
 وضعیت استاد راهنما تصویبسال  پایان نامهعنوان 

 چارچوب براساس ایران پزشکی علوم هایدانشگاه هایکتابخانه در اینفودمیک مدیریت وضعیت تحلیل

 جهانی بهداشت سازمان شایستگی
 در حال اجرا نعمتی دکتر 1401

 در حال اجرا دکتر صدقی 1401 19-کووید موردی مطالعه: پاندمی دوران در سالمت اطالعات حاکمیت الگوی ارائه

 در حال اجرا دکتر پناهی 1401 19 کووید پاندمی با مرتبط نادرست اطالعات با مقابله در پزشکی کتابداران نقش

 پستان سرطان از بهبودیافته زنان شدهگرفتهنادیده اطالعاتی نیازهای رفع کاربردی برنامه مفهومی مدل ارائه

 ایران در
 در حال اجرا دکتر صدقی 1401

اتی های اطالعبررسی تولیدات علمی کشورهای خاورمیانه و عضو ناتو در حوزه بیوتروریسم در پایگاه

 منتخب
 خاتمه یافته دکتر صدقی 1401

 خاتمه یافته دکتر صدقی 1400 19_بررسی رفتار اطالع یابی ساکنان بخش مرکزی تالش در خصوص بیماری کووید

 در حال اجرا دکتر صدقی 1400 بارگذاری شده ی حوزه ی کرونا در اینستاگرام پزشکان تاثیرگذار ایرانی تحلیل محتوای

های نسل سوم از دیدگاه اعضای هیات علمی عوامل موثر بر تولید علم در راستای تحقق اهداف دانشگاه

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

1400 
 یافته خاتمه دکتر نعمتی

 زشکیپ علوم دانشگاه سالمت گذاری¬سیاست و مدیریت حوزه های¬سیاستی پژوهشبررسی تاثیرات 

 1398-1393 های¬سال در ایران
 خاتمه یافته دکتر پناهی 1400

 اجرا حال در دکتر نعمتی 1400 پزشکی رسانی اطالع و کتابداری رشته در پاسخگو آموزش بر موثر عوامل وضعیت بررسی

 یافته خاتمه دکتر صدقی 1400 19-کشورهای منتخب در حوزه بیماری کوویدبررسی تولیدات علمی ایران و 

 یافته خاتمه دکتر پناهی 1400 آنها استنادی تحلیل و پزشکی پایه علوم حوزه در شده اعتبار سلب مقاالت هایویژگی

 نقش شبکه های اجتماعی در ارتباطات علمی دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی

 ایران

1400 
 خاتمه یافته دکتر پناهی

 یافته خاتمه دکتر نعمتی 1399 های مدیریت دانش در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانکاربرد مولفه

 یافته خاتمه دکتر صدقی 1399 سال در شهر سمنان 15-18تاثیر اینستاگرام بر سواد سالمت زیبایی پنداره دختران 

 یافته خاتمه دکتر نعمتی 1399 هیجانی و کارآفرینی در کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتیرابطه بین هوش 

های سنجش میزان سواد اخالقی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران در شبکه

 اجتماعی
 یافته خاتمه دکتر صدقی 1399

 اجرا حال در دکتر صدقی 1399 دو نوع دیابت بیماران در سالمت سواد افزایش مداخله اثربخشی - هزینه
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 یافته خاتمه دکتر نعمتی 1399 هاتحلیل استنادی و آلتمتریکس تولیدات علمی کشورهای منتخب خاورمیانه در ابرمجله

 خاتمه یافته صدقی دکتر 1398 سالمت علوم و اسالمی معارف ایرشته بین هایپژوهش توسعه مرکز پژوهشی هایاولویت بررسی

 خاتمه یافته دکتر نعمتی 1396 های دولتی استان یزدرابطه بین توانمندسازی روانشناختی و سالمت کتابداران دانشگاه 

