
 کتابداری پزشکیپایان نامه ارشد 

شماره  نام و نام خانوادگی 
پایان 

 نامه 

 تاریخ دفاع استاد مشاور استادراهنما  عنوان پایان نامه

 در ایران سنتی طب مفاهیم جایگاه ترسیم طرح 1 نژادی ولی علی

 شبکه و اصطالحنامه ابر مشترک زبان ساختار

 معنایی

 آزاده فریدون دکتر 

 حری دکتر  

 سعید میر قاضی دکنر 

 قریب دکتر خانم

92/5/78 

 میر بهمن سید

 عالیی

 پزشکی علوم های دانشگاه گاه وب ارزیابی 3

 در سنجی وب معیارهای اساس بر کشور منتخب

 میالدی 9007 سال

 سعید میر قاضی دکنر 

 زراعتی حجت دکتر

 92/11/78 آزاده فریدون دکتر 

 درکتابخانه دانش مدیریت های ساخت زیر بررسی 2 پور نقی مجید

 کشور پزشکی علوم دانشگاههای مرکزی های

 آزاده فریدون دکتر 

 درگاهی دکتر

 92/11/78 سعید میر قاضی دکنر 

 و کتابداری مبانی درس شرح تطبیقی بررسی 4 پاسیار پریسا

 اموزشی مختلف مقاطع در رسانی اطالع

 و جهان و ایران منتخب دانشگاههای

 پیشنهادی راهکار ارائه 

 سعید میر قاضی دکنر 

 حری دکتر 

 آزاده فریدون دکتر 

 حسینی امیر 

11/6/77 

 های نامه پایان استنادی مقاالت صحت بررسی 5 واعظ ریحانه

 دانشگاههای پزشکی تخصصی دکترای دوره

  تبریز و تهران پزشکی علوم

 1876 سال در

 سعید میر قاضی دکنر  آزاده فریدون دکتر 

 قریب دکتر خانم

19/8/77 

 علوم های دانشگاه علمی تولیدات میزان بررسی 6 افتخاریان فاطمه

 اطالعاتی پایگاههای در شیراز و تهران پزشکی

science of web وscopus 

 9007-9002 سالهای طی انها مقایسه و 

 میالدی

 آزاده فریدون دکتر  سعید میر قاضی دکنر 

 حری دکتر 

91/2/77 

 در ایرانی علمی مجالت پوشش تطبیقی مطالعه 7 خدا عبد هیوا

 فاصله در جهانی منتخب اطالعاتی پایگاههای

 9002-9005 سالهای

 15/2/72 آزاده فریدون دکتر  سعید میر قاضی دکنر 

 زاده حسن الهه

 دیزجی

 کتابخانه و اسناد  سازمان تعالی سطح بررسی 8

 مدل اساس بر ایران اسالمی جمهوری ملی

 EFQM سرآمدی

 آزاده فریدون دکتر 

 درگاهی دکتر 

 92/6/72 نشاط نرگس

 در کتابی غیر مواد سازماندهی وضعیت بررسی 11 مکانی نسرین

 بیمارستانی و ای دانشکده های کتابخانه

 تبریز و تهران پزشکی علوم دانشگاههای

 17/8/72 قریب دکتر خانم آزاده فریدون دکتر 

 و نویسندگان استنادی خود وضعیت بررسی 9 همت مرتضی

 ها آن هرش شاخص بر آن تاثیر و ایرانی مجالت

 استنادی پایگاههای در

 science of web- scopus 

-سعید میر قاضی دکنر 

 درگاهی دکتر  

 81/8/20 خوانساری جیران دکتر

 نوری شهناز

 سندیانی

