عنوان

1

2

3

4

نویسنده

ارزیابی چکیده مقاالت مرور سیستماتیک و
متاآنالیز پژوهشگران ایران نمایه شده در
پایگاههای وب آو ساینس و اسکوپوس با استفاده
از چکلیست پریسما وتعیین رابطه بین نتایج به
دست آمده با شاخصهای علمسنجی
بررسی نحوه د رج وابستگی سازمانی مندرج در
تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی در وب آوساینس و میزان تاثیر آن در
ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه در
سال 1391

عاطفه داودیان

شادی اسد زندی

استاد راهنما

استاد مشاور

مریم کازرانی

حمید سوری-فرید
زایری

اعظم شاهبداغی

مریم شکفته-فرید
زایری

سال
تحصیلی
دی
1393

1393

تحلیل مقایسهای شاخصهای علمسنجی مجالت
علوم پزشکی کشور در پایگاه هایاسکوپوس و
وب آو ساینس تا پایان سال 2013

راحله محرابی

اعظم شاهبداغی

مریم کازرانی-فرید
زایری -احسان
محمدی

1393

ترسیم و تحلیل شبکه های هم تالیفی مقاالت
داروسازی و داروشناسی ایران در نمایه استنادی
علوم در سال های 2003تا 2012

مصطفی کریمی

مریم شکفته

مریم کازرانی-فرید
زایری

1393

مریم کازرانی

مریم شکفته -
فرید زایری

6

بررسی وضعیت جو سازمانی کتابخانههای
دانشکدهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
و رابطهی آن با میزان رضایت مراجعان

فرزاد زبانی نساء

مریم شکفته

مریم کازرانی-فرید
زایری

1393

7

مقایسه شاخص وای بروندادهای علمی دانشگاه

مریم محسنی

مریم شکفته

اعظم
شاهبداغی -فرید
زایری

1393

5

بررسی میزان رعایت استانداردهای ایزو  7144در
پایان نامه های دارو سازی دانشگگاه هگای دولتگی
شهر تهران در سال های  -1387لغایت 1391

شیوا مال گرد

هگگای علگگوم پزشگگکی تیگگا یگگک ایگگران بگگا شگگاخص

1393

هرش و میانگین اسگتنادهای دریگافتی بگر اسگاس
گزارش های پایگاه وب آو ساینس در سال2012

8

بررسگگی دانگگ

 ،نگگگرش و عملکگگرد سگگر دبیگگران

زهره عباسیان

مریم شکفته

نشگگریات علمگگی -پژوهشگگی دانشگگگاههای علگگوم

ابراهیم افشار،
عرفان قاسمی

1394

پزشکی شهر تهران در مورد سرقت علمی

9

بررسی وضعیت ساختاری مجالت مصوب وزارت
بهداشت بر اساس شاخص های گزین

آرزو فرهادی

اعظم شاهبداغی

نمایه

مریم شکفته-
منوچهر کرمی

1394

نامه های معتبر بین المللی در سال 1393
ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاهی
شهرستان نیشابور براساس شاخص های لیب
کوال

داود نصرتی نیا

مریم کازرانی

اعظم شاهبداغی

1394

11

مقایسه شاخص های استنادی در نشریات و
مقاالت دسترسی آزاد و اشتراکی بر اساس
گزارش پایگاه اسکوپوس در حوزه علوم کتابداری و
اطالع رسانی طی سال های  2004الی 2013

زهرا عباسی

مریم شکفته

اعظم
شاهبداغی -الهه
کاظمی

1394

12

بررسی وضعیت آمادگی الکترونیکی کتابخانه های
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مریم شکفته

مریم کازرانی-
فرزانه احمدی

1394

10

حسین مطهری
نژاد

13

بررسی وضعیت زیرساختهای مدیریت
در کتابخانه های تابعه دانشگاه
دان
علوم پزشکی شهید بهشتی از دیدگاه
کتابداران

راحیل حافظی

اعظم شاهبداغی

مریم کازرانی،
اعظم مسلمی

بهمن
1394

14

بررسی وضعیت شاخص های علم

محمد خراباتی
نشین

اعظم شاهبداغی

محمد رضا علی
بیک

95-94

سنجی مقاالت استنادکننده به تولیدات
علمی دانشگاههای علوم پزشکی تیا
یک ایران در پایگاه وب آو ساینس طی
سالهای 2010 -2014
15

