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 آموخت فکرتجان را  آنکهبه نام 

 باچهید

، یسنج علممرتبط با  یها حوزهدر  کهاست  یآثار مجموعه  رندهیدربرگ حاضر یکتابشناس 
 یسیانگل ای یفارسبه زبان  یرانیاو پژوهشگران  سندگانینوتوسط  یسنج وبو  یسنج کتاب، یسنج اطالع

در ابتدا  یکتابشناس نیا. ردیگ یمرا در بر  یفیتألو تنها آثار  شود ینممجموعه شامل آثار ترجمه  نیااند.  منتشر شده
و  یمال تیحمابا  «رانیادر  یسنج علم یها پژوهشمطالعه روند »با عنوان  یپژوهشطرح  کیانجام  یبرا

مجموعه  نیا یگردآور  شما قرار دارد. اریاختدر  اکنونشد و  یگردآور  رانیا یفناور پژوهشگاه علوم و  یمعنو 
 یژه آقایسپاسگزارم، به و ها آن یهمگاز  کهاست  های گذشته آن در طول ویرایش یمتعددافراد  کمک ونیمد

ن آزاد ینه السادات معیمت ها از سرکار خانم بودند. یکمک بزرگ به بعد ش سومیرایل ویکه در تکم یعباس رجب
 . کنم یداشتند تشکر م ییسهم بسزا نجمپش یرایکه در و و دکتر مریم اسدی یطهران

را در بر اند  منتشر شده 9313مهر ماه که تا  یثر آثار کو ا است  یکتابشناس نیا شیرایون یپنجم، شیرایو نیا
گاه  یمرتبط از اثر اگر. ردیگ یم  قیدقگنجانده شود، اطالعات  یکتابشناس نیادر  تواند یم که دیهستآ

 یبعد  یها شیرایوتا در  دیکنارسال  (h.jamali at gmail dot com) من انامهیراآن را به آدرس  یکتابشناخت
آن مشاهده  طالعاتدر ا یاشتباه ایو  دیدار اثر  نیادر مورد  یشنهادیپ اگر نیهمچنمجموعه اضافه شود.  نیابه 

صفحه ین اثر از ا. در دیدهبه من اطالع  های بعدی هستید یا مایل به همکاری داوطلبانه در ویرایش ،دیکن یم
در آن جستجو کنید  فارسی کو  یبه جای  عربی كو  ي بااستفاده شده است لذا اگر  کلید استاندارد فارسی

 IRای استاندارد سری ه فونتاز مجموعه مورد استفاده در این فایل  فونت نتیجه خواهد بود. جستجوی شما بی
ها را  این فونت رسانی دبیرخانه شورای عالی اطالعسایت توانید از  (. اگر این فونت را ندارید می IRMitra) است

 دریافت کنید. 
 نیااز  یتجار  ریغمشخص است، هر گونه استفاده  یکتابشناس نیادر صفحه عنوان  CCاز عالمت  کههمانطور 
 یها نامه اجازهبا استفاده از  دیبا زیناز اثر حاضر اقتباس شود  یاثر مجاز است. اگر  منبع، ذکر با شرط یکتابشناس

sCreative Common  .دیکنمشاهده  نجایادر  دیتوان یمنامه اثر حاضر را  اجازه اتیجزئمنتشر شود . 

 یهموئم یجمالرضا  دیحم
 9۳1۳ آبان ۳3

http://www.scict.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=72ec3b79-8eb2-40bf-8308-4888712e594a&WebPartID=44f4f30f-84f9-48ff-a3a6-7c5be4da31c4&ID=11598936-db75-4615-a9f5-6546fe24d8a3
http://www.creativecommons.org/
http://www.creativecommons.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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 یمقاالت مجالت فارس

ماهنامه . ین المللیت مقاالت بیفکی یبرا یر ، شاخصیب تاثی؛ ضر  یکر و ژئوماتیب تاثی. ضر 9۳۳۱آخوندزاده، مهدی. 
 .۳3)مهر(:  ۳۳شماره  برداری نقشه

الن بر اساس شاخص یگ کیلوم پزشدانشگاه ع یات علمیه یاعضا یبرون داد پژوهش .9312 .ادیشه  ،انیدیحم یآذر 

 .92 : 71 النیگ کیمجله دانشگاه علوم پزش .2192ان سال یتا پا m( و پارامتر h indexهرش )

. یستمیس یکردیرو: کشور یعلم ی نقشه نیتدو یبرا یچارچوب: یفناور  و پژوهش علم، .9۳۳۳ .درضایحم آراسته،
  .93-۱: ۱3 افتیره

دانشگاه  کیپزش یتخصص یتر کد  یدوره ها یان نامه هایصحت استنادها در پا .9319. حانه واعظیر و   دون،یفر آزاده ، 

 :23 ت اطالعات سالمتیر یدو ماهنامه مد. وورکون یوه نامه یزان مطابقت آن ها با شیز و میتبر  کیعلوم پزش

99. 

 ین سالهایمنتشر شده ب یفرهنگ یه مهندسیمقاالت نشر  یل استنادیتحل .9313.ایرنیغالمرضا بصجواد، و ، یآقامحمد 

 .81: 81 یفرهنگ یفصلنامه مهندس .9312تا  9371

: (۳) 91 کتاب فصلنامه جهان. در یرسان اطالع منابع دیتول در هیترک و رانیا گاهیجا .9۳۳۳ .یافضل یمهد  د، ویام آل،
991-9۳3.  

 .95۳-9۱9(: ۳) 9۳ کتاب فصلنامه .ریتاث عامل کاربرد در مالحظات و ها تی. محدود9۳۳3 ده.ی، سعیمیابراه

 91 کتاب فصلنامه .6333 -9113 یها سال در یسنج علم یالملل نیب مجلة عملکرد یبررس .9۳۳۳ ده.ی، سعیمیابراه
(۳ :)۱9-55. 

 .56 -۳۱:  ۳۱ تابکفصلنامه های ایران در علم جهانی: بررسی علم سنجانه.  . پژوهشگاه9۳۳1ابراهیمی، سعیده. 

های علوم پزشکی ایران بر مبنای  . وضعیت انتشارات علمی دانشگاه9۳۳1، و عبدالرسول جوکار. دهی، سعیمیابراه
-6۳3(: ۳) ۳ ت اطالعات سالمتیر یمد. 6333-911۳های  سنجی در سال های کمی و کیفی علم شاخص

6۳6. 

ابوالقاسم گرجی، حسن، لیال روستا آزاد، لیال، حافظ محمد حسن زاده، لیال اصغری، رشا اطلسی، فرهاد شکرانه، و اعظم 
. رتبه بندی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران بر اساس 9۳۳1بذرافشان. 

 .6۱-9۳(: ۱6) ۳ متت سالیر یمد. 633۳تا پایان سال  m و پارامتر gشاخص های هرش، 

 یها نقشه میترس در یبند  خوشه یها روش کاربرد .9۳۳1زاده.  آقا ، و فتاحیجعفر  یعابد  محمد، حسن ،اردکان ییابو
  .۳۳9-۳۱۳ (:۳) 65 اطالعات یفناور  و علوم فصلنامه. یشهر  تیر یمد علم نقشه یموردکاو : علم

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1743&Number=86&Appendix=0
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علوم و علوم  یحوزه ها انیم سهی: مقایرانیا سندگانینو یو یرشخودآ یالگو  ی. بررس9۳13کوشا.  وانیاجاق، فرخنده، و ک
 .۳3۱-6۳5(: 35) 9۳ یعموم یو کتابخانه ها یاطالع رسان قاتیفصلنامه تحق. یاجتماع

 یگاه اطالعات علمیرجنددر پایب کیپژوهشگران دانشگاه علوم پزش یدات علمیتول یبررس .9319ده. یحم  ،احتشام

 . 339-328: 12 رجندیب کیمجله دانشگاه علوم پزش .(2199 -2111) ینترنتیا

 ۳۳ یکتابدار  دفتر. دهخدا ناهه لغت رشخصیغ یخیتار  اعالم یها مدخل یاستناد لیتحل. 9۳۳6.شعله ،یاحتشام
(۱3 :)9۳۳-911.  

. ابیز  یهنرها دانشکده یمعمار  و یشهرساز  یدکترا یها نامه انیپا مآخذ یاستناد لیتحل. 9۳۳۱. سعادت احمدزاده،
 .۱۳-۳۳: (6) 93 کتاب فصلنامه

(: ۱) 9۳ کتاب فصلنامه. 9۳۳۱ -9۳۳۱ یها سال یط یفارس یهنر  مقاالت یاستناد لیتحل .9۳۳3 احمدزاده، سعادت.
931-965.  

 یفناور  و علوم فصلنامه. هسته مجالت نییتع و هنر کتابخانه نیالت مجالت از استفاده زانیم .9۳۳3 .سعادت احمدزاده،
  .۳5-91 :(۱) 66 اطالعات

ننده و کب یبه منظور سنجش عوامل ترغ یاسیمق یابیساخت و اعتبار  .9312.یدر یغالمرضا حالهام، و  ، یاحمد 

شاپور  یجند  کید چمران و علوم پزشیشه یدانشگاه ها یئت علمیه یان اعضایدرم یعلم یار کبازدارنده هم

 .213: 12 یو اطالع رسان یتابدار کصلنامه ف .اهواز

 مجله راز.یش دانشگاه یانسان و یاجتماع علوم مجله یها مقاله ی. بررس9۳۳3. فرزانه نیفرز  و ن،یالد رکن ،یالر  یاحمد 
  .9۳۳-935 :(6) 96 رازیش دانشگاه یانسان و یاجتماع علوم

، یرد: مطالعه مویسندگیه هم نوکنه ساز شبی، زمیعلم یار کهم .9312.یلیفرامرز سهو ، هده عصار یفر ، دیحم ،یاحمد 

 .79: 18افتیفصلنامه ره .یمیپور در حوزه ش یشمس یمجتب یسندگیروابط هم نو

 -یعلم یمجله  یمقاله ها یسندگیو روابط هم نو یل استنادیتحل .9312. یالدن فتحو ، یمیسل یعل  د،یحم، یاحمد 

ه یه العلمیمعمجله الج. (21تا  9 ی: )مورد مطالعه: شماره  یات عربیزبان و ادب یرانیانجمن ا یپژوهش

 .981-981: 21 ه و آدابهایه للغه العربیرانیال 

 Excerpta منابع در یپزشک مدارک نهیزم در شده دهیچک ای هینما مقاالت تعداد سهیمقا و نییتع .9۳۳3 ، فائزه.یاخالق

Medica ،Index Medicus و،Hospital Health and Administration Index .یرسان ت واطالعیر یمد 
 . ۱۳-۱۱ (:1) ۱ یپزشک
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ده سال  یل استنادیتحل .9313. پور افشار کرضا ملو حه سادات بذرافشان ، یمل اعظم بذرافشان،  م ،یمر ، یاخوت

 .92-9(: 9)7 اورد سالمتیمجله پ .رمانک کیده دندانپزشکدانش یدات علمیتول

مطالعات  یم نقشه علمیو ترس یل استنادیلتح .9312 .یمحمدرضا بانشو ان، یطالب ی، علیمه صادقیحلمریم،  ،یاخوت 

 یفصلنامه دانش شناس .2199تا  9113از سال « نسیوب آو سا» یگاه استنادیدر پا یو اطالع رسان یتابدار ک

 .1: 29 اطالعات( یو فناور  یو اطالع رسان یتابدار ک)علوم 

 یگاه اطالعاتیدر پا کیه آموزش پزشحوز  یل برونداد علمیتحل .9312.یرضا شجاعو ، یمه صادقیحل  م،یمر ، یاخوت

Web of Science .72: 21 کیتوسعه در آموزش پزش یفصلنامه گام ها. 

مقایسه ی . 9312زاده.  ینا مراد زاده، و محمود موسیم، یلیر اسماعیمحمد رضا ام  ،نکویی مقدم ، محمود مریم اخوتی،

 .71-81: 21 المتمدیریت اطالعات س .ضریب تأثیر مجالت تخصصی کشور ایران و کشورهای منتخب

رسانی آستان  . ارزیابی کّمی و کیفی نشریه کتابداری و اطالع9۳۳1اردالن افتخاری، سامیه، و مظفر چشمه سهرابی. 
 .۳۱-5۳(: ۳) 9۳ یرسان و اطالع یتابدار ک. 9۳۳۳تا بهار  9۳۳۳قدس رضوی از بهار 

 .۳6-۳۱: ۳5 افتیرهاز کشور.  ل و خارجداخ یها دانشگاهن یب ی. روابط علم9۳۳۱استادزاده، زهرا. 

: (6) 9۳ کتاب فصلنامه. زابل دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا توسط یعلم اطالعات دیتول زانیم. 9۳۳3. زهرا اسدزاده،
695-6۳3. 

در  یفیهم تال یه هاکو شب یعلم یها یار کهم. 9312. اعظم بذرافشانو ، ی، سامان ثقفییه جوال یسم  م،یمر  ، یاسد 

و  یتابدار ک یفصلنامه مطالعات مل .2191 -2111 یف در طول سالهایشر  ینشگاه صنعتدا یدات علمیتول

    .971-911: 13 اطالعات یسازمانده

ماعی: موردکاوی اعضای هیئت علمی دانشگاه های اجت اسدی، حمیده. بررسی میزان رویت پژوهشگران ایرانی در شبکه
 .رسانی دانشگاهی تهران )در نوبت انتشار(. تحقیقات کتابداری و اطالع

 .33-31: 987 کتاب ماه کلیات .آشنایی با علم سنجی. 9319. سعید اسدی،

 یدر سالها یو مهندس یدر حوزه فن یرانیپژوهشگران ا یفیزان هم تالیم یبررس .9319. یسامان ثقفو م، یمر ، یاسد 

 .999:  11رانیا یفصلنامه آموزش مهندس. 9111 -2191

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/17969
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/989401?sta=&sto=&ste=%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a7%d8%aa
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/989401?sta=&sto=&ste=%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a7%d8%aa
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/989401?sta=&sto=&ste=%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a7%d8%aa
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/239
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1253&Number=93&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1253&Number=93&Appendix=0
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/226709
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/896111?sta=&sto=&ste=%d8%b9%d9%84%d9%85%20%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/113
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تحلیل جایگاه و همسویی منابع درسی برنامه کارشناسی ارشد رشته علم . 9319. ینوروزی چاکلعبدالرضا و، اسدیان،آزاده

پژوهش و نگارش فصلنامه . سنجی در نظام آموزش عالی ایران با اهداف و اولویتهای نقشه جامع علمی کشور

  .921-11(: 28)98کتب دانشگاهی

زنان  یعلم داتیاثرگذار بر تول های عامل لی. تحل9۳13 .ورییغزینب حسن زاده، و محمد  رضا،یم، علمقد ارییاسفند
 .9۳۱-931(: 9) 9 یو اطالع رسان یپژوهشنامه کتابدار در آی. اس. آی.  یرانیا

 جامع یحدهاوا هسته یها تیسا وب نییتع و یبند  رتبه .9۳۳۳. یلیسه و فرامرز دانش، دیفرش رضا،یمقدم، عل یار یاسفند
 .9۳-9(: 5) 6 یشناس . دانشیسنج وب روش از استفاده با یاسالم آزاد دانشگاه یها استان مراکز و

 انیرانیا یعلم مقاالت رشد روند .9۳۳۳ .ید یجمش رضا ، ویگوهر  محمودرضا زاده، محمدحسن حافظ ه،ی، رقیاسکروچ
  .۳۳-61(: ۳۳) 96 سالمت تیر یمد. 91۳۳-633۳ یها سال یط یپزشک یها حوزه در

 یدر سالها یرانیدر مجالت ا یرشته دندانپزشک یدات علمیتول .9۳۳1ی. حقانو حمید احتشام، حمیده ه، یرق ی،اسکروچ
 .991-931( :9) 63 اطالعات یفصلنامه علوم و فناور  .9۳5۳-9۳۳5

)بررسی نشریه روستا  . نقش درجات علمی در بهبود کیفیت مجالت9۳۳1اسالمی، عباس، و مهدی رمضان زاده سبوئی. 
 .۳9-91: ۱3 افتیرهو توسعه(. 

پژوهشی درعلوم انسانی. روش -علمی(نا) . فربهی یا آماس؛ تحلیل ساختا ر مقاالت9۳16اسالمی اردکانی، سید حسن. 
 .99۳-19(: ۳5-۳۱) 91شناسی علوم انسانی 

-۳(: 6) 96 کتاب فصلنامه. 9۳۳۳-9۳۳3 یها سال یط یفارس یفلسف مقاالت یاستناد لیتحل. 9۳۳3. لقا مه ،یاشتر 
66.  

در حوزه  یر دولتیغ یزان انتشارات ناشران تخصصیم یبررس. 9۳۳1اشرفی ریزی، حسن، زهرا کاظم پور، و احمد پاپی. 
 ؟؟؟.-615(: 6) 9۳رسانی  . کتابداری و اطالع9۳۳3-9۳۳۳ یدر سالها یو اطالع رسان یتابدار ک

 گاهیدر پا یرانیا سندگانیمقاالت نو یاستناد لی. تحل9۳۳۳. گلویب نیمحمد حس و ،یعباس مهیفه ده،یوح ا،ین یاصالن
 .96۱-93۳(: 65) ۳ یاطالع شناس. 633۳و  633۱ یدر سالها SSCI یاطالعات

ی. سنج وبی با استفاده از روش شیمایپ: رانیای کتابدار ی ها وبالگی به نگاه. 9۳۳۳ی. مراد مایشو  ررضایامی، اصناف
 .6۳-۳(: 6) 99 یرسان اطالعو  یدار کتابفصلنامه 

 یبرا یعلم مقاالت دیتول در انیدانشجو یهمکار  زانیم ی. بررس9۳۳۳. پاکدامن میمر  دانش، و دیفرش ررضا،یام ،یاصناف
 .6۳-9۳: (9) 9 یشناس دانش. 9۳۳3-9۳۳1 یرسان اطالع و کتابداری یی.دانشجو یها شیهما

. ها آن یها تیسا وب قیطر  از یرانیا یها یخبرگزار  انیم ارتباط یبررس. 9۳۳3. عصاره دهیفر  ررضا، ویام ،یاصناف
  .33-۱1: (6) 9۳ کتاب فصلنامه

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/266524
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/266524
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1000788?sta=&sto=&ste=%d8%b9%d9%84%d9%85%20%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1000788?sta=&sto=&ste=%d8%b9%d9%84%d9%85%20%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1000788?sta=&sto=&ste=%d8%b9%d9%84%d9%85%20%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c
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 .5۳-۱6(: ۱) 93 (اطالعات یفناور  و علوم) یرسان اطالع فصلنامه جهان. در رانیا یعلم ری. تصو9۳۳۳ اعتماد، شاپور.

 .۳9-6۱ :9۱ افتیره .یاحیر  لیاسماع محمد ترجمه علم. جهان و اسالم جهان. 9۳۳5. شاپور اعتماد،

 رانیا در علم یمعرفت ساختار. 9۳۳6. مهرداد ی، و مرتضیسربلوک یمحمدنب ،یدر یاکبرح ،یامام ییحیشاپور،  اعتماد،
  .6۱6- 691: 69 یاجتماع علوم نامه(. 6339 سال)

 9۳ افتیره. 633۳ سال در هانج و رانیا یها دانشگاه یبند  رتبه و یسنج وب یها شاخص. 9۳۳۳. یعل فر، یاعتماد
(۱3) :۳3-۳۳. 

. بررسی میزان و عوامل مؤثر بر تولید علم در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 9۳۳1اعظمی، محمد. 
 .6۱6-665(: ۳) 9۳ یرسان و اطالع یتابدار ک. 633۳-6333های  کرمان طی سال

ت انتشار مقاله از یوضع یبررس .9312پاریزی.  یعابد عربشاهو ، کید یان ، محمد زارع بیمحسن رضائ یحیی،، یافتخار 

-9371 یرفسنجان در فاصله سال ها کیدانشگاه علوم پزش کیده پزشکدفاع شده در دانش یان نامه هایپا

 . 188-139: 18 رفسنجان کیمجله دانشگاه علوم پزش .9382

 مقاالت سندگانینو یگروه مشارکت و استنادات زانیم .9۳۳۳ دانش. دید، و فرشیعبدالمج نیحس ریام نا،یافشار، م
 .9۳۳-96۳: (6) 3 سالمت اطالعات تیر ی. مدیپزشک علوم در پژوهش مجله

 اساس بر یرسان اطالع و یکتابدار  رشته قاتیتحق یموضوع روند یبررس. 9۳۳۳. یل، و معصومه باقر یاسماع ،یافقه
  .6۱-5: 55 کتابخانه امیپ .6333 تا 6336 یها سال در ستیآر  سالنامه مقاالت در 6335-9113 یاستنادها

 سازمان توسط یارسال شده یساز  هینما مقاالت یاستناد لیتحل. 9۳۳۳ .یبزرگ السادات اشرف دکتر جه، وی، خدیاکبر 
  .6۳-95(: ۳) 9 یشناس دانش. 9۳۳5 – 9۳۳9 یها سال یط سینیا یاطالعات گاهیپا به رانیا یاتم یانرژ 

  .(۳) 95 یعلم ارتباط ماهنامه .6331 سال در رانیا یعلم داتیتول .9۳۳1م. ی، ابراهیامام

 یاطالعات گاهیپا در رانیا یشناس نیزم یعلم داتیتول .9۳۳1 جوانبخت. ثمیم صادق بابانژاد، و م،ی، ابراهیامام
  .(6) 93 یعلم ارتباط ماهنامه .6331 تا 6335 یها سال در یآ.اس.یآ

 افتیره. یعلم یها افتهی و مقاالت یابیارز  در( IF) رگذاریتاث عامل ی. ناکارآمد 9378. یاحمد  بابا ، و ابوذریمجتب ،یامان
31 :81-87 . 

  .631-9۳۳(: ۱) 9 کتاب فصلنامه. یرسان اطالع و یکتابسنج. 9۳۳9. اریماز  ،ینیرحسیام

. 633۳ .یفراهان یآباد زیعز  یمهد  ، وپور یجواد یمرتض مان،یافشارپ شهال زاده، نیمت یلیخل زهرا ، سوزان،یرساالر یام
 علوم یها دانشگاه انیم در کودکان طب علم چهارم کی از شیب کننده دیتول: تهران یپزشک علوم دانشگاه

 .6۳-69(: 9) 9۳ رانیکودکان ا های یمار یمجله ب .رانیا یپزشک
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 با مرتبط اختراعات ثبت و یفناور  دیلتو  تیوضع یآمار  یبررس .9۳۳۳ نژاد. ید صاحبیو مج ،ککامین د، نادریسع ،یر یام
  .99-9: (۳) 9 یفناور  و علم استیس. مختلف یکشورها در نانو یفناور 

 یفیقات مقاالت تالیت دانش و تحقیف الگوها و ماهیو توص ییشناسا .9313 .هزاد ینب مندعلیز و   ،یمجتب، یر یام

 .971-983: 21 یت ورزشیر یفصلنامه مد. (9371-9311) یت ورزشیر یمد

ده کمجله دانش. دانشگاه یدات علمیدر تول یپژوهش یت مجالت علمکسهم مشار  یبررس .9۳13ن پور، فرزانه.یام
 .۳۳5-۳3۳(: 9۳۱) 61 اصفهان کیپزش

 در اصفهان یپزشک علوم دانشگاه حضور دهه دو ی. دستاوردها9۳۳۳. یناج ونیهما و ،یر یکب امیپ پور، فرزانه، نیام
 .9۳۱-93۱(: 9) ۳ یپزشک علوم در آموزش یرانیا همجلعلم.  دیتول عرصه

 تیر یمدران. یا کی پیت یپزشک علوم یها دانشگاه یها تیسا وب یبند  رتبه .9۳۳1اطرج.  زهرا پور، فرزانه، و نیام
  .۳۳-61: (9) ۳ سالمت اطالعات

 تیر یمد فصلنامه اصفهان. یپزشک علوم دانشگاه یپژوهش برونداد سهیمقا .9۳۳۳ .یدر یح پور، فرزانه، و محبوبه نیام
  .۱6-۳5(: 9) 3 سالمت

-۳1: 9۳ یعال آموزش در یزیر  برنامه و پژوهش. رانیا یعلم مجالت متقابل روابط لی. تحل9۳۳۳. عقوبی ،یانتظار 
99۳. 

. (مرتع و جنگل) یعیطب منابع بخش یعلم أتیه یاعضا یعلم اطالعات دیتول تیوضع مطالعه. 9۳۳۳. نهیسک ،یانصاف
  .995-1۳: ۱3 کتاب مهفصلنا

(: 6و9) 93 یرسان اطالع علوم فصلنامه. هیپا علوم نهیزم در انیرانیا مقاالت دیتول زانیم یبررس. 9۳۳1. نهیسک ،یانصاف
55-۱1.  

 .۳۱-6۳: ۱9 افتیره ها. دانشگاه یبند  رتبه یارهایمع: پژوهش و علم. 9۳۳3. رضا دیوح ،یاوحد 

ران در حوزه علوم یا یاسالم یشور جمهور ک ید علم و فن آور یت تولیوضع .9313. یقانع یمصطفو ز، یپرواء ، یاول

 .83-38(: 9)98مکیفصلنامه ح. کیپزش

دانشگاه آزاد  یارشد معمار  یارشناسک یها نامه انین منابع اثرگذار در پاییو تع یل استنادیتحل. 9۳۳1ایزدی، ریحانه. 
 .6۱-99(: 1) ۳ یشناس دانش. 9۳۳3-9۳۳1 یواحد همدان در سالها یاسالم

قات، آموزش و یز وابسته به سازمان تحقکمرا  یت هایوند وب سایل پیحلت .9319.یمه مهناز قائمیفهو ، یباب الحوائج
صلنامه نظام ها و ف .یقات و فناور یوابسته به وزارت علوم، تحق یشاورز ک یده هاکو دانش یشاورز کج یترو

 .89(: 2)9 ،یخدمات اطالعات
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حوزه  یعلم یها یار که همکو شب یسندگیت چندنویوضع یبررس .9312. یلیقه محمداسماعیصدو   ال،یهس،  یباقر 

 .1: 18افتیفصلنامه ره. 2199تا  2112 ین سال هایعلوم ب یه استنادیران در نمایا کیپزش یمهندس

 یپزشک علوم انشگاهد یپژوهش یعلم مجله مقاالت یگروه مشارکت و استنادات زانیم یبررس. 9۳۳1 ، زهرا.یبتول
  .936-95۱(: 6) 9۱ ضیف. 9۳۳9-۳۳ یها سال یط( ضیف) کاشان

 ISI گاهیران در پایتو پاستور اید علم انستیسال تول ۳3 یل علم سنجیتحل. 9۳13.یاحسان مصطفو ، و عظما ،بذرافشان

SCIE .1-۳: ۱5مت ت سالیر یمد. 

 یفیهم تال یه هاکم شبیترس .9319.ن فرهمندیشروو  ان، حافظ محمد حسن زاده ،یلکیم و یمر حامد، ، یر غفور یبص
 .71-11: 87 ت سالمتیر یفصلنامه مد .یل خوشه ایران با استفاده از تحلیحوزه طب اورژانس ا

سنجش  یدهه پژوهش ها یک ی: مطالعه یاطالع سنج یعلم سنج. 9313. ییاحسان گراو ، رضا  ،یان جهرمیر یبص

 .28-91: 9 نیاسپک یعلم سنج مجله. (9319 -9379ران )یدر ا یمک

 .96۳-99۳: 9۱ افتیره. تکامل و توسعه رشد، نیب قاتیتحق توازن. 9۳۳5. یمهد  نژاد، یبهادر 

(: 933-11) 9۱ تیر یمد. انهیخاورم در علم دیتول یفرهنگ یها چالش. 9۳۳۱. ، و جوادمحمدزادهینعلیحس زاده، بهرام
9۳-6۱.  

 ،یولوژ یز یف یها کنگره در شده ارائه مقاالت یبررس .9۳۳3 باطن. خوش یان، وعلیسمنان دیده، سعیفر  ،یبهرام
 .13-۳6: (6) 99 یفارماکولوژ  و یولوژ یز یف هفدهم. تا دهم دوره یفارماکولوژ 

 در شده هینما یرانیا یعلم یها مجله یها مقاله یر یپذ تیروئ زانیم. 9۳۳۳. داورپناه ت، و محمدرضایهدا بهروزفر،
. یخارج یالملل نیب یعلم یها مجله در شده چاپ یرانیا یها مقاله با سهیمقا در( ISI) یعلم اطالعات موسسه

  .99۳-۳۳ :(۳) ۱۳ یرسان اطالع و یکتابدار  فصلنامه

رسانی در  ران در حوزه علوم کتابداری و اطالعیگاه ایدات علمی و جاینگاشت تول .9۳13جوکار.و عبدالرسول بهزادی زهرا، 
( 6) 9۳ یعموم یها تابخانهکو  یرسان قات اطالعیتحق. 911۱-6331های  طی سال نسیگاه وب آو سایپا
:66۳-6۱5. 

های تألیفی منتشر شده در فصلنامه  . بررسی میزان درستی استنادهای مقاله9۳۳1بهزادی، حسن، و مجیده سنجی. 
 .66۳-65(: ۳) 9۳ یرسان و اطالع یتابدار ک. 9۳۳۳رسانی در سال  کتابداری و اطالع

 یواطالع رسان یتابدار کحوزه علوم  یدات علمیتول (Mapping)نگاشت .9۳13 .ارکعبدالرسول جو ، زهرا، و یبهزاد
(: ۳) 66 کتاب فصلنامه .633۱-911۱در سال های  web of science گاهیجهان اسالم در پا یشورهاک

9۱6-955. 
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 رسانی و اطالع یحوزه علوم کتابدار  اتینشر  ریتأث بیضر و  یرابطه خوداستناد .9۳19 .ارکعبدالرسول جو ، زهرا، و یبهزاد
 9 یها و خدمات اطالعات فصلنامه نظام. 633۳-6333 هایدر سال web of science گاهیشده در پا هینما

(9 :)۳۳-۳6. 

 .زدیشهرستان  ید صدوقیشه کیدانشگاه علوم پزش یات علمیه یاعضا یرفتار استناد یبررس. 9313بهنام فر، رضا. 

 .313: 88 سبزوار یدرمان یو خدمات بهداشت کیمجله دانشگاه علوم پزش

دانش آموختگان مقطع  یدات علمیسه تولیمقا .9۳13. زاده ید یسارا سعو  ،تیمهرن یجه قنبر یخد، زاهد ، یگدلیب 
ع و اطال یتابدار کفصلنامه  .و علم اطالعات یتابدار کشور در حوزه کداخل و خارج از  یدانشگاهها یتر کد 

 (:۱)95 یرسان

 یتر کدانش آموختگان مقطع د  یدات علمیسه تولیمقا .9319.زاده ید یسارا سعوت، یمهرن یجه قنبر یخد  زاهد،، یگدلیب

و اطالع  یتابدار کفصلنامه  .و علم اطالعات یتابدار کشور در حوزه کداخل و خارج از  یدانشگاهها

 .919(: 8)11یرسان

ات علمی ایران در زمینه ی سرطان پستان در تولید. 9319 .یو مسعود اسد   سوسن شاه خدا بنده،  ،محمد حسین بیگلو،

 .991-991: 23مدیریت اطالعات سالمت .پایگاه مدالین و مقایسه ی آن با سایر کشورهای خاورمیانه

 Web ofگاه یران در پایا یاسروانشن یدات علمیدهه تول یک .9319. ین چخماچینگو   ن،یمحمد حسگلو، یب

Science 211-218 : 18 مازندران کیمجله دانشگاه علوم پزش.  

در  یرانیا روان شناسان یت علمکمشار  یبررس .9312 .سوسن شاه خدابندهو ، ین چخماچینگ ،ن یگلو، محمدحسیب

-918-: 71ینیبال یفصلنامه روانشناس. 2111-2191 یسال ها ین طیگاه مدال یدر پا یانتشار مقاالت علم

991. 

ه شده ینما یعلم کمدار  یبررس .9312 .یشاه محمد  یتیگو قوجازاده ،  یمرتضو ان، یقاسم موحد، ن یگلو، محمدحسیب

 کیمجله دانشگاه علوم پزش. 2199تا  2111 یسال ها رها درکومار ینه باین در زمیگاه مدال یران در پایا

 .981-981: 918 مازندران

رها در کومار یبا ینه یدر زم یدات علمیتول .1392.یان بروجنیصابر  یمهد و ، یشاه محمد  یتیگ  ،نیگلو، محمدحسیب

 .788-781: 38 تت اطالعات سالمیر یدو ماهنامه مد ین.گاه مدال یپا
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http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/989315?sta=&sto=&ste=%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%aa%20%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/989315?sta=&sto=&ste=%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%aa%20%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/239
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/239
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1744&Number=97&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1744&Number=97&Appendix=0
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 یها سال یط رانیا یها دانشگاه یعلم انتشارات تیوضع یبررس. 9۳۳۳. هیدر  یمقصود ایرو و مژگان، دهیس نش،یب
 .95۱-9۳1: (۱) ۱6 کتابداری .( Web of Science گاهیپا براساس) 6336-6333

صلنامه علوم و ف ی.انتشارات علم یابین جهت ارز ینو یا ژه: سنجهیعامل و .9۳13. گاه دهیدو فرشته ده مژگان، یس ،نشیب
 .96۳3-9951 (:۱) 63 اطالعات یر فناو 

 یگاه موسسه یدر پا یسم شناس یحوزه  یرانیپژوهشگران ا یفیهم تال یلگو  ا .9313. ن فردیفاطمه نوشو   نب ،یز ، یپاپ

 . 11-81 :31 ت اطالعات سالمتیر یدو ماهنامه مد. 2199تا  9119 یسال ها یط یاطالعات علم

 .31-53(: ۳) 96 کتاب . فصلنامه9۳5۳ - 9۳۳۳ سال از کتاب دیتول در یرانیا زنان . نقش9۳۳3 پارسا، فرزانه.

 یپژوهش  -یمجالت علم یمقاله ها یر استنادیتاث یبررس .9۳13 .حریعباس  و ،یفدائ ن، غالمرضایحس زاد، ییپاشا
 .6۳۱-63۳ (:9۳) 53 یعموم یتابخانه هاکو  یقات اطالع رسانیتحق. رانیا زبان یفارس

 .متون بر یمرور  :آزاد یدسترس نشر یاستناد و یپژوهش ریتأث .9۳۳1 .ید یرش یعل و ،یفدائ ن، غالمرضایحس زاد، ییپاشا
 .99۳-۳۳ :6۳ یشناس اطالع

فصلنامه  .رانیا یکتابدار  یها وبالگ یبند  و رتبه یابیرز ا. 9۳13ی. غائبو امیر ، یباقر منصوره م، یمر  ی،نیپاکدامن نائ
 .99۳۳-9969 (:۱) 63 اطالعات یعلوم و فناور 

 ۳1 یکتابدار  دفتر. یعلم مجالت به یدسترس مشکالت بر دیتاک با ها دانشگاه در یعلم ارتباطات .9۳۳۱ .نشانه ،پاکدامن
(۱۳ :)۱9-53.  