 در تهران کتاب المللی بین نمایشگاه نقش بررسی 12

 ای دانشکده های کتابخانه نیاز مورد کتب تامین

 بهشتی شهید و تهران پزشکی علوم دانشگاههای

 1872 سال در

 2/7/20 سعید میر قاضی دکنر  آزاده فریدون دکتر 

 های کتاب کتابشناختی روابط تحلیل و بررسی 11 محمدی مسعود

 فاصله در پزشکی علوم حوزه فارسی منتشره

 الگوی اساس بر 1872-1875 های سال

 شناختی کتاب های پیشینه کارکردی ملزومات

- آزاده فریدون دکتر  سعید میر قاضی دکنر 

 نوروزی دکتر  

92/7/20 

 مصوب التین مجالت شدن نمایه وضعیت بررسی 13 الهی نبی حد اال عبد

 معتبر های نامه نمایه در کشور پزشکی علوم

 .... تبی و جهانی

 سعید میر قاضی دکنر  آزاده فریدون دکتر 

 قریب دکتر خانم-

98/2/21 

 داوری و ارسال وب تحت های سامانه ارزیابی 14 آزادی تانیا

 در کشور پزشکی علوم مصوب مجالت مقاالت

 1820 سال

 سعید میر قاضی دکنر  آزاده فریدون دکتر 

 همتی مهندس 

97/2/21 

 تاثیر ضریب با استنادی خود رابطه بررسی 15 معتمدی نادیا

 پایگاه در شده نمایه ایرانی التین پزشکی مجالت

wos و isc 9006-9002 سالهای فاصله در 

 آزاده فریدون دکتر  سعید میر قاضی دکتر 

 قانع دکتر

95/6/21 

 در پزشکی مقاالت همپوشانی میزان بررسی 16 امینی پور زهرا

 سال از scopus , science of web پایگاههای

   9001 تا   9010

 98/6/21 آزاده فریدون دکتر  سعید میر قاضی دکتر 

 علوم التین مقاالت ساختار انطباق میزان بررسی 17 عالیی عاطفه

SCIE (  e17scienc ) در کشور پزشکی

Expanded– index citation  

 پیشنهادی استانداردهای اساس بر نامه نمایه

 9010 سال در ونکور

 سعید میر قاضی دکتر 

 آزاده فریدون دکتر 

 98/6/21 خوانساری جیران دکتر

 ای دانشکده های کتابخانه آمادگی میزان ارزیابی 23 پور علی رقیه

 تهران پزشکی علوم دانشگاه

 80/10/29 آزاده فریدون دکتر  سعید میر قاضی دکتر 

 کتابدار جایگاه گیری شکل ضرورت بررسی 25 زاده یوسفیان امید

 ..... کتابداری های فعالیت عرصه در ها سیستم

 سعید میر قاضی دکتر 

 آزاده فریدون دکتر  

 96/19/29 قریب دکتر خانم

 آموزش مراکز دانشجویان و مدیران نظر بررسی 21 نی زرقا مریم 

 .... مجازی

 18/9/28 حسنی خانم اسکروچی دکتر خانم

  تحلیل در جغرافیایی اطالعات سیستم از استفاده 19 بزرگی جان مژگان

 ..... عملکرد های شاخص

 18/9/28 منیری خنم اسکروچی دکتر خانم

 92/9/28 محقق خانم بیک علی  دانشگاه شده نمایه مقاالت شناسی روش بررسی 18 باقری زینب
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 ..... در تهران پزشکی علوم

