
 وضعیت پايان نامه استاد راهنما سال تصويب عنوان پايان نامه

ارزيابي برون داد علمي مراكزتحقيقات بيومديكال علوم پزشكي تز طريق شاخصهاي ارزيابي برون داد در پايگاههاي 

 استنادي منتخب
1390     

     1390 بررسي مولفه هاي محاسبه سنجش سرانه مطالعه و ارائه راهنما براي محاسبه سرانه مطالعه در ايران

     1390 وضعيت وب سايتهاي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور بر اساس شاخصهاي وب سنجيتعيين 

     1390 بررسي وضعيت خدمات مرجع ديجيتالي در وب سايت كتابخانه هاي مركزي دانشگاههاي دولتي ايران

تنادي علوم جهان و پايگاههاي اس SCOPUSو  ISIارزيابي مكاشفه اي كاربردپذيري صفحات وب پايگاههاي اسنادي 

 اسالم
1390     

بررسي ارتباط بين كيفيت اطالعات فارسي و شاخص هاي ظاهري در صفحات وب مرتبط با سالمت عمومي و ارائه 

 ابزار ارزيابي
1390     

 1علوم پزشكي تيپ بررسي سطوح شاهد محوري و موضوعات هسته پايان نامه ها و رساله هاي پرستاري دانشگاههاي 

 1370 - 1389ايران 
1390     

     1390 رتبه بندي وب سايت هاي دانشكده هاي داروسازي دانشگاههاي ايران با استفاده از ضريب تآثير گذار وب

بررسي كاربرد رايانه هاي جيبي و تلفن هاي هوشمند توسط انترن ها و رزيدنت ها در دو بيمارستان حضرت رسول اكرم 

 : يك مطالعه كيفي 1390و امام خميني )ره( در سال  )ٌص(
1390     

     1390 بررسي ويژگيهاي علمي و عملي كتابداران باليني با تاكيد بر بررسي فعاليت آنان و فرآيند پزشكي مبتني بر شواهد

در درمان بيماران از ديدگاه پزشكان بيمارستانهاي آموزشي شهر  EBMبررسي عوامل تاثيرگذار در استفاده از مقاالت 

 اردبيل
1390     

بررسي معيارهاي ربط مورد استفاده در انتخاب تصاوير پزشكي توسط دانشجويان كارشناسي ارشد بيوراديولوژي 

 1390وفيزيوتراپي دانشگاه علوم پزشكي شيراز:
1390     

     1391 2011ضريب تاثير مجالت هسته پزشكي در موسسه اطالعات علمي :  بررسي ارتباط سطوح شواهد مقاالت و

     1391 تدوين فهرست مستند اسامي انگليسي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران در پايگاههاي استنادي 

     1391 2011-2002ترسيم و تحليل شبكه هاي هم تاليفي مقاالت قلب و عروق ايران در وبگاه علوم :

 خاتمه يافته   1391 ايجاد پيش نمون هستي شناسي گياهان داروئي ايران 

     1391 بررسي عوامل زمينه اي رفتار اطالع يابي كاربران در تعامل با جستجوي بصري در پورتال ابسكو

     1391 پزشكي شيرازبررسي كاربرد شبكه عصبي مصنوعي در ارزيابي كيفيت خدمات كتابخانه مركزي دانشگاه علوم 



     1392 2001-2012ترسيم نقشه علمي علوم دارويي كشورهاي خاورميانه با استفاده از نمايه استنادي علوم : 

بررسي وضعيت استناد به منابع اينترنتي در مقاالت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران نمايه شده در پايگاههاي 

 1389-1391اطالعاتي منتخب در سالهاي 
1392     

استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي در تحليل شاخصهاي عملكرد كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران و شهيد 

 بهشتي
1392     

بررسي نظر مديران و دانشجويان مراكز آموزش مجازي در الويت بندي خدمات كتابخانه هاي مجازي در دانشگاههاي 

 دولتي شهر تهران
1392     

     1393 1393ارزشيابي كيفيت وب سايت هاي فارسي حوزه سرطان بر اساس مقياس وب مد كوال :

اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران و تهران در  Mو  H1بدون خوداستنادي،  Hارزيابي شاخص هاي 

 1387-1391پايگاه استنادي اسكوپوس در سال هاي 
 ادر دست اجر دكتر اسكروچي 1394

تحليل استنادي و ترسيم نقشه علمي توليدات پژوهشگران ايراني در زمينه ژنتيك و سلول هاي بنيادي نمايه شده در 

  2015پايگاه نمايه استنادي علوم تا سال 
1394     

 در دست اجرا دكتر صدقي 1394 بررسي تاثير كتابخانه هاي عمومي شهر تهران در ارتقاي سالمت روان از ديدگاه كاربران 

 خاتمه يافته دكتر صدقي 1395 بررسي سطح مهارت هاي سواد سالمت بيماران ام اس ايران

 خاتمه يافته خانم محقق 1395 رتبه بندي معيارهاي انتخاب نرم افزار كتابخانه اي تحت وب دانشگاه هاي كشور بر اساس روش فرايند تحليل شبكه

بررسی سطح سواد اطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران بر اساس مدل آیزنبرگ و برکویتز
 خاتمه يافته كتر صدقيد 1395

مقایسه سطح سواد سالمت شهروندان عضو و غیرعضو خانه های سالمت مستقر در منطقه بررسی 

 شهرداری تهران 4
 خاتمه يافته دكتر پناهي 1395

رتبه بندی پایگاه های اطالعاتی پزشکی مبتنی بر شواهد با استفاده از معیار ارزیابی اوید به روش 