 نفت یمهندس و علوم در قیتحق فصلنامه مقاالت یاستناد لیتحل .9۳۳1 .یعلو  مهیفه دهینشانه، و س ،پاکدامن
  .33-۱1(: ۳) ۳ یشناس دانش. (۳3- ۳3 یها سال)

بررسی تطبیقی نظام های بین المللی رتبه بندی دانشگاه ها و . 9319. یمور ی، و مهتاب تی، آرمان خالد یمهد  زاد، کپا 

 .13-89: 11افتیره .مراکز آموزش عالی

 یدانشگاه یها کتابخانه یها تیسا وب در یفرامتن یوندهایپ لی. تحل9۳۳3. یدلقند  و فائزه آزاد، اسدالله ،یرخ، مهر یپر 
  .9۳1-959: (9) 93 .یرسان اطالع و کتابداری فصلنامهران. یا

مشهد درباره بهره  یدانشگاه فردوس یئت علمینگرش اعضاء ه یبررس .9319.ینوقاب یزاهد  یهد مو ، یهر رخ، میپر 

 .93(: 2)2 یاطالع رسان و یتابدار کپژوهش نامه . آن دانشگاه یاز مخزن سازمان یر یگ

 در یکشاورز  یعلم داتیتول ینگاشت خیتار  نقشه میترس و یاستناد لیتحل. 9۳۳۳. ده عصارهیفر  ترا، ویم زاده، یپشوتن
 .56-6۳: (9) 65 اطالعات یفناور  و علوم فصلنامه .633۳ تا 6333 یها سال در علوم یاستناد هینما

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4410&Number=35&Appendix=0
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/963200?sta=&sto=&ste=%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87%20%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c%20%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%20%d9%87%d8%a7
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/963200?sta=&sto=&ste=%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87%20%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c%20%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%20%d9%87%d8%a7
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/963200?sta=&sto=&ste=%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87%20%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c%20%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%20%d9%87%d8%a7
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. فصلنامه چمران دیشه دانشگاه یعلم ئتیه اعضاء یاستناد رفتار یبررس. 9۳۳۳. یکوکب یترا، ومرتضیم زاده، یپشوتن
  .۳۳-35: (۳) 96 یرسان و اطالع یکتابدار 

برتر  یران با جهان و قدرت هایسه ایمقا :یستید علم درحوزه علوم ز یتول .9312 .یبر صبور کا  یعلمیترا، و ، یرحقیپ

 .91(: 9)8 صلنامه نشاء علمف. منطقه

 یها کتابخانه در یکشاورز  حوزه( 9113) نیالت یادوار  اتینشر  نیعناو یهمپوشان زانیم یبررس. 9۳۳3. اؤیر ن،یالد تاج
 .9۳۳-961: ۳۱دفتر کتابداری  .تهران استان یدانشگاه و یتخصص

 علوم ISI و DOAJ حوزه آزاد یدسترس مجالت در ریتاث بیضر  و یاستناد خود نیب رابطه نییتع .9۳۳۳ان، رودابه. یتراب
  ۳-65(: 3) 6 یشناس دانش .یاطالعات یها گاهیپا در هیپا

 حوزه آزاد یدسترس مجالت در ریتأث بیضر  و یخوداستناد نیب رابطه نیی. تع9۳۳1محمدرضا قانع.  رودابه، و ان،یتراب
 .۳3-۳9 :6۳ یشناس اطالع .DOAJ و ISI یاطالعات یها گاهیپا در یمهندس و یفن علوم

های کتابداری  . مطالعه الگو، نوع و سطح سودمندی استنادهای مقاله9۳۳1حه، و محمد حسین دیانی. زاده، ملی تردست
 .95۳-9۳9(: ۳) 9۳ یرسان و اطالع یتابدار کرسانی.  و اطالع

 یده مهندسکد علم در پژوهشیست سال تولیب .9313. ید شاخصیسعو ،  یحامد صالح  فاطمه،، یقمصر  یر یتصو

 13-82: 18 اطالعات یو سازمانده یتابدار ک یفصلنامه مطالعات مل .رانیا ییسازمان فضا

 پژوهشکده پژوهشگران یها نامه انیپا یاستناد لیتحل .9۳۳5. نما جهان محمدرضا و فاطمه، ،یقمصر  ی ر یتصو
  .۳۳-۳5 :(۳) 9۳کتاب  فصلنامه. یکشاورز  جهاد یمهندس

 پژوهشکدة پژوهشگران یعلم داتیتول تیوضع یررسب. 9۳۳3. نماجهان فاطمه، و محمدرضا ،یقمصر  یر یتصو
 .96۱-93۳ (:6) 93. یرسان اطالع و کتابداری. 9۳۳۱-9۳۳3 یها سال در یمهندس

 اساس بر یالدیم 633۳ تا 9113 سال از یاسالم آزاد دانشگاه یعلم داتیتول .9۳۳1 .یر یوز  لیاسماع ، ویزاده، عل یتق
  .19-۳۳ :(9) 9۳ یرسان اطالع و یکتابدار  فصلنامه .یآ اس یآ یعلم اطالعات موسسه یها گاهیپا آمار

 .65-66(: 93) 9۳ اتیکلماه  کتاب. یسنج وب. 9۳۳1. کلیماتلوال، 

 یتخصص یدکترا یها نامه انیپا یاستناد لی. تحل9۳۳۳مهربان.  ی، وشاهیآباد دولت ین داور ینسر  نا،یم ،یفرح یتوسل
 . 633- 639 (:۳) 96 هرمزگان یپزشک مجله هرمزگان. یماندر یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه

: کیان پزشیدانشجو یان نامه هایپا یل استنادیتحل .9319. روزین فیمی یموسو ،  یمحمد باقر ابوالقاسم  آرام،رگر ، یت

: 97 کیآموزش در علوم پزش یدو ماهنامه راهبردها .کیتال پزشیجید یتابخانه ملکبه  یقبل و بعد از دسترس

238-282. 
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پژوهشگران با استفاده از واژه  یعلم یبروندادها یفکی یابیازر  .9313. زهرا دهقانو روز ، ین فیمی یموس  آرام، رگر،یت

 .97-93: 7نیاسپک یمجله علم سنج. مشابه ید یلک یها

 .۱5-۳6: 59 کتاب فصلنامه .فصلنامه کتاب یفیتأل مقاالت یاستناد لیتحل. 9۳۳9. افسانه ،یمورخانیت

با روش علم  یران در حوزه ارتوپد یا یدات علمیتول .9319. ن فردیفاطمه نوش وروز، ین فیمی یموس  ناصر، ،یجان محمد 

 .71-79: 93رانیاستخوان و مفاصل ا یفصلنامه جراح. یسنج

 .969-99۳ (:6) 61 یپزشک در پژوهش ست؟.یچ اثرگذار عامل .9۳۳۱ ، محسن.یقربان جان

 حوزه -یرانیا محققان و یعلم أتیه یاعضا مقاالت حضور زانیم یبررس. 9۳۳6 .ینجف نیو نسر  آتش، جعفرنژاد،
 .۱5-65(: ۱3) ۳۳ یکتابدار  دفتر .VET-CDیاطالعات گاهیپا در یدامپزشک

های علوم  ئت علمی دانشکدهیدات علمی اعضای هیت تولیمطالعه وضع .9۳19.گل تاجی هیو مرض جعفری فاطمه،
پژوهشنامه پردازش و ،  633۳-6333های  های دولتی کشور طی سال و علوم اجتماعی دانشگاهانسانی و هنر 

 .5۳5-539( :۳) 6۳، ت اطالعاتیر یمد

 ۳ یعلم ارتباط . ماهنامه(اسکوالر گوگل بر دیتاک با) یاستناد یها هینما کاربرد .9۳۳۳ .یاستوار  سارا و ، فاطمه،یجعفر 
(۳.)  

ئت یه یاعضا یدات علمین در تولیمجالت هسته الت یها یژگیو یبررس .9۳۳1. این میفهو فاطمه فاطمه،  ی،جعفر 
 یسالها یر طیب تأثیو ضر « ی. اس. آیآ»دانشگاه تهران از لحاظ حضور در  یعلوم انسان یها دانشکده یعلم

 .۳۳-31( :9) 63 اطالعات یفصلنامه علوم و فناور  .9113-6331

 یعلوم انسان یدانشکده ها یعلم داتیتول دری ادوار  اتیکاربردنشر  ی. بررس9۳۳۳. یگل تاج هیفاطمه، و مرض ،یجعفر 
 .991-11(: 6۱) 3 یاطالع شناس. 6331 -6333 یسال ها یط رانیا یدولت یدانشگاه ها

الویت بندی شاخص های مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات . 9319. یو داود طالب  ،ینور  کامی، سمصطفی جعفری،

: 91چشم انداز مدیریت دولتی .به منظور ارزیابی عملکرد و رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

993-927. 

 .9۳13. عیرفو عبدالناصر گلو، ین بیسارا، محمدحس ی،د یجالل زاده عصر جد

ز یتبر  یدانشگاه علوم پزشک یسندگان مقاالت مجله پزشکیش نویگرا ی: بررسیل استنادیتحل .9۳13. سارا ،جالل زاده
 .(6) 63 یماهنامه ارتباط علم ی.در استفاده از منابع اطالعات

ان شاخص های درونداد و برونداد علم و یبررسی رابطه م .9۳19 .رفیعو عبدالناصر سارا، محمدحسین بیگلو،  ،جالل زاده
 (:6و9) 6۱ ی.ماهنامه ارتباط علمرانیر دانشگاه های علوم پزشکی کشور افناوری د

http://ejournal.irandoc.ac.ir/browse.php?a_id=1345&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1 

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/29771
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/976685?sta=&sto=&ste=%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87%20%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c%20%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%20%d9%87%d8%a7
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/976685?sta=&sto=&ste=%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87%20%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c%20%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%20%d9%87%d8%a7
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/976685?sta=&sto=&ste=%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87%20%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c%20%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%20%d9%87%d8%a7
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/921
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 .۳3-51 :۳۳ افتیره .جهان و رانیا در یقاتیتحق مهم یها شاخص. 9۳۳۳. یطاهر  اسدالله، و افسانه ،یآباد جالل

ت یر یپژوهشنامه پردازش و مد. انسان یرفتار اطالعات یه هاینظر  ینگاشت نقشه علم .9312درضا.یحم  ،یمهموئ یجمال

 .178-189: 88 اطالعات

 .۳-6(: 93) 9۳ اتیکلماه  کتاب. رانیادر  یسنج علم یها پژوهش. 9۳۳1رضا.  دیحم، یمهموئ یجمال

(. 6396 ی) از ابتدا تا انتهایاس آ یآ یرانیه مقاالت ان ها در بار ین ها و تر ی. اول9۳16د رضا. ی، حمیمهموئ یجمال
 .۱-۳: 99 یخبرنامه علم سنج

 .۳-۳: 1 یخبرنامه علم سنججهان.  یدن از دانشگاه هایدانشگاه ال  ی. رتبه بند 9۳16د رضا. ی، حمیمهموئ یجمال

 .۱-۳: 1 یخبرنامه علم سنجو اسکوپوس.  یاس آ یران در آی. علم ا9۳16د رضا. ی، حمیمهموئ یجمال

: رانیدرا یسنج علم. 9۳۳1. یچاکل ینوروز و عبدالرضا  ،اءیاول زیپرونژاد،  یار یبخت روزیفرضا،  دیحم، یمهموئ یجمال
 .63-۳(: 93) 9۳ اتیکلماه  کتاب(. زگردیمها ) ها و چالش فرصت

و  ISIگاه یدر پا ییو ماما ت مجالت حوزه زنانیفکی یبررس .9313. ییمنور افضل آقا و ،یمحسن دهقان  د،یجمش ،یجمال

Scopus 21-1: 981 رانیا یو نازائ یمجله زنان مامائ .مجالت یرتبه بند  یبر اساس شاخص ها. 

 .یاستناد یا مطالعه: یرسان اطالع و کتابداری یا رشته نیب و یا رشته درون روابط .9۳۳1رضا.  دیحم ،یمهموئ یجمال
  .۳5-3۳: ۱۳ کتاب فصلنامه

 یمال یالگوها و آزاد یدسترس یعلم یها مجله. 9۳۳۳. ید اسد یسع و مفرد، یلیوک نیدرضا، حسیحم ،یمهموئ یجمال
  .۳۱-99(: 6) 1 یرسان اطالع و کتابداری .ها آن نشر

 و یکتابدار ان. یرانیا یعلم داتیتول به استناد در ها تیمل شیگرا زانیم .9۳۳3. یمیده ابراهی، عبدالرسول، و سعجوکار
  .6۳3- 69۳: (۱) 93 یرسان اطالع

 و کتاب فصلنامه هینشر  دو در یاستناد -خود زانیم یقیتطب مطالعه. 9۳۳1. یتاج گل هیعبدالرسول، و مرض ،جوکار
 اتینشر  یاستناد یها گزارش گاهیپا اساس بر 9۳۳3 تا 9۳۳6 یها سال در یرسان اطالع و یکتابدار  فصلنامه

  .999-19: (9) 9۳ یرسان اطالع و یکتابدار  فصلنامه. اسالم جهان علوم یاستناد گاهیپا یفارس

و اطالع  یتابدار کترجمه شده در رشته علوم  یتابهاک یتابشناختکمطالعه . 9۳۳1. میثم جوان بختو بدالرسول، جوکار، ع
 .933-۳9(: ۱) 9۳رسانی  . کتابداری و اطالع9۳۳۳تا  9۳۳3 یدر فاصله سالها یرسان

بر  2199تا  2118 یسال ها یران طیشور اکدر  یان انتشار مقاالت علمیجر . 9312.رهده عصایفر طاهره، و ، راکجو 

-111: 81 ت اطالعاتیر یژوهشنامه پردازش و مدپ. چ سه گانه دانشگاه، صنعت و دولتیاساس مدل مارپ

133. 
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 درحوزه یناداست لیتحل یکارکردها و فیم، تعار یمفاه یبررس .9۳۳۳ .یشعبان و احمد ، زهرا،یآباد نجف یچاوش
  .6۱-95(: ۱) 6 یشناس . دانشیسنج علم

 . 3۱-33: ۳5 افتیره . ISIیعلم اطالعات بانک در اتینشر  شدن فهرست مراحل. 9۳۳۱. دیجمش ،یچمن

جهان.  یکتابدار  یگروه ها یدر وبگاه ها ییو تنوع محتوا یوب ریتأث بیضر  انیم یهمبستگ ی. بررسسهینف ز،یچنگ
 .9۱3-965(: 65) ۳ یاطالع شناس

-9۳1(: ۳) 9۳ کتاب فصلنامه .یمبان و اصول: یسنج وب .9۳۳3 عصاره. دهیفر  دکتر ، محسن، وینیالعابد نیز  یحاج
6۳5.  

 عالمه ارتباطات و یاجتماع علوم دانشکدة ارتباطات یدکتر  یها نامه انیپا مآخذ یاستناد لیتحل .9۳۳۳ زهرا. حداد،
  .956-9۳1 :(6) 63 کتاب فصلنامه .ییطباطبا

  .9۳-99(: 6) ۱ دانش نشر. ثیالحد علم با آن یها شباهت و یاستناد لیتحل. 9۳36. عباس ،یحر 

. یپزشک یرسان اطالع و تیر یمد دانشکده ارشد یکارشناس یها نامه انیپا در نهیشیپ وضع یبررس. 9۳۳5. عباس ،یحر 
  .۱۳-۳۳: 53 (تهران دانشگاه)یتیترب علوم و یروانشناس

 .63 -6۳ :(69) ۳۳ کتابداری. توسعه اول ساله 5 برنامه یط رانیا در شده منتشر مجالت تیوضع .9۳۳3. عباس ،یحر 

 تا رانیا یرسان اطالع و کتابداری رشته یعلم ئتیه یاعضا یپژوهش یعلم یها تیفعال یبررس. 9۳۳1. عباس ،یحر 
  .۳3-1: (6) 96 کتاب فصلنامه. 9۳۳۳ سال انیپا

 .69-63(: 93) 9۳ اتیکلماه  کتاب. یجهانعلم  انیجر در  ییجا. 9۳۳1، عباس. یحر 

 یتیترب علوم و یروانشناس .ها چالش و ها چاله: یعلم آثار در استناد. 9۳۳۳. یبه داغ شاه عباس، و اعظم ،یحر 

  .13-35: 31 (تهران دانشگاه)

 یکتابدار  دفتر. تهران دانشگاه عتبرم اتینشر  در استناد یها نامه وهیش یابیارز . 9۳۳6. یبداغ شاه عباس، و اعظم ،یحر 
۳۳ (۱3 :)9-6۳.  

 و یشناس روان مجله در مندرج یها مقاله سندگانینو یاستناد رفتار یبررس. 9۳۳9. نشاط عباس، و نرگس ،یحر 
 .۳۱ -9: 35 یتیترب علوم و یشناس روان. آغاز تا کنون از تهران دانشگاه یتیترب علوم

آزاد در  یو تحت وب به مقاالت مجالت دسترس یسنت یسه استنادهایمقا. 9313 .یخان یمور یافسانه تو نجال،   ،یر یحر 

 .931-928: 18 اطالعات یو سازمانده یتابدار ک یصلنامه مطالعات ملف. یحوزه علوم انسان

چگونگی استفاده پژوهشگران از مجالت الکترونیکی، پایگاه های  بررسی. 9319. یفرزانه فضلو ، نجال حریری،

 .Alert اطالعاتی و خدمات مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

 .11-81: 91یدانش شناس

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/144965
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 ،یرسان و اطالع یر کتابدا یها رشته یرانیدر مقاالت ا یفیتأل هم یها شبکه. 9۳13. کزادینو مهسا نجال،  ی،ر یحر 
 اطالعات یعلوم و فناور  . فصلنامه6331تا  6333 یها ن سالیب ISIگاه یت و اقتصاد در پایر یمد ،یشناس روان

63 (۱:) ۳65-۳۱۱. 

ت آمازون از نظر استناد به مقاالت یسا کیپزش یدرس یتاب هاک یل استنادیتحل. 9313. یروز ینگار فو   نجال،  ،یر یحر 

 .917-911: 31ت اطالعات سالمت یر یدو ماهنامه مد. رانیا یدولت یاز داروس یده هاکدانش

های  ت، و چالهینیت بیفی، مرکز یتأل های هم بررسی شاخص .9۳19.انیزندو فاطمه خدادوست ، و رضا حسن زاده محمد، 
پژوهشنامه پردازش ( ، 6399تا  9119ه استنادی علوم )یشده در نما هیران نمایوهشگران نانوفّناوری اساختاری پژ

 .6۱1-66۳( :9) 6۳ ت اطالعاتیر یو مد

ران از یا یپژوهش-یآزاد مجالت علم یجاد دسترسیموانع ا ی. بررس9۳۳1. ی هوجقانکنعانفرزانه حسن زاده، محمد و 
  (:9) 9۳ یو اطالع رسان یفصلنامه کتابدار د ناشران. ید

در ران یا یاسالم یجمهور علم  یراهبرد یحوزه ها شیپا یبرا جامع یروش شناس یکارائه . 9۳13حسن زاده، محمد. 
 .9۱۳-965(: 9۱-9۳) ۳ فصلنامه برداشت دوم. 9۱3۱افق 

سیاست  .ابعاد شبکه هم نویسندگی بین المللی ایران در حوزه نانو فن آوری. 9319ا خدادوست. رضو ، محمد حسن زاده،

 .88-39: 98 علم و فناوری

م نقشه علم اداره امور یترس .9۳13.راغب ی، فاطمه دلبر یر یام یاصغر پورعزت، مجتب ی، علیجعفر  یحسن عابد 
 .9۱۳-96۳(: 3) ۳ یت دولتیر یمد .ISI مقاالت موجود در ی( بر مبنایت دولتیر ی)مد یعموم

 یحوزۀ علوم انسان یأت علمیه یاعضا یدات علمیتول ی. بررس9۳۳1. یعراق ییده، و غالمرضا فدایکمند، هازاده  حسن
 .9۳5-95۳: 39 یعموم یتابخانه هاکو  یقات اطالع رسانیتحق. 9۳۳3 -9۳۳9 یها سال یز طیدانشگاه تبر 

شماره  افتیرهائه مدل مثلث ارتقاء(. )ار  یران در دانش جهانیت موثر اکمشار  یها راه ی. بررس9۳۳3زاده، محمد.  حسن
۱9 :59-53. 

فصلنامه علوم و  ی.تخصص یها کتابداران کتابخانه ین براینو یها نقش در سازمان یسنج علم .9۳13. محمد ،زاده حسن
 .9۳۱۳-9۳۳۳ :(۱) 63 اطالعات یفناور 

 طول در ISI مجالت یرانیا مقاالت رد یفیتال هم. 9۳۳۳. یچاکل ی، و عبدالرضا نوروز ییبقا محمد، سولماز زاده، حسن
 .63-99: (۱) 9 یفناور  و علم استیس. مقاالت آن به استناد زانیم با آن رابطه و 6335 تا 91۳1 یها سال

 و ISI در شده منتشر یرانیا مقاالت در یفیتأل هم. 9۳۳۳ .یچاکل ینوروز  عبدالرضا و ،ییبقا زاده، محمد، سولماز حسن
  .۳۱-35: 6 فرهنگ راهبرد. مقاالت نیا به ناداست زانیم بر آن ریتأث

 .۱6-۳۳: (۱۱) 91افت یره. یفیتال هم و یعلم روابط ،یعلم جامعه. 9۳۳۳. ییسولماز بقا، و محمد ،زاده حسن

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4410&Number=36&Appendix=0
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/149356
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/969223?sta=&sto=&ste=%d9%87%d9%85%20%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%da%af%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/471
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/471
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/471
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 آمار اساس بر 633۳ و 6333 یها سال در رانیا علم دیتول لیتحل .9۳۳۳ .یچاکل ینوروز  عبدالرضا زاده، محمد، و حسن
 .5۱-۳1(: ۳) 9 یشناس دانش .ISI یعلم اطالعات موسسه»  یها گاهیپا

 .63-95 :۱۳ افتیره .یعلم روابط و یاستناد یساز  هی. نما9۳۳۳ .یچاکل ینوروز  محمد، وعبدالرضا زاده، حسن

 زانیم با یعلم أتیه یاعضا( ICDL) وتریکامپ یها مهارت نامه یگواه با ییآشنا سطح رابطه. 9۳۳3. ، طاهرهیحسوم
  .۳۱-۳9: 3 یتیترب علوم در تازه یها شهیاند. آنان توسط علم دیتول

با استناد به  یآستان قدس رضو  یگاه علمیم جایترس .9319.ین بابادیامو ب، کیش یمهدو  یعل  ،دجاللی، سینیحس

 .2: 8پژوهشنامه خراسان بزرگ .9۳13تا9۳۳۳ یسال ها یط یات علمیمقاالت منتشرشده در نشر 

 یلیتحص تیموفق بر مؤثر عوامل .9۳۳1. یموسو  یالله تیآ نی، و امیدهقان محمودرضا، اکبر یدوست، عل حق
 93یپزشک علوم در آموزش یرانیا . مجلهین المللیب مستندات کیستماتیس مرور: خارج به اعزام انیدانشجو

(9 :)9-93.  

- 695: 35 (تهران دانشگاه) یتیترب علوم و یروانشناس. یعلم یها نگارش در استناد کاربرد. 9۳۳9. محمود ،یقیحق
6۳6. 

 یها دانشگاه یرسان اطالع و یکتابدار  رشته یها نامه انیپا ریتأث بیضر  یبررس .9۳۳۳. ییسخا محمود، و فرزانه ،یقیحق
 .955-965(: ۱9) ۳۳ یکتابدار  دفتر(. 9۳۳3 -9۳5۳) تهران شهر یدولت

ت یر یدر حوزه مد یساختار انتشارات علم یورساز و مص یمک یبررس .9319. یبکو ک یمرتض  ن ،یافشپور،  یحمد 

: 89 ت اطالعاتیر یپژوهشنامه پردازش و مد .2111تا  9177 ینس در سالهایگاه وب آوسایاطالعات در پا

31 . 

 یرگذار در حوزه یسندگان تاثینو یعلم یبرون دادها یعلم سنج یمطالعه  .9۳13. ده عصارهیفر ن، و یافش پور، یحمد 
 .9111-633۳ ین حوزه در سال هایا یساختار علم یساز  یدار یو د Multiple Sclerosis (MS) یمار یب

  .333-3۱1(: 5) ۳ ت اطالعات سالمتیر یمد

ت یر یبررسی کّمی و مصورسازی ساختار انتشارات علمی در حوزه مد .9۳19 .کوکبی یو مرتضن، یافش ،حمدی پور
( 9) 6۳ ت اطالعاتیر یپژوهشنامه پردازش و مد،  6331تا  91۳۳نس در سالهای یگاه وب آوسایاطالعات در پا

:۳1-۳3. 

 در شده دیتول یعلم انتشارات ساختار میترس و یلیتحل یبررس. 9۳۳۳. ده عصارهیو فر  ،یررضا اصنافی، امیعل ،ید یحم
 یها سال یط web of science گاهیپا در یسنج وب و یسنج اطالع ،یسنج علم ،یسنج کتاب یها حوزه

 .9۳6-939(: 6) ۱6 یرسان اطالع و یکتابدار  فصلنامه. 6335 تا 9113
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 مختلف یموضوع یها حوزه در یرانیا پژوهشگران شیگرا زانیم یقیتطب مطالعه. 9۳۳1 .گاه دیده فرشته و ر،یزه ،یاتیح
-۱9۳: (۳) 65 اطالعات یفناور  و علوم فصلنامه .633۳-911۳ یها سال یط یگروه یهمکار  و مشارکت به

۱۳3.  

ران بر یر موسسات اید علم در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و سایتول یقیتطب یبررس. 9۳۳۳ .یده ابراهیمیفر  و ر،یزه ،یاتیح
 .56-61(: 6) 93 و علم اطالعات یتابدار کمطالعات . یعلم سنج یفکیو  یمک یشاخص ها یمبنا

و ارائه  یسنج و اطالع یسنج علم ی ه در حوزهیم پایاهز و تشابه واژگان و مفیبر وجوه تما یملأت. 9۳۳۳. ، غالمرضایدر یح
 .996-۳۳(: 6) 93 و علم اطالعات یتابدار ک. مطالعات یسنج ه دانشیفرض

 .۳۳-۳6(: 93) 9۳ اتیکلماه  کتاب. یسنج علممفهوم علم در  ای. علم و سنجش 9۳۳1، غالمرضا. یدر یح

. کیسندگان مقاالت مجله پژوهش در پزشینو یگروه یار کب همیضر  .9319 .ینب صفو یز معصومه، و ، یدر یح

 . 911: 982کیفصلنامه پژوهش در پزش

د علم یتول یجاک:در web of scienceران در یا یتابدار کمقاالت  یل محتوایتحل. 9319بر. کا  یعل  خاصه، 

  .981: 11یو اطالع رسان یتابدار کفصلنامه م؟ یجهان قرار دار  یتابدار ک

 یتابدار کد علم یتول یجاکدر :web of science ران دریا یتابدار کمقاالت  یل محتوایحلت .9۳19اکبر. یخاصه، عل
 (:۳)95 یو اطالع رسان یفصلنامه کتابدار  .م؟یجهان قرار دار 

ن یدر عرصه ب یقرآن یل پژوهش هایو تحل یبررس .9319.یمان حجاز یسلو نژاد،  یبرز احمد یفر   بر،کا  یعلخاصه، 

 .981: 91مه قرآن و علمدو فصلنا. ISI یالملل

  .933-19: (۳) 9۳ کتاب فصلنامه. یفناور  و علم یابیارز  یها شاخص. 9۳۳3. ، نرگسیخالق

« یموسسه اطالعات علم»ن حوزه در یا یمجله ها ید علم در حوزه اخالق و بررسیت تولیوضع .9312خالقی، نرگس. 

 . 911: 93 ،یاخالق یمجله پژوهش ها. (ی. اس. آی)آ

 یساختار  یها ت و چالهینیت بیز ک، مر یفیهم تأل یشاخص ها ی. بررس9۳13، رضا و محمد حسن زاده. خدادوست
 یعلوم و فناور فصلنامه (. 6399تا  9119علوم ) یه استنادیه شده در نمایران نمایا یپژوهشگران نانوفناور 

 .6۱1-66۳(: 9) 6۳. اطالعات

پژوهشنامه . یعلم سنج یدر پژوهش ها« یان رشتگیم»م یترس .9319. اتیم بیر کحمد و   محمود، ،یخسروجرد

 .313: 82 ت اطالعاتیر یپردازش و مد
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: یکتابدار . بررسی شبکه ارتباطات علمی میان دانشمندان با استفاده از شبکه استنادی. 9۳۳5خسروجردی، محمود. 
 .996-1۳ (:۱5)۱3 یدانشگاه یرسان و اطالع یقات کتابدار یدر تحق یة علمینشر 

. تحلیل استنادی تطبیقی پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه تهران. 9۳۳3روجردی، محمود. خس
 .۳۱-91(: 6-9) 2ت اطالعاتیر یمد

های فارغ التحصیالن  بررسی میزان کاربرد انواع منابع اطالعاتی در پایان نامه. 9۳۳1 حمید رضا. ،خسروی تاج
 کتابفصلنامه  .9۳۳3-9۳۳۱های  یتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان در سالارشد دانشکده علوم ترب یکارشناس

99 (9:) 59-3۱. 

 .99-1( :۳) 9۳ کتابفصلنامه  .یا عالم سنجسنجی ی علم. 9۳۳3برز.ی، فر یخسرو 

 فصلنامه. یانسان علوم و یمهندس یفن یآموزش گروه دو یها نامه انیپا یاستنادها سهیمقا .9۳۳۳ م.یمر  ،یخسرو 
  .93۱-959 (:۱) 63کتاب

پژوهشنامه پردازش و آی،  اس گاه اطالعاتی آییرانی در پایدآورندگان ایآشفتگی نگارش نام پد .9۳13.میمر  ،خسروی
 .339-335( :6) 6۳ ت اطالعاتیر یمد

 9۳۳۳-9۳۳۱های  ی در سالیه پرستاری و مامایل استنادی مقاالت نشر یتحل .9۳13.زهرا ،غییخواجه علی جهانت
 (:۳) 66، یماهنامه ارتباط علم(  د بهشتییگاه علوم پزشکی شه)دانش

http://ejournal.irandoc.ac.ir/browse.php?a_id=1218&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1 

 و یکتابدار  فصلنامه. محقق کی یعلم بازده یابیارز  یبرا نینو یندکس شاخصیاچ ا. 9۳۳۳. الدن ،اکانین وشیدار 
  .639-65۳ :(۳) ۱۳ یرسان اطالع

دو ماهنامه . رانیا کیات علوم پزشینشر  یل وب سنجیتحل .9312 .یرامکا  یعلو د دانش، یفرش، ثمی، میداستان
 .889: 39 ت اطالعات سالمتیر یمد

 استیس تیظرف یارتقا یبرا ییرهنمودها: یانسان علوم حوزه در دانش دیتول موانع بر یلیتحل. 9۳۳۳. حسن فرد، ییدانا
  .9۳-9: (9) 6 یفناور  و علم استیس .رانیا علم یمل

علم  یها در پژوهش یکتابسنج یاساس یشاخص ها یبرخ یارتباط آمار  .9۳۳3 .پور یاضیر م یو مر د، یدانش فرش
 .65۱-6۱1( :۳) 9۳ کتابفصلنامه  .یسنج

پژوهش . یفناور د علم و یتول یشدن بر شاخص ها یجهان یردپا .9312 .ییرزایمنصور مو ، ید یورا رش فرشید، دانش،
 .99(: 9)3 یو اطالع رسان یتابدار کنامه 

ن مجالت یمعتبرتر  .9۳13ی. زارعو افروز پور،  یاضیر مریم مقدم،  یار یاسفندعلیرضا ، یاصنافامیر رضا د، یفرش ،دانش
 .9۳۳3-9۳63 :(۱) 63 .اطالعات یفصلنامه علوم و فناور  ی.علوم پزشک زبان یسیگان انگلیرا یکیالکترون
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 دیتول انیم یهمبستگ .9۳۳۳ .یفرهاد فاطمه و فر، یموسو  قهیصد افشار، ناید، میعبدالمج نیرحسید، امیفرش دانش،
 یفناور  و علوم فصلنامه جهان. در یرسان اطالع و یکتابدار  علوم دانشمندان یگروه یهمکار  زانیم و علم

  .66-5(: 9) 65 اطالعات

 ی، همکار یوب ریتأث ،یر یپذ تیرؤ .9۳۳1، و علیرضا اسفندیاری مقدم. نژاد یفائزه مصر  ،یلیفرامرز سه د،یدانش، فرش
 .95۳-9۱3: ۳۱ تابکفصلنامه . اکیدر آمر  یرسان و اطالع یمدارس کتابدار  یتهایوبسا انیم

با استفاده از نرم  یمحققان علوم پزشک ینقشه علم می. ترس9۳۳۳نژاد.  یو فائزه مصر  ،یلیفرامرز سه د،یدانش، فرش
 .۳3-51(: 6۱) 3 یاطالع شناساصفهان.  یدر دانشگاه علوم پزشک ی: مورد پژوهشHistCiteافزار 

 یپزشک علوم یها دانشگاه یها تیسا وب یوندهایپ لی. تحل9۳۳۳ .یزینوکار  و محسن ،یلیسه فرامرز د،یدانش، فرش
 .9۱۳-969: (6) 99 یرسان اطالع و یکتابدار  فصلنامه. یسنج وب روش از استفاده با رانیا

 .۳-6: 31توسعه علمی یا تکثیر و ازدیاد تعداد مقاالت؟، نامه فرهنگستان،دوره نهم، شماره . 9۳۳3اردکانی،رضا.  یداور 

 . یفیمقاالت هم تال یر یت پذیشورها بر روک یافتگیزان توسعه یاثر م یبررس .9319. انیرضا آدمو   محمد رضا،داورپناه، 

 . 981(: 2)2یو اطالع رسان یتابدار کپژوهش نامه 

  .13-۳۳: (۳) 93 کتاب فصلنامه. یعلم یها تیفعال در استناد گاهیجا .9۳۳۱. محمدرضا ،داورپناه

: 9۳ یروانشناس و یتیترب مطالعات. یاستناد یلیتحل: یانسان علوم در یا رشته انیم روابط. 9۳۳۱ .محمدرضا داورپناه،
9۳-۳3.  

 و یتیترب مطالعات. علم یها حوزه ریسا با سهیمقا در یانسان علوم در یسنج علم یها چالش. 9۳۳3. محمدرضا داورپناه،
  .9۱3 – 965: ۳3 یروانشناس

و  یتابدار کها.  . شاخص توان علمی: الگویی برای سنجش و مقایسه باروری علمی رشته9۳۳1. محمدرضا داورپناه،
 . 61-1(: ۳) 9۳ یرسان اطالع

های اصلی برای ارزیابی عملکرد  . تدوین شاخص9۳۳1لیمان فیضی ینجده. دباغ، رحیم، حمید رضا برادران شرکا، و س
(: 6) ۱3 )دانشگاه تهران( یتیو علوم ترب یشناس مجله روانهای دولتی کشور با روش منطق فازی.  دانشگاه

55-31. 

 ۳) 65 طالعاتا یفناور  و علوم فصلنامه وب. طیمح در وندیپ لیتحل و یسنج کتاب یکاربردها .9۳۳1 برز.ی، فر یدرود
) :5۱1-53۳.  