مطالعه وضعیت مدیریت اسناد

حسین کامکار

مریم شکفته

خاکستری در کتابخانههای دانشگاه

مریم کازرانی-
عاطفه طالبی

بهمن 94

علوم پزشکی شهید بهشتی
16

بررسی تاثیر آموزش بر سوادسالمت

حامد پیری عالم

مریم کازرانی

مریم شکفته

1394

بیماران دیابتی مراجعه کننده به
سازمان فرهنگی هنری شهرداری
تهران -فرهنگسرای اندیشه

17

بررسی نحوهی درج اسامی انگلیسی
اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی در پایگاههای
استنادی و تدوین فهرست مستند
انگلیسی اسامی بر اساس بسامد
شکل نوشتاری آنها در پایگاههای
مذکور

آذر محمد زاده
سراب

مریم کازرانی

مریم شکفته

1394

18

مطالعه شاخص های علم سنجی

آزاده حاصلی مفرد

مریم شکفته

مریم کازرانی

شهریور
1395

مقاالت پراستناد پزشکی و غیرپزشکی
کشورهای اسالمی در پایگاه اطالعاتی
شاخص های اساسی علم()ESI
19

بررسی تحلیلی و استنادی تولیدات
علمی اعضای هیأت علمی طب سنتی
دانشگاه های علوم پزشکی ایران در
پایگاه استنادی اسکوپوس در فاصله
سال های  2005تا 2015

مرضیه باقری
قهفرخی

مریم کازرانی

مریم شکفته

1395

20

21

ارزیابی چکیده پایان نامه های دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی براساس
استاندارد
در سال (ANSI/NISO Z39.14 (R2015
های 89-93
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش
پایگاههای اطالعاتی پزشکی
مبتنی بر شواهد توسط
دستیاران تخصصی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی با
استفاده از مدل یکپارچه پذیرش
واستفاده از فناوری

مریم کریمی

مریم کازرانی

مریم شکفته
حسن جهانی
هاشمی

تابستان
1395

عارفه کلوانی

مریم کازرانی

مریم شکفته

آبان
1395

)(UTAUT
22

مطالعه تطبیقی وضعیت آمیختههای
بازاریابی در کتابخانههای دانشگاههای
علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران و
ایران

مریم مقیسه

مریم کازرانی

مریم شکفته

شهریور
1395

23

ارزیگگابی نمایگگه کتابهگگای پزشگگکی
فارسگگی منتشگگره در سگگالهای  1389تگگا
 1393بر اساس ایزو 999 :1996

نادره فخیمی
قاسم زاده

مریم شکفته

مریم کازرانی

آبان
1395

24

طراحی پروفایل کاربردی فگراداده-
ای و ثبگگت فگگراداده بگگرای سگگازماندهی
اشیای محتوایی کتابخانههگای دانشگگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی
بررسی اضطراب اطالعیابی دانشجویان
تحصیالت تکمیلی دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و
رابطهی آن با سبکهای تفکر

مریم شکفته-
مهدی طاهری

مریم کازرانی

1395

ساجده اکبر
زاده

مریم کازرانی

مریم شکفته

آبان
1396

26

ارزیابی کیفیت وبسایتهای فارسی
حوزه دیابت براساس مقیاس وب مد
کوال

نعیمه
شهرابی
فراهانی

مریم شکفته

مریم کازرانی

1395

27

مطالعه تطبیقی سطوح شواهد تولیدات
علمی پرستاری ایران ،ترکیه و مالزی
نمایه شده در اسکوپوس در سال های
2011تا 2015
بررسی رفتار اطالعیابی سالمت زنان
باردار شهر همدان در محیط وب

فاطمه بابائی

مریم کازرانی

اعظم
شاهبداغی

1396

روناک حمزه
ای

مریم کازرانی

مریم شکفته-
منوچهر کرمی

1396

29

امکانسنجی بهکارگیری اینترنت اشیا
در کتابخانههای مرکزی دانشگاههای
دولتی شهر تهران

عباس هراتی

مریم شکفته

مریم کازرانی-
سعیده ولی
زاده حقی

25

28

ناهید گویلی

1397

30

31

بررسی میزان به کار گیری مولفه های
مدیریت استراتژیک بر اساس مدل هیل
و جونز و رابطه آن با چابکی سازمانی
در کتابخانه های مرکزی دانشگاههای
دولتی شهر تهران
ارزیابی چکیده مقاالت کارآزمایی کنترل
شده تصادفی بیماریهای قلب و عروق
نمایه شده درمدالین با استفاده از چک
لیست کانسورت و رابطه آن با نمره
آلتمتریکس

مریم انصاری

مریم شکفته

مریم کازرانی

1396

فهیمه فرخ
زاده تفرشی

مریم شکفته

مریم کازرانی-
هومن
بخشنده

1396

