات علم یگاهاپ هايینهگنج یر. جدول زکردند دریافت بار هزار 500یلیون و م یک از بیش ،کاربر

 .دهدینشان م 1401-1400در سال تحصیلی  ها راآن آمار دریافت

 گنجینه
 شمار

 (عنوان)
 شمار
 متن)(تمام

 دریافتشمار 
 (بدون تکرار)

 درصد
 دریافت

 دریافتشمار 
 (با تکرار)

 دریافتمیانگین 
 هر مدرك

 3,57 1,359,121 54 380,570 562,300 698,287 ارشد یکارشناس هاينامهیانپا

 5,48 159,163 35 35,449 64,727 100,780 يدکتر يهارساله

 3,65 1,518,284 52 416,019 627,027 799,067 همه

 دراند. آمده یردر جدول ز 1401-1400 تا 1397-1396 یلیسال تحص پنجمتن پارساها در تمام یافتدر یانگینم وشمار 
 اند.شده دریافتبار  هزار 232و  یلیونم ششاز  یشبهم  روي ،پارساهامتن تمام ها،سال این
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 سال
 تحصیلی

 شمار دریافت
 (با تکرار)

 روزانه دریافت میانگین
 (با تکرار) روز 365 در

1396-1397 432,605 1,185 

1397-1398 1,517,026 4,156 

1398-1399 1,580,064 4,328 

1400-1399* 1,184,688 3,246 

1401-1400 1,518,284 4,159 
 .شدنی نبود 1399تا پایان سال از یکم دي  پارساها متنتمامدسترسی به  *

 آمده است. یردر جدول ز یهفت گروه آموزش يبرا 1401-1400 یلیسال تحص درمتن پارساها تمام یافتشمار در
 اند.علوم انسانی بوده یگروه آموزش يشده برا یافتدر يپارساها یشترینب شود،می دیده جدول این در که گونههمان

 گروه رتبه
 شمار دریافت
 (بدون تکرار)

 گروه رتبه درصد نسبی
 شمار دریافت
 (بدون تکرار)

 درصد نسبی

 5,81 24,191 هنر 5 49 204,202 یعلوم انسان 1

 2 9,174 یعلوم پزشک 6 21 88,649 یو مهندس یفن 2

 0,6 2,555 یدامپزشک 7 13 52,500 یهعلوم پا 3

 100 416,019 همه 8,6 35,748 يکشاورز 4

از دانشگاه  هاآن یشترینکه ب کرده دریافت را مؤسسه 543 يپارساها متنتمام، 1401-1400 یلیسال تحص درکاربران 
در  یزن یطباطبائ ۀعالم ومشهد،  ی)، فردوسي(تهران مرکز یآزاد اسالم تربیت مدرس، هايدانشگاه .اندبوده تهران
 آمده است. یرمؤسسۀ نخست در جدول ز 10 يمتن پارساهاتمام دریافتدوم تا پنجم هستند. شمار  هايهیگاجا

 نام مؤسسهرتبه
شمار پارسا
 در گنج

شمار دریافت
 (با تکرار) 

 درصد
 دریافت

 نام مؤسسهرتبه
 شمار پارسا
 در گنج

شمار دریافت
 (با تکرار) 

 درصد 
 دریافت

39,84113,18033,1 یزتبردانشگاه  33,76 63,97421,535 تهراندانشگاه  1

56,4 15,4038,701 اصفهان یصنعت دانشگاه 34,17 57,05119,577 مدرس یتدانشگاه ترب 2

54,4 15,2938,320 پیام نور استان تهراندانشگاه  65,38 24,25915,858)ي(تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم 3

58,8 13,9448,202 یالنگ دانشگاه 44,19 33,91914,988 مشهد یفردوسدانشگاه  4

45,6 17,8898,160 شیرازدانشگاه 71,710 20,56114,751 یعالمه طباطبائدانشگاه  5
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 در جدول زیر آمده است. همان 1401-1400رشتۀ نخست در سال تحصیلی  20پارساها براي  متنتمام شمار دریافت
هاي مدیریت، و رشته شناسی بوده استبراي رشتۀ روان پارسا متنتمام دهد، بیشترین دریافتیگونه که این جدول نشان م

 هاي دوم تا پنجم هستند. حقوق، علوم تربیتی، و الهیات و معارف اسالمی نیز در جایگاه
 

 رشته رتبه
 شمار دریافت

 (با تکرار)
 رشته رتبه

 شمار دریافت
 (با تکرار)