 - یمجالت علم یل استنادیبا استفاده از تحل کین مجالت هسته رشته دندانپزشییتع .9312منصوره.   ،لو یدمرچ

-971: 11 ید بهشتیشه کیدانشگاه علوم پزش کیده دندانپزشکمجله دانش .کیحوزه دندانپزش یپژوهش

911. 
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جهان در حوزه  یشورهاک یدات علمیبر تول یلیتحل .9۳13. یمحمود ید مهو بر خاصه، کا  یاحمد، عل، یدوست محمد 
 .93۳-9۳1(: 6) 3 یاسیعلوم س. ن المللیروابط ب

  .9319.رکمتذ یمرتض و،  ین خسروشاهی، شه ی، حسن نظر  ید یرش یان ، علیمحمد یمهناز حاج  عباس، ،یدوالن

و  WOS ،Scopus یاطالعات یاه هاگیه بر اساس پایاروم کیدانشگاه علوم پزش یدات علمیتول

PubMed. 137-139: 18هیاروم کیمجله پزش. 

. 9۳19. رکمتذ یمرتض و، ین خسروشاهی، شهی، حسن نظر ید یرش یان، علیمحمد یمهناز حاجدوالنی، عباس، 
. PubMedو  WOS ،Scopus یاطالعات یگاه هایه بر اساس پایاروم کیدانشگاه علوم پزش یدات علمیتول

 .5۳۳-5۳9)آذر و دی(:  1۱ شکی ارومیهمجله پز

راز با یش کین دانشگاه علوم پزشیمحقق یه شده ینما کمدار  .9312.محمد قاسم پورو ، یخا محمودیزل  ن،یشر  دهقان،

ت اطالعات یر یدو ماهنامه مد. Scopusو  Web of Scienceراستاندارد در یغ یسازمان یآدرس وابستگ

 797-791  :38 سالمت

 فصلنامه. مصر و عربستان ،هیترک ران،یا در یرسان اطالع و یکتابدار  یعلم اطالعات دیتول. 9۳۳3. نیر یش دهقان،
  .91۳-9۳1: (9) 93 یرسان اطالع و یکتابدار 

ران بر یا یمهندس ینقشه علم نگاشت .9۳۳1 ی.ن مولو یده عصاره، و حسی، فر یسه، مظفر چشمه سهرابیدهقانپور، نف
 ؟؟؟.-9۱۳: 61 یشناس اطالع. 633۳-9113 یسال ها یعلوم ط یه استنادینما یمبنا

  .۱۳-۱3(: 6) ۳ نشردانش. یسنج کتاب. 9۳39 .نیحس محمد ،یانید

-5(: ۱) 9۳ یرسان و اطالع یتابدار ک. ر انسرسخن: شواهد کاذب دربازنمون رشد علم ای. 9۳۳1دیانی، محمد حسین. 
۳. 

 یتیترب علوم مجله. 9۳35-9۳۱3 یها سال در رانیا یها دانشگاه انتشارات. 9۳3۳. عصاره دهین، و فر یمحمدحس ،یانید
  .31-59(: 6) 9 اهواز چمران دیشه دانشگاه یروانشناس و

عضو  یو کشورها رانیا یعلم یکارنامه همکار . 9۳13پرتو.  سیعرفان منش، و پرد نیگاه، فرشته، محمد ام دهید
 .993-15(: 6) 66 فصلنامه کتاب. 633۳تا  9133 یسالها یط یسازمان کنفرانس اسالم

 یط یعلوم اجتماع یه استنادیانه در نمایخاورم یکشورها یانتشارات علم یبررس .9۳13. گاه دهیدو آرزو گاه فرشته،  دهید
 .۳۳۱-۳9۳ :(۳) 63 اطالعات یور علوم و فنا . فصلنامهریسال اخ ۳3

 (.6) ۳ یعلم ارتباط ماهنامه حاضر. قرن در( ISI) کایآمر  یعلم اطالعات مؤسسه .9۳۳۳، فرشته. گاه دیده

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4410&Number=34&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4410&Number=34&Appendix=0
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علوم  . فصلنامهنانو یعلوم و فّناور   جهان اسالم در حوزه یشگامان علمیپ .9۳۳1. نشیبو سیده مژگان فرشته،  ،گاه دهید
 .۱31-۳1۱ (:6) 63 اطالعات یو فناور 

تألیفی در  . مشارکت ایران و مالزی در تولید علم: بررسی الگوی هم9۳۳۳منش.  گاه، فرشته، و محمد امین عرفان دیده
 .99۱-15: 53 دفتر یتابدار کوبگاه علوم. 

 در ایآس شرق جنوب یکشورها و رانیا مشترک یعلم داتیتول یبررس. 9۳۳۳. منش عرفان نیمحمدام و فرشته، ،گاه دیده
 .936-۳5(: ۱) 6۱ اطالعات یفناور  و علوم فصلنامه. علوم وب گاهیپا

 طیمح در رانیا یپزشک علوم یها دانشگاه تیسا وب عملکرد مطالعه .9۳۳1 منش. عرفان نیفرشته، و محمدام ،گاه دیده
  .9۳5-959: (9) 9۳ یرسان اطالع و یکتابدار  فصلنامه .تناظر لیتحل روش از استفاده با وب

 شنهادیپ و کشور یعلم جامع نقشه سینو شیپ یمحتوا لیتحل. 9۳۳۳. یذاکرصالح نیغالمرضا، و ام ،یصالحذاکر 
  .۱۳-61:(6) 6 یفناور  و علم استیس. آن یابیارز  یالگو 

 یها پژوهش مرکزو استاد  یسنجراسل، متخصص درعلم  نیجدر گفتگو با  کیمکز در  یسنج علم. 9۳۳1. نیجراسل، 
-۱(: 93) 9۳ اتیکلماه  کتاب، یمهموئ یجمالرضا  دیحم، مصاحبه و گفتگو از کیمکز  یمله دانشگا یکتابدار 

۳. 

 یپزشک علوم دانشگاه یعلم اتیه یاعضا یعلم اطالعات دیتول کّمی تیوضع یبررس .9۳۳۳ محمدرضا. رامشک،
-۳۳ :(9) 65 یرسان اطالع و کتابداری فصلنامه. 9۳۳1 9۳۳۱ یها سال یط کاشان یدرمان ،یبهداشت وخدمات

۳3.  

موجود و ارائه  یعموم یها کتابخانه یتهایل وب سایو تحل یبررس. 9۳13ی. ر یرپور کشمیمهردخت وز و سامان،  ،راوند
 .(6) 63یماهنامه ارتباط علم .رانیا یعموم یها ت کتابخانهیسا وب یبرا یشنهادیطرح پ

-5۳: ۱۳ کتاب فصلنامه .دهخدا نامه لغت ییایجغراف عالما یها مدخل در استناد تیوضع یبررس. 9۳۳1. زهرا زاده، عیرب
39.  

  .61-6۳: ۱3ام صادقیپ. (یآ.اس.یآ) یعلم اطالعات مؤسسه یمعرف. 9۳۳9 .، عباسیرجب

 ؛(h-index) رشیه شاخص .9۳۳۳ .یاسفنجان زاده محمدحسن، و حافظ یگرج ه، حسن ابوالقاسمیسم پور، رحمان
  .۳3-31(: ۳9) 99 سالمت تیر یمدمکمل.  یابزارها و ها چالش

 ارتباط ماهنامه ر.یاخ دهه دو در آن با مرتبط یها قیتحق و یسنج علم .9۳۳1 .یکرم دونه، مهرداد، و نوراللهیسف یرحمان
  .(9) 9۳ یعلم

، یان، رضا رادگودرز یزدیا یمیان، الهه سهیفرهود ی، علی، محمدرضا محمد یفیونداد شر  ن،یآفر  موقر، یمیرح
 ۳ می. حکادیاعت نهیزم در کشور یپژوهش مقاالت دهه سه ی. بررس9۳۳۱. یصفا، و نغمه منصور  یاتاکبرنج یعل
(۱ :)۳۳-۱۱. 
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 یدانشگاه یو اطالع رسان یتابدار کقات یتحق. لیاطالعات گافمن و نو یر یه واگیبر نظر  یجستار . 9۳۳1رحیمی، صالح. 
۱۱ (59 :)9۱5-933. 

 علم یاساس یها شاخص گاهیپا در انهیخاورم یکشورها داغ یها مقاله مطالعه .9۳۳۳. گاه دیده فرشته فروغ، و ،یمیرح
(ESI .)936-۳9 :55 کتابخانه امیپ.  

 .(9) 9۱ یعلم ارتباط ماهنامه .یمعمار  و هنر عرصه در رانیا علم داران هیطال .9۳۳۳. یکرم نورالله و ، فروغ،یمیرح

 دیتول در جیرا یالگوها و میمفاه به ینگاه: اطالعات دیتول و علم یهمکار . 9۳۳3. یه، و رحمت الله فتاحیمار  ،یمیرح
  .6۱۳ - 6۳5: (۳) 9۳ کتاب فصلنامه. مشترک یعلم

 یموضوع حوزه چهار در یعلم ئتیه اعضاء یعلم یهمکار  تیوضع یبررس .9۳۳۳. یه، و رحمت الله فتاحیمار  ،یمیرح
 .969-15: (6) 99 یانرس اطالع و یکتابدار  فصلنامه. مشهد یفردوس دانشگاه در

 مجالت مقاالت در ینترنتیا منابع به استناد تیوضع یبررس .9۳۳5 .ینیحس فاطمه ک، ویب یعل محمدرضا با،یرخش، فر 
 ۳ سالمت اطالعات تیر یمد. 9۳۳1-9۳۳9 یها سال در کشور یپزشک علوم یها دانشگاه یپژوهش-یعلم

(9) :65-۳۳.  

ردستان بر ک کیدانشگاه علوم پزش یت برونداد علمیوضع. 9۳19. یدر یاالله حعطو ، یب خضر یاد ،مسعودرسول آبادی، 
 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان. یالدیم 6399ان سال یتا پا یعلم سنج یاساس شاخصها

 9.ص. 3۱

و  یرستار ده پکماهنامه دانش .انهیمنطقه خاورم یقات پرستار یتحق یه ایچند ال  یل استنادیتحل .9312. ی، علید یرش

 .723: 91 هیاروم ییماما

 یفکیل یتحل .9۳13.نژاد یم رمضانیرح و بر خاصه،کا  ی، علی، حسن اسد یابوالفضل فراهان، یمرتض ،یصوف یرضائ
   .96۱ -93۳: ۳ یت ورزشیر یمد ی.ن المللیران در مجالت بیا یو علوم ورزش یت بدنیرشته ترب یدات علمیتول

ارشد  یارشناسک یالن دوره هایفارغ التحص یان نامه هایپا یل استنادیتحل .9319. ارهده عصیفر   ده،یفر  ان،یرضائ

 .319: 2 ریمجله جنتاشاپ .شاپور اهواز یجند  کیدانشگاه علوم پزش کیده پزشکدانش

ات یه یدگاه اعضایعوامل بازدارنده انجام پژوهش از د یبررس .9312.یم هادو یمر و محمد اسدپور،   ،محسنان، یرضائ

قات نظام یمجله تحق. رفسنجان کین عوامل در دانشگاه علوم پزشیمقابله با ا یبرا یه طرحیو ارا یعلم

 .281-211(: 3)1سالمت

 .ییمال و فاطمه ،یآباد قدرت یحاج عصمت بشارت، فاطمه ،یرضوان میمحمدابراه ،یمحمود یمحسن، مهد  ان،یرضائ
 یها سال فاصله در رفسنجان یپزشک علوم دانشگاه یعلم هینشر  مقاالت تیفیک و چاپ روند یبررس .9۳۳۳
  .69۳-663(: ۱) ۳ رفسنجان یپزشک علوم دانشگاه یعلم مجله. 9۳۳5-9۳۳3
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فاطمه و  ،یقدرت آباد ی، فاطمه بشارت، عصمت حاجیم رضوانی، محمدابراهیمحمود ی، مهد ، محسنانیرضائ
رفسنجان در فاصله سال  کیدانشگاه علوم پزش یلمه عیت مقاالت نشر یفکیروند چاپ و  یبررس .9۳۳۳. ییمال
 .69۳)زمستان(:  61شماره  مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 9۳۳3-9۳۳5 یها

 و یکتابدار  مجالت در یفارس زبان به یعلم یها شیهما مقاالت به استناد زانیم یبررس .9۳۳۳ رضازاده، زهرا.
 .(6) 93 یرتباط علما ماهنامه. 9۳۳5 تا 9۳۳5 سال از یرسان اطالع

 مجالت در یفارس زبان به یعلم یها شیهما مقاالت به استناد زانیم یبررس .9۳۳۳اقبال.  یبن دیناه رضازاده، زهرا، و
 .۳3-55(: ۳) 9 یشناس دانش. 9۳۳5 تا 9۳۳5 سال از یرسان اطالع و یکتابدار 

المعارف  رهیمقاالت دا ی. مطالعه استناد9۳۳۳. یچمن یو اعظم موس یخوزستان یانیحسن ک د،یسع ،یآباد فیشر  ییرضا
 .933-۳5(: 65) ۳ یاطالع شناس. رانیا یو اطالع رسان یکتابدار 

 یمقاله ها یل محتوایتحل. 9۳۳1. ه فرقدانیو سم ،یزاده طالش یمحمد مهد  دیس د،یسع ،یآباد فیشر  ییرضا
 .93۳-۳1: ۳6 تابکفصلنامه . نة اسنادیفصلنامة گنج

. بررسی یک دهه سهم ایران در تحقیقات علوم پزشکی دنیا: تجزیه و تحلیل مقاالت 9۳۳1رضاییان، محسن. 
PubMed  631-633(: ۳) ۳ ت اطالعات سالمتیر یمد. 9۳۳5تا  9۳۳3در فاصله سالهای. 

 چاپ رانیا یپزشک مقاالت یفیک و یکم راتییتغ یبررس .9۳۳6 .یزیدون عز یادت، و فر ید سیقلعه، نصراله، فرش ییرضا
 پژوهش. Impact Factor شاخص از استفاده با 6336 و 9116 یها سال فاصله در یخارج مجالت در دهش
  .9۱۳-9۳1(: 6) 6۳ یپزشک در

 در ابتید به مربوط مقاالت کّمی راتییتغ روند یبررس .9۳۳5. یزیدون عز ی، فر یربلوکیمنصراله، محمدرضا  قلعه، ییرضا
(: ۱) ۳3 یپزشک در پژوهش توسعه. حال در یکشورها در قاتیحقت کمبود ،6336 و 9116 یها سال فاصله

6۳6-۳6۳ . 

  .966-99۳: ۳۳ شهیاند رواق. دهاینبا و دهایبا: علم دیتول نهضت. 9۳۳۳. مهر، حسن ییرضا

: 3 شیرو. شدن یجهان سمت به گذار و علم دیتول ،یفکر  تیمالک حقوق .9۳۳۳. ینجف یمشکور د یو ناه حسن، ،یرفعت
6۱-6۳.  

ات یه یاعضا یمحاسبه برونداد علم یمناسب برا یشاخص هرش: الگو  .9319. محسن فالح، و ی، غالمعلیرود

لنامه دانش فص. 2199ان اگوست یوپوس تا پاکگاه اسیالن و گلستان در پایگ یعلوم پزشگ یدانشگاه ها یعلم

 .1 :73اطالعات(  یو فناور  یو اطالع رسان یتابدار ک)علوم  یشناس

ن یرج بکواحد  یدانشگاه آزاد اسالم یات علمیه یاعضا یدات علمیت تولیوضع یبررس. 9۳۳1روزی طلب، اعظم. 
 .۱3-۳۳(: 1) ۳ یدانش شناس. 9۳۳6-9۳۳3 یسالها

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5750&Number=19&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5750&Number=19&Appendix=0
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پژوهشگران  یسندگیه هم نوکل شبیتحل .9312. انییطباطبا .ا.ب ید حبیسو ، ینور  ید سروش قاضیس  د،یسع، یروشن

 .91-9: 22 یاست علم و فناور یصلنامه سف .رانیدر ا یت فناور یر یو مد یاست گذار یحوزه س

ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه خوارزمی با توجه به مقاالت منتشر  .9319 .یم امامیمر و   ،نصرت ریاحی نیا،

 .های علم سنجیبر اساس معیار  2191تا  2111از سال  (WEB OF SEIENCE) شده در پایگاه

 .81-28(: 91)3 آوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی فن

علمی کشورهای حوزه خلیج فارس با کشورهای  های . بررسی میزان همکاری9۳13ریاحی، عارف، و علیرضا نوروزی. 
 .993-19: ۱۳ افتیره. 6331-91۳1های  عاتی اسکاپوس طی سالاسکاندیناوی در پایگاه اطال

 بهارستان امیپ. رانیا و جهان در علم تیوضع بر ینگاه با یدانشگاه یها کتابخانه و علم دیتول .9۳۳۳. جواد اصل، یاحیر 
۱9 :6-۳.  

 ن،یالت اتینشر  انتخاب رد آن کاربرد و ها مجله یاستناد گزارش و یاستناد لیتحل بر ی. مرور 9۳۳۳ زان، مهناز.یر 
 .9۱۳-9۳9: (۳) 95 کتابخانه امیپ .یعموم یها کتابخانه و یرسان اطالع قاتیتحق

  .۱۳-61(: ۳) 9۳ کتاب فصلنامه. کنون تا شیدایپ از: یسنج اطالع .9۳۳3. ده عصارهیر، و فر یام سمانباف،یر 

 .13-۳1: ۱۳ افتیرهدرتولیدات علمی مهندسی.  . جایگاه ایران9۳13زارع بنادکوکی، محمد رضا، و محمد صالح اولیا. 

ع یصنا یمهندس یروند پژوهش ها ینیش بیپ .9312. هدش ینرگس منتظر و اء یمحمدصالح اول، ، محمد کیو کزارع بناد 

  .911-78(: 9)21فیت شر یر یع و مدیصنا یمجله مهندس .یزمان یها یل سر یبا استفاده از تحل

 و یگروه مشارکت. 9۳۳5. یان، و ونوس فادرانیزاهد میمر  ،یباج فاطمه ،یکربالئ یبمجت دیس روزه،ی، فیفراشبند  زارع
 اطالعات تیر یمد اهواز. شاپور یجند  یپزشک علوم دانشگاه یپزشک یعلم ی مجله مقاالت یاصل موضوعات

  .6۱-99(: 6) ۳ سالمت

 یعلم ئتیه یاعضا قاتیتحق تیوضع یبررس: یسنج علم .9۳۳۳ .یروحان لیفام اکبر یعل و عاطفه، ،یزارع
 63 کتاب فصلنامه. ید اطالعات علمیمشکالت آنها در تول ییو شناسا پنج منطقه یاسالم آزاد یها دانشگاه

(۱) :991-9۳3.  

(. 93 -38مطالعات انقالب اسالمی )شماره  تحلیل استنادی مقاالت فصلنامه .9312. یقینب صدیز و   ،عیسی زارعی،

 .291-913(: 31)91یمطالعات انقالب اسالم

 .9312. یالهه مظاهر و ، یمان زاده نجفیره السادات سلی، نی، زهرا اطرج، بهجت طاهر یه قضاو یرقآرش، زاهد،  
ده کدانشمجله . یوب سنج یاصفهان بر اساس نظام رتبه بند  کیت دانشگاه علوم پزشیوب سا یابیارز 

 .9111-9187: 218 اصفهان کیپزش

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/226235
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/981299?sta=&sto=&ste=%d8%b9%d9%84%d9%85%20%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/981299?sta=&sto=&ste=%d8%b9%d9%84%d9%85%20%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/981299?sta=&sto=&ste=%d8%b9%d9%84%d9%85%20%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/859
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/859
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/231616
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. یآ»گاه یپا یمجالت علوم پزشک یسنج ل وبیتحل .9۳۳1ی. دهقان ی، و لیالراز یش یصراطو منصوره زهره،  ی،زاهد 
( 9) 63 اطالعات یفصلنامه علوم و فناور  .ستا و آل د وبیاهو، آلتاوی یبا استفاده از سه موتور جستجو « یاس. آ

:۳1-93۳. 

 یدات علمیند تولیدر فرآ یرانیت پژوهشگران اکمشار . 9۳19ر، ندا، نرجس ورع، و سید جواد قاضی میرسعید. زراعت کا
مجله دندانپزشکی جامعه . 6331-6333 یعلوم در فاصله سالها یگاه استنادیه شده در پای، نماکیدندانپزش

 .653-6۱۱)پاییز(:  ۳۱شماره  اسالمی دندانپزشکان

مجله  .9371-9371هرمزگان  کیمجله پزش ییو محتوا یل استنادیتحل .9312.یرمکشان یدر عالنا ،ایمکی ار،کزراعت

  .11-13:  18هرمزگان کیپزش

 یلیالت تکمیتحص یها نامه انیران )پایدر ا یقات انقالب اسالمیل تحقیمطالعه و تحل .9۳۳1ی. محمد عل ی،زک
 .ران(یا یوجود در پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمم 9۳۳۳تا  9۳5۳ یسالها یران طیا یدولت یها دانشگاه

 .9۱۳-969 ( :9) 63 اطالعات یفصلنامه علوم و فناور 

: مورد مطالعه یاطالعات یگاه هایکشور در پا یگاه مجالت علمیجا .9۳13ی. لیخالخ یزیعز  و طاهر نیغالمحس یزمان
 .۳6۳-۳3۳ (:۱) 63 اطالعات یعلوم و فناور  ی. فصلنامهعیو منابع طب یات کشاورز ینشر 

 و یکشاورز  یها رشته در رانیا علم شرفتیپ روند. 9۳۳۳. یاتیوش حیدار  و ،یلیخالخی زیطاهر عز  ن،یغالمحس ،یزمان
 . ۳۳-۱۳(: 9) ۱ یکشاورز  آموزش و جیترو علوم مجله. یسنج علم مطالعه: یعیطب منابع

دو فصلنامه دانش  .9377-71 یسال ها یهرز ط یت علم علف هایوضع یبررس .9312. اسکندر، و دیگرانزند، 

 .93-9: 97هرز یعلفها

 یبررس و کشور ییغذا عیصنا و علوم یاطالعات بانک .9۳۳۳ .یمظلوم یمحمدتق نت، ویط خوش جهین، خدی، پرویزند 
 .۳3-69(: 9) ۳ رانیا ییغذا عیصنا و هیتغذ علوم مجله .9۳5۳-۳3یها سال یط آن مدارک

 یعلوم انسان یدکترا یان نامه هایپا یل بسامد استنادیتحل. 9۳۳۳. حسن زادهمحمد زاده، و رضاالهام ان، فاطمه، یزند
 – 5۳(: ۳۳) 6 تیم و تربیفصلنامه پژوهش در مسائل تعل. 9۳۳5تا  9۳۳9 یت مدرس در سال هایدانشگاه ترب

۳۳. 

 ارشد یکارشناس یها نامه انیپا در کیالکترون و یچاپ مقاالت یاستناد لیتحل .9۳۳3. این یاحیفاطمه، و نصرت ر  ان،یزند
  .9۳6-93۳(: ۳) ۳ یروانشناس و یتیترب مطالعات. یرسان اطالع و کتابداری

 فصلنامه کتاب .یررسمیغ یدر ارتباطات علم یدو مفهوم مشارکت و دانشگاه نامرئ گاهیجا یبررس. 9۳۳۳. رسول ،یزوارق
 .۳3-59(: ۳۳)بهار  ۳۳

 .۳۳۳-۳5۳(: ۱) 65 اطالعات یور افصلنامه علوم و فنبر متون.  ی: مرور ینامرئ یهادانشگاه . 9۳۳1رسول.  ،یزوارق
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ه ینشر حوزه دانش.  یمصورساز  ینظر  یبر مبان ی. چشم انداز 9۳13ا. یم نی، و فاطمه فهیی، رسول، غالمرضا فدایزوارق
 .۳۳-9۳(: 5۳) ۱5 یو اطالع رسان یقات کتابدار یتحق

 در ینترنتیا یاستنادها یر یپذ دسترس یابیارز . 9۳۳1مقدم.  فیشر  ی، و هادینیلدا ، اورانوس تاجی، علیموسو  سادات
-39۳(: ۱) 65 اطالعات یفصلنامه علوم و فناور . یقیتطب مطالعه کی: یرسان اطالع و یکتابدار  مجله چهار
3۳۳. 

 انیدانشجو یها نامه انیپا در شده استفاده یاستنادها یبررس .9۳۳3اوش دهقان. یان، و سیینت، محسن رضایز  سالم،
 ۱ یپزشک آموزش در توسعه یها گام. 9۳۳2 سال انیپا تا 9۳۳6 سال از رفسنجان یپزشک علوم دانشگاه یپزشک

(9) :۳3-۱۳.  

 فصلنامه. یاسالم آزاد دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا یعلم اطالعات دیتول کّمی تیوضع. 9۳۳6. بیمص ان،یسامان
  .۳6-55: (۳) 9۱ کتاب

. گروه نیا در یعلم ی توسعه موانع و یانسان علوم گروه در رانیا در علم دیتول تیوضع. 9۳۳۱. بیصم ان،یسامان
 .۳۱-5۳: ۱ یتیترب یها پژوهش

 یعلم اتیه یاعضا توسط یعلم مقاالت دیتول تیوضع .9۳۳۳ .فهیطاالله  نجم ، ویتبر  عبدالرسول، رسول ،یسبحان
 .۳3-۳3: ۳3 النیگ یپزشک علوم هدانشگا . فصلنامهالنیگ یپزشک علوم دانشگاه

 بر نترنتیا در رانیا یپژوهش -یعلم مجالت یمعرف یچگونگ یابیارز  .9۳۳۳ .زارع الیل رزمجو، و فاطمه هاجر،  ستوده،
 و یکتابدار  فصلنامه .یعلم مجالت یانینما بر موثر یها یژگیو بر دیتاک با: یالملل نیب یاستانداردها اساس
  .661-635: (۱) 96 یرسان اطالع

 ارجاع و معتبر آزاد مجالت در انتشار به یرانیا دانشمندان کردیرو .9۳۳1 ا.ین هاشم قهیصد ز، ویچنگ سهینف ،هاجر ستوده،
  .61-93: (9) ۳ سالمت اطالعات تیر یمد ها. آن به

 .۳۳-۳۳(: 93) 9۳ اتیکلماه  کتاب .یسنج علم یافزارها نرم. 9۳۳1. گاه دهیدو فرشته  ،ستوده، هاجر

 م در حوزه ی حقوق بیماران، در پایگاه های استنادیوضعیت تولید عل. 9319. یه مروتیمرضو ، هاجر ستوده،

Thomson reuters 27مدیریت اطالعات سالمت .با نگاهی به سهم ایران در تحقیقات بین المللی :

733-788. 

 .9۱9 – 96۳: 9 ریسف. توسعه حال در یکشورها در علم شرفتیپ و دیتول . موانع9۳۳۱ .رضا یعل ،یفراهان یسربند 

 علوم وب در شده هینما یها مجله یها مقاله استناد زانیم سهیمقا و یبررس .9۳۳۳ .یشعبان احمد و سعادت، رسول،
 فصلنامه .633۳-633۳ یها سال طول در آزاد یدسترس یها مجله یراهنما در موجود یها مجله به یآ اس یآ

 .9۳۳-95۳(: 6) 93 یروانشناس و یتیترب مطالعات

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/144273
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/989380?sta=&sto=&ste=%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%20%d8%b9%d9%84%d9%85
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/989380?sta=&sto=&ste=%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%20%d8%b9%d9%84%d9%85
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/239
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/239
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ران. یا یرسان اطالع و کتابداری علوم حوزه مجالت مقاالت در ینترنتیا منابع به استناد یبررس .9۳۳3رضا. یسعادت، عل
  .59-۳9(: 9) 9۳ کتاب فصلنامه

 یمل برنامه) رکشو یعلم جامع نقشه نیتدو یبرا یمفهوم یچارچوب شنهادیپ. 9۳۳۳. امهریک یبهزاد، و مهد  ،یسلطان
  .33-۱۳: (۳) 9 یفناور  و علم استیس .(ینوآور  و یفناور  علم، توسعه

و  یتابدار که فصلنامه یمقاالت منتشر شده در دو نشر  یل متحوایتحل. 9۳۳1. یاشرف السادات بزرگمحسن، و ، کسل
 .۱3-65(: ۳) 93 یدانش شناس .9۳۳3و  9۳۳5 یتاب در سال هاکو فصلنامه  یاطالع رسان

 ندی. زودآیو اشاعه اطالعات. ارتباط علم شهیاند یر ی. واگ9۳13. ینوروز  رضایو عل ه،یراض ،یمانیسل

اطالعات و ارتباطات  یزان استفاده از فّناور ین میرابطه ب .9۳13. رخیپر مهری  و ،یوسو سید یعقوب مال، یش ی،مانیسل
علوم و  . فصلنامه۳۳-۳۳در سال  مشهد یدانشگاه فردوس یئت علمیه یاعضا یو پژوهش یبا عملکرد آموزش

 .۳39-۳۳9 (:۱) 63 اطالعات یفناور 

خبرنامه علم .یارشد علم سنج یدوره کارشناس یتخصص یکتاب ها یل استنادی. تحل9۳16ال. ی، لیاردکان یمانیسل
 .96-6: 99 یسنج

آوری  عۀ دانش و فنابی تحقق اهداف شبکۀ علمی کشور در توسیارز  .9۳13 درودی. برزیفر  و نژاد عادل، مانییسل
 .313-3۳۳ (:۱) 9۳ یعموم یها تابخانهکو  یرسان قات اطالعیتحقاطالعات در مراکز علمی و پژوهشی کشور. 

های متعارض در سیاستگذاری علم و فناوری: موردکاوی  فرض . اثر پیش9۳۳1نیا.  سوزنچی، ابراهیم، و اسکندر امیری
 .36-۱5(: 9) ۳ یاست علم و فناور یس فرایند تصویب قانون ایمنی زیستی در ایران.

فصلنامه . سنجی در سنجش ارتباطات علمی کاربردهای وب. 9۳19. فتاحیالله  و رحمتدانش، فرشید لی فرامرز، یسه
 .93۳-9۱۳(: 9) 6۳ اطالعات یو سازمانده یتابدار ک یمطالعات مل

مطالعات  .کاربردهای وب سنجی در سنجش ارتباط علمی. 9319 .یو رحمت الله فتاح  د دانش،ی، فرشفرامرز لی،سهی

 .913-987: 71 ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات

 یسندگیهم نو یاجتماع یه هاکل ساختار شبیتحل .9312.ن فرج پهلویعبدالحسوده عصاره ، یر رامرز، ف، فیلیسه

 .291-919: 81 ت اطالعاتیر یپژوهشنامه پردازش و مد .پژوهشگران علم اطالعات

 یبر بهره ور  یسندگیهم نو یر راهبردهایتاث یبررس .9312.ن فرج پهلویعبدالحسوده عصاره، یر رامرز، ف، فیلیسه

 .977 :61 یو اطالع رسان یتابدار کفصلنامه  .پژوهشگران علم اطالعات

فصلنامه مطالعات . یو اجتماع یعلم یه هاکم در شبکت و ترا یز کم مر یمفاه. 9312 .ده عصارهیفر و  فرامرز،، یلیسه 

 .917-12: 11 اطالعات یو سازمانده یتابدار ک یمل
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مجالت  یسندگیه هم نوکموجود در شب یه اجتماعکم و اندازه شبکترا  یبررس .9312 .ده عصارهیر رامرز، و ف، فیلیسه

 .382-319: 81 ت اطالعاتیر ینامه پردازش و مدپژوهش. علم اطالعات

 استفاده با رانیا ینانوفناور  یها تیسا وب یهمکار  زانیم و تیرؤ زانیم یبررس .9۳۳3 عصاره. دهیفر  و ، فرامرز،یلیسه
  .9۳-9(: ۱) 66 اطالعات یفناور  و علوم فصلنامه. یسنج وب روش از

 و یسنج اطالع ،یسنج علم با آن یها شباهت وها  تفاوت: یسنج وب .9۳۳۳ عصاره. دهیفر  ، فرامرز، ویلیسه
  .661-69۳(: 6) 91 کتاب . فصلنامهکتابسنجی

 .89-12: 973اتیلکتاب ماه ک .جستاری بر ساختار شبکه های هم نویسندگی. 9319ده عصاره. یفر و   ،فرامرز سهیلی، 

وب مطالعه  کی: ینانوفناور  یها سازمان یها تیسا وب یوندهایپ لیتحل. ندیزودآ. عصاره دهیفر  و فرامرز، ،یلیسه
 .9۱3- ۳1: (9) 91 فصلنامه کتاب. یسنج

. جهان یمل یوهایآرش یها تیسا وب ی: مطالعه موردیوند یو پ ییل محتوایتحل .9۳13ی. لیخلو لیال فرامرز،  ی،لیسه
 .۳95-315 (:۳) 63 اطالعات یعلوم و فناور  فصلنامه

ان دانشگاه یدانشجو یواد اطالعاتسنجش سطح س .9312. ینرگس خالقو پور ندوشن، یجه علیخده ، یمرض، کامیس

 .23: 21قم کیمجله دانشگاه علوم پزش. قم کیعلوم پزش

 یمجله دانشکده دندانپزشکسنجی: ارائه تصویر ساده از پدیده پیچیده، یادداشت سردبیر.  . علم9۳13سیفی، مسعود. 
 (.6) 61 ید بهشتیشه یدانشگاه علوم پزشک

. سرطان پستان در 9۳۳۳. یچخماچو نگین  ،یاسد مسعود  گلو،یبحسین محمد  ،یر یپ، زکیه شاه خدابنده، سوسن
 .51-۱1: (6) 6 رانیپستان ا یها یمار یب. نیمدال  گاهیدر پا یرانیمحققان ا ی: روند پژوهش هارانیا

 یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه مقاالت به استناد و انتشار تیوضع یبررس. 9۳۳۳. م شکفتهیاعظم، و مر  ،یبداغ شاه
 .۳۳-۳9:(6) ۳۳ یپزشک در پژوهش .633۳ تا 911۳ یها سال در تامپسون یاستناد یها هینما در

دانشگاه آزاد  یدات علمیتول یخ نگاشتیم نقشه تار یو ترس یل استنادیتحل .9312ر. اکعبدالرسول جو و  م،یمر  ،یشجاع

و  یتابدار ک)علوم  یناسفصلنامه دانش ش. 2111تا  2111 یسال ها ینس طیگاه وب آوسایدر پا یاسالم

 .91: 22 اطالعات یو فناور  یاطالع رسان

 .9: 88ماهنامه پیام انقالب .د علمینهضت تول یدر راستا یگام .9312، محمد.  عت پناهیشر 

 .1۳-13(: ۳) 5 یشناخت علوم یها تازه .یاستناد لیتحل .9۳۳6 ، ونداد.یفیشر 

 . 19-۳1: 9۳ یشناخت علوم یها تازه. یشناخت علوم و یسنج علم(: 9) یسنج علم. 9۳۳6. ونداد ،یفیشر  
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 .1۳-13: 91 یشناخت علوم یها تازه .یاستناد لیتحل(: 6) یسنج علم. 9۳۳6. ونداد ،یفیشر  

 .993-93۳: 63یشناخت علوم یها تازه .پژوهش یفیک یابیارز (: ۳) یسنج علم. 9۳۳6. ونداد ،یفیشر 

و 6۳ یشناخت علوم یها تازه. 6 پژوهش یابیارز  ینهادها و ها برنامه با ییآشنا(: 5) یسنج علم .9۳۳6. ونداد ،یفیشر 
6۱ :931-993. 