 تحلیل سلسله مراتبی
 در دست اجرا دكتر اسكروچي 1395

 رادر دست اج خانم محقق 1395 ارائه الگوي همكاري بین كتابخانه هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي شهر تهران

تحليل استنادي و ترسيم نقشه علمي توليدات پژوهشگران ايراني در زمينه سلول هاي بنيادي نمايه شده در پايگاه نمايه 

 2015استنادي علوم تا سال 
 خاتمه يافته دكتر صدقي 1395

 در دست اجرا دكتر صدقي 1395 تعيين سطح مهارت هاي سواد سالمت بيماران عضو انجمن ام اس ايران

 در دست اجرا خانم محقق 1395 ارائه الگوي همكاري بين كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي شهر تهران

 خاتمه يافته دكتر صدقي 1395 بررسي وضعيت دانش و استفاده پزشكان از منابع پزشكي مبتني بر شواهد 
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ونده الكترونيك سالمت طراحي مدل مفهومي سيستم گزارش دهي آزمايشگاه جهت تبادل داده با سامانه پر

 خاتمه يافته دكتر لنگري زاده 1395 ايران

 خاتمه يافته دكتر آيت الهي 1395 امكان سنجي به كارگيري فن آوري هاي مبتني بر وب و تلفن همراه براي زنان باردار پرخطر

 در دست اجرا دكتر صدوقي 1395 ايجاد سيستم پيش بيني زردي نوزادان بر اساس الگوريتم ماشين بردار پشتيبان

 در دست اجرا دكتر احمدي 1395 ايجاد مجموعه حداقل داده هاي نظام مديريت اطالعات براي مراكز سالمندان در ايران

 در دست اجرا دكتر لنگري زاده 1395 ارائه مدل مفهومي پرونده سالمت فردي براي بيماران مبتال به اوتيسم

 خاتمه يافته دكتر نعمتي 1396 رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و سالمت کتابداران دانشگاه های دولتی استان یزد

 خاتمه يافته دكتر پناهي 1396 ارزيابي مهارت هاي كتابداران شاغل در كتابخانه هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران، تهران و شهيد بهشتي

بررسی رفتار اطالع یابی سالمت زنان نخست باردار و نخست زای مراکز بهداشت شمال غرب 

 تهران
 خاتمه يافته ر پناهيدكت 1396

 خاتمه يافته دكتر صدقي 1396 ارزيابي عملكرد وب سايت هاي دانشگاه علوم پزشكي ايران در بازتاب طرح تحول سالمت

 خاتمه يافته دكتر نعمتي 1396 بررسي فعاليتهاي ترجمان دانش اعضاي هيات علمي كتابداري در ايران

يان پزشكان شاغل در بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم شناسايي و رتبه بندي موانع اشتراک دانش م

 پزشكي زنجان
 خاتمه يافته دكتر نعمتي 1396

 خاتمه يافته دكتر صدقي 1396 بررسي موانع استفاده از پزشكي مبتني بر شواهد از ديدگاه دستياران پزشكي مركز آموزشي درماني فيروزگر

عملكرد موتورهاي جستجو پايگاه اطالعاتي تخصصي پزشكي در بازيابي و ميزان ربط مباحث حوزه سرطان با بررسي 

 استفاده از كليدواژه هاي مهار شده
 در دست اجرا دكتر نعمتي 1396

 خاتمه يافته دكتر آيت الهي 1396 ارائه برنامه كاربردي مبتني بر تلفن همراه هوشمند براي ارزيابي و تخصيص دليريوم در بيماران سوختگي

 خاتمه يافته دكتر لنگري زاده 1396 ارائه مدل مفهومي پرونده سالمت فردي براي بيماران مبتال به اوتيسم

در بيمارستان  PACSارزيابي وضعيت شاخص هاي عملكردي بخش راديولوژي قبل و بعد از پياده سازي 

 نهم دي تربت حيدريه
 يافته خاتمه دكتر شيخ طاهري 1396

 خاتمه يافته دكتر شيخ طاهري 1396 ارائه مدل مفهومي پرونده الكترونيك پزشكي براي بيماري هاي قلب و عروق

 خاتمه يافته دكتر آيت الهي 1396 بررسي عوامل موثر بر به كارگيري فناوري اطالعات سالمت در مديريت بيماري ديابت

 خاتمه يافته دكتر لنگري زاده 1396 مدل منطقي نرم افزار آموزشي خود مراقبتي بيماران مبتال به سيروز كبديارائه 
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تحليل استنادي و ترسيم شبكه هم تاليفي مقاالت علمي حوزه علوم گياهان تراريخته كشاورزي در پايگاه اطالعاتي وب 

 آوساينس
 خاتمه يافته دكتر اسكروچي 1397

 در دست اجرا خانم محقق 1397 ربيان بهداشت مدارس در سواد سالمت دانش آموزان شهر بيرجندبررسي نقش م

 خاتمه يافته دكتر حسين احمدي 1397 ايجاد داشبورد مديريت بخش انكولوژي بيمارستان

 خاتمه يافته دكتر حسين احمدي 1397 پستان تحت شيمي درمانيارائه برنامه كاربردي خود مراقبتي مبتني بر تلفن همراه براي بيماران مبتال به سرطان 

 خاتمه يافته دكتر لنگري زاده 1397 ارائه برنامه كاربردي آموزشي مبتني بر تلفن همراه هوشمند براي اختالل طيف اوتيسم

 