 خاتمه یافته دکتر پناهی HIV        1396 هب مبتال بیماران درمان به پایبندی  و سالمت سواد در برخط اجتماعی های شبکه نقش الگوی ارائه

 خاتمه یافته پناهیدکتر  1396 بررسی رفتار اطالع یابی سالمت زنان نخست باردار و نخست زای مراکز بهداشت شمال غرب تهران

 خاتمه یافته دکتر صدقی 1396        دو نوع دیابت موردی مطالعه: ایران در غیرواگیردار های بیماری اطالعات تجویز نظام الگوی ارائه

 خاتمه یافته دکتر پناهی 1396       ایران درمانی-آموزشی مراکز برای بالینی اطالعاتی خدمات مفهومی مدل ارائه

 آموزان دانش سالمت سواد مهارت بر آن اثربخشی تعیین و دو نوع دیابت آموزش بازیواره طراحی

        تهران شهر دبیرستانی
 خاتمه یافته دکتر صدقی 1396

 خاتمه یافته دکتر صدقی 1396 ارزیابی عملکرد وب سایت های دانشگاه علوم پزشکی ایران در بازتاب طرح تحول سالمت

 خاتمه یافته دکتر نعمتی 1396 ترجمان دانش اعضای هیات علمی کتابداری در ایرانبررسی فعالیتهای 

شناسایی و رتبه بندی موانع اشتراک دانش میان پزشکان شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به 

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 خاتمه یافته دکتر نعمتی 1396

 خاتمه یافته دکتر پناهی 1396        ایران رد پزشکان بین سالمت دانش مدیریت تسهیل برای اجتماعی های رسانه نقش مفهومی الگوی ارائه

بررسی موانع استفاده از پزشکی مبتنی بر شواهد از دیدگاه دستیاران پزشکی مرکز آموزشی درمانی 

 فیروزگر
 خاتمه یافته دکتر صدقی 1396

اطالعاتی تخصصی پزشکی در بازیابی و میزان ربط مباحث بررسی عملکرد موتورهای جستجو پایگاه 

 حوزه سرطان با استفاده از کلیدواژه های مهار شده
 خاتمه یافته دکتر نعمتی 1396

 خاتمه یافته دکتر صدقی 1396 بررسی سطح مهارت های سواد سالمت بیماران ام اس ایران

دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید ارزیابی مهارت های کتابداران شاغل در کتابخانه های 

 بهشتی
 خاتمه یافته دکتر پناهی 1395

 با شورک پزشکی علوم دانشگاههای کتابخانههای در ابری رایانش بکارگیری بر موثر عوامل رتبهبندی

    شبکهای تحلیل فرایند از استفاده
1395 

دکتر 

 اسکروچی
 خاتمه یافته

 تحلیل روش هب اوید ارزیابی معیار از استفاده با شواهد بر مبتنی پزشکی اطالعاتی پایگاههای بندی رتبه

       مراتبی سلسله
1395 

دکتر 

 اسکروچی
 خاتمه یافته

http://research.iums.ac.ir/payannameh/view_tarh_form.phtml?admin=mirchp&seed=eVEFZRxjw5s6fkf09Rdyf6qWa4TnvcvEZui3wCsgnqueYoH&cod_tarh=9311529006
http://research.iums.ac.ir/payannameh/view_tarh_form.phtml?admin=mirchp&seed=4FQn4Zeotdoca4Z6yApjSNdm8nAB1PgdvXTT82IqKwfcdohm8&cod_tarh=9311529012
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 1395       دانشجویان الکترونیک سالمت سواد میزان تعیین منظور به فازی خبره سیستم ارائه

دکتر 

 اسکروچی
 خاتمه یافته

انتخاب نرم افزار کتابخانه ای تحت وب دانشگاه های کشور بر اساس روش فرایند رتبه بندی معیارهای 