: 66و69 یشناخت علوم یها تازه. پژوهش یابیارز  ینهادها و ها برنامه با ییآشنا(: ۱) یسنج علم. 9۳۳3. ونداد ،یفیشر 
93۳- 93۳. 

 و رانیا یپزشک علوم یها دانشگاه یها کتابخانه وب صفحات ی. چگونگ9۳۳1 سعادت. رسول ، احمد، ویشعبان
 .93-1: (6) ۳ سالمت اطالعات تیر یمدها.  آن یفراسازمان یوندهایپ تیموجود

 یها نامه انیدر پا یا مطالعه :یاستناد یها و شباهت یموضوع یها شباهت. 9۳۳1شقاقی، مهدی، و عباس حری. 
 .913-93۳(: 6) 9۳ یرسان و اطالع یتابدار کی. و اطالع رسان یتابدار کحوزه 

 .17-11: 913کتاب ماه کلیات. یدانشنامه علم سنج. 9312شکاری، محمد رضا. 

 .۳9 کتاب فصلنامهمکمل.  یراهکارها و کاربرد یها یکاست: ریثتأ عامل .9۳۳3 کران، فرهاد. ننه شکرانه

 عامل یها چالش یبررس .9۳۳۳ندوشن.  یم سلمانیاسفنجان، و ابراه زاده فرهاد، حافظ محمدحسن ،کران ننه شکرانه
(: ۳) 6 سالمت( اوردیپ) تهران یپزشک علوم دانشگاه یراپزشکیپ دانشکده مجله .یعلم اطالعات موسسه ریتاث

53-33.  

مدیریت اطالعات  سودا. هزار و سر کی: ریتأث عامل. 9۳۳۳ .یاسفنجان زاده محمدحسن و حافظ کران، فرهاد، ننه شکرانه
  .1۳-15: (6) 5 سالمت

حوزه  یدات علمیتول یقیتطب یابیارز . 9۳13.وریدک یمهد و زاده،  یسه سلطانیسه دهقانپور، نفینف ،هاجر زاده، یچر کش
 Web ofیگاه اطالعاتیدر پا ین و مالزیه، مصر، آرژانتکیرلند، تر یا یشورهاکران با یا ییمواد غذا یعلوم و فناور 

Science  ۳-9 (:9) ۳ رانیا ییع غذایعلوم و صنا. 6393-9113طی سال های.  

 یران با استفاده از روش هم استنادیا کیپزش یل نقشه علمیم و تحلیترس .9312. یر ینجال حر و   م،یمر  فته،کش

 .11-83: 19 ت سالمتیر یفصلنامه مد .یه اجتماعکل شبیتحل یارهایو مع یموضوع

ت انتشار علم در حوزه سالمت یوضع یبررس. 9۳13. چرخساز، و ناصر ییموسا، احمد درزادهیح، عباس نواب، شمس پور
 .۳1-۳3(: ۱-۳) ۳ امداد و نجات. ارتیدر حج و ز 

 (.9) 9۳ یعلم ارتباط ماهنامه .یعلم مقاالت در کیالکترون منابع به استناد .9۳۳9 الله. ، نعمتیشموس

 یعلم یها یار کزان همیم یبررس .9313 .ینیآغا فاطمه حسو لوفر محقق ، ین ،یروچکه اسیرقهلیا، ، یفراهان یشهراب

 .11-81: 11 ت سالمتیر یفصلنامه مد .2199تا  2112ران در وبگاه علوم : یدر مقاالت قلب و عروق ا
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: (۳) 9۳ کتاب فصلنامه (.9۳۳9-9۳59) یرسان اطالع علوم فصلنامه مقاالت یاستناد لیتحل. 9۳۳5. زیپرو ،یار یشهر 
۳1-936 . 

-9۳۳۱) کتاب فصلنامه و یرسان اطالع علوم مجالت در یاستناد -خود. 9۳۳3 .یافقه لیاسماع ز، ویپرو ،یار یشهر 
  .9۳3-965: (۱) 9۳ کتاب فصلنامه .(9۳۳۳

 یت هایوب سا یرتبه بند  .9319 .ینیفاطمه حس آغاو ،  ینین العابدیز  ی، محسن حاجیروچکه اسیرقماندانا، ، یبانیش
 .19-89: 11 ت سالمتیر یفصلنامه مد .رگذار وبیب تاثیاز ضر ران با استفاده یا یداروساز  یده هاکدانش

 خان.یخواجو آزاده ، ویحائر  ی، علیحراج نیافش ان،یمهرشاد محسن ،یرمضان الیل ،یوالئ ناصر ا، احمد،ین یبانیش
 مجله .کشور یدندانپزشک یپژوهش یعلم مجالت در مقاالت انتشار تا قیتحق انجام یزمان فاصله یبررس .9۳۳1

 .۳3-۳6(: 6) 95 یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه یهشپژو

ک در سطح ملی یپ یهای علوم پزشکی ت های علمی دانشگاه زان همکاریی. م9۳13. فدائیو غالمرضا الله،  ری روحیش
و  یرسان قات اطالعیتحق. 633۳تا  633۱های  بین سال ISIگاه یشده در پا هیالمللی براساس مدارک نما نیو ب

 .۱۳5-۱55 :(۳) 9۳ یعموم یها تابخانهک

 یها مجله در ینترنتیا یاستنادها زوال و یر یپذ دسترس. 9۳۳۳ مقدم. یار یاسفند رضایم، و علیمحمد کر  ،یصابر 
-9۳1(: 6) 93 یروانشناس و یتیترب مطالعات فصلنامه. یمورد مطالعه کی: ISI در شده هینما آزاد یدسترس

633.  

. شورک یعموم یتابخانه هاکنان نهاد کار ک یدات علمیمرخ تولین .9312. ن فریفاطمه نوشمحمد کریم، و ، یصابر 

 .888-839: 88تابخانه سابق(کام ی)پیعموم یتابخانه هاکو  یقات اطالع رسانیفصلنامه تحق

 مجلة در شده استناد ینترنتیا منابع زوال .9۳۳۳ .یشجاع شاه یعل و ل،یمحمداسماع قهیصد م،ی، محمدکر یصابر 
Information Research. 655-6۱9(:6) 63 کتاب فصلنامه.  

 یرسان اطالع و کتابداری علوم یدکترا یها نامه انیپا مآخذ یاستناد لیتحل .9۳۳۳ کخواه.ین زهره و م،ی، محمدکر یصابر 
  .931-9۱1(:۱) 91 کتاب فصلنامه .یاسالم آزاد دانشگاه

 ران یا یدات علمیدر تول ییو علم افزا یه پرداز یچالش نظر  .9319.یالنتر کدعمار یسو ،  ید یم جمشیمر فواد، ، یصادق

  83-19 (:2)2مجله فلسفه علم

های  ل استنادی فهرست مواد خواندنی طرح درسیتحل .9۳19.ایم نیفهفاطمه  و ،کوشاوان یو کد، یانی جمشیصادق
ن برای یارائه روشی نو کا:یهای آمر  ه رسانی دانشگا های کتابداری و اطالع لی گروهیالت تکمیوسته تحصیپ

 .9۱۳-961( :9) 6۳ ت اطالعاتیر یپژوهشنامه پردازش و مدها بر آموزش،  سنجش اثرگذاری پژوهش
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-۳3 :(۱۱) 91 افتیره(. 633۳-911۳) دهه کی یط در رانیا یعلم جهش. 9۳۳۳. اتیب یصادق، و مهد  زاده، صالح
۳3.  

  .۱1-61: 1 یاسالم انقالب شهیاند(. ره)ینیخم امام هشیاند در علم دیتول ملزومات. 9۳۳۳. محمد یعل ،یصالح

.(. یآ.اس.یآ) یعلم اطالعات مؤسسه در مجالت یابیارز  ندیفرا نییتب. 9۳۳5. یمین رحیوان، و حسیک ،یصالح
  .933-9۱9: (6) 9۳ کتاب فصلنامه

. رانیا یالملل نیب یها مجله یذار رگیتأث بیضر  و جهان در رانیا یعلم گاهیجا. 9۳۳5. یرضا نوروز  یعل و وان،یک ،یصالح
  .9۳3-931 :(96) ۱-۳ یاطالع شناس

 بوداپست - 9111 هیژوئ اول - علم یجهان مصوب) عمل یبرا یچارچوب علم کار دستور. 9۳۳1. یعل ان،یصباغ
  .63-9۳: 69 افتیره .(مجارستان

  .۳۳-۳5(: 96) ۳ امروز یجنسا. است رانیا در علم دیتول مانع یعلم تیاشراف. 9۳۳3. یعل ان،یصباغ

  .۱3-۳5: ۱9 افتیره. 633۳ سال در رانیا علم دیتول. 9۳۳3. اکبر یعل ،یصبور 

  .5۳-۱۳: 15و1۱ جامعه و کار. 6333 سال در رانیا علم دیتول. 9۳۳۳. اکبر ی، علیصبور 

 .11(: 2)3فصلنامه نشاء علم. رانیا ید اسناد علمیتول .9312، علی اکبر. یصبور 

 .1۳-6۳:۳۳ افتیره. یالدیم 6336 سال در رانیا یپژوهش کارنامه یبررس. 9۳۳9اکبر.  یعل ،یصبور 

 .۳۳-۳۳: 61 افتیره .ISI اتینشر  یابیارز  یارهایمع و یعلم مجالت یاستانداردساز . 9۳۳6. اکبر یعل، یصبور 

 .۳۳-۳6: ۳3افتیره. ISIاتینشر  یبند  درجه در مجله ریتاث فاکتور کاربرد. 9۳۳6. اکبر یعل، یصبور 

  .6۳-69: ۳9 افتیره. 633۳ سال در علم دیتول بر یمرور . 9۳۳6. اکبر یعل، یصبور 

  .15-13:  ۳9 افتیره انه.یخاورم در علم یارتقا. 9۳۳۳. اکبر یعل، یصبور 

  .36-56: ۳3 افتیره .(ISI) یعلم اطالعات موسسه در شده فهرست یرانیا مجالت یابیارز . 9۳۳۱. اکبر یعل، یصبور 

  .۱5-۱3: ۳۳ افتیره. 6333 سال در رانیا علم دیتول. 9۳۳5. اکبر ی، علیصبور 

  .3۱-5۳: ۳6 افتیره. یجنوب کره در یعلم رشد. 9۳۳3. اکبر ی، علیصبور 

  .۳6-69: ۱۳ افتیره. 633۳ سال در رانیا علم دیتول. 9۳۳۳. اکبر ی، علیصبور 

  .۱۱-۳1: ۳۱ افتیره. 633۱ سال در رانیا علم دیتول. 9۳۳۳. اکبر، و نجمه پورساسان ی، علیصبور 

 .56-۱1: ۳۳ افتیره. 6335 سال در رانیا علم دیتول. 9۳۳5. اکبر، و نجمه پورساسان یعل ،یصبور 

به  یرانیمهاجرت نخبگان ا یمطالعه علم سنج. 9312.انیزدان منصور یو ،  یمهموئ یدرضا جمالیحمفریبا،  ها، یصحبت

 .271-283: 11 یدانشگاه یو اطالع رسان یتابدار کقات یلنامه تحقفص. ایکآمر  یدانشگاه ها
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 کیعلوم پزش یدانشگاه ها یت هایت وب سایوضع یبررس .9319.یمسعود رودبار و ،  یه تفرجیرقشهرام،  ،یصدق
 .11-71: 11 ت سالمتیر یفصلنامه مد .یوب سنج یشور بر اساس شاخص هاک

 و حوزه فصلنامه. یفیک مطالعات یبرا یکّم  پژوهش یابیارز  یارهایمع یساز  متناسب و ینیبازب. 9۳۳۳. دیمج ،یصدوق
  .۳9-1(: 95) 9۱ یانسان علوم یشناس روش دانشگاه،

 .9۳6- ۳1: 9۳ یاجتماع علوم نامهران. یا در یسینو هم و یپژوه هم. 9۳۳3. الله رحمت ،یسروستان قیصد

  (.6) 9 افتیره. قاتیتحق یفیک و یکم یابیارزش. 9۳۳3.ختاک نید عبدالله، و نور عباس ،قیصد

 اطالعات مرکز در موجود نیزم علوم حوزه النیالتحص فارغ یها نامه انیپا مآخذ یاستناد لیتحل. 9۳۳9. یمهر  ،یقیصد
  .۱9-۳3(: 6و9) 9۳ یرسان اطالع علوم فصلنامه. رانیا یعلم مدارک و

. یت دار علم و فناور یاولو یاز حوزه ها یدر منتخب یا ان رشتهیم یل روابط و الگوهایتحل. 9312صدیقی، مهری. 

 .911-911:  81ت اطالعاتیر یژوهشنامه پردازش و مدپ

و  2191 -2119 یت دانش در بازه زمانیر یمطالعه روند پژوهش در حوزه مد .9319 .منش یعمار جاللو   ،یمهر ، یقیصد

 .313: 82 تت اطالعایر یپژوهشنامه پردازش و مد .از آن یم ساختار یترس

جهان: مطالعه  یشورهاکبرتر  یمارستان هایب یت هایوب سا .9312. یه گلتاجیمرض، و ، منصوره یراز یش یصراط 
 .972-911: 18 اطالعات یو سازمانده یتابدار ک یفصلنامه مطالعات مل .وب سنجانه

 Web ofگاهیبا استفاده از پا کیزشدندانپ یدات علمیتول یبررس .9۳13. یتاجه گلیمرض و ،همنصور ، یراز یش یصراط 

science 9۳۳-9۳3(: 6) 96 فارس کیدانشگاه علوم پزش کیدندانپزش. 6331تا  6333های در سال.  

 یاطالعات یها بانک یکتابشناخت سنجش: جهان یکشاورز  قاتیتحق در رانیا سهم یبررس. 9۳۳۳. میمر  زاده، صراف
CAB ، Agris، Agricola ۳۳-31: (6) 93 کتاب فصلنامه. 911۳ سال تا ابتدا از. 

(. AGRIS) سیاگر  و( CAB) کب یاطالعات بانک دو در یرانیا محققان مقاالت . انعکاس9۳۳1. میمر  زاده، صراف
  .1۳-۳۳: 66 افتیره

 63 اطالعات یفصلنامه علوم و فناور  .اتیت نشر یفیک یابیارز  یر برایب تأثیدر کاربرد ضر  یتأمل. 9۳13. الله ی،صمد 
(۱:) 93۳1-9935. 

 اتینشر  یاستناد یها گزارش در ها مجله یابیارز  یارهایمع ی. بررس9۳۳۳ ل.یقه محمداسماعی، الله، و صدیصمد 
 قاتیتحق ،یفناور  و علوم یرسان اطالع یا منطقه مرکز یاسالم یکشورها علوم یاستناد گاهیپا در یفارس

  .9۱۳-961: (9) 95 کتابخانه امی. پیعموم یها کتابخانه و یرسان اطالع
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 یب یب راد، و یعباس دیعبدالمج ،یشهراب ، افسانهرزادهیکب آذر ،یباالغفار  تای، آز یگلبند  یعل یکبر ان، حسن، یامیص
 یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه النیالتحص فارغ یها نامه انیپا یاستنادها ی. بررس9۳۳5 درشاب.

 (.۳) 5 یمعل ارتباط . ماهنامهمازندران یدرمان

 فارغ یها نامه انیپا یاستنادها یبررس. 9۳۳5. رزادهیکب آذر ، ویباالغفار  تایآز  ،یگلبند  یعل یحسن، کبر  ان،یامیص
 .(5) ۳ یعلم ارتباط . ماهنامهمازندران یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه النیالتحص

و  یوب سنج یران از نظر شاخص هایا یروزنامه ها یت هایت وب سایوضع یبررس .9312. درضایحم، پرور ییایض
 .81 :11 فصلنامه رسانه .ت گراکمخاطب مشار 

 از کشور از خارج یقاتیتحق مراکز با و هم با کشور داخل یقاتیتحق مراکز یعلم یهمکار  یمایس. 9۳۳1. محمد ،یطالب
  .99۳-996: 69 افتیره. SCI چهیدر 

-9۳۱ :6۳ افتی. رهیخارج معتبر مجالت در یعلم مقاالت چاپ و دیتول در ثرمؤ عوامل یبررس. 9۳۳9. محمد ،یطالب
913. 

رسانی در کشورهای  های رشته کتابداری و اطالع بررسی تطبیقی گرایش. 9۳19. یآران ییمحمد عال ، وی، مهد یطاهر 
فصلنامه دانش . یالملل رصه بینر آنها بر میزان تولید علم در عی، کانادا و آمریکا با ایران: با تاکید بر تاثانگلستان

 .13-۳۳(: 93) 5 یشناس

 یها در سال یحوزه هوش مصنوع یم نقشه علمیو ترس یلیتحل یبررس .9۳۳1.ده عصارهیفر  ، وان، آمنه ساداتیطاهر 
 .3۳ -۳9(:6) 9۳ و علم اطالعات یتابدار کمطالعات  ،در وب گاه علوم 633۳تا  91۳۳

  .3۱-55: 66 افتیره. کایامر  متحده االتیا در یپژوهش و یمعل یها استیس. 9۳۳1. یعل ،یفیطا

قات یز تحقکمرا  یت هایوب سا یوند یپ هم یزه هایشف انگک. 9۳۳1. نهینادر نقشو وان کوشا، یکشادی، فر،  ییطباطبا
 .53-۳5(: ۱1) ۱۳ یتابدار ک. یست شناسیعلوم ز 

 یفناور  و علم یها استیس یساز  ادهیپ یابیارز . 9۳۳۳ .یشجاع نیمحمدحسو  راد، فاتح یالله، مهد  بیحب ان،ییطباطبا
 .۳5-39: (۳) 6 یفناور  و علم استیس. ییاجرا یها دستگاه یقاتیتحق مراکز

ق و توسعه یابی عملکرد تحقی عارضه .9۳19 .دییجاوه یو سمبدی، یی میباباد یحمن، یطحاری مهرجردی محمدحس
(، Network DEAای ) های شبکه ل پوششی دادهیاز تحلد و انتشار علم با استفاده یکشور در دو بخش تول

 .۳53-۳۱9( :۱) 6۳ ت اطالعاتیر یپژوهشنامه پردازش و مد

 توسعه فصلنامه. یمل دیتول و یمل یتکنولوژ  یمل علم دیتول یها روش به یکاربرد ینگاه. 9۳۳۳. درضایحم ،یبیط
  .9۳-9۳: ۳ یتکنولوژ 

 افتیرههای علم.  . مدل فرایندی ترسیم نقشه9۳۳1فتاح آقازاده ده ده.  عابدی جعفری، حسن، محمد ابویی اردکان، و
۱3 :۱5-56. 
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 تیز کمر  یها سنجه یر یارگک ت بهیقابل یبررس .9312. ده عصارهیفر و ،  یغالمرضا فدائ نه ،ینادر نقش  جواد، عباس پور،

فصلنامه  .یمقدمات طالعهم: یا رابطه اطالعات یابیباز  در کمدار  یاستناد ارتباط یشاخصها عنوان به

 .919-981: 82 تابخانه سابق(کام ی)پیعموم یتابخانه هاکو  یقات اطالع رسانیتحق

ران در یا یعلوم پزشک یدانشگاه ها یدات علمیتول یمطالعه علم سنج .9۳۳1. گلویبو محمد حسین مه، یفه ی،عباس
 .۳۳9-۳55 :(6) 63 اطالعات یاور علوم و فن . فصلنامه633۳-9111 یسالها یط« نسیوب آوسا»گاه یپا

-5: ۱۳ افتیره. توسعه چهارچوبی برای ارزیابی عملکرد اعتبارات پژوهشی کشور. 9۳13عباسی، محمد، و مریم اشرفی. 
9۳. 

. یاجتماع علوم در قیتحق یها روش: یاجتماع علم دیتول و یبه ب ارل نینو یشناس معرفت. 9۳۳5. دیحم ان،یعبدالله
  .9۱۳-9۳۱: ۳و6 یفناور  و علم استیس نامه

  .۳۳-۳۳(: ۳) 66 اطالعات یفناور  و علوم فصلنامه .کاربرد و فیتعار : یاستناد لیتحل .9۳۳3ن. یرحسید، امیعبدالمج

 و یانسان علوم یفارس مجالت در یرسان اطالع و کتابداری ی حوزه یفیتأل مقاالت ی. بررس9۳۳۳ن. یرحسید، امیعبدالمج
  .۳3-55: (۳) 91 کتاب فصلنامه. یاجتماع

ماه  کتابمرتبط.  یها حوزهو  یسنج علم یشناس کتاب. 9۳۳1و حجت شاع.  یمحمد  نیحس، نیرحسیام، دیعبدالمج
 .93۳-933(: 93) 9۳ اتیکل

شده در  ری گروهی نویسندگان مقاالت ارائهاکزان همیم. 9۳۳1، مریم صابری، و مینا افشار. نیرحسیام، دیعبدالمج
و  یرسان ات اطالعیتحق. 9۳۳3-9۳۳۳ یها سال ۀران در فاصلیا یرسانو اطالع یتابدار ک یتخصص یها شیهما

 .939-۳۳(: ۳) 93 یعموم یها تابخانهک

بر  رانیا یکحوزه پزش یعلم داتیتول زانیم ی. بررس9۳۳1 ی.نوروز  و علیرضا د،یرسعیم یقاضسید جواد  وا،یعبدخدا، ه
. 6331-6335 یها منتخب، در فاصله سال یاطالعات یها گاهیپا در یشده از مجالت علم هینما کمدار  یمبنا

 .۳3-9۳(: 6-9) ۱ سالمت اوردیفصلنامه پ

 یپژوهش - یپوشش مجالت علم یقی. مطالعه تطب9۳۳۳،. یرضا نوروز ید، و علیرسعیم یدجواد قاضیوا، سیعبدخدا، ه
. 6331-6335 یها سالدر فاصله  Scopusو  WOS یاستناد یها گاهیدر پا یرانیزبان ا یسیانگل

 .۱3-6۳(: 6) ۳ یشناس اطالع

ران یا یو اطالع رسان یتابدار ک یدات علمیزان تولیم ی. بررس9۳۳۳. یگدلین بیعبدالحس، و یال محمد یلوا، یعبدخدا، ه
اطالعات  یو فن آور  ی، اطالع رسانیتابدار کده نامه کیچ یگاه اطالعاتیموجود در پا کمدار  یبر مبنا

(LISTA)  ۳۳-6۳(: ۳) ۳3 یشناس اطالع. (6331-9111ر )یدهه اخ یکدر. 

 یرانیزبان ا یسیانگل یپژوهش -یمجالت علم یاستناد-خود زانیم ی. بررس9۳13. ینوروز  رضایو عل وا،یعبدخدا، ه
 .93-9(: 5) ۳ اطالعات سالمت تیر یمد. Scopus یاستناد ی نامه هیشده در نما هینما یپزشک ی حوزه
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بر اساس شاخص های علم  SCImagoگاه یران در پایدات علمی ایبررسی تول .9۳19.رسول پورطمه و فاامند، یعبدی س
 ( :9) 6۳، یماهنامه ارتباط علم 633۳تا  9113سنجی در طی سال های 

http://ejournal.irandoc.ac.ir/browse.php?a_id=1258&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1 

د علم حوزه یم قرن تولیجهان در ن یشورهاکنقش . 9312.یررضا اصنافیامو له ، زه عبدالیابر  محمد امین ، عرفان منش،

ت یر یپژوهشنامه پردازش و مد. یه اجتماعکل شبیو تحل ی: مطالعه علم سنجیعلم اطالعات و دانش شناس

 .111-131 :81 اطالعات

 یعلم در حوزه علوم و فناور  دیجهان از تول یسهم کشورها ی. بررس9۳۳1گاه.  دهیو فرشته د نیمنش، محمد ام عرفان
 .66-۳(:۱) ۳ یاطالع شناس. یالملل نیب ینانو در پژوهش ها

بر  یو اطالع رسان یتابدار ک یجهان یدات علمیمطالعه تول .9312ن زاده یزهره غالمحسو ن، یمحمد امعرفان منش، 

 یو فناور  یو اطالع رسان یر تابداک)علوم  یفصلنامه دانش شناس. گاه وب علومیه شده در پاینما کاساس مدار 

 .71-17: 21( اطالعات

 یو اجتماع یعلم یاثرگذار  یان شاخصه هایم یهمبستگ یبررس. 9312. یروحان یواال علو   ن،یمحمد ام  عرفان منش،

 .911: 18 یو اطالع رسان یتابدار کفصلنامه   ،ی: حوزه علم سنجیپژوهشگران: مطالعه مورد

ت کمشار  یبررس. 9312 .ن زادهیزهره غالمحسو ،  یان جهرمیر یرضا بص ،یروحان یلواالعن، یمحمد ام عرفان منش،

-938 :81ت اطالعات یر یپژوهشنامه پردازش و مد. د علمیشور در تولک کیو روانپزش یپژوهشگران روانشناس

913. 

لنامه مطالعات مقاالت منتشر شده در فص یفیه هم تالکشب .9312. یان جهرمیر یرضا بص  ،ن ی، محمدامعرفان منش

صلنامه ف .یاجتماع یه هاکل شبیتحل یاطالعات با استفاده از شاخص ها یو سازمانده یتابدار ک یمل

 .11-81: 18اطالعات یو سازمانده یتابدار ک یمطالعات مل

 یسالها یط ایبرتر آس یکشورها یو مشارکت علم داتی. تول9۳۳1. یجهرم انیر یو رضا بص نیعرفان منش، محمدام
 .963-931(: ۱) ۳ یاطالع شناساسکوپوس.  گاهی: مطالعه پا633۳تا  9111

 یط اطالعات یفناور  و علوم فصلنامه در شده منتشر مقاالت یاستناد ی. بررس9۳۳3ن. یمحمد ام منش، عرفان
  (.۳) ۳ یعلم ارتباط ماهنامه. 9۳۳5 تا 9۳۳3 یها سال

 ماهنامه .9۳۳5 سال در نما یکیالکترون مجله در شده شرمنت مقاالت یاستناد یبررس .9۳۳3ن.یمحمد ام منش، عرفان
 (.6) ۳ یعلم ارتباط
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ت دانشگاه ید از وب سایزان بازدیوندها و میل پی، تحلیظاهر  یابیارز . 9۳۳۳. گاه دیدهن، و فرشته یمنش، محمدام عرفان
 .9۳3-9۱۳(: ۳) 93 و علم اطالعات یتابدار کمطالعات . رانیا کیعلوم پزش

 یها تیسا وب از دیبازد زانیم و یرگذار یتاث بیضر  ،یظاهر  یابی. ارز 9۳۳۳. گاه دیدهن، و فرشته یحمداممنش، م عرفان
  .919-931 :5۳ کتابخانه امی. پیعموم یها کتابخانه و یرسان اطالع قاتیتحق ران،یا یپزشک علوم یها دانشگاه

حوزه  ی.اس.آیان استنادات مجالت آیدر م نقش بسامد یبررس. 9۳13عزیزخانی، زهرا، کیوان کوشا، و عباس حّری. 
 .63-9۳(: 59) ۱۱ یدانشگاه یرسان و اطالع یتابدار کقات یتحق. (6333)یآل یمیش

  .۳۳-۳5 :99 افتی. رهکشور در یپزشک قاتیتحق افق. 9۳۳۱. دونی، فر یزیعز 

  .63۳-635 :(۳) 96 رانیا سمیمتابول و زیدرونر  غدد مجله .کشور یعلم یابیارز  یها شاخص .9۳۳1 دون.ی، فر یزیعز 

 در منابع ذکر تیفیک یبررس .9۳۳3 گرزن. رضا صابر، و قتیطر  گلبرگ ،یزارع شبنم زاده، سیرئ دون، فربدی، فر یزیعز 
 . 655-6۱1(: ۱) 65 یپزشک در پژوهشران. یا یاسالم یجمهور  در یپژوهش -یعلم مجالت یپژوهش مقاالت

 .قاالت نشریه علوم حرکتی و ورزشتحلیل استنادی م. 9312.ها یمان بخشودنی، واییایض ی، علبهمن عسگری،

 .37-33: 9دیریت ارتباطات در رسانه های ورزشیم

  .1۳-13(: ۱) ۳ کتاب فصلنامه. یسنج کتاب مختصر یبررس. 9۳۳3. دهیعصاره، فر 

 .۳۱-3۳(: ۱) ۳ اهواز چمران دیشه دانشگاه ،یروانشناس و یتیترب علوم مجله. یسنج کتاب. 9۳۳3. دهیفر  عصاره،

  .۱۳-۳۱: ۳3 و ۳5 کتاب فصلنامه. یاستناد لیتحل. 9۳۳۳. دهیفر  عصاره،

 و یتیترب علوم مجله. یالمل نیب سطح در رشد حال در یکشورها یعلم انتشارات سهیمقا. 9۳۳۳. دهیفر  عصاره،
  .۳3- 91: (6 و9) 5 اهواز چمران دیشه دانشگاه یروانشناس

 افتیره. 9۳۳3 سال در یرانیا پژوهشگران مصوب و شده دشنهایپ یقاتیتحق یها طرح یبررس. 9۳۳1. دهیعصاره، فر 
69 :935-999.  

‹. SCI›علوم یاستناد ی هیدرنما رشد درحال یکشورها یعلم انتشارات یها موضوع سهم. 9۳۳1. دهیفر  عصاره،
  .۳6-3۳: ۳۱ یدفترکتابدار 

 و 91۳1-91۳5 یها سال در علوم یاستناد هینما در رانیا یعلم انتشارات رشد یقیتطب یبررس. 9۳۳3. دهیعصاره، فر 
 و یعلم استیس فصلنامه. گرید یکشورها در موجود یها شاخص با حاصل جینتا سهیمقا و 9113-911۱
  .۳3- 31 :6۱ افتیره .یپژوهش

  .933-1۱: 65 افتیره. یسنج اطالع یکاربردها و ها روش. 9۳۳3. دهیفر  عصاره،

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/252506
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1024790?sta=&sto=&ste=%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84%20%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%af%db%8c
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و  یهنجار  یاستناد یهمرنگ .9319.یمیده ابراهیسعو الق، یی یه شهنجیمن ن فرج پهلو،یعبدالحس  ده،یفر عصاره، 

و علم اطالعات  یتابدار کمطالعات  .استنادات یت تجمعیمتفاوت بر مز  ینیی: تبیاطالعات یاستناد یهمرنگ

 .21-9(: 9)91 (یو روانشناس یتی)علوم ترب

بررسی سنجه مرکزیت در شبکه . 9319 د معرف زاده.یو عبدالحم  ن فرج پهلو،یعبدالحس، یلی، فرامرز سهفریده عصاره،

 .211979-979: 8پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی .هم نویسندگی مقاالت مجالت علم اطالعات

. تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز در 9۳۳1محمد رضا قانع، و مهزاد رحمانی سفیدویه. ده، یفر  ره،عصا
 .96۳-93۱: ۳۳ تابکفصلنامه . 9۳۳3-9۳۳1سال 

ه یران در نمایا یمهندس یعلم یبروندادها یبررس .9۳۳1سه دهقانپور. ی، و نفیده، مظفر چشمه سهرابیعصاره، فر 
فصلنامه آموزش . 633۳تا  9113 یسالها یالوگ طیدا یگاه اطالعاتیق پایاز طر  یقابل دسترس علوم یاستناد
 .6۳-9: ۱۳ رانیا یمهندس

ران در حوزه یپژوهشگران ا یفیه هم تالکشب یبررس. 9313 .یروح الله خادمو ،  یراز یش یمنصوره صراط  ده،یفر  عصاره،

 .81-33: 11 ت سالمتیر یصلنامه مدف. 2192-2111: نس یگاه وب آو سایدر پا یو داروساز  یداروشناس

سندگان و مقاالت آنان در یقواعد لوتکا و پائو با تعداد نو یقیتطب یبررس .9۳13ی. مصطفو و اسماعیل ده، یفر  ،عصاره
فصلنامه  .6331تا  91۳3 یها نس در سالیوب آو سا یگاه استنادیدر پا یانه و هوش مصنوعیعلوم را یها حوزه

 .9۳۳9-9۳۱1 (:۱) 63 اطالعات یناور علوم و ف

-۳1: ۳5 افتیره. نیمدال  در یجهان علم دیتول در یرانیا پژوهشگران مشارکت. 9۳۳۱. معرفت ده، و رحمانیفر  عصاره،
۱۱.  

 یط چمران دیشه دانشگاه یعلم أتیه یاعضا یعلم یها تیفعال کّمی یبررس. 9۳۳۳. ا آبامیده، و زویعصاره، فر 
 .96۱-93۳(: ۱-۳) 6 اهواز چمران دیشه دانشگاه یروانشناس و یتیترب علوم مجله. 9۳۳8-9۳3۳ یها سال

. جهان یمل یها کتابخانه تیسا وب یطراح در عمده یها یژگیو یشناسائ. 9۳۳۱. مرادمند یده، و علیفر  عصاره،
  .9۳3-931(: 6 و 9) ۳ یشناس اطالع

: ۳9 کتاب فصلنامه. یعلم متون دیتول در رشد حال در یرهاکشو ریتاث تیقابل. 9۳۳3. ینانیمز  یده، و علیفر  عصاره،
96۳-9۳۳.  

 در نسیآوسا وب گاهیپا در رانیا یاجتماع علوم سندگانینو گذار ریتأث یعلم داتی. تول9۳۳۳. یده، و فاطمه باجیفر  عصاره،
 .6۳-5(: 6) 16 (یروانشناس و یتیترب علوم مجله) اطالعات علم و کتابداری مطالعات .6333-9113 یها سال

 خوزستان برق و آب سازمان آب بخش پژوهشگران یعلم اطالعات دیتول زانی. م9۳۳۳ .یلیو فرامرزسه ده،یعصاره، فر 
 .6۳1-63۳(: ۱) 91 کتاب فصلنامه. یسنج علم یها شاخص از استفاده با 9۳۳5-9۳۳۳ی ها سال یط

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/181903
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 صنعت پژوهشگاه یعلم ئتیه اعضاء توسط یعلم اطالعات دیتول تیوضع یبررس. 9۳۳۳. یباو ده، و فرح یفر  عصاره، 
 .9۱۱-991 :(6) ۱3 یرسان اطالع و یکتابدار  فصلنامه. 9۳۳3-9۳۳6 یها سال در نفت

 .663- 6 :6۳ افتیره. آن یکاربردها و ساختار(: SCI) علوم یاستناد هینما. 9۳۳9. یفارس یده، و قربانعلیفر  عصاره،

استنادی  یها هینمادر  رانیاپژوهشگران  یسندگینو هم. 9۳۳1. یکشور  میمر  ، ویچاکل یعبدالرضا نوروز  ،دهیفر عصاره، 
علوم و . 6333تا  6333 یها سالدر  Web of Science گاهیپاعلوم، علوم اجتماعی، هنر و علوم انسانی در 

 .515-5۳۳ (:۱) 65 اطالعات یفناور 

 مقاله خالصه) انداز چشم سند اهداف تحقق یستارا در علم دیتول نهضت موانع یبررس. 9۳۳5. نیحس نژاد، انیعصار 
  .9۳3-969: 6۳ کیاستراتژ  یدفاع مطالعات (.یعلم

 اتینشر  ریتأث بیضر  بر مؤثر عوامل لیتحل و یبررس. 9۳۳۳ .یچاکل ینوروز  عبدالرضا و زاده، حسن محمد شم،ها  عطاپور،
 .35-5۳:(9) 6 یفناور  و معل استیس. یفناور  و قاتیتحق علوم، وزارت دییتأ مورد اقتصاد حوزه

 بیضر  با مؤلفان یند یآ هم و یخوداستناد رابطه .9۳۳۳ ی.چاکل ینوروز  عبدالرضا و ،زاده حسن محمد ،هاشم عطاپور،
-63۳(: 6) 6 اطالعات یفناور  و علوم فصلنامه اقتصاد. حوزه اتینشر  یمورد مطالعه: رانیا در اتینشر  ریتأث

663.  