 کشورهای دارویی علوم علمی های نقشه ترسیم 22 لونی ناهید

 ...... خاورمیانه منتخب

 18/8/28 صدقی دکتر طالچی خانم

 بر مبتنی پزشکی منتخب منابع ای مقایسه بررسی 24 امتی الهه

 .... های معیار مجموعه اساس بر شواهد

 12/8/28 سعید میر قاضی دکتر  آزاده فریدون دکتر 

 در اینترنتی منابع به استناد وضعیت بررسی  حاصلی مریم

 پژوهشی... علمی مجالت مقاالت

 92/8/28 رودباری دکتر صدقی دکتر

 تحقیقاتی مراکز علمی جایگاه بررسی 26 صنیعی نادیا

 هایدانشگاه متابولیسم و دیابت ریز،-غددصدرون

 علمی تولیدات اساس بر کشور پزشکی علوم

 اطالعاتی هایپایگاه در شده نمایه

 Exergyروش از استفاده با منتخب 

 95/6/28 آزاده فریدون دکتر  سعید میر قاضی دکتر 

 کتابداری مصوب مجالت مقاالت ساختار بررسی 28 زاده ذوالفقار شنبم

 در آن تاثیر و فناوری و تحقیقات / علوم وزارت

 سالهای فاصله در اسالم جهان استنادی نامه نمایه

1872-1821 

 95/6/28 سعید میر قاضی دکتر  آزاده فریدون دکتر 

 اشیاء بین ارتباطی های دهنده نقش تعیین  قاسمی منیره

 موجودیت در مطرح روابط اساس بر محتوایی

 پیشینه کارکردی ملزومات الگوی اول گروه های

 کتابشناختی های

 95/11/28 آزاده فریدون دکتر  سعید میر قاضی دکتر 

 اعضای بین در دیجیتالی شکاف وضعیت بررسی 27 راد دهداری حسین

 دندانی پروتزهای آموزشی گروههای علمی هیات

 علوم دانشگاههای دندانپزشکی های دانشکده

 1828 سال در تهران پزشکی

 آزاده فریدون دکتر  سعید میر قاضی دکتر 

 شعاعی شیخ دکتر خانم

92/11/28 

 چشم رضا محمد

 یزدان

 کمیسیون مصوب مجالت آرشیو وضعیت بررسی 29

 آموزش و درمان ، بهداشت وزارت نشریات

 الگوی ارائه و دانشگاههای مراکز در پزشکی

 آنها سازی رقومی و تکمیل برای پیشنهادی

 9/9/22 سعید میر قاضی دکتر  آزاده فریدون دکتر 

 خضر بابایی پریسا

 لو

 به بالینی کتابداری خدمات ارائه سنجی نیاز 33

 بالینی بخشی اثر محور در پرستاران و پزشکان

 1828 سال در منتخب بیمارستان ذر

 15/2/22 سعید میر قاضی دکتر  آزاده فریدون دکتر 

 ابر و موتورها از منتخبی ای مقایسه بررسی 31  نی اصال حمیرا

 اطالعات بازاریابی در کاوش موتورهای

 سالهای فاصله در لب و کام شکاف بیماریههای

9015-9018 

 98/10/22 آزاده فریدون دکتر  سعید میر قاضی دکتر 

 در جازیم مرجع خدمات ارائه سنجی امکان 31 سلحشوری فریدخت

 علوم دانشگاههای ای دانشکده های کتابخانه

 1822 سال در تهران شهر پزشکی

 91/11/22 سعید میر قاضی دکتر  آزاده فریدون دکتر 

 با آن رابطه و هیجانی هوش ای مولفه برسی 34 اعظمی زهرا

 در شاغل کتابداری انتقادی تفکر های مهارت

 علوم دانشگاههای ای انشکدهد ای کتابخانه

 بهشتی ،ایران،شهید تهران پزشکی

 1828 سال در 

 سعید میر قاضی دکتر  آزاده فریدون دکتر 

 شعاعی شیخ دکتر 

95/11/22 

 اطالعات مدیریت بکارگیری میزان بررسی  36 جدیدی زهرا 

  علمی هیات اعضای (توسطPIM) شخصی

  های دانشگاه پیراپزشکی های دانشکده

 ایران و بهشتی شهید تهران، پزشکی علوم

 1828سال در

 92/2/22 سعید میر قاضی دکتر   آزاده فریدون دکتر 

  آموزشی های برنامه محتوای بررسی  35 لطفی مهشید 

 دیجیتال بخانه کتا ارشد سی کارشنا دوره

 آموزشی برنامه ارائه و منتخب های کشور در

 25 -22 سال در پزشکی شاخه در پیشنهادی

 98/5/25 قریب میترا دکتر  سعید میر قاضی دکتر  

 و NFC های فناوری تکنیکی توان بررسی 39 صادقی طاهره

RFID های کتابخانه خدمات ارائه بهبود در 

 الگوی اساس بر دو آن مقایسه و دانشگاهی

Beredy 

 90/6/25 شعاعی شیخ دکتر سعید میر قاضی دکتر

 هایدانشگاه دندانپزشکی دستیاران ارزیابی 41 غمگسار آرزو

  بهشتی شهید تهران، پزشکی علوم

  استفاده میزان و دستیابی نحوه از شاهد و

-1825 سال در الکترونیکی التین منابع از

1822 

 92/6/25 شعاعی شیخ دکتر سعید میر قاضی دکتر  

  هایکتابخانه خدمات ارائه کیفیت سطح ارزیابی  41 زارعی محمد 

 سالمت امنظ تحول طرح در منتخب بیمارستانی

 هاآن بندیرتبه و کوال الیب مدل اساس بر

 1825 سال در ویکور مدل مبنای بر

 25/11/25 سعید میر قاضی دکتر   آزاده فریدون دکتر  

ای میزان سهم زبان ملي ¬مقایسهبررسي   37 آرزو شاهرضا 

كشورها در بروندادهای علمی با استفاده از پایگاه 

 9005استنادی اسکوپوس در فاصله سال های 

 9012تا 

ملوک السادات حسینی   دکتر فریدون آزاده  

 بهشتی 

96/11/22 

های ¬بررسی ارتباط جو سازمانی با ویژگی  38 تابان دانایی 

کتابخانه های دانشکده های شخصیتی کارکنان 

دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید 

 1828بهشتی در سال 

 2/11/22 دکتر آزاده  دکتر قاضی میرسعید 

 

 80/10/29  میرسعید قاضی دکتر دکتر و آزاده فریدون دکتر روزرسانیبه در افزارها همراه كاربرد بررسی 42  گرجی حسین
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 بیمارستانهای در شاغل پزشکان علمی اطالعات

