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 سرسخن

 یکپارچگی نظامهای مذیریت پژوهشاشتراک داده های پژوهشی و به سوی 

ای ذُـتَجِ ػوِ ـگزاسی دس ایي ػشصشهبیِـبِ پژٍّص ٍ سشٍص ـبی اهـّداًطگبُ

اًذ. ای بشای تَلیذ داًص ٍ تَلیذ ثشٍت یبفتِشصِ گستشدُػکٌٌذ. آًْب ایي ػشصِ سا هی

دٍلتی )بَیژُ ٍصاستخبًِ ّب ٍ هشاکض پژٍّطی( اقذام ّب، بسیبسی اص سبصهبًْبی ّوچَى داًطگبُ

کٌٌذ. بشًٍذاد ّوِ ایي ّبی گًَبگَى پژٍّطی ٍ بْشُ گیشی اص ًتبیج آًْب هیبِ اجشای طشح

تَاًذ دس بشًبهِ ّب ٍ اطالػبت پژٍّطی است کِ هیّب، تَلیذ حجن ػظیوی اص دادُفؼبلیت

ّب دس سطَح هلی، استبًی ٍ هحلی هَسد بشًبهِّب، ٍ اسصیببی ًتبیج سیضی، پیبدُ سبصی بشًبهِ

ّب فشاتش اص ّذف اٍلیِ سبصهبًی استفبدُ تَاى اص ایي دادُاستفبدُ قشاس گیشد. آضکبس است کِ هی

تَاًذ دس سبیش هَاسد، چِ بشای ّبی پژٍّطی هیکشد. بِ بیبى دیگش، بخص ػظیوی اص دادُ

ّبی کبسبشد دس صهیٌِ ٍ چِ بشای ،ّوپَضبًیّبی جذیذ ٍ جلَگیشی اص تکشاس ٍ تؼشیف طشح

ٍّطی اص اسصش افضٍدُ ببالیی ّبی پژدادُ دیگش هَسد استفبدُ قشاس گیشد. بش ایي اسبس،

 بشخَسداسًذ.

ّب ٍ ّب، سبصهبىّب، پژٍّطگبُدسػیي حبل، هسئلِ اسبسی آًست کِ داًطگبُ

ّب ّبیی بِ آىاص چِ ساُ ّب آگبُ ضًَذ ٍپژٍّطگشاى چگًَِ اص ٍجَد ایي حجن بضسگ دادُ

ّب دس ایشاى ٍ رٌّیت هذیشاى، چِ هَاًؼی دس ایي دستشسی یببٌذ؟ بب تَجِ بِ سبختبس سبصهبى

ش چٌیي ـکبس است کِ ًظیـتَاى بش آًْب فبئق آهذ؟ آضصهیٌِ هطشح ّستٌذ ٍ چگًَِ هی

هلی،  اًذ دس سطحی اص آًْب تَاًستِـَد داسد اهب بشخـَسّب ًیض ٍجــای دس سبیش کطهسئلِ

ّبی پژٍّطی اجشا کٌٌذ تب کوتش هطکلی دس ایي ّبیی سا بشای هذیشیت ٍ اضتشاک دادُطشح

  ٍّطگشاى قشاس گیشد.ژساستب دس بشابش پ

تَاى دس ّبی پژٍّطی، ًخستیي گبم سا هیبشای ػولی ضذى اضتشاک دادُ

بشداضت. آضکبس دس داًطگبّْب ٍ سبیش سبصهبًْب ّبی هذیشیت پژٍّطی سبهبًِاستبًذاسدسبصی 



 دو

ّبی ّب ٍ استبًذاسدّبی ًبّوخَاى دس ثبت ٍ هذیشیت طشحاست کِ ٍجَد اًَاع فشهت

آیذ. دس ایي صهیٌِ، الصم است بب استفبدُ اص ٍّطی یک هبًغ بضسگ بِ ضوبس هیژپ

ای ٍ هیبًکٌص پزیشی، ًسبت بِ استبًذاسدّبی جْبًی ٍ هلی ٍ بَیژُ استبًذاسدّبی فشادادُ