: 983 اتیلکتاب ماه ک. رانیات در این نشر ییر پایب تاثیدر ضر  یتامل .9319ی. کچال یوروز عبدالرضا نهاشم، و عطاپور، 
81. 

 .کشتکار ی، وعباسعلیاعتماد آرش ،کوشان ، فرزانهیبجستان یکاظم دمحمدرضایس خدام، رایحمو  د،ی، فرشینیعالءالد
آموزش  و درمان ،هداشتب وزارت اتینشر  ونیسیکم مصوب مجالت در شده منتشر مقاالت تیفیک .1881
 .۳9-۳۳: (6) 96 گرگان یپزشک علوم دانشگاه ی(. مجله علم9۳36-۳۱)یپزشک

های خروجی علم و فّناوری در جمهوری اسالمی  شاخص .9۳19.طاهری ید مهد یو سنه، ینقشنادر عالئی آرانی محمد، 
پژوهشنامه پردازش و رانی، یمخترعان ادات علمی یو تول  های ثبت اختراع ان پروانهیران: مطالعه موردی رابطه میا

 .9356-93۳۳ (:۱) 6۳ ت اطالعاتیر یمد

پژوهشی انگلیسی زبان ایرانی حوزه ی پزشکی  -استنادی در مجالت علمی -خود. 9319. یاعظم رئوف و ، موید علویان،

 .981-981: 28مدیریت اطالعات سالمت .Scopus نمایه شده در

فصلنامه . یو اطالع رسان یتابدار کفصلنامه . رانیدر ا یر متون علم سنجب یمرور . 9۳19. یار یوا یش و ،میمر  ان،یعل 
 (:9) 95 یو اطالع رسان یکتابدار 

 .291-971:18 کتابداری و اطالع رسانی .مروری بر متون علم سنجی در ایران .9319.یار یوا یشو ، مریم علیان،
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و  ینسب  ،یسنت یهمپوشان یبررس. 9۳13. الیل ،ه آبادنیه یاصغر ، و زیروح انگ ،کاور  ید یجمش، محمدرضا ،یکب علی
. یعروق – یقلب یها  یمار یب ینه موضوعیدر زم Scopusو  PubMed  داده گاه یب در دو پاکمر  یآزاد  درجه

 .۳5۳-۳۱5(: ۳) ۳ ت اطالعات سالمتیر یمد

 علوم دانشگاه یپزشک دانشکده استادان و ارانیدانش یعلم برونداد یابیارز . 9۳۳۳ آزاد. روستا الی، و لمحمدرضاگ، یب یعل
 .33-5۳(: ۳3) 96 سالمت تیر یمدهرش.  شاخص یر یگ اندازه قیطر  از رانیا یپزشک

نه یروزکوه در زمیساله دانشگاه آزاد اسالمی واحد ف 65بررسی عملکرد . 9۳19. جانپوریه علیو مرض ،محبوبه ،جانپوریعل
  (:6و9) 6۱ یرتباط علمماهنامه ا. 9۳۳1-9۳3۱ن سالهای ید علم بیتول

 گاهیپامجالت علمی کشورهای مسلمان در  ریتأث بیضر و  تیوضعبررسی . 9۳۳1. ینورالله کرم و میرح، یجانیعل
 .395-51۳ (:۱) 65 اطالعات یفناور علوم و . سنجی ای کتاب مطالعه :(ISI) اطالعاتی آی.اس.آی

شناسی: بررسی کتابسنجانه.  لیل محتوای فصلنامه اطالعتح .9۳۳1. ، و فاطمه محمدیینورالله کرم ،میرح، یجانیعل
 .۳3-۳۱: ۳6 تابکفصلنامه 

 :6333)ی آ.اس.یآ یاطالعات گاهیپا اساس بر رانیا علم دیتول سال 63 یبررس .9۳۳3. یکرم نورالله و م،یرح ،یجانیعل
  .۱۱-۱3: 5 یرسان اطالع و یابی اطالع(  91۳۳

. یا اس یآ یاطالعات گاهیپا در شده هینما مجالت یالملل نیب یپراکندگ یبررس. 9۳۳۳. یکرم م، و نوراللهیرح ،یانیجعل
  .56 – ۱۱: ۳ یرسان اطالع و یابی اطالع

 یاطالعات گاهیپا براساس آن یجار  تیوضع و فیخچه، تعار یتار : یسنج . اطالع9۳۳۳. یکرم نورالله و م،ی، رحیجانیعل
 .1۱-۳۳(: ۳) 6۱ عاتاطال یفناور  و علوم . فصلنامه«یآ. اس. یآ»

 اساس بر یادیبن یها سلول نهیزم در یرانیا پژوهشگران یعلم داتیتول ی. بررس9۳۳۳ .یکرم نورالله م، وی، رحیجانیعل
  .۱5۳-۱53(: ۱) 99 اختهی .یآ.اس.یآ یاطالعات گاهیپا یها داده

پژوهشگران و  ،موسسات ،دانشگاه هاشورها، کن یسه سرآمدتر یو مقا ی. بررس9۳۳۳. یو نورالله کرم م،یرح ،یجانیعل
  .3۱-55(: 91) ۳ یو اطالع رسان یابیاطلالع . ین المللیدر عرصه ب یرامون و بسنجید علم پیمجالت در تول

 .(633۳ – 9135) یا اس یآ یاطالعات گاهیپا در یکتابسنج تیوضع . مطالعه9۳۳1 .یکرم نورالله م، وی، رحیجانیعل
  .۳6-39(: ۳) ۳ یشناس دانش

ران در یا کیجامعه پزش یدات علمیسه چهار دوره تولیو مقا یبررس .9۳۳۳.، و ندا زراعتکاریکرم نورالله و م،یرح ،یجانیعل
  .5۳-۱۳: 63 یرسان اطالع و یابی اطالع .ین المللیعرصه ب

اطالعات  . تحلیل9۳۳3پرویز شهریاری، و حمیده بیرامی.  ،یرانیعلیدوستی، سیروس، محمود خسروجردی، فرهاد ش
 . ۳3-۱1(: ۳) 9۳ تابکفصلنامة ها.  ها و رساله نامه پایان
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. طراحی الگوی 9۳۳۳. یرامیب دهیو حم ی،ار یشهر  زیسیروس، محمود خسروجردی، فرهاد شیرانی، پرو علیدوستی،
 .6۳-5(: ۱) 6۱ اطالعات یعلوم و فناور ها.  ها و رساله نامه توصیف و تحلیل اطالعات پایان

 .1۳-۳۳(: 93) 9۳ اتیکلماه  کتاب. رانیادر  یسنج علم ینهادها. 9۳۳1. وشیر دا، یمحمد یعل

اسکالر.  گوگل و واسکوپوس علوم وبگاه یها گاهیپا سهیمقا و یسنج علم دیجد یها شاخص. 9۳۳3. میابراه ،یعمران
 .55-۱۳ :۳1 افتیره

-95۳: ۳9 ،(۳) 9۳ کتاب فصلنامه. یپژوهش یدادها برون یابیارزش یها شاخص بر یمرور . 9۳۳3. میابراه ،یعمران
9۳3. 

  .33-۳۳: ۳۱ نقد کتاب. یاسالم جامعه در علم دیتول ضرورت. 9۳۳6. میرح محمد ،یوضیع

ی اسیس علوم و حقوق دانشکده. یاسالم رانیا در دانش و علم دیتول ضرورت دهیا بر یلی. تحل9۳۳5. میمحمدرح ،یوضیع
  .9۳3 – 93۳: ۳9 (تهران دانشگاه)

 یها سال نیب زیتبر  دانشگاه یمیش یها نامه انیپا ماخذ یاستناد لیتحل .9۳۳۳ پور. یقل ریجهانگ و د،ی، سعیغفار 
  (.6) 96 یعلم ارتباط ماهنامه .9۳۳9-9۳۳3

  .5۱-۱۳: 66افت یره. رانیا در یآور  فن و علم سیاستگذاری بر یا منطقه طیشرا ریتأث. 9۳۳1. باقر ، محمدیغفران

  .91-93: 66 افتیره. کشور یبرا یآور  فن و علم سیاستگذاری یشنهادیپ ندیفرا. 9۳۳1. اقرب محمد ،یغفران 

: 987 کتاب ماه کلیات .کاربردهای پایگاه اطالعاتی جی.سی.آر در مطالعات موردی علم سنجی. 9319. سعید فارسی،

37-81. 

 .83-81: 971ات یلکتاب ماه ک .مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه ها :یآشنایی با علم سنج. 9312. سعید فارسی،

 آموزش در یزیر  برنامه و پژوهش فصلنامه. ایتانیبر  در یفناور  و علم دیتول ریاخ یها استیس. 9۳۳۱ .الله ، نعمتیفاضل 
  .69۳-93۳(: 6و9) 99 یعال

. رانیا در یانسان علوم یها چالش علم و دیتول نهیزم در یشناخت انسان یا یبررس ار؟یمع کدام. 9۳۳۱. الله نعمت ،یفاضل
 .۱۱-9: ۳3( یطبائطبا عالمه دانشگاه)یاجتماع علوم

 یدانشگاه فردوس یعلم داتیتولی جهان تیوضع ی. بررس9۳13 ی.لیسهفرامرز دانش، و فرشید رحمت الله،  ،یفتاح
. دانشگاه نینقشه علم ا میهدف ترس( با web of science)در وبگاه علوم  6393تا  9113مشهد در سال های 

 .913-9۳5(: 9) 9 یو اطالع رسان یپژوهشنامه کتابدار 

 از یداخل یدندانپزشک مجالت در شده منتشر ودنتالیپر  مقاالت ی. بررس9۳۳3 گانه.ی یمیکر ان یرضا، و پرنیه، علیفتح
  .6۳3-6۳3 :(۱) 91 یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه یدندانپزشک دانشکده مجله. 9۳5۳-۳۳ سال

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/227107
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/896113?sta=&sto=&ste=%d8%b9%d9%84%d9%85%20%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/113
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/227107
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/977994?sta=&sto=&ste=%d8%b9%d9%84%d9%85%20%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c
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 یعموم یتابخانه هاکو  یقات اطالع رسانیحقت. یدات علمیر: سنجش علم و تولیسخن سردب .9۳13، غالمرضا.ییفدا
9۳ (35 :)991-913. 

دانشگاه  یعلوم انسان ۀحوز  یأت علمیه یاعضا یدات علمیتول یبررس. 9۳۳1زاده کمند.  فدایی، غالمرضا، و هایده حسن
 .9۳5-95۳(: 6) 93 یعموم یها تابخانهکو  یرسان قات اطالعیتحق. 9۳۳3 -9۳۳9 یها سال یز طیتبر 

. یعال آموزش بخش بر دیتاک با رانیا در یعلم نظام یابیارز  مطلوب و موجود وضع یبررس. 9۳۳۳. ودقصم ه،خوا فراست
  .5۳-۱۳: (6) 9 یفناور  و علم استیس

 انیدانشگاه و یعلم یها انجمن نقش یبررس: یعلم یها انجمن. 9۳۳3. راد یقانع نیمقصود، و محمد ام خواه، فراست
 .96-۱: ۱9افت یره. کشور یعلم ظامن یابیارز  و سیاستگذاری در

 یانسان علوم رشته گانیرا یکیالکترون مجالت نیوندتر یپ پر نیی. تع9۳۳3. یاصناف ررضایامن، و یپهلو، عبدالحس فرج
  .9۳3-96۳: (6) 9۳ کتاب فصلنامه اهواز. چمران دانشگاه در موجود

دانشگاه  یمیارشد حوزه ش یارشناسک یان نامه هایذ پامآخ یل استنادیتحل. 9۳۳1. یم زمانین، و مر یپهلو، عبدالحس فرج
  .13-۳۳: (۳) 99یدانش شناس. 9۳۳3-9۳۳۳ یراز در سال هاید چمران اهواز و دانشگاه شیشه

دانشگاه تهران بر اساس  یبا گروه ها هیبرتر ترک یدانشگاه ها یرتبه گروه ها سهی. مقا9۳۳۳فرح بخش، مهدخت. 
 .5۳-۳۳(: 6۱) 3 یاطالع شناس(. 3633۳-633۱ یآنها )سال ها یکارکرد پژوهش

فصلنامه علوم و  ی.اطالعات یگاه هایران در پایزبان ا یسیانگل یت مجالت پزشکیوضع یبررس .9۳13. حهیمل ،ایفرخ ن
 .93۳۳-933۳ :(۱) 63 اطالعات یفناور 

 یرش فناور یمدل پذ یعلم یبروندادم نقشه یو ترس یل استنادیتحل .9319. زاده کیفاطمه مو   محبوبه ، ،یزدین یفرز 

و  یتیو علم اطالعات )علوم ترب یتابدار کمطالعات . 2199-9171 ینس در سال هایگاه وب آو سایدر پا

 .81-11(: 9)91(یروانشناس

 در اختراع ثبت لیتحل از استفاده زانیم یابیارز  چارچوب ارائه. 9۳۳۳. یدرضا سالمی، و سیزاهد  ی، مهد یعل ،یفرقان
  .۱۳-۳۳: (۱) 9 یفناور  و علم استیس. یپژوهش مراکز

 دانشگاه ،یفن دانشکده معدن یمهندس رشته ارشد یکارشناس یها نامه انیپا یاستناد لیتحل. 9۳۳6. نینوش ،یفروزان
  .966-93۳(: ۱3) ۳۳ یکتابدار  دفتر. 9۳۳1 – 9۳۳3 سال از تهران

 یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه یاعضا یعلم عاتاطال دیتول تیوضع .9۳۳۱ .یخراز  یوهاد الله، ضی، فیفروع
 .9۳۳-9۳9(: 6) 5 یپزشک علوم در آموزش یرانیا . مجلهکرمانشاه
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هفده  .1931 .کیرضا سالیعلو ،  ید نجفی، فر  یا ، رضا خدارحمین ی، آزاده فروغیورش حمزه اکض الله، یف، یفروغ

. (1390-1374) (WoSعلم ) یگاه استنادیارمانشاه بر اساس پک کید علم دانشگاه علوم پزشیسال تول

 .181: 11رمانشاهک کیماهنامه علوم پزش

 نغمه ان،یزدیا یمیسه الهه ،یمحمد  محمدرضا ،یفیشر  ونداد موقر، یمیرح نیآفر  ،یرادگودرز  رضا ،یان، علیفرهود
 در یوانپزشکر  یها اختالل نهیزم در شده انجام یها پژوهش روند .9۳۳5 صفا. ینجات اکبر یعل ، ویمنصور 

  .6۳3-۳6۳(: ۱) 96 رانیا ینیبال یروانشناس و یروانپزشک . مجلهرانیا

 63 معرفت .یتیر یو مد یفرهنگ یها افتیره یبند  تیها؛ اولو دانشگاه یدات علمیتوسعه تول. 9۳13 اله. فی، سیاله فضل
(۳ :)93۳-96۱. 

 یها تیفعال در انیدانشجو مشارکت بر مؤثر املعو  یبررس. 9۳۳5. یذر یراد، و محمد چ یپزشک د، غالمرضایسع ،یفعل
 .933-1۳: ۱6 یعال آموزش در یزیر  برنامه و پژوهش. علم دیتول و یپژوهش

علم  یئت علمیه یاعضا یو یزه ها و موانع موثر در رفتار خود آرشیانگ .9313. یرشته منتظر اطمه، و فا ، فیم نیفه 
 .921-997(: 2)9 انسان و اطالعات مجله تعامل .رانیدر ا یاطالعات و دانش شناس

 یرو ین و یمال یها شاخص: اول بخش( 9۳5۳ - ۳۳) یقاتیتحق یها شاخص روند تحول. 9۳۳۳. بایفر  ،ییایحی میفه
  .۳۳-61: 66 افتیره. یانسان

 و یعلمکرد یها شاخص: دوم بخش( 9۳۳۳-9۳5۳) یقاتیتحق یها شاخص روند تحول. 9۳۳1 با.یفر  ،ییایحی میفه
  .6۳-66: 6۳ افتیره .یر و  بهره

 یرو ین و یمال یها شاخص: اول بخش( 9۳۳۳-9۳5۳) یقاتیتحق یها شاخص روند تحول. 9۳۳1با. ی، فر ییایحی میفه
 .۳۳-61: 66 افتیره. یانسان

 .63-66: 6۳ افتیره .(9۳5۳ - ۳۳) یقاتیتحق یها شاخص روند تحول. 9۳۳9. بای، فر ییایحی میفه

-۳۳: ۱3 افتیره. 9۳۳۳تا  9۳۳۳های  بررسی نحوه تأمین منابع پژوهش و فناوری در سال .9۳۳1 .بای، فر ییایحی میفه
۳۳. 

: ۳3 کیاستراتژ  یدفاع مطالعات. کشور در علم دیتول یافزار  نرم جنبش یگفتمان لیتحل. 9۳۳3. حسن دیس ،یروزآبادیف
9-6۳. 

 یسه همبستگیمقا .9319. باقر پهلوان زادهو ، دون آزادهی، فر یا معتمد یمحمدرضا قانع، ناد ،دجوادید، سیسع قاضی میر
مجله ..ISCو  WoSه نامه یدر دو نما یداخل کیپزش یسیر مجالت انگلیب تاثیمجله با ضر  یاستناد -خود

 . 877-887(: 1)1اورد سالمتیپ
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ر یب تاثیبر ضر سنده ینو یاستناد -ر خودیتاث .9313. باقر پهلوان زادهو ، یا معتمد یناد، د جواد ید، سیرسعیم یقاض
-37: 31 ت اطالعات سالمتیر یدو ماهنامه مد. ISCو  WoS یه نامه یدر دو نما یرانیا کیمجالت پزش

87. 

/  9۳۳6 سال در Sci , Ssci در یرانیا محققان شده فهرست هیپا علوم مقاالت تیوضع یبررس. 9۳۳5. دهیفر  پور، یقاض
  .۳1 - ۳3: 96 افتیره. 911۳

 در ها آن به استناد و دیتول زانیم از استفاده با یدندانپزشک هسته مجالت نیی. تع9۳۳3 واد.د جید، سیرسعیم یقاض
  .93۱-15 (:۳) 91 (رانیا دندانپزشکان یاسالم جامعه) یدندانپزشک مجله علوم. یاستناد نامه هینما و نیمدال 

 در یپزشک علوم حوزه یعلم یها مجله ریتاث بیضر  با یاستناد -خود یهمبستگ زانیم. 9۳۳۳ رضا. قانع، محمد
 .3۱-5۳(: 9) 3 سالمت اطالعات تیر یمد. یفارس اتینشر  یاستناد یها گزارش

. تولید علم کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی در حوزه علوم اجتماعی 9۳۳۳ .، و فروغ رحیمیرضا قانع، محمد
 .6۱-95: ۱5 افتیره. 6333-633۳

 یراز  دانشگاه یعلم اتیه یاعضا یاطالعات ازین سهیمقا .9۳۳۳ .یتفرش شکوه ردکت ، ویعابد  رانیا قانع، محمدرضا،
 در ها آن انتشارات یاستناد لیتحل اساس بر دانشگاه نیا یمرکز کتابخانه اتینشر  یساز  مجموعه با کرمانشاه

ISI و SCOPUS. ۳6-3۳(: ۳) 6 یشناس دانش.  

زبان  یسیانگل یرانیه ایسندگان شش نشر ینو یهمکار  یو الگو  یل استنادیتحل .9۳13ی. میرحو فروغ محمدرضا،  ،قانع
 اطالعات یفصلنامه علوم و فناور  .(ISCعلوم جهان اسالم ) یگاه استنادیه شده در پاینما یو مهندس یحوزه فن

63 (۱): 9۳3۳-9۳91. 

در  یو علوم انسان یم سنجت علیوضع ی: بررسیتا دانشگاه توده ا یاز دانشگاه ناپلئون. 9312 .قانعی راد، محمد امین

 .97ماهنامه مهرنامه. دولت نهم و دهم

 نیب در دانش دیتول یها چالش و ها زشیانگ عوامل،. 9۳۳۳. و فرهاد خسروخاور طلوع، ن، ابوالقاسمیام محمد راد، یقانع
  .۳5-۳9: (6) 9 یفناور  و علم استیس .یعلم نخبگان

گاه وب یاالت متحده: در پایران و ایپژوهشگران ا یدات علمیتول یمحتوا یقیتطب یبررس .9319ه. یرق  ،یبوسار  یقربان

 .81: 28 ت ارتباطاتیر یماهنامه مد. 2191-2192 یسال ها یآوسانس ط

 در یمهندس پژوهشکدة پژوهشگران یعلم داتیتول تیوضع یبررس. 9۳۳3. نما جهان فاطمه، و محمدرضا ،یقمصر 
 . 965-93۳: (6) 93 یرسان و اطالع یکتابدار . فصلنامه 9۳۳4-9۳۳3 یها سال

 رشته یفیتال مقاالت یا رشته فرا روابط یالگوها ییشناسا .9۳۳5. یرغائبی، و امیان، غزاله، عباس حر یزچیقناو
 .۳3-9۳: (9-6) ۳3 یتیترب علوم و یروانشناس .(۳6-۳۳) رانیا در یرسان اطالع و کتابداری
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مقاالت  یو استناد ییل محتوایتحل. 9۳13. یما عجمیس و ان،یدارمحمین ی، محمدحسیده موحد یفر حسن، ه، یقهنو
 .؟؟-۳6 (:9) ۳ ت اطالعات سالمتیر یمد. ت اطالعات سالمتیر یمد یپژوهش یعلم یچاپ شده در مجله 

 و یاستناد لیتحل. 9۳۳۱. گمیب فاطمه ا، ویاوص یاصغررضو  ید علیر، سیاسفج یعباس اصغر یترا، علیم ،یاسیق
 – 935: ۳ اصول و فقه. بابل واحد یاسالم آزاد دانشگاه یاسالم حقوق یمبان و فقه یها نامه انیپا یشناخت روش
916. 

 99 فصلنامه کتاب. 9۳۳6-9۳5۳ رانیا یفارس مجالت یرسان اطالع و کتابداری مقاالت یبررس. 9۳۳۳. آذر ان،یکاتوز 
(9:) 51 -3۳.  

 .۱6-۳۳ :9۳ یرسان واطالع یابی اطالع. کشور تصاداق بر یعلم مقاالت دیتول ریتاث .9۳۳۳. میمر  ،یکازران

در مجله  یو اطالع رسان ینقد شده در حوزه کتابدار  یکتاب ها ی. بررس9۳۳۳. یزیر  یکاظم پور، زهرا و حسن اشرف
 .۳۱-۳9(: 65) ۳ یاطالع شناس. 9۳۳۳-9۳۳۱ یدر سال ها اتیکتاب ماه: کل

 .9۳۳-9۳5(: 6) 5 سالمت اطالعات تیر یمد. کشور یلمع داتیتول سنجش مشکالت .9۳۳۳ ، عبدالحسن.یکاظم

 یخبرنامه علم سنجبرتر آنها.  یا بر اساس دانشگاه هایدن یکشورها ی. گزارش رتبه بند 9۳16کرامت فر، عبدالصمد. 
99 :9۳-63. 

ایران، یابی در  . بررسی پژوهش های رفتار اطالع9۳۳۳کربال آقایی کامران، معصومه، و سعید رضایی شریف آبادی. 
 .31-۱5(: 53) ۱۳ یتابدار کمطالعه کتابسنجی. 

فصلنامه  .یکتابسنج مطالعه: اطالعات یفناور  و علوم فصلنامه .9۳۳3 .یصالح میمر  ، ویجانیعل میرح ، نورالله،یکرم
  .53-۳۳(: ۱) 66اطالعات یعلوم و فناور 

امرالد.  یاطالعات گاهیپا در رانیا یرسان اطالع و یکتابدار  متخصصان علم دیتول .9۳۳۳ .یجانیعل میرح ، نورالله، ویکرم
  .۳5-91(: ۳) 6۳اطالعات  یفصلنامه علوم و فناور 

گاه یپا یانه بر اساس داده هاید علم در خاورمیده سال تول .9۳۳1.یر یوز  و اسماعیل، یجانیعلرحیم  ،، نورالهیرمک
 ؟.-3: 33هانیفصلنامه مطالعات خاورم .(633۳ یال911۳) ی. اس. آیآ یاطالعات

. امرالد یاطالعات گاهیپا در رانیا یرسان اطالع و یکتابدار  متخصصان علم دی. تول9۳۳۳. یجانیم علینوراله، و رح  ،یکرم
  .91-۳5(: ۳) 6۳ اطالعات یفناور  و علوم فصنامه

 رگذاریتأث عامل یها روش از استفاده با یدندانپزشک یها تیسا وب یوندهایپ .9۳۳۳ نا.یبرت سمانه و ، معصومه،یمیکر 
 (. ۳) ۳ یارتباط علم ماهنامهوب. 

 .11-1۱(: 93) 9۳ اتیکلماه  کتاب. یخارجو  یداخل اتینشر در  یسنج علم. 9۳۳1. دیمهش، یمیکر 
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 و علوم واحد یکشاورز  علوم هینشر  سه مقاالت یاستناد لیتحل. 9۳۳3. ی، و محمد اشرافیعل محمد ،ید یمز  انیمیکر 
 9۳ کتاب فصلنامه. رانیا یکشاورز  قاتیتحق و ز،یتبر  دانشگاه یکشاورز  دانش ،یسالما آزاد دانشگاه قاتیتحق

(9) :59-3۳.  

  .۳۳-6۳: 95 افتیره. یعلم مجالت یابیارز  یبرا یابزار . 9۳۳3. رضا محمد ،یچ کاله

 استفاده مورد یخارج اتینشر  یسودمند -نهیهز  برآورد و هسته مجالت نییتع. 9۳۳۱. عصاره دهیآتوسا، و فر  ،کوچک
 فهرست در مجالت نیا گاهیجا نییتع و اهواز چمران دیشه دانشگاه یدامپزشک یا حرفه یدکتر  دوره انیدانشجو
  .3۱-۱۳(: 6) ۳ اهواز چمران دیشه دانشگاه یروانشناس و یتیترب علوم مجله. ISI مجالت

 فصلنامه. علوم از رشته چهار انیم سهیمقا: اسکاالر گوگل و یآ اس یآ یاستناد انیم یهمپوشان. 9۳۳3. وانیک کوشا،
  .6۳۱-69۳: (۳) 9۳ کتاب

  .۳۳-5۳(:۱) 91 فصلنامه کتاب .علوم از رشته چهار در مقاالت به یوب استناد جادیا یها زهی. انگ9۳۳۳ وان.یک کوشا،

لوم علوم و ع یها در حوزه یفکیط وب:مطالعه یدر مح یه استنادکشب یها یژگیو یبررس. 9۳۳۳کوشا، کیوان. 
 .۳3-۳(: ۱۳) ۱6 یتابدار ک. یاجتماع

ه یزان مقاالت تهیم یبررس. 9۳۳1السادات حیدری، و افسانه زینعلی کرمانی.  کوشا، کیوان، جمشید صادقیانی، مهدیه
 یرسان و اطالع یتابدار کقات یتحق. (9۳۳۱ -9۳۳3دانشگاه تهران ) یتر کدوره د  یها نامه انیشده از پا

 .31-۱5(: 56) ۱۱ یدانشگاه

  .61-65 :۱۱ افتی. رهیسنج علم مطالعات در آن کاربرد و ی. خوداستناد9۳۳۳ .ییطباطبا وسفی وان، وی، ککوشا

 یراز  سرم و واکسن موسسه یقاتیتحق یها طرح در یاطالعات منابع انواع کابرد زانیم یبررس. 9۳۳۳. نیفرد ،انیکوالئ
 .1۳-۳1(: 9) 1 کتاب هفصلنام(. یراز  موسسه ویآرش هینشر  یاستناد لیتحل) کرج

(. 9۳۳6 - 9۳۳5) یرسان اطالع و کتابداری مجالت در شده منتشر مقاالت یاستتناد لیتحل. 9۳۳3. احترام انمهر،یک
  .966-939: (6) 9۳ کتابفصلنامه 

 ۳3 .کتاب فصلنامه .کتابداری مجالت در شده منتشر مقاالت یاستناد لیتحل .9۳۳3انمهر، احترام. یک

 یعلم أتیه اعضاء نیب در علم دیتول بر مؤثر عوامل مطالعه. 9۳۳5. اقدم زاده یعل باقر محمد، و نیحس گدازگر،
  .9۱۳ – 96۳: ۳ (مشهد یفردوس دانشگاه) یاجتماع علوم. یعلم أتیه اعضاء: مطالعه مورد نمونه) ها دانشگاه

 یان حوزه علم اطالعات و دانش شناسپزوهشگر  یفیه هم تالکم شبیترس .9312.یان جهرمیر یرضا بصو احسان،   ،ییگرا

 .یو اطالع رسان یتابدراک: فصلنامه یمطالعه مورد یاجتماع یه هاکل شبیتحل یبا استفاده از شاخص ها

 .919: 13یو اطالع رسان یتابدار کفصلنامه 
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. یماسال یکشورها نیب در رانیا یاسالم یجمهور  یعلم گاهیجا ی. بررس9۳۳3 .نشیده مژگان بی، و سیعل ،یگزن
  .53-۱9: ۱9 افتیره

 .۳6-53: ۳6 تابکفصلنامه . تحلیل محتوای برترین نشریات علمی دنیا. 9۳۳1 .نشیده مژگان بی، و سیعل ،یگزن

جهان  یبرتر کشورها یدانشگاه ها یت هایت وب سایمطالعه وضع .9۳13. گاه فرشته دهیدو فرشته ه، یمرض ی،تاج گل
 .133-1۱9 (:۱) 63 اطالعات یعلوم و فناور  ی. فصلنامهک مطالعه وب سنجیاسالم: 

 دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا یعلم اطالعات دیتول تیوضع مطالعة .9۳۳۱ آزاد. اسدالله دکتررضا، و یعل ،یگنج
 . 3۳-۳۳: (9) ۳ یرسان واطالع کتابداری فصلنامهمشهد.  یفردوس

های مراکز علوم اسالمی مستقر در شهر  سایتتحلیل پیوندهای وب . 9۳13. ین، و اشرف السادات بزرگی، پرویگودرز 
 .93۳-19(: 9۱) ۱ یدانش شناس. مق

ت مقاالت علوم یفکیل ساختار یتحل .9۳19. اعظم بذرافشانو ، یم وهابی، نسیمحمود رضا، مسعود صالحگوهری، 
 .۳1(: 9) 3 پیاورد سالمت. 9۳۳9-9۳۳۳ یسالها یط کیپزش

حوزه  یفارس یها مجله .9۳13. انیکوالئ و فردین ،یر یبشجواد ، یوسفیاحمد ، یرزادیشهمطیبه عباس،  ی،لور یگ
ن یبا استاندارد نشر مؤسسه ب یحوزه کشاورز  یپژوهش - یعلم یمجله ها یزان همخوانیو استاندارد: م یکشاورز 

 .9333-93۱5 :(۱) 63 اطالعات یعلوم و فناور  . فصلنامهزویا یالملل

-1۱: 69 افتیره. آنان یعلم آثار و دانشمندان یابیارز : پژوهش و آموزش. 9۳۳1. انینوروز  فاضل، و مسعود ،یجانیالر 
93۱.  

  .93۱-1۳ :9۱ افتیره. رانیا در یاجتماع علوم پژوهش موانع. 9۳۳5. یعبدالعل زاده، یلهسائ

 یفناور  و قاتیتحق علوم، فصلنامه !مضار؟ و منافع (Impact factor) ریتاث عامل. 9۳۳3. ناب لیکائیمن، و یام ماپور،
۳ (۳ :)6۳-۳3.  

دانشگاه علوم  یبرونداد علم .9319. یفیابوالقاسم شر  و ، یعیده فاطمه رفیس ، یمراد یمحمد تق  محمود، ،یمباشر 

 .یعلم سنج یبر اساس شاخص ها یالدیم 2199ان سال یتا پا ISI-SCIEگاه یرد در پاکشهر  کیپزش

 .923-991: 12 ردکشهر  کیمجله دانشگاه علوم پزش

-963 :9۳ افتیره .کشور میمق محققان شده فهرست هیپل علوم مقاالت تیوضع یبررس. 9۳۳۳. دیمهش مجتهدزاده،
965.  

 ، و رضایملک ونیکتا ،یشکوه یمصطف نجات، مایس ،یقربان یمصطف ،یغالم ژاله نجات، سحرناز درضا،یمجدزاده، س
 تویانست و بهداشت دانشکده مجلهتهران.  یشکپز علوم دانشگاه یها پژوهش در مشارکت. 9۳۳3 .یوسفی

  .65-99 :(۱) 5 یبهداشت قاتیتحق
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  .93-9:(6) 9 افتیره .علم شرفتیپ در یعلم یها اجتماع نقش. 9۳۳3. برزیفر  ،ید یمج

در  یه اکیو تر  یرانیثبت اختراع مخترعان ا یپروانه ها یقیتطب یل استنادیتحل. 9۳۳1مجیدی، موسی، و مژده دهقان. 
 .۳۳-۳۳(: 1) ۳ یدانش شناس. 633۳تا  91۳۳ثبت اختراع از سال  ین المللیب یگاههایپا

 و کتابداری رشته هسته هینشر  پنج یفیتال مقاالت یا رشته فرا روابط یالگو  ییشناسا. 9۳۳1. امکیس محبوب،
 .1۱-13: (۳و3) 93 اتیکل. 6۳-۳۳ دهساله دوره یط ها رشته ریسا با رانیا یرسان اطالع

 SWOTل یه و تحلیتجز  .9312.یوش جعفر یپر و  ان ،یقورچ ینادرقل درضا آراسته،یحم  ،السادات ی، هد  یمحسن

-918(: 2)1یت آموزشیر یو مد یفصلنامه رهبر . رانیا یدر آموزش عال ین المللیب یعلم یار کهم یبرنامه ها

921. 