 منتخب عمومی

  قریب دکتر

 الکترونیک سالمت سواد وضعیت بررسی 43 زاده قائمی محمود

 منتخب هایرشته تکمیلی تحصیالت دانشجویان

 1822 سال در تهران پزشکی علوم دانشگاه

 99/6/22  آزاده فریدون دکتر  سعید میر قاضی دکتر

 علمی دادهای برون وضعیت ای مقایسه بررسی 44  امامی سیدملیحه

 علوم دانشگاههای تحقیقاتی مراکز پژوهشگران

 در شده نمایه اصفهان و تهران پزشکی

 فاصله در منتخب اطالعاتی های¬پایگاه

 9002 -9018 های¬سال

 91/11/22 آزاده فریدون دکتر  میرسعید قاضی دکتر

 

 های کتابخانه کارکنان خالقیت رابطه بررسی 45 الیق خدیجه

 خدمات کیفیت با تهران پزشکی علوم دانشگاه

 دانشگاه این دانشجویان به شده ارائه

 شیخ فاطمه دکتر  آزاده فریدون دکتر

 قاضی دکتر و شعاعی

 میرسعید

2/11/25 

 ارتباطی های شبکه نقش ای مقایسه بررسی 46  فرهادی لیال

 پزشکی دانشجویان علمی تعامالت در مجازی

 تحصیلی سال در ارومیه و تهران دانشگاههای

25-1822 

 97/11/22 صفدری رضا ذکتر میرسعید قاضی دکتر

 التین نشریات مقاالت استناد مورد منابع ارزیابی 47  رحیمی ندا

 شده نمایه بهداشت وزارت مصوب دندانپزشکی

 نمایه از استفاده با Pubmed 2014-2015 در

of Web  و Scopus استنادی های نامه

1394 Science: 

 98/6/25  آزاده فریدون دکتر  میرسعید قاضی دکتر

 نصیریان رسول

 حسنلو

 کارکنان کار محیط شرایط ای مقایسه بررسی 48

 منتخب های دانشگاه ای دانشکده های کتابخانه

 سال در ارگونومیک اصول با تهران پزشکی علوم

1825 

 شیخ فاطمه دکتر  میرسعید قاضی دکتر

  شعاعی

80/11/25 

 دانشکده های کتابخانه وضعیت مقایسه و بررسی 49 صیاد پریسا

 و ایران تهران، پزشکی علوم دانشگاههای ای

 سبز کار دفتر معیارهای اساس بر بهشتی شهید

 1822 سال در

 96/11/25 آزاده فریدون دکتر  میرسعید قاضی دکتر

 قاسمی زهرا

  اقبالغی

 حوزه واژگان رویدادی هم و استنادی هم تحلیل 51

 در شده نمایه مدارک براساس بنیادی سلولهای

-9011 سالهای طول در ساینس آو وب پایگاه

 تدوین رویکرد با منتخب کشورهای در 9018

 علمی نقشه

 و میرسعید قاضی دکتر  آزاده فریدون دکتر

 شیخ فاطمه دکتر

  شعاعی

80/8/25 

 هایكلیدواژه انطباق میزان ای¬مقایسه بررسی 51  مسعودی فاطمه

 و ایرانی دندانپزشكی التین مجالت مقاالت چكیده

 با PubMed در شده نمایه آن آمریکایی همتایان

 9012 مش

 قاضی جواد سیددکتر

  میرسعید قاضی  میرسعید

 92/6/25  آزاده فریدون دکتر

 حوزه فارسی های سایت وب کیفیت ارزیابی 52 صفائی پریسا

 براساس زیبایی و مو ، پوست های بیماری

 webmedQual کوال مد وب مقیاس

 قاضی جواد سید دکتر  آزاده فریدون دکتر

  میرسعید

18/11/22 

 حوزه مقاالت تالیفی هم شکبه تحلیل و ترسیم 53 پور گنجی زهرا

 استنادی ایگاه در شده نمایه ایران دندانپزشکی

Scopus 9012 - 9010 سالهای فاصله در 

 قاضی جواد سید دکتر

  میرسعید

 18/11/25  آزاده فریدون دکتر

 خدماتی بازاریابی وضعیت ای مقایسه بررسی 54  شاهیوند متین

 پزشکی علوم های دانشگاه منتخب های کتابخانه

 درسال P8 مدل براساس بهشتی شهید و تهران

1826 

 قاضی جواد سید دکتر

 میرسعید

 99/19/26 آزاده فریدون دکتر

 


