
 کد طرح سال ارسال مجری طرح های در حال اجرا

مصورسازی برون دادهای اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک کشور از 

 طریق پایگاه های استنادی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی 

 25608-136-04-95 1393 رقیه اسکروچی

جامع روند انتشار مطالعات حوزه سالمت پژوهشگران ایرانی نمایه شده در پابمد و  مطالعه

 مدالین فاز اول

 25292-136-04-93 1393 صدقی شهرام

تولید علم از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی دانشکده توان بخشی در نشریات داخلی 

 وخارجی 

 27206-136-05-94 1394 چیهما طال

ارزشیابی وب سایت های به زبان فارسی دارای اطالعات بیماری های مزمن بر اساس معیارهای 

 هون کد، سیلبرگ و دیسرن

 29460-136-02-96 1395 رقیه اسکروچی

های هم تألیفی محققان ایرانی در پژوهش های مرتبط با سیستم تحلیل استنادی و ترسیم شبکه

  2016تا  1990غرافیایی: اطالعات ج
 28776-136-04-95 1395 رقیه اسکروچی

اولویت بندی شیوه های رایج بازاریابی مجموعه های الکترونیکی در کتابخانه های 

 مراتبیدانشگاههای علوم پزشکی ایران: رویکرد تحلیل سلسله 

 31332-136-03-96 1396 رقیه اسکروچی

جستجو در مقاالت مرور نظامند رابطه بین مشارکت کتابداران و کیفیت گزارش راهبرد 

 پژوهشگران ایرانی در حوزه پزشکی
 32607-136-01-97 1397 رقیه اسکروچی

 12820-37-3-97 1397 سیروس پناهی ارائه مدل مفهومی نظام اطالعاتی منابع خاکستری پزشکی در ایران

 14292-37-1-98 1397 لیال نعمتی انارکی ارائه چارچوب مفهومی همیار تصمیم غربالگری بارداری مبتنی بر وب در ایران

 14326-37-1-98 1397 شهرام صدقی ارائه مدل ارتقاء کیفیت نشریات علمی حوزه سالمت ایران

تحلیل استنادی و ترسیم شبکه هم تألیفی مقاالت علمی حوزه علوم گیاهان تراریخته کشاورزی 

 عاتی وب آو ساینسدر پایگاه اطال

 9311529003 1397 رقیه اسکروچی

 33057-136-01-1397 1397 شهرام صدقی ارائه الگوی نظام تامین و پشتیبانی اطالعات آموزش بیماران در ایران

های مطالعات حوزه دیابت برای بهبود طراحی، اجرا و ارایه سیستم استخراج خودکار پیامد

 بالینی تصادفی کارآزمایینگارش مطالعات 
 17591-37-1-99 1398 لیال نعمتی انارکی

 15168-37-2-98 1398 شهرام صدقی تحلیل استنادی مقاالت سلب اعتبار شده ایرانی در پایگاه استنادی اسکاپوس

 بهزیستی به وابسته اعتیاد ترک های¬کمپ در درمانی¬کتاب خدمات ی¬ارائه سنجی¬امکان

 استان تهران
 2695-02-98 1398 لیال نعمتی انارکی

وضعیت کتابخانه های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در ارائه 

 1399اطالعات سالمت به سالمندان در سال 
 17547-37-1-99 1398 لیال نعمتی انارکی

ارزیابی مهارت های کتابداران پزشکی شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک تهران 

 برای ایفای نقش کتابدار پژوهشی
 16671-37-4-98 1398 سیروس پناهی

 عوامل موثر در تجاری سازی دانش در دانشگاه علوم پزشکی ایران از دیدگاه اعضای هیأت

 علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی
 16038-37-3-98 1398 سیروس پناهی

 15367-37-2-98 1398 شهرام صدقی ارائه سیستم توصیه گر داوری مقاله های علمی در حوزه سالمت

 15524-37-2-98 1398 سیروس پناهی / لیال نعمتی آینده نگاری اقتصاد اطالعات سالمت اطالعات

 15019-75-2-98 1398 لیال نعمتی انارکی ارزشیابی عملکرد پژوهشی با رویکرد سناریوآینده نگاری 
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بررسی روند تولیدات علمی حوزه دیابت در رسانه های اجتماعی با استفاده از ابزارهای 

 آلتمتریکس
 17077-37-1-99 1399 شهرام صدقی

یمارستان های آموزشی ارائه مدل مفهومی مستندسازی دانش و تجربیات پزشکان شاغل در ب

 دانشگاه های علوم پزشکی ایران
 19401-37-3-99 1399 سیروس پناهی

 18934-37-2-99 1399 لیال نعمتی انارکی رابطه سطح سواد سالمت والدین و نوجوانان درباره مسائل جنسی

 18607-37-2-99 1399 لیال نعمتی انارکی ارائه مدل مفهومی علم باز در فرایندهای پژوهشی نظام سالمت

 18610-37-2-99 1399 لیال نعمتی انارکی ها در ایرانگروه در حوزه سرطان-ارائه الگوی بهینه سازی فرایند تشکیل علم 

 18358-37-1-99 1399 شهرام صدقی هزینه اثربخشی مداخله افزایش سواد سالمت در بیماران دیابت نوع دو

 21836-37-2-1400 1400 سیروس پناهی پژوهشگران ایرانی مدیریت دانش در حوزه سالمتشبکه هم تالیفی و تحلیل استنادی 

 20797-37-1-0 1400 سیروس پناهی ایران دانشگاهی های¬ارائه ابزار خودکار محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در کتابخانه

 سنجی حوزه های بازی سازی، یادگیری بازی محور و بازی جدی درمقایسه وضعیت علم

 آموزش علوم پزشکی
 20663-37-1-0 1400 شادی اسدزندی

 23099-37-1-1401 1401 لیال نعمتی انارکی ایران در عفونی های¬بیماری حوزه در دانش¬ارایه الگوی مفهومی شبکه

 