  .۱9-6۳: 6۳ افتیره. رانیا یتخصص - یعلم مجالت مسائل و ها یژگیو یبررس. 9۳۳۳. منوچهر ،یمحسن

. شود استفاده قاتیتحق یارزشگذار  یبرا تواند ینم مجالت ریتأث عامل چرا. 9۳۳۱. یاحمد  و حسن لوفر،ین محقق،
  .9۱1-935 تیر یمد نامه ژهیو ،یانسان علوم مدرس فصلنامه

گاه یران در پایمجالت ا یفیکو  یمک یابیارز  .9313.ها یبا صحبتیفر  و ، یاحیعارف ر   قه،یصد ل ، یمحمد اسماع

 .31-33: 9 نیاسپک یمجله علم سنج. 2111-2192 یسال ها یوپوس طکاس یاستناد

 یبررس. 9۳۳۳. نژاد یولننه کران، و علی  رانهکش، فرهاد یابوالقاسم گرج، حسن حافظ ،یحسن زاده اسفنجانمحمد 
 Web Of گاهیف مشترک در پایتال یه هاران همراه با شبکیا یسندگان دانشگاه علوم پزشکینو یدات علمیتول

Science) WOS) 33-51 (:۳۱) 99 ت سالمتیر یمد .یالدیم 633۳ان سال یتا پا. 

گیری تمرکز موضوعی و  . اندازه9۳۳1محمد سلیمی اصل، و علی صمدی کوچسرایی.  محمدحسن زاده، حافظ،
 .۳۳-۳۳(: ۱9) 9۳ ت سالمتیر یمدپژوهشگران متمرکز بر آن. 

  .95-93: 9۳ افتیره. علوم یساختار  یها نقشه مفهوم. 9۳۳۳. ساناح ،یمحمد 

 و یکتابدار  فصلنامه شماره ۳3 در شده منتشر یها مقاله یاستناد لیتحل. 9۳۳3. دادگر یر متقی، و امیمهد  ،یمحمد 
 .۳۳-۳: (6) 93 یرسان و اطالع یکتابدار فصلنامه  .9۳۳6-9۳۳۱ یها سال نیب یرسان اطالع

مقـاالت فصلنامه روش شناسی علوم  یتحلیـل اسـتناد .9۳13 .مهربـانی اصغرپور داود رتضی وم استانی، یمحمد 
 .913-931(: 3۳) 9۳انسانی،

 دییتأ مورد اتینشر  در تیر یمد یفیتأل مقاالت یاستناد لیتحل. 9۳۳۱. معمار ین مختار یم، و حسیابراه ،ینب یمختار 
  .95۳ -9۳۳: ۳9 یتیترب علوم و یشناس روان. 9۳۳3-9۳۳5 یها سال در کشور یعلم اتینشر  یبررس ونیسیکم

 .39-۱5: 9۱ افتیره. کشورها ریسا با آن یقیتطب یبررس و رانیا در یتکنولوژ  و علوم هیپا یآمارها. 9۳۳5. دایل ،یمراد
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ناوری ماهنامه ف. رانیا ینانو  یفناور  ISIت مقاالت یفکی. 9۳۳1مرادی، مهدی، محمد حسین مختاری، و داود کاظمی. 
 .96: 95۱شماره  نانو

 یمجاز  یهسته دانشگاه ها یت هایت وب سایفکی یابیارز  .9319.یطاهره خانجانو ، یدا فرهادیآعلی،  نژاد، یمردان
 .93: 99 ایمجله مد .ران و جهانیا

 یواحدها یت هایدر ساختار وب سا ید یلکلمات کم کت ترا یوضع یبررس .9312. یدا فرهادیآو  علی، نژاد، یمردان
 .38-27: 92 مجله مدیا .رانیا کیعلوم پزش یدانشگاه ها یآموزش مجاز 

 یت هایوب سا یوند یو هم پ یرگذار یت، تاثیزان رویم یبررس .9319.د دانشیفرشو ، یلیفرامرز سه، یژاد، عل ن یمردان
و  یاطالع رسانو  یتابدار ک)علوم  یفصلنامه دانش شناس. رانیا یمختلف دانشگاه آزاد اسالم یواحدها

 . 8: 91اطالعات( یفناور 

ت پژوهشگران دانشگاه علوم کب مشار یضر  یبررس .9312. ف مقدمیشر  یهادو ،  ینجف یعل  ن،یر حسیام، یمردان

 .21-91: 19 ت سالمتیر یفصلنامه مد .ین المللیتهران در انتشارات ب کیپزش

دز: بر ینه ایدر زم یرانید علم پژوهشگران ایتول یبررس. 9۳13.ف مقدمیشر  ی، هادیاردوان مردان ن، ویرحسیام ،یمردان
  .۱3 -6۳: ۱5 ت و سالمتیر یمد .وب علوم یگاه اطالعاتیپا یاساس داده ها

 یها مجله در تهران دانشگاه یعلم اتیه یاعضا یخوداستناد یبررس .9۳۳۳ .کار کینحه ین، و ملیرحسیام ،یمردان
 و یرسان اطالع قاتیتحق ،9۳۳3 تا 9۳۳۳ یها سال یط «ییایجغراف یها پژوهش» و «یاجتماع علوم نامه»

  .93۳-9۱1: (۳) 95 کتابخانه امیپ. یعموم یها کتابخانه

 .یاستناد یگاه هایر در پاییت تغیر ید علم در حوزه مدیت تولیوضع یبررس .9312. یاتیر حیزه ه،یمرض ،یمروت

Thomson Reuters. 12: 7 ت تحولیر یپژوهش نامه مد. 

. کشور یآموزش ـ یعلم ئتیه یاعضا جانب از یعلم اطالعات دیتول و مصرف تیوضع یبررس. 9۳۳3. یعل ،ینانیمز 
  .913-69۳: 65 افتیره

 ییدارو علوم قاتیتحق . روند9۳۳۳ ان.یونسی مسعود و زاده، یائیکبر  عباس ،یفتوح اکبر ،یاعتماد آرش تا،یمسگرپور، ب
اطالعات سالمت  تیر یمد .یسنج علم مطالعه کی: یشمال یقایآفر  و انهیخاورم یکشورها با سهیمقا در رانیا در
3 (6) :9۱9-959.  

 .9۳۳۳. یبامداد و فاطمه ،انیکمال مهرنوش پور، نیام فرزانه ،یعلو  ژهیمن ،یر یکب امیپ ،یواسع محمد تا،یمسگرپور، ب
 96 میحک فصلنامه ران.یا یقاتیتحق کزمرا  و ها دانشگاه تیسا وب یجهان و یا منطقه ،یکشور  یها رتبه سهیمقا

(۳ :)9۳-61. 
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 کیدانشگاه علوم پزش یدات علمیتول .9312 .د آصف زادهیسع و فرد ، کیعفت مل ل،یمهناز پوراسماع  ،یمهر مشاطان، 

: 89 نیقزو کیمجله دانشگاه علوم پزش .Scopusو  WOS ،Pub Medیاطالعات یگاه هاین در پایقزو

13-11 . 

. 9۳۳1. هالک سادات فرح و ،یچ خشه یمهد  ،یغفران باقر محمد ،یحجاز  جالل دیفتح الله، س مضطرزاده،
  .61-63: 66 افتیره. کشور یعلم تیموقع یابیارز  یبرا یشنهادیپ یها شاخص

 و درونداد یها شاخص یابیارزش با یپژوهش یها نظام ییکارا نهیبه کنترل. 9۳۳9. عباسپور الله، و کمال فتح رزاده،مظف
  .۳9-۳6(: ۳) 9 ندهیآ و علم. آشکار برونداد

 سال در ییاجرا یها دستگاه با یقاتیتحق مراکز و ها دانشگاه مشترک یها پروژه از یگزارش. 9۳۳۱الله. فتح مظفرزاده،
  .995-993 :۳ افتیره. 9۳۳8

 یمیش یدکتر  یها نامه انیپا یقیتطب یاستناد لیتحل. 9۳۳۱. ی، عباس حر یعراق ییفدا رستم، غالمرضا غربا، یمظفر 
  .۱۱-95: ۱۱ فصلنامه کتابداری و اطالع رسانی(. 9۳۳3 -9۳۳۳) مدرس تیترب دانشگاه و تهران دانشگاه

دآورندگان مقاالت یت پدکت مشار یوضع .9312.یروسیه سیسمو ، یزیر  یحسن اشرف شاورز،کد یحم  رحمان،معرفت، 

ت یر یدو ماهنامه مد. 9311تا  9373 یسال ها ی ت اطالعات سالمت در فاصلهیر یمد یمجله  یفیتال

 .191: 39 اطالعات سالمت

 یگروه یار کت همیوضع .9319.یمیسل یصغر و ، دین عبدالمجیرحسیام ،ینیوند حسکشاهرخ م  رحمان،معرفت، 

مجله  .9379-71 یسال ها یران طیا ینیبال یو روانشناس کیمجله روانپزش یفیتال یهاسندگان مقاله ینو

 .217-89:213 رانیا ینیبال یو روانشناس کیروانپزش

 یگروه یار کزان هم یم یبررس .9319.مصعومه زودرنجود، ین عبدالمجیرحسیام ،یم صابر یمر رحمان، معرفت، 

 .281: 83 ومشکفصلنامه  .9371تا  9387 یفاصله سال هاومش در کمجله  یفیسندگان مقاالت تالینو

 یگروه یار کزان هم یم یبررس. 9۳19. مصعومه زودرنجو د، ین عبدالمجیحسر ی، امیم صابر یمر معرفت، رحمان، 
 .6۳1)بهار(:  ۱۳ کومش. 9۳۳1تا  9۳۳۳ یومش در فاصله سال هاکمجله  یفیسندگان مقاالت تالینو

گزارش خبری: بررسی وضعیت همکاری نویسندگان مقاالت . 9312ال گنج خانلو. ی، و سهیم صابر ی، مر رحمان معرفت،

: 73ینیبال یروانشناس. 9319تا  9377چاپ شده در مجله روان شناسی بالینی دانشگاه سمنان در بازه زمانی 

911-999. 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4410&Number=31&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4410&Number=31&Appendix=0
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/144265
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1007692?sta=&sto=&ste=%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86%20%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1007692?sta=&sto=&ste=%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86%20%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1007692?sta=&sto=&ste=%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86%20%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa
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فصلنامه  .کیزشسندگان مقاالت مجله پژوهش در پینو یگروه یار کب همیضر . 9319 .ینب صفو ی، ز یدر یمعصومه ح 

 .911: 982 کیپژوهش در پزش

  .95-9۳: 6 .نییآ. رانیا در علم دیتول. 9۳۳۳. یمصطف ن،یمع

 مجله. یالدیم 6336 سال تا 91۳3 سال از رانیا یعلم دیتول .9۳۳3 .یرضائ مایو ن ،یمحمود میمر  ،ین، مصطفیمع
  .95-۳: (6) 93 میحک یپژوهش

 فصلنامه کتابخانه امیپ ی. فصلنامهرسان اطألع علؤم مجالت در مقاالت یتناداس یبررس. 9۳۳9. ایرو ه،یدر  یمقصود
 .۱3-6۳: ۳1 یکتابدار دفتر . 9۳۳1-9۳۳۳ یها سال در یکتابدار  و کتاب

  .۱5-۳۳(: 6) 9۳ کتابفصلنامه . یتیترب یروانشناس رشته در یخارج هسته مجالت. 9۳۳9. ایرو ،ی دریهمقصود

 91 فصلنامه کتاب .(9۳۳۳-9۳۳3) کتابداری یها مجله در مقاالت مآخذ یاستناد لیتحل. 9۳۳۳ ا.یه، رویدر  یمقصود
(9 :)۳۳-۳1.  

. 9۳۳3-9۳۳6 یها در سال PJCRگاه یدر پا یات علوم انسانینشر  یل استنادیتحل .9۳13. ایرو ،هیدر  یمقصود
 .995۳-99۳1 (:۱) 63 اطالعات یفصلنامه علوم و فناور 

 مطالعات در آن کاربرد یچگونگ( ICR) مجله یاستناد یها گزارش فشرده صفحه .9۳۳۳.ایرو ه،یدر  یمقصود
 .666-699(: ۱9) ۳۳ یکتابدار دفتر . یکتابسنج

(: ۱) 91 فصلنامه کتاب .(یشهر  یزیر  برنامه) ایجغراف رشتة یها نامه انیپا یاستناد لی. تحل9۳۳۳ زاده، فاطمه. یمک
965-9۱1.  

 در وب گاه کیاخالق پزش یعلم یبرونداد یم نقشه یو ترس یاستناد لی. تحل9۳13 ه.ده عصار یزاده، فاطمه، و فر  یمک

WOS ۳۳-35(: ۱) 5 کیخ پزشیاخالق و تار  .9113 - 633۳ یدر سال ها. 

. تحلیل محتوای مقاالت منتشر شده در دو نشریه فصلنامه کتابداری و 9۳۳1السادات بزرگی.  ملک، محسن، و اشرف
 .۱3-65(: 93) ۳ یشناس دانش. 9۳۳3و  9۳۳5های  ه کتاب در سالرسانی و فصلنام اطالع

 .بررسی انتقادی وضعیت تحقیقات و انتشارات علمی در علوم اجتماعی. 9319 .یروزبهان یمهد و   ،مهدی منتظر قائم،

 .93-1: 18 کتاب ماه علوم اجتماعی

 .9۳-5: ۱3. تأملی بر پایگاه اطالعات استنادی علمی اسکاپوس. رهیافت 9۳۳1. منتظر، غالمعلی، و وحید خطیبی

  .9۳-96 :۱ یپژوهش و یعلم استیس فصلنامه. ریاخ یها سال در یعلم مقاالت تعداد رشد. 9۳۳6، جواد. یمنصور 

  .6۳-5: 1 یاسالم انقالب شهیاند. علم دیتول و استیس فرهنگ،. 9۳۳6. جواد ،یمنصور 

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/226304
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/915644?sta=&sto=&ste=%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%20%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/112
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/112


  52 سنجی: مقاالت مجالت فارسی کتابشناسی علم

 یمهموئ ید رضا جمالی: حمیگردآور                                               1131آبان     -ویراست پنجم 

 تابکفصلنامه . نسیگاه وب او سایجهان اسالم در پا یشرو علمیپ یکشورها. 9۳۳1ی، و فریده عصاره. منصوری، عل
۳9 :9۱3-931. 

ت )نگاه به گذشته و نگاه به یارزش منابع دانش بر اساس عامل اهم یبررس .9313. ده عصارهیفر و   ،یعل، یمنصور 

 .178-118 :88ت اطالعاتیر یپژوهشنامه پردازش و مد. ثبت اختراع یپروانه ها ینده(: مطالعه موردیآ

گاه وب یدر پا ین شناسیپژوهشگران زم یدات عملی. تول9۳19. یدر یده عصاره، و غالمرضا حیمه، و فر ی، فهیمنصور 
 .33-5۳(: 9۳) 5، یورد. فصلنامه دانش شناسن لوتکا و برادفینس بر اساس قوانیآوسا

 یمی، الهه سهیمحمدرضا محمد  موقر، یمین رحی، آفر یان، رضا رادگودرز یفرهود ی، علیفیونداد شر  ، نغمه،یمنصور 
 یط مدارس روان بهداشت خصوص در کشور یپژوهش مقاالت یبررس .9۳۳۳ صفا. یاکبرنجات یان، و علیزدیا

  .966-939: (۱) ۳۳ یتیو علوم ترب یسروانشنا .9۳56-9۳۳9 یها سال

 .۳9-3۱(: 93) 9۳ اتیکلماه  کتاب. یسنج علمدر مطالعات  یپژوهش. پنجاه محور 9۳۳1. زدانی، انیمنصور 

 یشور: مطالعه کدر مطبوعات  یاس اخبار علم اطالعات و دانش شناسکانع .9313 پور. ید علیامو   زدان،ی  ان،یمنصور 

 .1-9: 9جله تعامل انسان و اطالعاتم. رانیروزنامه ا یمورد

. یرگذار یاز لحاظ تاث کیدرحوزه علوم پزش یرانیت مقاالت محققان ایفکی. 9۳13منیری، سیده سارا، و فاطمه جعفری. 
 .999)تابستان(:  ۳3 فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات

 یگاه هایدر پا ید علم دانشگاه آزاد اسالمیدهه تول ک. ی9۳۳1موسوی چلک، افشین، و عبدالرضا نوروزی چاکلی. 
 .11 -۳1(: 1) ۳ یدانش شناس. 633۳تا  ISI 9111 «یمؤسسه اطالعات علم»

-۳1: ۳3 افتیره. جهان در علم کننده دیتول اول کشور ده به رانیا یارتقا امکان یبررس. 9۳۳6. الله رفضلیم ،یموسو 
۳1. 

 . 5۳-۳۳: ۳6 افتیره. جهان اول کشور 53 در علم دیتول یند ب رتبه. 9۳۳۳. الله رفضلیم ،یموسو 

دات یسه تولیمقا. 9312. یلیر اسماعیمحمد رضا امو ، یرمضانیم علینا مراد زاده، مر یم ،ید براتیام محمود، زاده، یموس

 .98: 13 مجله پایش. منتخب یشورهاکران با یا کیعلوم پزش یمجالت تخصص یعلم

دات یسه تولیمقا .9312.یلیر اسماعیمحمد رضا امو ، یرمضانیم علینا مراد زاده، مر ی، مید براتیام، محمودزاده،  یموس

 .98: 13 شیمجله پا .منتخب یشورهاکران با یا کیعلوم پزش یمجالت تخصص یعلم

 یسال ها یط یم نقشه علم ماساژ درمانیترس .9312. یینایمحمد باقر مو ، یم نظر یمر   ه،یرض، یزاده مرق یمهد 

 .333(: 8)8رانیاسالم و ا یمجله طب سنت .اپوسکگاه اسیدر پا 2117-2193

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2105&Number=77&Appendix=0
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( 2113-2192ر )یدهه اخ یک یدات علمیران در تولیا یسهم پرستار . 9313 .یدر یعباس ح ید موسیسو  زاده، یمهد 

 .33-21: 91سالمت یت ارتقایر یفصلنامه مد. یعلم سنج یگاه استنادیدر پا

 یراهبردها تیوضع لیتحل. 9۳۳۳. یاکبرمتحد  یو عل ،ین فاطمیحس ان،یزهرا صباغ ،یدوز یمنی یسرخاب رضا، ،یمهد 
 .93۳-1۳: (6) 6 یاست علم و فناور یس. یفناور  و یمهندس علوم در علم دیتول و پژوهش

 حوزه یعلم اتینشر  در ریتأث بیضر  با مجله یخوداستناد یهمبستگ زانیم .9۳۳1 .یتاج گل هیمرض و جعفر،مهراد، 
-659(: ۳) ۳ مدیریت اطالعات سالمت .اسالم جهان علوم یاستناد گاهیپا پزشکی منتشر شده بر اساس لومع

651. 

 اساس بر رازیش دانشگاه علوم دانشکده نیالت هسته اتینشر  درباره یپژوهش. 9۳۳3. پور ین احمد یو افش جعفر، مهراد،
 یرسان اطالع علوم فصلنامه(. 6333-9115 یها سال) دانشکده آن محققان و استادان گاه دیده و برادفورد قانون

 .6۱-9۳ (:۱و۳) 93

(: 9) ۳ یروانشناس و یتیترب مطالعات .یفارس اتینشر  یاستناد یها گزارش .9۳۳5 ه.یدر  یا مقصودیجعفر، و رو مهراد،
695-6۳۳.  

 شیگرا چهار در یمیش ارشد یکارشناس یها نامه انیپا مآخذ یاستناد لیتحل. 9۳۳6. یعیشف مانیجعفر، و سل مهراد،
 یرسان و اطالع یکتابدار فصلنامه  .رازیش دانشگاه در 9۳۳1 تا 9۳۳3 یها سال یط کیز یف و یمعدن ه،یتجز  ،یآل

69 :۳9-1۱ . 

  .3۱-55: ۱3 افتیره. اوپک یعلم قدرت: یعلم یرسان اطالع و یسنج علم. 9۳۳3. یگزن یجعفر، و عل مهراد،

 .9۱-965 :(۳) 9۳ کتاب فصلنامه اسالم. جهان یعلم یها قدرت .9۳۳3 .یگزن یعل و جعفر،مهراد، 

 یار یآب ارشد یکارشناس یها نامه انیپا مآخذ یاستناد لیتحل. 9۳۳9. ید یمز  انیمیکر  یجعفر، و محمدعل مهراد،
  .9۱ -9(: 9) 91 رازیش دانشگاه یانسان و یاجتماع علوم. یفردوس و تهران اهواز، چمران دیشه یها دانشگاه

 حوزه یعلم اتینشر  در ریتأث بیضر  با مجله یخوداستناد یهمبستگ زانیم .9۳۳۳ .یتاج گل هیمرض و جعفر،مهراد، 
: (6) 65 اطالعات یفناور  و علوم فصلنامه .(ISC) اسالم جهان علوم یاستناد گاهیپا اساس بر یانسان علوم
9۳1-633. 

ات یر در نشر یب تأثیمجله با ضر  یاستناد -خود یستگزان همبیسنجش م .9۳۳1 .یتاج گل هیمرض و جعفر،مهراد، 
 یاستناد یها بر اساس گزارش 9۳۳3تا  9۳۳3 یها منتشر شده در سال یو مهندس یحوزه علوم فن یعلم
-6۳(: 59) ۱۱ یدانشگاه یرسان و اطالع یتابدار کقات یتحق .علوم جهان اسالم یگاه استنادیپا یات فارسینشر 
53. 

ر نقش ییو تغ یعلم سنج یارهای: روش ها و معیعلم یرصد روندها .9313. انیمنصور  زدانیو  سحر، مهربان،

 . تابدارانک
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 و کتابداری رشته یعلم اتیه یاعضا علم دیتول زانیم یا سهیمقا یبررس. 9۳۳3. ینیرحسیماعظم، و زهره  ،یمهر 
 امیپ. 9۳۳5 - 9۳۳5 سال از تهران استان یاسالم آزاد یها دانشگاه و و یدولت یها دانشگاه یرسان اطالع

 .1-6: ۳6 بهارستان

 یکپ یت یداروساز  یده هاکدانش یات علمیه یاعضا یدات علمیتول یبررس .9۳13. یفتانه وهاب ، زهره، وینیحس ریم
 .۳۳6-۳3۳(: ۳) 91 ت اطالعات سالمتیر یمد ی.اطالعات علم یگاه موسسه یشور در پاک

 یها دانشکده یعلم اتیه یاعضا یپژوهش یبروندادها تیوضع ی. بررس9۳۳۳ باله. یلیجل مرجان ، زهره، وینیحس ریم
  .933-۳5(: ۳) 6 یشناس دانش h.شاخص اساس بر تهران یداروساز 

 یکم یبررس .9۳۳3 .یطاووس ریام ان، ویعیشف نیرام ،یغمیض اریشهر  ن،یشاه پنجه رضا، محمدرضایعل زاده، یراحمد یم
 یالدیم 1185-18 یها سال یط کشور سراسر یپژوهش مراکز و ها انشگاهد توسط نیمدل  در شده ثبت مقالت

 .955-95۱(: 6) 91 رانیا یاسالم یجمهور  یپزشک نظام سازمان یعلم مجله ،(ریسردب به نامه)

نشریه ی  21م سنجی و ترسیم نقشه ی تاریخ نگاری مقاالت مطالعه ی عل. 9319ده عصاره. یفر و   ،حسین میرجلیلی،

 .71-81: 23 مدیریت اطالعات سالمت .برتر حوزه ی ژنتیک و وراثت

وعی پزشکی بالینی با ی موض . پر استنادترین نویسندگان در حوزه9۳۳1میرجلیلی، سید حسین، و صفیه اکرمی ابرقوئی. 
 .616-6۳۳(: ۳) ۳ ت اطالعات سالمتیر یمد. ISIای این حوزه در مطالعات  تأکید بر تحلیل ارتباطات فرارشته

نشریه  63ی علم سنجی و ترسیم نقشه ی تاریخ نگاری مقاالت  مطالعه. 9۳19فریده عصاره.  میرجلیلی، سید حسین، و
 .۳1-۳5(: 9) 1 طالعات سالمتت ایر یمد. ژنتیک و وراثت ی ی برتر حوزه

. محققان یعلم داد برون یابیارز  در نینو یکردیرو ،(.h) هرش شاخص. 9۳۳3. یدرمختار یعباس، و ح ،ییرزایم
  .99۱-93۳(: ۳) 9۳ کتابفصلنامه 

  .۳6۱-613(: ۱-6) 9 کتابفصلنامه . کتابداری قاتیبرتحق آن ریتاث و بردفورد قانون. 9۳33. شهرزاد ،یرشمسیم

 یبند  ل رتبهیدر تحل یر یگ میکاربرد دو روش تصم .9۳13ی. دوستیعلو سیروس ، ییفداضا  غالمرم، یمر  ،خدانا
 .93۳۳-9331 :(۱) 63 اطالعات یعلوم و فناور  . فصلنامهرییتغ یها متخصصان از مدل

 ین علوم اجتماعمقاالت منتشر شده از محققا یفیک لی. تحل9۳۳۳. یاکبر صبور  یکوشا، و عل وانیسمانه، ک ،ینادر 
 .۳۳-91(: 65) ۳ یاطالع شناسمجالت.  ریبر اساس عامل تأث یاس آ یشده در آ هیدر مجالت نما رانیا

 ،9۳۳1تا  9۳53های  ن سالیران بیشناسی در ا مروری بر کتاب های منتشر شده در حوزه مرجع .9۳19.نارمنجی مهدی
 ( :6) 6۳ یماهنامه ارتباط علم

 .۳5-3۳: (۳) 1 یرسان و اطالع یکتابدار . فصلنامه کشور یوفناور  علم تیوضع به یاه. نگ9۳۳5 .ی، علیناصح
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 یه استنادیدر نما یمحققان حوزه انگل شناس یعلم یبروندادها .9312. ده عصارهیفر و مژده سالجقه،   ال،یل، رنامدا

ر آموزش توسعه د یفصلنامه گام ها. یم ساختار علمیبه روش ترس 9111-2191 یسال ها یعلوم ط

 .93: 73کیپزش

 .219-281(: 2)91مجله طب جنوب .محور ییا و اقتصاد دانایکسالمت آمر  یاد ملیبن ینقشه علم .9319.رجیا ،پور ینب

 یپژوهش -یعلم اتینشر  یآن بیضر  و ریتاث بیضر  نییتع. 9۳۳3. یمراد و فرشاد زاده، مومن روسی، سیکبر  ،ینجف
 .۳۳۳-۳۳۳: ( ۱) ۳9 .یپزشک در پژوهش هینشر . 9۳۳5 سال در یفارس یپزشک

سه یرانی در مقایسنده ایاستناد باالی مقاالت چندنو .9۳19 .نوروزی چاکلیو عبدالرضا عطارپور ، و هاشم د، یان سعینظر 
 ت اطالعاتیر یپژوهشنامه پردازش و مدا آن مربوط به خوداستنادی درزمانی است؟ ، یسنده: آیبا مقاالت تک نو

6۳ (۱: )1۱5-133. 

 یابیاطالع  .(ISI) سابق یا موسسه اطالعات علمیتامسون  یت علمکشر  یت هایخدمات و فعال. 9۳۳۳ال. ی، شیمینع
 .۱3-۳۱(: 91) ۳ یو اطالع رسان

 .13-12: 11 اتیفصلنامه ح .ییو ماما یپرستار  یدر رشته ها یدات علمیتول .9319، رضا.  نگارنده

دانشگاه  یات علمیه یمقاالت اعضا یروند رشد و توسعه  .9313. یجمال زه یم خاشیابراهو   محمد باقر، نگهبان،

 .81-11: 31 ت اطالعات سالمتیر یدو ماهنامه مد. جهان اسالم یگاه استنادیزاهدان در پا کیعلوم پزش

 .اره حافظتاب ها دربکمنابع  یل استنادیتحل .9312 .انیزدان منصور یو ،  یر ی، نجال حر  یعباس حر   سودابه، ،ینوذر 

 .81-12: 13 اطالعات یو سازمانده یتابدار ک یفصلنامه مطالعات مل

 ینده پژوهشیو مسائل آ یعلم سنج .9312 .منش یعمار جاللو  ،یلکچا  یعبدالرضا نوروز حمزه علی،  ،ینورمحمد 
 .11-13: 911 اتیلکتاب ماه ک .(یم نقشه علمی)سند چشم انداز، نقشه راه و ترس

. نو یردیکانه در وب؛ رویخاورم یشورهاک یسنجش حضور علم .9312.رامت فرکعبدالصمد ، و یه عل، حمزینورمحمد  
 .97، 22اطالعات( یو فناور  یو اطالع رسان یتابدار ک)علوم  یفصلنامه دانش شناس

 ت اطالعاتیر یپژوهشنامه پردازش و مدسنجی در توسعه،  گاه مطالعات علمینقش و جا .9۳19.الرضاعبد ،نوروزی چاکلی
6۳ (۳): ۳6۳-۳۳3  

در  یبهشت دیدانشگاه شه پژوهشگرانی ابیارز  .9۳13 .حسن زادهمحمد و  اری،یآقاحسین عبدالرضا،  ،ینوروزی چاکل
. و پارامتر ام. یشاخص های اچ.، ج ر بر اساساسکوپوس و گوگل اسکال نس،یهای استنادی وب آو سا گاهیپا

 .956-9۳5(: 9) 9 یو اطالع رسان یپژوهشنامه کتابدار 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5750&Number=22&Appendix=0
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 در رانیا علم دیتول. 9۳۳3. فرد یاعتماد یعل ، ویر یل وز یاسماع ،یمحمد  نور یعبدالرضا، حمزه عل ،یچاکل ینوروز 
 9۳ کتابفصلنامه (. یآ اس یآ) یعلم اطالعات موسسه یها گاهیپا آمار اساس بر ،6333 و 6335 یها سال

(۳) :۳9-13.  

 دیتول یقیتطب یابی. ارز 9۳۳3.فرد یاعتماد یعل ، ویر یل وز یاسماع ،ینورمحمد  یعبدالرضا، حمزه عل ،یچاکل ینوروز 
  .۳5-35: ۱3 افتیره. 6333 و 6335 یها سال در مصر و هیترک ران،یا علم

 علم دیتول سال پانزده .9۳۳۳. فرد یاعتماد یو عل ،ینورمحمد  یعل حمزه زاده، حسن عبدالرضا، محمد ،یچاکل ینوروز 
  .633-9۳5(: 9) 63 کتابفصلنامه  .633۳-911۳. یعلم اطالعات موسسه یها گاهیپا در رانیا

د علم یتول یگاه جهانیجا یقیتطب یابی. ارز 9۳۳۳. ینورمحمد علی  حمزهحسن زاده، و محمد ، عبدالرضا، یلکچا  ینوروز 
 .۳۳-۳(: 6) 6 تیم و تربیپژوهش در مسائل تعلانه. یمنطقه خاورم یاسالم یورهاشکران و یا

 یگاه گزارش استنادیها در پا مجله یابیارز  یارهایمع یقیتطب یابیارز . 9۳۳1و الله صمدی.  عبدالرضا، ،یچاکل ینوروز 
و  یتابدار ک. یدانشگاه جهاد یعلم اتگاه اطالعیو پا یعلوم و فناور  یرسان و اطالع یا ز منطقهکمر  یها مجله

 .5۳-۳9(: 6) 9۳ یرسان اطالع

 منطقه یاسالم یکشورها و رانیا شده یساز  هینما یعلم داتی. تول9۳۳۳زاده.  حسن ، عبدالرضا، و محمدیچاکل ینوروز 
  ..۳1(: 3) 6 یشناس . دانش(WoS) 633۳- 633۳ در انهیخاورم

 یمل مراکز در خدمات و داتیتول یبخش اثر یقیتطب یابیارز  .9۳۳۳ .یانین دیعبدالرضا، و محمد حس ،یچالک ینوروز 
 . 35-61: (9) 99 یرسان و اطالع یکتابدار فصلنامه  .رانیا یعلم اطالعات

ت یر یپژوهشنامه پردازش و مد .در توسعه یگاه مطالعات علم سنجینقش و جا .9319عبدالرضا.   ،کیچال ینوروز 

 .823: 11 اطالعات

 یها دانشگاه یاضیر  یها گروه یعلم اتیه یاعضا یعلم داتی. تول9۳13. یدر یح السادات هیدو مه رضایعل ،ینوروز 
 (:6) 66. یعلم. ارتباط Web of Science یاطالعات گاهیشهر تهران در پا یدولت

 یتیترب مطالعات .رانیا یدانشگاه یها تیسا وب یبرخ در آن سنجش و وب یرگذار یتأث بیضر . 9۳۳۱. رضایعل ،ینوروز 
 .991-935 :5 کتابداری نامه ژهیو. یفردوس دانشگاه یروانشناس و

  .3۳-5۳(: ۱) 9۳ فصلنامه کتابوب.  در رانیا حضور زانیم ی. بررس9۳۳5 رضا.ی، علینوروز 

: ۳۳افت یره .رانیا یعلم شرفتیپ و دانش گسترش در ها آن نقش و آزاد یدسترس یها مجله. 9۳۳5. رضایعل  ،ینوروز 
69-95.  

 یها مقاله یبر مبنا رانیا یرسان و اطالع یمتخصصان علوم کتابدار  یعلم داتیتول یابی. ارز 937۳ .رضایعل ،ینوروز 
(، ش. ۱) 96 اتیکتاب ماه کلWeb of Science (1971-2008 .) یاستناد گاهیموجود در پا یالملل نیب

9۳3 :2۱-35. 
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 بر دیتاک با: یالملل نیب سطح در یرانیا کتابداران یعلم مشارکت یبررس. 9۳۳5. یمحمد یوش علیو دار  رضا،یعل ،ینوروز 
  .91۱-9۳9(: ۱-۳) ۳ یشناس اطالع. یاستناد یها هینما در مندرج یها مقاله

م یر کرد پژوهشگران مسلمان در نشر مقاالت مرتبط با قرآن کعمل یبررس .9319.یزارع فراشبند و روزه یف  رسول، ، ینور 

 .928(: 8)9فصلنامه قرآن و طب. وپوسکاس یاتگاه اطالعیدر پا کیپزش یدر حوزه 

 در اصفهان یپزشک علوم دانشگاه پژوهشگران یعلم داتی. تول9۳۳5. ییرزایم عباس ، وینوروز  رضای، رسول، علینور 
: (6) ۳ سالمت اطالعات تیر یمد .6333 سال انیپا تا 91۳3 سال از Web of Science یاطالعات گاهیپا

۳۳-۳6.  