 تحلیل شبکه
 خاتمه یافته خانم محقق 1395

بررسی سطح سواد اطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی 

 ساس مدل آیزنبرگ و برکویتزایران بر ا
 خاتمه یافته دکتر صدقی 1395

 از یرانا پزشکی علوم دانشگاه عمومی پزشکی دانشجویان و کتابداران استفاده و آگاهی میزان بررسی

 هوشمند همراه گوشیهای روی بر پزشکی رسانی اطالع کاربردی های برنامه
 خاتمه یافته دکتر نعمتی 1395

 و دسنجیاستنا های روش با علوم استنادی پایگاه در ایران کودکان پزشکی حوزه علمی تولیدات بررسی

        2010-2015: آلتمتریکس
 خاتمه یافته دکتر نعمتی 1395

 4بررسی مقایسه سطح سواد سالمت شهروندان عضو و غیرعضو خانه های سالمت مستقر در منطقه 

 شهرداری تهران
 خاتمه یافته دکتر پناهی 1395

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

 سلسله مراتبی
1395 

دکتر 

 اسکروچی
 خاتمه یافته

 از ستفادها خصوص در شهیدبهشتی و تهران ایران، پزشکی علوم های دانشگاه کتابداران دیدگاه بررسی

 ای کتابخانه خدمات در 2 وب ابزارهای
 خاتمه یافته دکتر پناهی 1395

 خاتمه یافته خانم محقق 1395 ارائه الگوی همکاری بین کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران

 خاتمه یافته دکتر نعمتی 1395       مدکوال وب شاخص اساس بر ایرانی -اسالمی طب حوزه فارسی وبسایتهای ارزیابی

تحلیل استنادی و ترسیم نقشه علمی تولیدات پژوهشگران ایرانی در زمینه سلول های بنیادی نمایه شده در 

 2015پایگاه نمایه استنادی علوم تا سال 
 خاتمه یافته دکتر صدقی 1395

 خاتمه یافته دکتر صدقی 1395 تعیین سطح مهارت های سواد سالمت بیماران عضو انجمن ام اس ایران

 خاتمه یافته دکتر صدقی 1394 بررسی وضعیت دانش و استفاده پزشکان از منابع پزشکی مبتنی بر شواهد 

 گاههایپای در مجالت پذیرش معیارهای با ایران پزشکی حوزه زبان انگلیسی مجالت مطابقت ارزیابی“

 2014(اسکوپوس) و( مد پاب) ،( آی اس آی) اطالعاتی
 خاتمه یافته دکتر صدقی 1394

 نمایه بنیادی ایه سلول و ژنتیک زمینه در ایرانی پژوهشگران تولیدات علمی نقشه ترسیم و استنادی تحلیل

 2015 سال تا علوم استنادی نمایه پایگاه در شده
 خاتمه یافته دکتر صدقی 1394

http://research.iums.ac.ir/payannameh/view_tarh_form.phtml?admin=mirchp&seed=48QMCler0YHXod1be2ZksvbY3NPazfyxz308wlNlo0av7n83k&cod_tarh=9311529009
http://research.iums.ac.ir/payannameh/view_tarh_form.phtml?admin=mirchp&seed=48QMCler0YHXod1be2ZksvbY3NPazfyxz308wlNlo0av7n83k&cod_tarh=9311529009
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http://research.iums.ac.ir/payannameh/view_tarh_form.phtml?admin=mirchp&seed=48QMCler0YHXod1be2ZksvbY3NPazfyxz308wlNlo0av7n83k&cod_tarh=9311529007
http://research.iums.ac.ir/payannameh/view_tarh_form.phtml?admin=mirchp&seed=eSh4Dtpog8hWr381twqRHZ36485bf789YWpnBRZKyymOFA8c&cod_tarh=9311529011
http://research.iums.ac.ir/payannameh/view_tarh_form.phtml?admin=mirchp&seed=eSh4Dtpog8hWr381twqRHZ36485bf789YWpnBRZKyymOFA8c&cod_tarh=9311529011
http://research.iums.ac.ir/payannameh/view_tarh_form.phtml?admin=mirchp&seed=48QMCler0YHXod1be2ZksvbY3NPazfyxz308wlNlo0av7n83k&cod_tarh=9411357011
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اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و  Mو  H1بدون خوداستنادی،  Hارزیابی شاخص های 