 38,035  یاجغراف 11 122,122  یشناسروان 1

 36,368  یو علوم ورزش یبدن یتترب 12 118,440 یریتمد 2

 34,700 یمیش 13 95,930 حقوق  3

 34,483 یکمکان یمهندس 14 88,277 یتیعلوم ترب 4

 32,245 یعلوم اجتماع 15 79,124 یو معارف اسالم یاتاله 5

 27,047 یخارج یاتزبان و ادب 16 63,827 يکشاورز یمهندس 6

 24,838 حسابداري  17 60,846 عمران یمهندس 7

 24,440 )یريتصو ي(هنرها یتجسم يهنرها 18 53,978 يمعمار 8

 23,655  یمیش یمهندس 19 41,273 یفارس یاتزبان و ادب 9

 23,603 یاسیعلوم س 20 40,571 برق یمهندس 10

 18پارسا ( 20جدول زیر  اند.دریافت کرده 1401-1400سال تحصیلی  درپارسا را  416,019 متنتمام »گنج«کاربران 
  اند.هدریافت کرد تر از دیگر پارساهابیش کاربران دهد کهرساله) را نشان می دونامه و پایان

 پارسارتبه
 شمار 
 دریافت

 پارسارتبه
 شمار 
 دریافت

1 
کیفیت زندگی کاري با  هبررسی رابط نامه:پایان
مورد (بخش صنعت  وري نیروي انسانی دربهره

 )کارکنان صنایع بزرگ استان اردبیل: مطالعه

169 5 
هاي دلبستگی در گري سبکنقش واسطه نامه:پایان

 هاي فرزندپروري و رشد اجتماعیبین سبک
120 

2 
بررسی رابطه هوش معنوي و هوش هیجانی  نامه:پایان

 با شادکامی 
159 6 

مراکز سنجش موفقیت آموزش مجازي در  نامه:پایان
 دولتی و غیرانتفاعی ایران

117 

3 
پیش بینی عملکرد تحصیلی براساس مولفه  نامه:پایان

هاي فرسودگی تحصیلی و نقش میانجی درگیري 
 تحصیلی

154 7 
شناسی مثبت با شادي هاي روانلفهؤرابطه م نامه:پایان

شناختی در گري بهزیستی روانذهنی با نقش واسطه
 آموزانمیان دانش

117 

 8 127 رابطه بین اضطراب و پیشرفت تحصیلی نامه:پایان 4
بینی رضایت شغلی بر اساس پیش نامه:پایان

 112خودکارآمدي شغلی، اشتیاق شغلی و تنیدگی شغلی
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 پارسارتبه
 شمار 
 دریافت

 پارسارتبه
 شمار 
 دریافت

9 
اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر  نامه:پایان

بهزیستی روانشناختی و خودکارآمدي تحصیلی 
 دانشجویان

 93 یادگیري عمیق در شبکه هاي عصبی مه:ناپایان15 111

10
رابطه امید تحصیلی با پیشرفت تحصیلی و  نامه:پایان

بینی خوش ايانگیزه تحصیلی با نقش واسطه
 تحصیلی

108 16
بررسی نقش هیجان و تنظیم هیجان بر  نامه:پایان

 پیشرفت تحصیلی نوجوانان
93 

11
واري در تنظیم ارتباط کارکرد خانواده، دش نامه:پایان

هیجان و ارضاي نیازهاي بنیادین روانشناختی با 
 اعتیادپذیري

103 17
هاي سنجش و ارزشیابی بررسی شیوه نامه:پایان
هاي مجازي در دوران وزان در آموزشآمدانش
 گیري کروناهمه

92 

12

درمانی به شیوه اثربخشی بازي نامه:پایان
کري رفتاري بر اضطراب و نشخوار فشناختی

سال  12تا  6کودکان مبتال به اضطراب فراگیر 
درمانی هاي مشاوره و روانننده به کلینیککمراجعه

 شهر یاسوج

100 18
هاي مدیریتی مدیران تدوین مدل شایستگی :رساله

 بنیاددولتی اثربخش با استفاده از نظریه داده
91 

13
بررسی رابطه بین اضطراب اجتماعی با  نامه:پایان
 زه پیشرفت و عملکرد تحصیلیانگی

100 19
بررسی عوامل موثر بر طالق عاطفی در بین  نامه:پایان

 هل در شهرستان شیروانأزنان مت
90 

14

مقایسه تأثیر سه روش آموزش حضوري،  :رساله
الکترونیکی و تلفیقی بر یادگیري، یادداري، انگیزه 

هاي اجتماعی پیشرفت تحصیلی و مهارت
 تکنولوژي آموزشیدانشجویان رشته 

96 20
بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و رضایت  نامه:پایان

ي ابتدایی شغلی با فرسودگی شغلی معلمان در دوره
 شهرستان گنبدکاووس

88 

باشد و با پشتیبانی  کیفیت پژوهشساز پیشرفت بیشتر در گسترش علم و امید آنکه این خدمت کوچک ایرانداك، زمینه
  فرمایید، سپاسگزارم.بهبودي روزافزون یابد. پیشاپیش از توجهی که میآن مقام گرامی، 

 
 

 با آرزوي توفیق الهی
 زادهمحمد حسن

 رئیس پژوهشگاه