« وب آف ساینس»و « پاب مد»های اطالعاتی  همپوشانی سنتی و نسبی پایگاه .9۳19. یه، و زهرا امامن فرد، فاطمینوش
 .939-۳1 (:۳) 9 یها و خدمات اطالعات فصلنامه نظام .در حوزه بیماری های غدد درون ریز

 ی.مرور  یجهان: بررسران و یدر ا یوب یوندهایل پیتحل یها در پژوهش ی، کندوکاو یمرادو شیما فاطمه،  ،ن فردینوش
 .9۳36-96۳9 :(۱) 63 اطالعات یفصلنامه علوم و فناور 

ر یز  یها دانشگاه یسنج وب .9۳13. نژاد یپور، فائزه مصر  یاضیر مریم دانش، فرشید ، یلیسهفرامرز محسن،  ی،زینوکار 
 .5۳3-569 :(9) 6۳اطالعات یفصلنامه علوم و فناور  ی.قات و فّناور یپوشش وزارت علوم، تحق

 زانیم نییتع منظور به کشور یدولت یها دانشگاه یسنج وب .9۳۳۳. یلیسه فرامرز دانش، و دیفرش ، محسن،یزیوکار ن
 .9۳۱-99۳(: 6) 93 یو روانشناس یتیمطالعات ترب فصلنامه هسته. یها تیسا وب ییشناسا و ها آن مشارکت

تحلیل کمی تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی  .9319. زینلی چهکندرم کا و ، محسن وکاریزی،ن

 .17-83: 8پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی .2191تا سال  2111مشهد از سال 

 یعلوم و فناور  . فصلنامهرانیدر ا یل استنادیبر منابع تحل یمرور  .9۳۳1ی. اسدالله و زهرا محسن، ی،زینوکار 
 .۳16-۳۳۳ (:6) 63اطالعات

گاه یرجند در پایدانشگاه ب یئت علمیه یاعضا یدات علمیت تولیوضع یبررس .9۳۳1ان. یم علیو مر  ، محسن،یزینوکار 
 .1۳-5۳(: ۳3) ۳ یاطالع شناس. آنها یعلم یار کزان همید بر مکیوپوس با تا کاس

 یتابدار ک. منتخب یها در دانشگاه یکاس وبومتر یمق یها شاخص یرتبه بند . 9۳۳1اسمعیل ابونوری. نیازی، عیسی، و 
 .9۳6-9۱۳(: ۱) 9۳ یرسان و اطالع

فصلنامه ی. دانش و وبسنج تیر یمد یارهایمع یها بر مبنا دانشگاه یبند  رتبه. 9۳۳1نیازی، عیسی، و اسمعیل ابونوری. 
 .9۳۳-963: ۳۱ تابک

 . فصلنامهکیاس وبرمتر یت دانش و مقیر یمد یندهاین فرآیل رابطه بیتحل .9۳13ی. ابونور  اسمعیل و ،یسیع ی،از ین
 .1۳۳-139 (:۱) 63 اطالعات یعلوم و فناور 
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-۳6: ۳۱ تابکفصلنامه (. 633۳ -911۳ی )الملل نیدر سطح ب انیرانیده ساله ا یعلم داتیتول. 9۳۳1نیاکان، شهرزاد. 
۳3. 

 ریسا با سهیمقا در رانیا یعلم یپژوهش تیوضع. یموحد  یموسو  اکبر یعل و فر، ییطباطبا داحم دیس  ،اکرما، یرنین
  .66-۳3 :۳۳ افتیرهاسالم.  جهان یکشورها

  .6۳6-669 :۳رهیافت  .رانیا در یا هیپا یها پژوهش. 9۳۳9. دختیپر  ،ید یوح

سی زبان رده بندی شده توسط وزرات یات انگلیت نشر یابی وب سایارز  .9۳13. پرتوو پردیس زراعت کار، ندا ورع نرجس، 
 یو سازمانده یتابدار ک یفصلنامه مطالعات مل؛ و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی. یقات و فناور یعلوم، تحق
 .۳۳-63 (:۱) 66 اطالعات

 هنامهما. آر.یس.یج گاهیپا در شده هینما یدرمان خدمات و علوم اتینشر  یابی. ارز 9۳۳۳ س.یپرتو پرد ورع، نرجس، و
  .(۱) 1 یارتباط علم

 9۳ یارتباط علم ماهنامه آر..یس.یج گاهیپا در شده هینما یتیترب علوم اتینشر  یابیارز  .9۳۳۳ س.یپرتو پرد ورع، نرجس، و
(9.)  

 ارتباط ماهنامه .یاجتماع علوم یپژوهش ـ یعلم فصلنامه یسنج کتاب مطالعه .9۳۳1 .کار زراعت ندا س، وجر نورع، 
  .۳-9: (۳) 93 یعلم

 یگاه هایدر پا یسه موردی: مقایشاورز کشرو جهان اسالم در علوم یپ یشورهاکگاه یجا. 9۳۳1. لیاسماع ،یر یوز 
 ؟؟.-۳9 :99شماره  یشاورز کج و آموزش یعلوم ترو .گانیرا یات دسترسیو نشر  یاستناد

 .11-۳5(: 9) 66 فصلنامه کتاب. 633۳ران، در سال ید علم، در ایشرو در تولیپ یسازمان ها. 9۳13ل.ی، اسماعیر یوز 

های استنادی  . ارزیابی تطبیقی کیفیت محتوای نمایه9۳13زاده.  و محمدحسن وفائیان، امیر، عبدالرضا نوروزی چاکلی،
(ISI Web of Science, Scopus .) 653-665(: 6) 9 یرسان و اطالع یپژوهشنامه کتابدار. 

 یگاه داده هایدر پا کیراپزشیده پکدانش یدات علمیروند تول .9312 .یم همتیر کو ،  یمحمدرضا سهراب  رضا،، ییوفا

Scopus  و«ISI »92: 71المیا کیمجله دانشگاه علوم پزش. یالدیم 2192مه یتا ن 2111 یدر سال ها-

21. 

ده از همدان با استفا کین دانشگاه علوم پزشیات هسته التین نشر ییتع. 9۳۳1وکیلی مفرد، حسین، و ماندانا مکاری. 
 .9۳۱-95۳(: ۱۳) ۱6 یتابدار ک. برادفورد یندگکقانون پرا 

 مشترک فیتال در جوار هم یکشورها و رانیا یعلم یها یهمکار  زانیم یبررس. 9۳۳۳. ینوروز  رضاید، و علیخال ،یتیوال 
  .۳6-۳۳:(۱) 9 یفناور  و علم استیس .6337 تا 9113 سال از
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 یثبت اختراع ط یها در پروانه رانیا یعلم یها یهمکار  زانیم یررس. ب937۳ ی.نوروز علیرضا و  د،یخال ،یتیوال 
 .33-3۳: 9۱5(، ش. 93) 96 اتیکتاب ماه کل. 633۳-91۳5 یها سال

 مجله مقاالت یفیک و یکم ی. بررس9۳۳5 .یموسو  دفاطمهیس ، ویر ینص میابراه ،انیکوثر  مهرنوش ، ناصر،ییوال 
 علوم دانشگاه مجله .9۳۳۱ تابستان 9-۱۳ شماره از نامه مازندران یپزشک علوم دانشگاه یپژوهش-یعلم

  .9۱3-9۳9(: 56) 93 مازندران یپزشک

 یدات علمیت تولیوضع .یورق، و حمید بمحمدحسن زاده، حافظ یر یاممحمد رضا  ،مفرد یلکیو ، حسین یعل ،ینژاد یول
ت یر یمد Scopusو  Web of science یاطالعات یها گاهیهمدان در پا کیپژوهشگران دانشگاه علوم پزش

 .۳۳۱-۳6۱(: 3) ۳ اطالعات سالمت

تولیدات علمی و ترسیم نقشه ی علمی پژوهشگران  .9319. یزیر  یحسن اشرف ، و یه زاهد ی، راضنیلوفر هدهدی نژاد،

یت مدیر  .«Web of Science» در پایگاه 9111 - 2199ایرانی حوزه ی طب سنتی طی سال های 

 .128-193: 21اطالعات سالمت

پژوهشگران  یعلم یم نقشه یو ترس یدات علمیتول. 9۳19هدهدی نژاد، نیلوفر، راضیه زاهدی، و حسن اشرفی ریزی. 
مدیریت اطالعات . «Web of Science»گاه یدر پا 9113-6399 یسال ها یط یطب سنت یحوزه  یرانیا

 .56۱-59۳)مهر و آبان(:  63شماره سالمت 

 .6۳ – 63: 9۱ افتیره. توسعه و قیتحق گاهیجا و رانیا. 9۳۳5. فر ثاقب یروس، و مرتضیس انه،گی

شهای یل محتوا و گرایمقاالت پراستناد در علوم کتابداری و اطالع رسانی: تحل .9۳13.قاسمیبهاره و روز موسی، ین فیمی
 (:6) 66 یماهنامه ارتباط علم ،سندگیینو

 یعلم یبروندادها یابیارز  یشاخص ها یتشافکا  یل عاملیحلت .9313. ا آهنگرین یقلهمت و   ،یموسروز، ین فیمی

 .92-8: 7نیاسپک یمجله علم سنج .پژوهشگران

 .9313.یمانین نر یحسو ، روزجاهیف ین ادبیحس، ینید عماد حسیس ،ین رضو ید محمد حسیس  مسعود،روز، یف ینیمی

 یمجله علم سنج. ISIدر  ی: مطالعه اینه علوم ورزشیزمران در یا یدات علمیتول یفکیو  یمکرشد  یبررس

 .32-27: 9 نیاسپک

وضعیت کّمی مقاالت زئونوز ایران در پایگاه اطالعاتی وب آو  .9۳16 .ارزمانی کوروشو نیا ،  علوی یوسفی احمد، محمد
 . 136-۳19(: ۱)5ساینس: مطالعه علم سنجی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. 

در  زایا یاطالعات گاهیپاو  رانیا یرسان اطالعو  یکتابدار مقاالت  یموضوع یها شیگرا سهیمقا. 9۳۳1، احمد. یوسفی
 .36-۳3(: ۱) 99 کتابفصلنامه . 9۳۳۳-9۳۳5 یها سال

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/263825
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/989507?sta=&sto=&ste=%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%aa%20%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/989507?sta=&sto=&ste=%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%aa%20%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/989507?sta=&sto=&ste=%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%aa%20%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/239
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/239
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/239
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 یگاه اطالعاتیران در پایمقاالت زئونوز ا یمکت یوضع .9312. یوروش ارزمانکو ا، ین یمحمد علو  دیس  احمد، ،یوسفی

 .9. 112-719(: 8)5یخراسان شمال کیجله دانشگاه علوم پزشم. ینس: مطالعه علم سنجیوب آو سا

دات یتول یبررس .1931.ر شاه رضاین میدحسیسو همت،  ی، مرتضیرزادیبه شهمیط ،یلور یعباس گ  احمد،، یوسفی

)پژوهش و  کیزشه دامپینشر . ISI یگاه اطالعاتیدر پا کیدر حوزه دامپزش یرانیپژوهشگران ا یعلم

 .32: 11 (یسازندگ

بررسی تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در . 9۳19. همتو مرتضی  ،یرزادیشهمطیبه  ،یلور یگعباس  ،احمد ،یوسفی
 .۱3-۳6 :15(، شماره مسلسل 6) 65 (ی)پژوهش و سازندگ کیه دامپزشینشر . ISIپایگاه اطالعاتی 

 Web of Science ISIبررسی کّمی و کیفی مقاالت. 9۳19 ی.درزایشهمو طیبه  ،یلور یگعباس  ،احمد ،یوسفی
 .۳5-51 :(1) 3 رانیا کیپزش یکروبشناسیمجله م .شناسی نویسندگان ایرانی در حوزه میکروب

بررسی تولیدات علمی  .9۳19. ، و مریم کشاورزهمتمرتضی  ،یرزادیشهمطیبه  ،یلور یگعباس  ،یلور یگ ،احمد ،یوسفی
 .93-9 :(13) 91 مجله علوم پزشکی رازی .ISIشناسی در پایگاه اطالعاتی  حوزه ایمنی پژوهشگران ایرانی در

تحلیل استنادی و هم تالیفی تولیدات علمی . 9۳19. یرزادیشهمو طیبه  ،یلور یگعباس همت، مرتضی  ،احمد ،یوسفی
، دانشگاه علوم یکده پزشکدانش مجله .ISIایمنی شناسی در پایگاه اطالعاتی  پژوهشگران ایرانی در حوزه

 .91۳-9۳۳ :(۳) ۳3 تهران کیپزش

در  یرانیپژوهشگران ا یدات علمیتول یبررس .9۳19 .همت یو مرتضشهمیرزادی، به یطگیلوری، عباس یوسفی، احمد؛ 
، 15(، شماره مسلسل 6) 65(، ی)پژوهش و سازندگ کیه دامپزشی". نشر ISI یگاه اطالعاتیدر پا کیحوزه دامپزش

 .۱3-۳6ص. 
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 یفارس یها شیمقاالت هما

. همکاری علمی و تولید محتوا در فضای مجازی: مطالعه روند مشارکت ویکی نویسان در ویکی 9۳16آتش بسته، منیر. 
سنجی: از علم تا عمل( پدیای فارسی، مقاله ارائه شده در ششمین همایش ادکا )مفاهیم نظری و کاربردی علم

 د حیدری )خانه مشق( تهران.های شهی، مرکز آموزش9۳16آذر  5-3

، مقاله ارائه 9۳۳9-9۳19سنجی از سال علم . بررسی و دسته بندی تولیدات علمی ایران در زمینه9۳16آخوندزاده، مریم. 
، مرکز 9۳16آذر  3-5سنجی: از علم تا عمل( شده در ششمین همایش ادکا )مفاهیم نظری و کاربردی علم

 ( تهران.های شهید حیدری )خانه مشقآموزش

. نمایه های استنادی و جایگاه آن در پیشرفت علم، مقاله ارائه شده در ششمین همایش ادکا )مفاهیم 9۳16آدمیان، رضا. 
های شهید حیدری )خانه مشق( ، مرکز آموزش9۳16آذر  3-5سنجی: از علم تا عمل( نظری و کاربردی علم

 تهران.

مجالت  یابیارز  یها شاخصبا  یپزشکرتبه مجالت علوم  یا سهیمقامطالعه . 9۳۳1و زهرا نامور.  ،میمر آذرگون، 
 یمل شیهما نی، مجموعه مقالت دومیدر حوزه پزشک یسنج علمدر  .اسکوپوس. و یآ. اس. یآ یها گاهیپا

 نیافشکوشش  به، 1881بابل، آذر ماه  ی، بابل، دانشگاه علوم پزشکیعلم در حوزه پزشک دیپژوهش و تول
 .تهران: کتابدار. ۳15-۳۳۳، روزیف نیمی یموسو  رگریت چلک، آرام یموسو 

و تعداد کلید  . بررسی رابطه بین تعداد صفحات مقاالت9۳16امامی.  میو ابراه، یزاده راور  یلکتو محمد  ،آسمانی، زهرا
ر ششمین و مجله علوم پزشکی ایران، مقاله ارائه شده د عروقی ایران –های قلبی  در مجله نویسندگان واژه های

های شهید ، مرکز آموزش9۳16آذر  3-5سنجی: از علم تا عمل( همایش ادکا )مفاهیم نظری و کاربردی علم
 حیدری )خانه مشق( تهران. 

 دانشگاه هسته کیالکترون مجالت ییشناسا. 9۳۳3. یمحمدعل ، ویعسگر  هیرق ،ینور  رسول ،محمدجواد مختار، آل
 6333 سال در دانشگاه کاربران استفاده زانیم اساس بر عروق و قلب یموضوع نهیزم در اصفهان یپزشک علوم

 93-95 یپزشک علوم در یسنج علم شیهما نیاول در شده ارائه مقاله ،ISI فهرست در مجالت نیا رتبه نییتع و
 اصفهان. یپزشک علوم دانشگاه ،9۳۳3 اسفند

 یفیوک یکم   یها شاخص یمبنا بر رانیا یپزشک معلو یها دانشگاه یعلم انتشارات تیوضع. 9۳۳3 ده.یسع ،یمیابراه
 93-95 یپزشک علوم در یسنج علم شیهما نیاول در شده ارائه مقاله ،1117-2006 یها سال در یسنج علم

 اصفهان. یپزشک علوم دانشگاه ،9۳۳3 اسفند

 در یپژوهش یاه تیفعال زانیم و وب یرگذار یتاث بیضر  نیب رابطه یبررس. 9۳۳3. شکفته میمر  م، ویمر  ،یاسد 
 اسفند 93-95 یپزشک علوم در یسنج علم شیهما نیاول در شده ارائه مقاله ،رانیا یپزشک علوم یها دانشگاه

 اصفهان. یپزشک علوم دانشگاه ،9۳۳3
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سنجی در تحقق اهداف و  . بررسی نقش مطالعات و کارکردهای علم9۳16نوروزی چاکلی.  ، و عبدالرضااسدیان، آزاده
قشه جامع علمی کشور، مقاله ارائه شده در ششمین همایش ادکا )مفاهیم نظری و کاربردی علمهای ن اولویت

 های شهید حیدری )خانه مشق( تهران.، مرکز آموزش9۳16آذر  3-5سنجی: از علم تا عمل( 

 یداروساز  یها دانشکده یها تیسا وب یبند  رتبه .9۳13. یبانی، و ماندانا شینیالعابد نیز  یه، محسن حاجی، رقیاسکروچ
 نیومسمجموعه مقالت ) ید علم در حوزه پزشکیپژوهش و تولدر  رگذار وب.یب تأثیران با استفاده از ضر یا

 یکوشش موس به، بابل ی، دانشگاه علوم پزشک10ماه  ید 1( یعلم در حوزه پزشک دیپژوهش و تول یمل شیهما
 .ن: کتابدارتهرا. 961-935، رگریچلک، آرام ت یموسو  نیافش ،روزیف نیمی

. تأثیر کیفیت زندگی کاری بر تولیدات علمی پژوهشگران، مقاله ارائه 9۳16. یلکچا  ینوروز  ، و عبدالرضارای، سمیاسالم
، مرکز 9۳16آذر  3-5سنجی: از علم تا عمل( شده در ششمین همایش ادکا )مفاهیم نظری و کاربردی علم

 های شهید حیدری )خانه مشق( تهران.آموزش

 و یکتابدار  انیدانشجو یگروه یهمکار  زانیم یبررس .9۳۳3.پاکدامن میمر  دانش، و دیررضا، فرشی، امیاصناف
 دانشگاه یرسان اطالع و یکتابدار  ییدانشجو سالنه شیهما یبرا یعلم مقالت دیتول در رانیا یرسان اطالع
 نیهشتم: یسنج علم و یسنج اطالع ،یسنج وب یالملل نیب شیهما ،1885-1871 یها سال یط( س)الزهرا

 نو. یهند: دهل ،نت کول ناریسم

. ضرورت رعایت اخالق پژوهش در تولیدات علمی، مقاله ارائه شده در 9۳16پور.  افضلی ،و کوثرپور، حدیثه افضلی
های ، مرکز آموزش9۳16آذر  3-5سنجی: از علم تا عمل( ششمین همایش ادکا )مفاهیم نظری و کاربردی علم

 خانه مشق( تهران.شهید حیدری )

 سندگانینو یگروه مشارکت زانیم و استنادات یبررس .9۳۳۳.دانش دیفرش د، ویعبدالمج نیرحسیام نا،یم افشار،
 نی، اول1882-1871 یها سال یط اصفهان یپرشک علوم دانشگاه یپزشک علوم در پژوهش مجله مقالت

 اصفهان. یپزشک علوم در یسنج علم یسراسر  ناریسم

 پژوهشگران یعلم داتیتول سهیمقا. 9۳۳3. برومند یو محمدعل مختار، آل محمدجواد ،یدر یح محبوبه فرزانه، پور، نیام
 یپزشک علوم در یسنج علم شیهما نیاول در شده ارائه مقاله ،84-85 یها سال اصفهان یپزشک علوم دانشگاه

  اصفهان. یپزشک علوم دانشگاه ،9۳۳3 اسفند 95-93

 ارائه مقاله ر،کشو کی پیت یپزشک علوم یها دانشگاه یها تیسا وب یبند  رتبه. 9۳۳3. اطرج زهرافرزانه، و  پور، نیام
  اصفهان. یپزشک علوم دانشگاه ،9۳۳3 اسفند 93-95 یپزشک علوم در یسنج علم شیهما نیاول در شده

 یکشورها یه پزشکحوز  یدات علمیتول یبررس .9۳13نژاد.  یور صباغی، و ز یمحمد  یی، فاطمه، پرستو پارسایباج
 ید علم در حوزه پزشکیپژوهش و تولدر  .6393-6339 یاسکوپوس در سالها یگاه استنادیانه در پایخاورم

، دانشگاه علوم 10ماه  ید 1( یعلم در حوزه پزشک دیپژوهش و تول یمل شیهما نیومسمجموعه مقالت )
 .تهران: کتابدار. ۳3-95، رگریت چلک، آرام یموسو  نیافش ،روزیف نیمی یکوشش موس به، بابل یپزشک
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از سال  کاشان یپزشکدر دانشگاه علوم  افتهی انیپا یقاتیتحق یها طرحاستنادات  زانیم ی. بررس9۳۳1، زهرا. یبتول
پژوهش و  یمل شیهما نی، مجموعه مقالت دومیدر حوزه پزشک یسنج علمدر  .9۳۳۳سال  انیپاتا  9۳31

چلک،  یموسو  نیکوشش افش به، 1881بابل، آذر ماه  یانشگاه علوم پزشک، بابل، دیعلم در حوزه پزشک دیتول
 .تهران: کتابدار. 61۳-6۳9 ،روزیف نیمی یو موس رگریآرام ت

 ISIگاه یران در پایتو پاستور ایستید علم انیسال تول ۳3 یل علم سنجیتحل.9۳13. یبذرافشان، اعظم، و احسان مصطفو 

SCIE.  علم در  دیپژوهش و تول یمل شیهما نیومسمجموعه مقالت ) یزه پزشکد علم در حویپژوهش و تولدر
چلک،  یموسو  نیافش ،روزیف نیمی یکوشش موس به، بابل ی، دانشگاه علوم پزشک10ماه  ید 1( یحوزه پزشک

 .تهران: کتابدار. 6۳5-669، رگریآرام ت

در  یر علمیتأث یشور بر اساس شاخص هابرتر ک یپژوهشگاه ها یرتبه بند .9۳13. یبذرافشان، اعظم، و احسان مصطفو 
 یمل شیهما نیومسمجموعه مقالت ) ید علم در حوزه پزشکیپژوهش و تولدر  .6393-6333 یها یسا

 ،روزیف نیمی یکوشش موس به، بابل ی، دانشگاه علوم پزشک10ماه  ید 1( یعلم در حوزه پزشک دیپژوهش و تول
 .ران: کتابدارته. ۳6۱-۳99، رگریچلک، آرام ت یموسو  نیافش

ی(، مقاله ارائه شده در ششمین همایش ادکا )مفاهیم سنج علم و یعلم تحرک .9۳16ی. جعفر  نهی، و سکهیسم ،بنازاده
های شهید حیدری )خانه مشق( ، مرکز آموزش9۳16آذر  3-5سنجی: از علم تا عمل( نظری و کاربردی علم

 تهران.

جهان  یکوشرها ینیبال یمقاالت پراستناد حوزه پزشک .9۳13. یراز یش ی، منصوره صراطیتاج ه گلیس، مرضیپرتو، پرد
مجموعه مقالت ) ید علم در حوزه پزشکیپژوهش و تولدر  .ESIعلم  یاساس یها گاه شاخصیاسالم در پا

 به، بابل ی، دانشگاه علوم پزشک10ماه  ید 1( یعلم در حوزه پزشک دیپژوهش و تول یمل شیهما نیومس
 .تهران: کتابدار. 51-۱۳، رگریچلک، آرام ت یموسو  نیافش ،روزیف نیمی یکوشش موس

 یو استناد یگاه اطالعاتیدر پا یند علم سنجیق فرایاز طر  ینیکارآفر  یفرصت ها ییشناسا. 9۳19د. یپورمسگر، مج
WOSکشور.  ینیکارآفر  یین کنفرانس دانشجوید(. دومی: علم نانو ساخت و تولی) مطالعه مورد 

 یان نامه هایدر پا یاستناد یرات الگو ییمطالعه تغ.9۳13روز. ین فیمی ی، و موسیمحمدباقر ابوالقاسمرگر، آرام، یت
د علم در حوزه یپژوهش و تولدر  .یتال پزشکیجید یاز کتابخانه مل یبدنبال بهره بردار  یان دندانپزشکیدانشجو

، دانشگاه 10ماه  ید 1( یزشکعلم در حوزه پ دیپژوهش و تول یمل شیهما نیومسمجموعه مقالت ) یپزشک
 .تهران: کتابدار. 691-63۳، رگریچلک، آرام ت یموسو  نیافش ،روزیف نیمی یکوشش موس به، بابل یعلوم پزشک

به عنوان  رانیا یپزشک تالیجید یمل کتابخانهاستفاده از  یابی. ارز 9۳۳1و زهرا دهقان.  ،روزیف نیمی یموس، آرام، رگریت
، یدر حوزه پزشک یسنج علمدر  .بابل یپزشکدانشگاه علوم  کاربران انیم قیتحقه و عامل بهبود فرهنگ مطالع

بابل،  ی، بابل، دانشگاه علوم پزشکیعلم در حوزه پزشک دیپژوهش و تول یمل شیهما نیمجموعه مقالت دوم
 .تابدارتهران: ک. ۳3۳-۳51 ،روزیف نیمی یو موس رگریچلک، آرام ت یموسو  نیکوشش افش به، 1881آذر ماه 
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 انیدانشو یها نامه انیپادر  یاستنادرفتار  سهی. مقا9۳۳1. یابوالقاسمو محمد باقر  ،یموس، روزیف نیمی، آرام، رگریت
در  .(NLM) رانیا یپزشک تالیجید یمل کتابخانهبه  یدسترسبابل قبل و بعد از  یپزشکدانشگاه علوم  یپزشک

، بابل، یعلم در حوزه پزشک دیپژوهش و تول یمل شیهما نی، مجموعه مقالت دومیدر حوزه پزشک یسنج علم
 ،روزیف نیمی یو موس رگریچلک، آرام ت یموسو  نیکوشش افش به، 1881بابل، آذر ماه  یدانشگاه علوم پزشک

 .تهران: کتابدار. 639-699

 یئت علمیاعضاء ه یها پژوهش ییهمسو یبررس .9۳13، و زهرا دهقان. ییروز، محمود باباین فیمی یرگر، آرام، موسیت
مجموعه ) ید علم در حوزه پزشکیپژوهش و تولدر  .یالملل نیبر مقاالت ب یبابل با مرور  یدانشگاه علوم پزشک

، بابل ی، دانشگاه علوم پزشک10ماه  ید 1( یعلم در حوزه پزشک دیپژوهش و تول یمل شیهما نیومسمقالت 
 .تهران: کتابدار. 5۳1-5۳9، رگریتچلک، آرام  یموسو  نیافش ،روزیف نیمی یکوشش موس به

ها، مقاله ارائه شده در ششمین همایش ادکا  . خود استنادی: دالیل و انگیزه9۳16بنازاده.  هی، و سمجعفری، سکینه
های شهید حیدری )خانه ، مرکز آموزش9۳16آذر  3-5سنجی: از علم تا عمل( )مفاهیم نظری و کاربردی علم

 مشق( تهران.

مطالعه مفاهیم، دامنه و انواع خوداستنادی و کیفیت و  .9۳16نوروزی چاکلی.  ، و عبدالرضابنازاده هیسم، جعفری، سکینه
(، مقاله ارائه شده در ششمین همایش ادکا )مفاهیم نظری و کاربردی علمنقش و جایگاه آن در ارزیابی علم

 نه مشق( تهران.های شهید حیدری )خا، مرکز آموزش9۳16آذر  3-5سنجی: از علم تا عمل( 

و استنادات  یدات علمیزان تولیم یبررس. 9۳۳1گلو. ین بیو محمد حس ،عی، سارا، عبدالناصر رفید یعصر جد زاده جالل
در  یسنج علمدر  .Web of Scienceپنج ساله در  یران در فاصله زمانیشور اک یکعلوم پزش یها دانشگاه

، بابل، دانشگاه علوم یعلم در حوزه پزشک دیهش و تولپژو یمل شیهما نی، مجموعه مقالت دومیحوزه پزشک
تهران: . ۳۱-51 ،روزیف نیمی یو موس رگریچلک، آرام ت یموسو  نیکوشش افش به، 1881بابل، آذر ماه  یپزشک

 .کتابدار

علوم  یها دانشگاه یدات علمیتول یر یت پذیزان رؤیمطالعه م .9۳13. ی، سارا، و محمود سنگر ید یزاده عصر جد جالل
در  نس.یپنج سال در وب آو سا یو در فاصله زمانیه متیران در مجالت بر اساس شاخص نمایکشور ا یپزشک

علم در حوزه  دیپژوهش و تول یمل شیهما نیومسمجموعه مقالت ) ید علم در حوزه پزشکیپژوهش و تول
چلک، آرام  یموسو  نیافش ،روزیف نیمی یکوشش موس به، بابل ی، دانشگاه علوم پزشک10ماه  ید 1( یپزشک

 .تهران: کتابدار. ۱1۳-۱۳۳، رگریت

حال و  تیشور: وضعک یکعلوم پزش یها . مطالعات سنجش پژوهش9۳۳1کزاد. یو مهسا ن ،د رضایحم، یمهموئ یجمال
علم در  دیپژوهش و تول یمل شیهما نی، مجموعه مقالت دومیدر حوزه پزشک یسنج علمدر . ندهیآ یر یگ جهت

و  رگریچلک، آرام ت یموسو  نیکوشش افش به، 1881بابل، آذر ماه  ی، دانشگاه علوم پزشک، بابلیحوزه پزشک
 تهران: کتابدار. ۳6-9۳ ،روزیف نیمی یموس
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 مدارس و ها گروه یها تیسا وب در ییمحتوا تنوع و یوب ریتاث بیضر  انیم یهمبستگ یبررس. 9۳۳3. سهینف ز،یچنگ
، 9۳۳3 اسفند 93-95 یپزشک علوم در یسنج علم شیهما نیاول در دهش ارائه مقاله ،یرسان اطالع و یکتابدار 

  اصفهان. یپزشک علوم دانشگاه

 یپژوهش – یاز مجالت علم یمقاالت در برخ یداور  یها شاخص یابیارز  .9۳13. یکوکب یه، و مرتضی، رقیحجاز 
علم در  دیوهش و تولپژ یمل شیهما نیومسمجموعه مقالت ) ید علم در حوزه پزشکیپژوهش و تولدر  کشور.

چلک،  یموسو  نیافش ،روزیف نیمی یکوشش موس به، بابل ی، دانشگاه علوم پزشک10ماه  ید 1( یحوزه پزشک
 .تهران: کتابدار. ۳1-3۳، رگریآرام ت

 شده ارائه مقاله ،یشنهادیپ چهارچوب کی ارائه: کشور یپزشک حوزه در یفناور  و علم سنجش. 9۳۳3. محمد زاده، حسن
  اصفهان. یپزشک علوم دانشگاه ،9۳۳3 اسفند 93-95 یپزشک علوم در یسنج علم شیهما نیاول در

 شیهما نیاول در شده ارائه مقاله ،یسنج اطالع و یسنج علم حوزه مطالعات به یانتقاد یکردیرو. 9۳۳3. غالم ،یدر یح
  اصفهان. یپزشک علوم دانشگاه ،9۳۳3 اسفند 93-95 یپزشک علوم در یسنج علم

 محققان یگروه یهمکار  زانیم یبررس. 9۳۳3. ییو فاطمه بابا ،یمیرضا رحیعل د،یعبدالمج نیرحسید، امیفرش دانش،
-1880 یها سال نیب یقاتیتحق یها طرح یاجرا در اصفهان یپزشک علوم دانشگاه به وابسته یقاتیتحق مراکز

 اسفند 95 و 9۱. )رانیا .اصفهان. یپزشک علوم در یسنج علم یسراسر  ناریسم نیاول مقاله ارائه شده در .1885
 (.ماه

 یهمکار  زانیم یبررس. 9۳۳۳ .ییبابا فاطمه و ،یمیرح رضایعل ،یلیسه فرامرز د،یعبدالمج نیرحسیام د،یدانش، فرش
 ،یوب سنج شیهما نی، پنجماصفهان یپزشک علوم دانشگاه در یپژوهش مورد: یپزشک علوم محققان یگروه

  ان.یدال یفناور  ن: دانشگاهیچ. کولنت شیهما نیمده و یسنج علم و یسنج اطالع

 دانشگاه یقاتیتحق مراکز محققان یگروه یهمکار  زانیم یبررس. 9۳۳3. ییبابا فاطمه ، ویمیرح رضایعل د،یفرش دانش،
 نیاول در شده ارائه مقاله ،1885-1880 یها سال یط یقاتیتحق یها طرح یاجرا در و اصفهان یپزشک علوم
  اصفهان. یپزشک علوم دانشگاه ،9۳۳3 اسفند 93-95 یپزشک علوم در یسنج علم شیهما

 علوم حوزه متخصصان علم ساختار میترس. 9۳۳۳. زاده مانیسل رهین ، ویزاهد  هیراض ،یلیسه فرامرز د،یفرش دانش،
 ،یسنج وب یالملل نیب ناریسم نیمقاله ارائه شده در پنجم ،تیسا ستیه افزار نرم از استفاده با یپزشک

 . انیدال یفناور  ن: دانشگاهیچ. کولنت ناریسم نیدهم و یسنج علم و یسنج اطالع

مقاالت  نیاستنادتر پر . 9۳۳1. انیبزرگو فروغ ده  ،پرند میمر ، پاکرواندهقان، فاطمه  نیر یش، نیحسدباغ منش، محمد 
، یدر حوزه پزشک ینجس علمدر  .633۳تا  9113 یها سالدر طول  ISI گاهیپادر  رازیش یپزشکدانشگاه علوم 

بابل،  ی، بابل، دانشگاه علوم پزشکیعلم در حوزه پزشک دیپژوهش و تول یمل شیهما نیمجموعه مقالت دوم
 .تهران: کتابدار. 993-935 ،روزیف نیمی یو موس رگریچلک، آرام ت یموسو  نیکوشش افش به، 1881آذر ماه 
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(، مقاله ارائه شده در ششمین همایش ادکا سنجیمفاهیم علمنگاهی اجمالی بر  .9۳16. مرادی ، و فاطمهسار ،دخش
های شهید حیدری )خانه ، مرکز آموزش9۳16آذر  3-5سنجی: از علم تا عمل( )مفاهیم نظری و کاربردی علم

 مشق( تهران.

شده  هیمان رانیا یپزشک. آر. مجالت یجو اس.  ریتأث بیضر  یقیتطب ی. بررس9۳۳1زاده.  شعبان میر مو  ،حهیملدرخوش، 
، مجموعه یدر حوزه پزشک یسنج علمدر  .633۳تا  6333 یها سالدر  اسکوپوس. آر و یس. یج گاهیپادر دو 

بابل، آذر ماه  ی، بابل، دانشگاه علوم پزشکیعلم در حوزه پزشک دیپژوهش و تول یمل شیهما نیمقالت دوم
 .تهران: کتابدار. 931-9۱1 ،روزیف نیمی یو موس رگریچلک، آرام ت یموسو  نیکوشش افش به، 1881

-9113 یها سال یط انهیخاورمبا منطقه  یپزشکدر حوزه  رانیاعلم  دیتول تیوضع سهی. مقا9۳۳1. سهینفدهقانپور، 
 دیپژوهش و تول یمل شیهما نی، مجموعه مقالت دومیدر حوزه پزشک یسنج علمدر  .SJRدر پورتال  633۳

چلک، آرام  یموسو  نیکوشش افش به، 1881بابل، آذر ماه  یم پزشک، بابل، دانشگاه علویعلم در حوزه پزشک
 .تهران: کتابدار. ۳۱9-۳۳۳ ،روزیف نیمی یو موس رگریت

 کیالکترون مجالت به استناد زانیم یبررس. 9۳۳3. یاکبر  و اعظم ار،ی یتق هیسم ،یعسگر  هیرق رضا،یعل ،یمیرح
 ارائه مقاله، 84- 85 یها سال نیب رانیا یپزشک لومع یها دانشگاه معتبر مجالت مقالت در یپزشک گانیرا

  اصفهان. یپزشک علوم دانشگاه ،9۳۳3 اسفند 93-95 یپزشک علوم در یسنج علم شیهما نیاول در شده

علم  یاساس یها گاه شاخصیدر پا ینیبال یکمجالت هدف مقاالت داغ حوزه پزش یاستناد یبررس. 9۳۳1، فروغ. یمیرح
(ESI).  علم در حوزه  دیپژوهش و تول یمل شیهما نی، مجموعه مقالت دومیدر حوزه پزشک یسنج علمدر

 یو موس رگریچلک، آرام ت یموسو  نیکوشش افش به، 1881بابل، آذر ماه  ی، بابل، دانشگاه علوم پزشکیپزشک
 . تهران: کتابدار. 5۳-۳۳ ،روزیف نیمی

)سودمندی تجمعی(، مقاله ارائه شده در ششمین همایش . مقایسه اثرمتیو با اصل مزیت تجمعی 9۳16زارعین، الهه. 
های شهید حیدری ، مرکز آموزش9۳16آذر  3-5سنجی: از علم تا عمل( ادکا )مفاهیم نظری و کاربردی علم

 )خانه مشق( تهران.