 1387-1391تهران در پایگاه استنادی اسکوپوس در سال های 
1394 

دکتر 

 اسکروچی
 خاتمه یافته

 خاتمه یافته دکتر صدقی 1394 بررسی تاثیر کتابخانه های عمومی شهر تهران در ارتقای سالمت روان از دیدگاه کاربران 

 1394 1393: کوال مد وب مقیاس اساس بر سرطان حوزه فارسی سایتهای وب کیفیت ارزشیابی

دکتر 

 اسکروچی
 خاتمه یافته

 اههایپایگ در مجالت پذیرش معیارهای با ایران پزشکی حوزه زبان انگلیسی مجالت مطابقت ارزیابی

 2014(اسکوپوس) و( مد پاب)،( آی اس آی) اطالعاتی
 خاتمه یافته صدقی دکتر 1393

 خاتمه یافته خانم طالچی 1392 2012-2001:  علوم استنادی نمایه از استفاده با خاورمیانه کشورهای دارویی علوم علمی نقشه ترسیم:  

 دانشگاههای های کتابخانه عملکرد شاخصهای تحلیل در( GIS) جفرافیایی اطالعات سیستم از استفاده

 بهشتی شهید و تهران پزشکی علوم
1392 

دکتر 

 اسکروچی
 خاتمه یافته

 رد مجازی های کتابخانه خدمات بندی الویت در مجازی آموزش مراکز ودانشجویان نظرمدیران بررسی: 

   تهران شهر دولتی های دانشگاه
1392 

دکتر 

 اسکروچی
 خاتمه یافته

 تهران زشکیپ علوم دانشگاه پژوهشی - علمی مجالت مقاالت در اینترنتی منابع به استناد وضعیت بررسی

 1389-1391 سالهای در منتخب اطالعاتی های پایگاه در شده نمایه
 خاتمه یافته صدقی دکتر 1392

 1392 2012 پاپمد در تهران پزشکی علوم دانشگاه شده نمایه مقاالت شناسی روش بررسی

آقای علی 

 بیک
 خاتمه یافته

 خاتمه یافته صدقی دکتر 1391 وابسک پورتا در بصری جستجوی با تعامل در کاربران یابی اطالع رفتار ای زمینه عوامل بررسی

 خاتمه یافته صدقی دکتر 1391 ایران برای ومیر مرگ علل بندی طبقه و اطالعات ثبت نظام مفهومی مدل ارائه

 1391 2002-2011: علوم وبگاه در ایران عروق و قلب مقاالت در تألیفی هم های شبکه تحلیل و ترسیم

دکتر 

 اسکروچی
 خاتمه یافته

 تهران نیدرما خدمات و پزشکی علوم دانشگاه علمی هیأت اعضای انگلیسی اسامی مستند فهرست تدوین

 استنادی پایگاههای از استفاده با
1391 

دکتر 

 اسکروچی
 خاتمه یافته

 اطالعات موسسه در پزشکی ی هسته مجالت تأثیر ضریب و مقاالت شواهد سطوح ارتباط بررسی

 2011:علمی
1391 

آقای علی 

 بیک
 خاتمه یافته

 1391 ایران دارویی گیاهان شناسی هستی نمون پیش ایجاد

آقای علی 

 بیک
 خاتمه یافته

 خاتمه یافته صدقی دکتر 1391 شیراز پزشکی معلو دانشگاه مرکزی کتابخانه کیفیت ارزیابی در مصنوعی عصبی شبکه کاربرد بررسی
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 رشدا کارشناسی دانشجویان توسط پزشکی تصاویر انتخاب در استفاده مورد ربط معیارهای بررسی

