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 انیمیرح محمد دکتر یجناب آقا

 تهران دانشگاه یپژوهش و فناور یگرام معاون

 ساز )پُرسا(نامهپرسش ةسامانآغاز به کار موضوع: 

 

 با سالم و احترام

فرایند پژوهش، پژوهشگاه علوم و  سازیِدر آسانرساند که در پاسخ به نیاز پژوهشگران کشور به استحضار می

اندازی کرده ، راهPORSA.IRANDOC.AC.IRدر نشانی  را ساز )پُرسا(نامهفناوری اطالعات ایران )ایرانداک(، سامانة پرسش

تحلیل ای برخط برای یاری پژوهشگران در گردآوری و و در دسترس همة پژوهشگران کشور گذارده است. پُرسا، سامانه

نیازهای  ارچوب استانداردهای روز و بر پایةهوشمند، در چ های نوین است. این سامانةفناوری های پژوهشی باداده

های خود نامهکند تا پرسشوکارها کمک میها و کسبپژوهشگران ایرانی استوار است. پُرسا به پژوهشگران و سازمان

های گوناگون و های دریافت شده را در گزارشویان پخش کنند و دادهگرا به آسانی بسازند و آن را در میان پاسخ

 افزارهای آماری ببرند. ها را برای تحلیل بیشتر به نرمای ببینند و اگر خواستند، این دادهحرفه

نامه های جورواجور، پخش پرسشنامه با پرسشهای بسیاری را مانند ساخت پرسشساز، توانمندینامهسامانه پرسش

پردازی برای کاربران گویان، و دادهها از پاسخها، دریافت پاسخنامهگویی به آن، ردگیری پرسشو درخواست برای پاسخ

های آماری، برآورد پویای ضریب آلفای کرونباخ، ها و تحلیلهایی مانند ساخت گزارشکند. پُرسا توانمندیفراهم می

افزار آماری دار و فایل آماده برای کاربرد در نرموزن« اکسل»نمایش نمودارهای گوناگون، و دریافت فایل 

کند تا پژوهشی آسان و خوشایند را به برای کاربران فراهم می در بر دارد. پُرسا همة این خدمات را نیز را« اساسپیاس»

 بیشتری برند.  نند و از دستاوردهای کار خود بهرةانجام رسا

 آن یبانیپشت با و باشد در کشور علم پیشبرد و پژوهش شرفتیپ سازنهیزم رانداک،یا کوچکِ  خدمت نیا آنکه دیام

 .مسپاسگزار د،ییفرمایم که یتوجه از شیشاپیپ .ابدی روزافزون یبهبود یگرام مقام
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