تالش کشد. ساُ اًذاصی  ّبگضاسش طشح ّب ٍ اطالػبتتسْیل تببدل دادُ سبصی ٍّوخَاى

ّبی پژٍّطی دس ٍاقغ یک اقذام ػولی دس ّب ٍ گضاسشّبی هلی بشای ثبت پیطٌْبدُسبهبًِ

ّب دس پضٍّطگبُ ػلَم ٍ فٌبٍسی ساُ اًذاصی سبهبًِ پبیبى ًبهِ ،ایي ساستبست. بشای ًوًَِ

لَة بِ ضوبس آیذ. افضٍى بش اطالػبت پبیبى ًبهِ ّب، هب بِ تَاًذ یک الگَی هطاطالػبت هی

ّب اجشا ضذُ ٍ یب دس دست ّب ٍ پژٍّطگبُّبی پژٍّطی کِ دس ٍصاستخبًِاطالػبت طشح

این آى سا آغبص ایي یک اقذام بضسگ ٍ هْن هلی است کِ ٌَّص ًتَاًستِ اجشاست ًیبص داسین.

 کٌین.

ّبی ّب ٍ طشحّب ٍ هجشیبى پبیبى ًبهِژٍّطگبُّب، پتَاى داًطگبُدس دٍهیي گبم، هی

ّب پبیبى ًبهِپژٍّطی سا بش آى داضت ٍ هلضم ًوَد کِ ًِ تٌْب فبیل پیطٌْبدُ ٍ گضاسش ًْبیی 

سا دس قبلبی ّبی آهبسی( )اص جولِ دادُّب ّبی هشتبط بب پژٍّصّب، بلکِ فبیل دادُطشحٍ 

پژٍّص قشاس داد تب بِ سبدگی قببل دستشس ببضذ. تبًذاسد ٍ قببل تببدل دس سبهبًِ هذیشیت اس

گیشی اص آى ببیذ هذیشیت ضذُ ببضذ صیشا اهکبى آضکبس است کِ دستشسی بِ ایي سبهبًِ ٍ بْشُ

آضکبس است کِ دس  ّب جٌبِ ػبم ًذاضتِ ٍ استفبدُ اص آًْب هحشهبًِ تلقی ضَد.داسد بشخی دادُ

ی، اجشایی، ٍ حقَقی هَاجِ ضَین ّبی فٌّلصای ًذاسین ٍ هوکي است بب چبایي صهیٌِ تجشبِ

 تَاًذ دس ایي هَسد ساّگطب ببضذ. هی ی دیگشاهب تجشبِ بشخی کطَسّب

ّبی گًَبگَى ایي سبهبًِ دس جْت سؤیت سَهیي گبم، تکویل ٍ تَسؼِ قببلیت

پزیشی ٍ استفبدُ پزیشی است. دس ایي صهیٌِ الصم است اص آخشیي دستبٍسدّبی فٌبٍسی 

ّب( استفبدُ ای ٍ هبًٌذ آىستجَّبی پیطشفتِ، جستجَی هؼٌبیی، اصطالحٌبهِجاطالػبت )

ًوَد. دس ایي ساستب، تجشبِ ٍ داًص هتخصصبى ػلَم سایبًِ ٍ ًیض هتخصصبى ػلن اطالػبت ٍ 

 داًص ضٌبسی ساّگطبست. 



 سه

ّب ٍ ّوِ ًْبدّب ٍ هشاکض پژٍّطی ببیذ بِ هٌظَس سشاًجبم آًکِ دٍلت، داًطگبُ

ّبی تکشاسی دس پژٍّص ٍ فشاّن کشدى بستش اجشایی بشای اضتشاک شف ّضیٌِجلَگیشی اص ص

ی ٍ اقذام ّبی هذیشیت پژٍّص، تَجِ جذّّبی پژٍّطی ٍ ایجبد یکپبسچگی دس سبهبًِدادُ

ّب بشای اجشای چٌیي طشحی ػولی ًوبیٌذ. اختصبظ دسصذی اص بَدجِ پژٍّطی ایي دستگبُ

 ّب جلَگیشی کٌذ.ای اص سشهبیِظِتَاًذ اص ّذس سفتي بخص قببل هالحهی
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