 1390:شیراز پزشکی علوم دانشگاه فیزیوتراپی و رادیوبیولوژی
 یافتهخاتمه  صدقی دکتر 1390

 در روندادب ارزیابی های شاخص طریق از پزشکی علوم بیومدیکال تحقیقات مراکز علمی برونداد ارزیابی

 منتخب استنادی های پایگاه
 خاتمه یافته صدقی دکتر 1390

 پزشکی رآیندف در آنان فعالیت بررسی بر تأکید با بالینی کتابداران عملی و علمی های ویژگی بررسی

 .شواهد بر مبتنی
 خاتمه یافته خانم طالچی 1390

 1390 یرانا دولتی های دانشگاه مرکزی های کتابخانه سایت وب در دیجیتالی مرجع خدمات وضعیت بررسی

دکتر 

 اسکروچی
 خاتمه یافته

 1390 ایران در مطالعه سرانه محاسبه برای راهنما ارائه و مطالعه سرانه سنجش محاسبه های مؤلفه بررسی

دکتر 

 اسکروچی
 خاتمه یافته

 المتس با مرتبط وب صفحات در ظاهری های شاخص و فارسی اطالعات کیفیت بین ارتباط بررسی

 عمومی
1390 

دکتر 

 اسکروچی
 خاتمه یافته

 1390 وب تأثیرگذار ضریب از استفاده با ایران داروسازی های دانشکده های سایت وب بندی رتبه

دکتر 

 اسکروچی
 خاتمه یافته

 جهان علوم استنادی پایگاه و ISI,Scopus استنادی پایگاههای وب صفحات پذیری کاربرد ارزیابی

 نیلسن لیست چک از استفاده با اسالم
1390 

دکتر 

 اسکروچی
 خاتمه یافته

 زشکانپ دیدگاه از بیماران درمان در شواهد بر مبتنی پزشکی مقاالت از استفاده در مرتبط عوامل تعیین

 اردبیل شهر درمانی آموزشی مراکز
 خاتمه یافته خانم طالچی 1390

 بیمارستان دو در ها رزیدنت و ها انترن توسط هوشمند های تلفن و جیبی های رایانه کاربرد بررسی

 کیفی مطالعه یک:1390 سال در( ره)خمینی امام و( ص)اکرم رسول حضرت
 خاتمه یافته صدقی دکتر 1390

 خاتمه یافته صدقی دکتر 1390 سنجی وب شاخصهای اساس بر کشور پزشکی علوم دانشگاههای سایتهای وب وضعیت تعیین

 گاههایدانش پرستاری دکتری و ارشد کارشناسی های نامه پایان هسته موضوعات و شواهد سطوح بررسی

 ایران یک تیپ
1390 

آقای علی 

 بیک
 خاتمه یافته

 یداروساز علمی مجامع و ها¬دانشکده التین و فارسی پژوهشی علمی نشریات مقاالت محتوای تحلیل

 1381-1388 ایران
1389 

آقای علی 

 بیک
 خاتمه یافته

 پزشکی معلو های دانشگاه پژوهشگران شده کنترل تصادفی بالینی های کارآزمایی های چکیده ارزیابی

 CONSORT لیست چک از استفاده با PubMed در شده نمایه تهران و ایران
 خاتمه یافته طالچی خانم 1389



 وضعیت استاد راهنما تصویبسال  پایان نامهعنوان 

 الگوی اساس بر پزشکی رسانی اطالع و کتابداری ارشد کارشناسی آموزشی برنامه دروندادهای ارزشیابی

 1389سال در ایران پزشکی علوم دانشگاههای در سیپ
 خاتمه یافته صدقی دکتر 1389

                                           مدیریت ابزارهای از ایران پزشکی علوم دانشگاه علمی هیئت اعضای استفاده

 .شخصی اطالعات
 خاتمه یافته صدقی دکتر 1389

 