 مدارک هیپا بر رانیا یپزشک علوم یها دانشگاه علم دیتول سال ستیب یبررس. 9۳۳3.یجانیعل میو رح ندا، زراعتکار،
 اسفند 93-95 یپزشک علوم در یسنج علم شیهما نیاول در شده ارائه مقاله ،ISI یاطالعات گاهیپا در موجود
  اصفهان. یپزشک علوم دانشگاه ،9۳۳3

. ارائه یدانش و نظام آموزش عال دیدر تول یررسمیغ یبر ارتباطات علم ی: چشم انداز ینامرئ یدانشگاه ها .رسول ،یزوارق
. مشهد: دانشگاه 9۳۳۳ بهشتیارد 96و 99. یررسمیغ یر یادگیآموزش و  یالملل نیب شیهما نیشده در اول

 .یو روانشناس یتیمشهد، دانشکده علوم ترب یفردوس

 معتبر آزاد مجالت در انتشار به یرانیا دانشمندان کردیرو یبررس. 9۳۳3. این هاشم قهیو صد ز،یچنگ سهینف ،هاجرستوده، 
 دانشگاه ،9۳۳3 اسفند 93-95 یپزشک علوم در یسنج علم شیهما نیاول در شده ارائه قالهم ،ها آن به ارجاع و

  اصفهان. یپزشک علوم
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 یها نامه هینما گزارشات اساس بر: دانش تیر یمد مقالت به استناد و انتشار تیوضع یبررس. 9۳۳۳ اعظم. ،یشاهبداغ
 و وندهایپ: اطالعات علوم و دانش تیر یمد رد .یالدیم 2008 تا 1185 سال از( یآ اس یآ) علوم یاستناد

 تهران:. 995-15 ،یعمران میابراه دیس و یفاطم دیام دیس و زاده حسن محمد کوشش به ،ها کنش برهم
  .9۳۳۳ کتابدار،

 گاهیپاسرطان پستان در  نهیزمدر  انهیخاورمعلم  دی. تول9۳۳1. یاسد و مسعود  ،گلویب نیحسشاه خدابنده، سوسن، محمد 
 شیهما نی، مجموعه مقالت دومیدر حوزه پزشک یسنج علمدر  .633۳-9135 رانیابه  قیدق ینگاهبا  نیمدال 

 نیکوشش افش به، 1881بابل، آذر ماه  ی، بابل، دانشگاه علوم پزشکیعلم در حوزه پزشک دیپژوهش و تول یمل
 .تهران: کتابدار. ۳۳6-۳31 ،روزیف نیمی یو موس رگریچلک، آرام ت یموسو 

دانشکده  یئت علمیاعضاء ه یبرونداد علم یابیارز  .9۳13زاده.  مین شباهنگ، و عماد ابراهی، حسیف مقدم، هادیشر 
شاخص  یر یگ ق اندازهیمشهد از طر  یو خدمات درمان یتابعه دانشگاه علوم پزشک یها مارستانیو ب یپزشک

علم در  دیپژوهش و تول یمل شیهما نیومسمجموعه مقالت ) ید علم در حوزه پزشکیپژوهش و تولدر  رش.یه
چلک،  یموسو  نیافش ،روزیف نیمی یکوشش موس به، بابل ی، دانشگاه علوم پزشک10ماه  ید 1( یحوزه پزشک

 .تهران: کتابدار. ۳6۳-۳65، رگریآرام ت

د رشد رون ی. بررس9۳۳1سجاد.  یموسو  سهینفو  ،یلنگرودپور، مؤذن  یتق، محدثه یبوسار  یقربان هیرق، شهرزاد، یفیشر 
-6339از سال  Web of Science یاستناد گاهیپابابل در  یپزشکدانشگاه علوم  یعلم داتیتول یفیکو  یکّم 

علم در  دیپژوهش و تول یمل شیهما نی، مجموعه مقالت دومیدر حوزه پزشک یسنج علمدر  .یالدیم 6331
و  رگریچلک، آرام ت یموسو  نیافشکوشش  به، 1881بابل، آذر ماه  ی، بابل، دانشگاه علوم پزشکیحوزه پزشک

 .تهران: کتابدار. 65۱-6۳۳ ،روزیف نیمی یموس

 اطالعات موسسه ریتاث عامل یها یکاست به جامع ینگاه. 9۳۳3. یاسفنجان محمدزاده و حافظ فرهاد، کران، ننه شکرانه
 در یسنج علم شیهما نیاول در شده ارائه مقاله ،مکمل یابزارها و ها پاسخ راهکارها، یبررس( ISI-IF) یعلم

 اصفهان. یپزشک علوم دانشگاه ،9۳۳3 اسفند 93-95 یپزشک علوم

و  یک در سطح ملیپ یت یعلوم پزشک یها دانشگاه یعلم یها یزان همکار یم یبررس .9۳13اله.   ، روحیر یش
د علم در یپژوهش و تولدر  .633۳-633۱ یها ن سالیب ISIگاه یه شده در پایبر اساس مدارک نما یالمللل نیب

، 10ماه  ید 1( یعلم در حوزه پزشک دیپژوهش و تول یمل شیهما نیومسمجموعه مقالت ) یحوزه پزشک
تهران: . ۱3۳-۳۳۳، رگریچلک، آرام ت یموسو  نیافش ،روزیف نیمی یکوشش موس به، بابل یدانشگاه علوم پزشک

 .کتابدار

منطقه  یدات کشورهایرات تولییروند تغ یبررس .9۳13. یمحمد  یی، پرستو پارسایور، فاطمه باجینژاد، ز  یصباغ
د علم در یپژوهش و تولدر  .6393-9113 یگاه اسکوپوس در محدوده سالهایدرپا یطه پرستار یانه در حیخاورم

، 10ماه  ید 1( یعلم در حوزه پزشک دیپژوهش و تول یمل شیهما نیومسمجموعه مقالت ) یحوزه پزشک
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تهران: . ۱63-۱31، رگریچلک، آرام ت یموسو  نیافش ،روزیف نیمی یوشش موسک به، بابل یدانشگاه علوم پزشک
 .کتابدار

دات یتول یخ نگاشتیم نقشه تار یو ترس یل استنادیتحل .9۳13س پرتو. ی، و پردیتاج ه گلی، منصوره، مرضیراز یش یصراط
د علم در یو تول پژوهشدر  .6331-6333 یها در سال Web of Scienceگاه یدر پا یحوزه دندانپزشک یعلم

، 10ماه  ید 1( یعلم در حوزه پزشک دیپژوهش و تول یمل شیهما نیومسمجموعه مقالت ) یحوزه پزشک
تهران: . ۱33-۱۱9، رگریچلک، آرام ت یموسو  نیافش ،روزیف نیمی یکوشش موس به، بابل یدانشگاه علوم پزشک

 .کتابدار

های نرمال ایرانی فعال در زمینه فناوری نانو بر اساس شاخص ها و مؤسساتبندی دانشگاه. رتبه9۳16طاهری، پروین.
آذر  3-5سنجی: از علم تا عمل( شده، مقاله ارائه شده در ششمین همایش ادکا )مفاهیم نظری و کاربردی علم

 های شهید حیدری )خانه مشق( تهران.، مرکز آموزش9۳16

وزه فناوری نانو، مقاله ارائه شده در ششمین همایش ادکا . مقایسه ضریب تأثیر و نفوذ مجالت ح9۳16طاهری، پروین. 
های شهید حیدری )خانه ، مرکز آموزش9۳16آذر  3-5سنجی: از علم تا عمل( )مفاهیم نظری و کاربردی علم

 مشق( تهران. 

افضا بر موضوعی هو   . مصورسازی تولیدات علمی کشور ایران در حوزه9۳16قضاوی.  هی، و رقآبادی، بهجتطاهری دولت
(، مقاله ارائه شده در ششمین همایش ادکا web of scienceرخدادی کلمات با استفاده از پایگاه  اساس هم

های شهید حیدری )خانه ، مرکز آموزش9۳16آذر  3-5سنجی: از علم تا عمل( )مفاهیم نظری و کاربردی علم
 مشق( تهران.

های تحلیل ارتباط صنعت و  سنجی در مدل . جایگاه علم9۳16. نوروزی چاکلی و عبدالرضا ،آبادی، بهجتطاهری دولت
 3-5سنجی: از علم تا عمل( دانشگاه، مقاله ارائه شده در ششمین همایش ادکا )مفاهیم نظری و کاربردی علم

 های شهید حیدری )خانه مشق( تهران.، مرکز آموزش9۳16آذر 

د مقاالت یعوامل مؤثر بر تول یبررس .9۳13ان. یول صفائ، و عبدالرسید یرش ی، علیه، رضا دهقان حصار ی، راضیطبق
 ید علم در حوزه پزشکیپژوهش و تولدر  ز.یتبر  یدانشگاه علوم پزشک یئت علمیه یدگاه اعضایاز د یعلم

، دانشگاه علوم 10ماه  ید 1( یعلم در حوزه پزشک دیپژوهش و تول یمل شیهما نیومسمجموعه مقالت )
 .تهران: کتابدار. ۳3۳-۳5۳، رگریچلک، آرام ت یموسو  نیافش ،روزیف نیمی یکوشش موس به، بابل یپزشک

. بررسی رابطه علم سنجی و جغرافیای سیاسی اطالعات، مقاله ارائه شده در 9۳16پور. علی نی، و نسر طهماسبی، سمیرا
های آموزش ، مرکز9۳16آذر  3-5سنجی: از علم تا عمل( ششمین همایش ادکا )مفاهیم نظری و کاربردی علم

 شهید حیدری )خانه مشق( تهران.

ران در یگاه ایجا یو بررس یدندانپزشک یران در حوزه موضوعیا یدات علمیتول.9۳13. یمه، و سولماز زردار ی، فهیعباس
 شیهما نیومسمجموعه مقالت ) ید علم در حوزه پزشکیپژوهش و تولدر  انه.یخاورم یر کشورهایسه با سایمقا
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 نیمی یکوشش موس به، بابل ی، دانشگاه علوم پزشک10ماه  ید 1( یعلم در حوزه پزشک دیپژوهش و تول یمل
 .تهران: کتابدار. 63۳-6۱1، رگریچلک، آرام ت یموسو  نیافش ،روزیف

 گاهیدر پا یرانیثبت اختراع مخترعان ا یپروانه ها یموضوع لی. تحل9۳۳3. راوندسامان و  ،ینوروز رضا یعل وا،یعبدخدا، ه
ثبت اختراع حوزه علوم  یبر پروانه ها دی، با تاک6399-91۳3 یثبت اختراع در فاصله سال ها یالملل نیب یها

 ید کمیبابل، بابل،  یدانشگاه علوم پزشک ،یپزشک وزهعلم در ح دیپژوهش و تول یمل شیهما نی. سومیپزشک
9۳۳3. 

گاه یدر پا یرانیثبت اختراع مخترعان ا یانه هاپرو  یل موضوعیتحل.9۳13، و سامان رواند. یرضا نوروز یوا، علیعبدخدا، ه
مجموعه ) ید علم در حوزه پزشکیپژوهش و تولدر  .91۳3-6399 یثبت اختراع در فاصله سالها ین المللیب

، بابل ی، دانشگاه علوم پزشک10ماه  ید 1( یعلم در حوزه پزشک دیپژوهش و تول یمل شیهما نیومسمقالت 
 .تهران: کتابدار. 9۱3-9۳9، رگریچلک، آرام ت یموسو  نیفشا ،روزیف نیمی یکوشش موس به

کشور  یحوزه علوم پزشک یعلم داتیتول زانیم ی. بررس9۳13. ینوروز رضا یعلو  د،یرسعیم یقاض دجوادیس وا،یعبدخدا، ه
-6335 یمنتخب، در فاصله سال ها یاطالعات یها گاهیدر پا یشده از مجالت علم هیمدارک نما یبر مبنا
 یسراسر کشور، دانشگاه علوم پزشک یزشکعلوم پ انیدانشجو انهیسال یکنگره پژوهش نیوازدهم. د6331

 ماه.  وریشهر  9۳تا  95اصفهان، اصفهان، 

: اسکالرو گوگل  اسکوپوس، نسیسا( در وب آف h-index) رشیهشاخص  سهی. مقا9۳۳1حداد.  نیمیس، یعراق
علم در  دیپژوهش و تول یمل شیهما نیعه مقالت دوم، مجمویدر حوزه پزشک یسنج علمدر  .یموردمطالعه 

و  رگریچلک، آرام ت یموسو  نیکوشش افش به، 1881بابل، آذر ماه  ی، بابل، دانشگاه علوم پزشکیحوزه پزشک
 .تهران: کتابدار. ۳5۳-۳۱۱ ،روزیف نیمی یموس

 لوم اجتماعی ایران با استفاده ازفی مقاالت عیتأل. مطالعه شبکه هم9۳16حسینی.  ، و الههمنش، محمدامینعرفان
های اجتماعی، مقاله ارائه شده در ششمین همایش ادکا )مفاهیم نظری و های خرد و کالن تحلیل شبکهشاخص

 های شهید حیدری )خانه مشق( تهران.، مرکز آموزش9۳16آذر  3-5سنجی: از علم تا عمل( کاربردی علم

سنجی، مقاله های اجتماعی در حوزه اطالع. مصورسازی و تحلیل شبکه9۳16پرتو. س یپرد ، ومنش، محمدامینعرفان
، مرکز 9۳16آذر  3-5سنجی: از علم تا عمل( ارائه شده در ششمین همایش ادکا )مفاهیم نظری و کاربردی علم

 های شهید حیدری )خانه مشق( تهران.آموزش

 مجموعه ،ینیالعابد نیز  یحاج ، گردآورنده محسنآن یکاربردها و ها روش ابعاد،: یسنج علم. 9۳۳6. دهیفر  عصاره،
 و اسناد سازمان: تهران. 6۳۳-6۳9 دوم، جلد ران،یا یرسان اطالع و یکتابدار  انجمن یها شیهما مقاالت

 . رانیا یاسالم یجمهور  یمل کتابخانه

، نیمدل  گاهیاپ در کشور پژوهش و آموزش در رانیا یعلم ئتیه عضو زنان مشارکت سهم. 9۳۳۳. دهیفر  عصاره،
 . مدرس تیترب دانشگاه: تهران زن. جشنواره مقاالت مجموعه
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 الملل نیبدر عرصه  یادیبن یها سلول نهیزمدر  یرانیاپژوهشگران  یعلمجهش . 9۳۳1. یهمت یمهد و  ،میرح، یجانیعل
 یمل شیهما نی، مجموعه مقالت دومیدر حوزه پزشک یسنج علمدر  .یالدیم 6331-633۳ یها سالدر 

 نیکوشش افش به، 1881بابل، آذر ماه  ی، بابل، دانشگاه علوم پزشکیعلم در حوزه پزشک دیپژوهش و تول
 .تهران: کتابدار. 631-655 ،روزیف نیمی یو موس رگریچلک، آرام ت یموسو 

های مجموعه مقاالت همایش ی. تحلیل استناد9۳16. یحاضر و افسانه ، یگل محمد  ، عاطمه، محبوبهیزدین یفرز 
تا  9۳۳3های رسانی ایران )ادکا( طی سالدانشجویی کتابداری و اطالع –های علمیسراسری اتحادیه انجمن

آذر  3-5سنجی: از علم تا عمل( ، مقاله ارائه شده در ششمین همایش ادکا )مفاهیم نظری و کاربردی علم9۳13
 های شهید حیدری )خانه مشق( تهران.، مرکز آموزش9۳16

، پاکستانمنتخب:  یکشورهابا  سهیمقادر  یدندانپزشکدر حوزه  رانیا یعلم داتیتول زانی. م9۳۳1. ، فاطمهدوشیفر 
 یها شاخصبا استفاده از  یآ. اس. یآ یاطالعات گاهیپادر  6331-9111 یزمانو هند در بازه  یمالز، هیترک

علم در حوزه  دیش و تولپژوه یمل شیهما نی، مجموعه مقالت دومیدر حوزه پزشک یسنج علمدر  .یسنج علم
 یو موس رگریچلک، آرام ت یموسو  نیکوشش افش به، 1881بابل، آذر ماه  ی، بابل، دانشگاه علوم پزشکیپزشک

 .تهران: کتابدار .633-9۳۳ ،روزیف نیمی

 ینیر تکویدر کشور بر اساس س ید علم و بهره ور ی. روند تول9۳1۳. یمظفر  ی، و محمد مهد یعسگر  یشه، علیفالحت پ
و علوم  یت، حسابدار یر یاقتصاد، مد ین المللیش بیهما نیاول در شده ارائه مقاله. یعلوم ارتباطات و فناور 

 .یاجتماع

م یو ترس یلیتحل یبررس .9۳13روز. ین فیمی ین شکرپور، و موسی، نسر ید محمد جواد مرتضو یقاسم پور، محمد، س
 9113نس از سال یوب آو سا یگاه اطالعاتیراز در پایش ید شده دانشگاه علوم پزشکیتول یساختار انتشارات علم

علم در  دیپژوهش و تول یمل شیهما نیومسمجموعه مقالت ) ید علم در حوزه پزشکیپژوهش و تولدر  .6393تا 
چلک،  یموسو  نیافش ،روزیف نیمی یکوشش موس به، بابل ی، دانشگاه علوم پزشک10ماه  ید 1( یحوزه پزشک

 .تهران: کتابدار. 56۳-595، رگریآرام ت

در  کشور کی پیت یپزشکعلوم  یها دانشگاه یعلم یدادها برون ی. بررس9۳۳1. انیافتخار و فاطمه  ،قاسم پور، محمد
، مجموعه یدر حوزه پزشک یسنج علمدر  .یالدیم 633۳تا  6333 یها سالدر  نسیساوب آو  یاطالعات گاهیپا

بابل، آذر ماه  ی، بابل، دانشگاه علوم پزشکیر حوزه پزشکعلم د دیپژوهش و تول یمل شیهما نیمقالت دوم
 .تهران: کتابدار. 6۳6-69۳ ،روزیف نیمی یو موس رگریچلک، آرام ت یموسو  نیکوشش افش به، 1881

تهران و  یپزشکعلوم  یها دانشگاه یعلم داتیتول زانیم ی. بررس9۳۳1. انیافتخار و فاطمه  ،جواد دیس، دیرسعیم یقاض
 633۳-633۱ یها سال یطها  آن سهیمقاو  Scopus وWeb of Science یاطالعات یها گاهیپادر  رازیش
علم در حوزه  دیپژوهش و تول یمل شیهما نی، مجموعه مقالت دومیدر حوزه پزشک یسنج علمدر  .یالدیم

 یو موس رگریچلک، آرام ت یموسو  نیکوشش افش به، 1881بابل، آذر ماه  ی، بابل، دانشگاه علوم پزشکیپزشک
 .تهران: کتابدار. 9۳3-9۳9 ،روزیف نیمی
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 در یپزشک علوم حوزه یعلم یها مجله ریتاث بیضر  با یاستناد خود یهمبستگ زانیم. 9۳۳3. محمدرضا قانع،
 93-95 یپزشک علوم در یسنج علم شیهما نیاول در شده ارائه مقاله ،یفارس اتینشر  یاستناد یها گزارش
  اصفهان. یپزشک علوم دانشگاه ،9۳۳3 اسفند

ساله مقاالت  93 یابیارز .9۳13ا تابنده. ید ارمی، و سیان، نرجس تمسکنیده مروا مظلومیان، سیلی، رضا، نورا خلیمیقد
مجموعه مقالت ) ید علم در حوزه پزشکیپژوهش و تولدر  بابل. یدانشگاه علوم پژشک یپژوهش یمجله علم

 به، بابل ی، دانشگاه علوم پزشک10ماه  ید 1( یپزشک علم در حوزه دیپژوهش و تول یمل شیهما نیومس
 .تهران: کتابدار. 6۱۳-6۳۳، رگریچلک، آرام ت یموسو  نیافش ،روزیف نیمی یکوشش موس

گاه یران در پایا یدانشگاه برتر علوم پزشک 5 یعلم یها یزان همکار یدات و میتول یبررس .9۳13ه. ی، رقیبوسار  یقربان
 نیومسمجموعه مقالت ) ید علم در حوزه پزشکیپژوهش و تولدر  .6393-6335 یسالها ینس طیوب آو سا

 یکوشش موس به، بابل ی، دانشگاه علوم پزشک10ماه  ید 1( یعلم در حوزه پزشک دیپژوهش و تول یمل شیهما
 .تهران: کتابدار. ۳۳3-۳35، رگریچلک، آرام ت یموسو  نیافش ،روزیف نیمی

، (: شاخصی جدید در حوزه علم سنجیMultiple hاچ چندگانه). 9۳16. یمین فیروز ی، و موساله، همتقلی نیا آهنگر
، 9۳16آذر  3-5سنجی: از علم تا عمل( مقاله ارائه شده در ششمین همایش ادکا )مفاهیم نظری و کاربردی علم

 های شهید حیدری )خانه مشق( تهران.مرکز آموزش

 ارائه یعلم مقالت دیتول در محققان مشارکت زانیم یبررس .9۳۳۳. یمحمد  فرنوش و دانش، دیفرش حسن، ه،یقهنو
 یها سال یط اصفهان یپزشک علوم دانشگاه یراپزشکیپ و یپزشک یها تازه یسراسر  یها شیهما در شده

 اصفهان. یپزشک علوم در یسنج علوم ناریسم نی، اول1884-1885

علوم  یها نیبرتر . 9۳۳1نژاد.  یم عابد یو مر  ،یا خالد ان، مهسیامکینا افشار، بهناز پید دانش، می، نواله، فرشیرمک
علم در  دیپژوهش و تول یمل شیهما نی، مجموعه مقالت دومیدر حوزه پزشک یسنج علمدر . رانیا یکپزش

و  رگریچلک، آرام ت یموسو  نیکوشش افش به، 1881بابل، آذر ماه  ی، بابل، دانشگاه علوم پزشکیحوزه پزشک
 .تهران: کتابدار. ۳۳-۳5 ،روزیف نیمی یموس

 در سوتیبوئ مدل از استفاده با شده چاپ قاتیتحق یسنج علم. 9۳۳3. ینیحس دیناه و ،یطالع غالمرضا مهوش، کلهر،
 یپزشک علوم در یسنج علم شیهما نیاول در شده ارائه مقاله ،80-84 سال در لرستان یپزشک علوم دانشگاه

 .فهاناص یپزشک علوم دانشگاه ،9۳۳3 اسفند 95-93

 نیاول در شده ارائه مقاله ،یپزشک علوم قاتیتحق یاثرگذار  سنجش در نینو یشاخص: یوب استناد. 9۳۳3. وانیک کوشا،
 اصفهان. یپزشک علوم دانشگاه ،9۳۳3 اسفند 93-95 یپزشک علوم در یسنج علم شیهما

ارائه شده در ششمین همایش ادکا . مروری بر پدیده خوداستنادی : آسیب ها و رویکردها، مقاله 9۳16گنجی، مهسا. 
های شهید حیدری )خانه ، مرکز آموزش9۳16آذر  3-5سنجی: از علم تا عمل( )مفاهیم نظری و کاربردی علم

 مشق( تهران. 
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، مقاله ارائه شده در ششمین یشناساطالعات و دانشو ارتباط آن با علم یسنجبر علم ی. مرور 9۳16لطفی، شهال. 
های شهید ، مرکز آموزش9۳16آذر  3-5سنجی: از علم تا عمل( م نظری و کاربردی علمهمایش ادکا )مفاهی

 حیدری )خانه مشق( تهران.

بر اساس  9۱3۱. بررسی و مقایسه کشورهای چشم انداز 9۳1۳یوسفی. احمد زال زاده،و م یابراهمحمدی، محمد، 
ده در همایش ملی سنجش علم: ارائه ش .شاخص های کمی و کیفی علم سنجی در حوزه میکروب شناسی

 .خرداد، اصفهان، دانشگاه اصفهان 9-اردیبهشت ۳9ارزشیابی و آسیب شناسی، 

 یدات علمیتول یابیارز  .9۳13. یال عبداللهیمان تهمتن، اعظم بذرافشان، و لی، ایخا، فاطمه محمودی، زلیمحمود
پژوهش و در  .6393-6333ساله  5ه دور  یدر ط یاس آ یآ یگاه استنادیراز در پایش یدانشگاه علوم پزشک

 ید 1( یعلم در حوزه پزشک دیپژوهش و تول یمل شیهما نیومسمجموعه مقالت ) ید علم در حوزه پزشکیتول
-۱11، رگریچلک، آرام ت یموسو  نیافش ،روزیف نیمی یکوشش موس به، بابل ی، دانشگاه علوم پزشک10ماه 
 .تهران: کتابدار. 59۱

دانشگاه  یقاتیمراکز تحق یرتبه بند .9۳13. ین دهقان، و فاطمه محمودیر ی، شینیسهم الد یلخا، محمدعی، زلیمحمود
ان یاسکوپوس تا پا یگاه استنادیدر پا (m ,R,A, g, h) یشاخص علم سنج 5راز با استفاده از یش یعلوم پزشک

علم در  دیو تول پژوهش یمل شیهما نیومسمجموعه مقالت ) ید علم در حوزه پزشکیپژوهش و تولدر  .6393
چلک،  یموسو  نیافش ،روزیف نیمی یکوشش موس به، بابل ی، دانشگاه علوم پزشک10ماه  ید 1( یحوزه پزشک

 .تهران: کتابدار. 93۳-9۱۳، رگریآرام ت

 سهیمقا در رانیا در ییدارو علوم قاتیتحق روند. 9۳۳3. زاد یکرباس و عباس ،یفتوح اکبر ،یاعتماد آرش تا،یب مسگرپور،
 در یسنج علم شیهما نیاول در شده ارائه مقاله ،یسنج علم مطالعه کی: انهیم خاور منطقه یکشورها ریسا با

  اصفهان. یپزشک علوم دانشگاه ،9۳۳3 اسفند 93-95 یپزشک علوم

 یگروه یهمکار  ی. بررس9۳13. یه عضد ید کشاورز، و مرضید، حمین عبدالمجیر حسی، امیم صابر یمعرفت، رحمان، مر 
د علم در یپژوهش و تولدر . 9۳۳1تا  9۳۳3 یها در فاصله سال یمجله دانش و تندرست یفیدگان مقاالت تألسنینو

، 10ماه  ید 1( یعلم در حوزه پزشک دیپژوهش و تول یمل شیهما نیومسمجموعه مقالت ) یحوزه پزشک
تهران: . 36۳-39۳، رگریچلک، آرام ت یموسو  نیافش ،روزیف نیمی یکوشش موس به، بابل یدانشگاه علوم پزشک

 .کتابدار

 یاصفهان در اجرا یمحققان وابسته به دانشگاه علوم پزشک یگروه یزان همکار ی. م9۳13سا. ی، پر یملک احمد 
پژوهش و  یمل شیهما نیومسمجموعه مقالت ) ید علم در حوزه پزشکیپژوهش و تولدر . یقاتیتحق یها طرح

 نیافش ،روزیف نیمی یکوشش موس به، بابل یانشگاه علوم پزشک، د10ماه  ید 1( یعلم در حوزه پزشک دیتول
 .تهران: کتابدار. 3۱۱-3۳9، رگریچلک، آرام ت یموسو 

اصفهان  یمحققان وابسته به دانشگاه علوم پزشک یگروه یزان همکار یم .9۳13. یسا، و مرجان صالحی، پر یاحمد  ملک
 شیهما نیومسمجموعه مقالت ) یوزه پزشکد علم در حیپژوهش و تولدر  .یقاتیتحق یها طرح یدر اجرا
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 نیمی یکوشش موس به، بابل ی، دانشگاه علوم پزشک10ماه  ید 1( یعلم در حوزه پزشک دیپژوهش و تولیمل
 .تهران: کتابدار. 515-5۳9، رگریچلک، آرام ت یموسو  نیافش ،روزیف

جی، مقاله ارائه شده در ششمین همایش سنهای علمسازی روابط علمی به کمک نقشه. دیداری9۳16منصوری، فهیمه. 
های شهید حیدری ، مرکز آموزش9۳16آذر  3-5سنجی: از علم تا عمل( ادکا )مفاهیم نظری و کاربردی علم

 )خانه مشق( تهران.

ئت یه یاعضا h-indexزان شاخص یم یقیتطب یبررس .9۳13، محسن فالح. یرود ین، غالمعلیچلک، افش یموسو 
د علم یپژوهش و تولدر  .6399ان اگوست یتا پا Scopus گاهیالن و گلستان در پایگ یپزشکدانشگاه علوم  یعلم

، 10ماه  ید 1( یعلم در حوزه پزشک دیپژوهش و تول یمل شیهما نیومسمجموعه مقالت ) یدر حوزه پزشک
تهران: . 559-561، رگریچلک، آرام ت یموسو  نیافش ،روزیف نیمی یکوشش موس به، بابل یدانشگاه علوم پزشک

 .کتابدار

أت یه یاعضا یپژوهش یت بروندادهایفیت و کیکم.9۳13ف مقدم. یشر  ی، و هادیبا موسو ین، فر یچلک، افش یموسو 
مجموعه ) ید علم در حوزه پزشکیپژوهش و تولدر  .hبابل بر اساس شاخص  یدانشگاه علوم پزشک یعلم

، بابل ی، دانشگاه علوم پزشک10ماه  ید 1( یکعلم در حوزه پزش دیپژوهش و تول یمل شیهما نیومسمقالت 
 .تهران: کتابدار. ۳93-619، رگریچلک، آرام ت یموسو  نیافش ،روزیف نیمی یکوشش موس به

 یا فرارشته ارتباطات لیتحل بر دیتاک با: ینیبال یپزشک یموضوع حوزه در ها نیپراستنادتر . 9۳۳3. نیحس دیس ،یلیرجلیم
 ،9۳۳3 اسفند 93-95 یپزشک علوم در یسنج علم شیهما نیاول در شده ارائه الهمق ،ISI مقالت در حوزه نیا

  اصفهان. یپزشک علوم دانشگاه

 یشناس ستیز گروه  یعلم أتیه یاعضا داتیتول تیوضع ی. بررس9۳۳1. چلک یموسو  نیافشو  ،نرگس دهیس، رزادیم
 شیهما نیمجموعه مقالت دوم ،یدر حوزه پزشک یسنج علمدر  .رشیهدانشگاه مازندران بر اساس شاخص 

 نیکوشش افش به، 1881بابل، آذر ماه  ی، بابل، دانشگاه علوم پزشکیعلم در حوزه پزشک دیپژوهش و تول یمل
 .تهران: کتابدار. ۳۳5-۳31 ،روزیف نیمی یو موس رگریچلک، آرام ت یموسو 

در  .یداروساز و  یداروشناس یالملل نیب یمعل اتینشر نشر مقاالت  ریتأخ ی. بررس9۳۳1آذرگون.  میمر و  ،نامور، زهرا
، بابل، یعلم در حوزه پزشک دیپژوهش و تول یمل شیهما نی، مجموعه مقالت دومیدر حوزه پزشک یسنج علم

 ،روزیف نیمی یو موس رگریچلک، آرام ت یموسو  نیکوشش افش به، 1881بابل، آذر ماه  یدانشگاه علوم پزشک
 .تهران: کتابدار. 615-۳3۳

علوم  یه استنادیدر نما یا هسته یکحوزه پزش یدات علمیتول ینگار  م نقشه علمیترس. 9۳۳1ن زارع. یو ام ،، محمدینجف
پژوهش و  یمل شیهما نی، مجموعه مقالت دومیدر حوزه پزشک یسنج علمر . د6331تا  6333 یها در سال

چلک،  یموسو  نیکوشش افش به، 1881بابل، آذر ماه  ی، بابل، دانشگاه علوم پزشکیعلم در حوزه پزشک دیتول
 .تهران: کتابدار. 93۳-۳1 ،روزیف نیمی یو موس رگریآرام ت
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پژوهش و در  ران.یراالنتشار ایکث یها در روزنامه یپزشک یاطالعات علم .9۳13ا شهبازتبار. ینصراله زاده، شهرزاد، و پر 
 ید 1( یعلم در حوزه پزشک دیو تول پژوهش یمل شیهما نیومسمجموعه مقالت ) ید علم در حوزه پزشکیتول

-۱6۳، رگریچلک، آرام ت یموسو  نیافش ،روزیف نیمی یکوشش موس به، بابل ی، دانشگاه علوم پزشک10ماه 
 .تهران: کتابدار. ۱۳1

پژوهش و در  .یدر علم سنج یعلوم پزشک یاستناد یه هاینما یگاه واقعیبه جا ینگاه.9۳13، عبدالرضا. یچاکل ینوروز 
 ید 1( یعلم در حوزه پزشک دیپژوهش و تول یمل شیهما نیومسمجموعه مقالت ) یلم در حوزه پزشکد عیتول

-631، رگریچلک، آرام ت یموسو  نیافش ،روزیف نیمی یکوشش موس به، بابل ی، دانشگاه علوم پزشک10ماه 
 .تهران: کتابدار. 613

 انیرانیا یفرهنگ یاسالم مرکز: در شده ارائه. یمللال نیب سطح در رانیا یعلم داتیتول. 9۳۳۱. یعل حمزه ،ینورمحمد 
 . آلمان ن،یبرل. نیبرل میمق

. شاهد دانشگاه یانسان علوم دانشکده: در شده مقاله ارائه ،یسنج علم و ریتاث بیضر . 9۳۳5. یعل حمزه ،ینورمحمد 
 . تهران

 ،یعلم اطالعات موسسه در شده دکسنیا یالملل نیب مهم اتینشر  در سندگانینو عیتوز  .9۳۳3. یعل حمزه ،ینورمحمد 
 و تیر یمد سازمان نوشهر:. کشور یزیر  برنامه و تیر یمد سازمان کتابداران شیهما نیدهم: در ارائه مقاله
 . کشور یزیر  برنامه

 وزارت یفرهنگ بخش: در شده ارائه ، مقالهیعلم اطالعات موسسه و یعلم داتیتول. 9۳۳3. یعل حمزه ،ینورمحمد 
 . تهران. یفناور  قاتیتحق علوم

 شیهما نیاّول: مقاله ارائه شده در ،تیکم   برار در تیفیک: ریتاث بیضر  رامونیپ یمالحظات. 9۳۳3. یعل حمزه ،ینورمحمد 
 .9۳۳3 اسفندماه 93 و 95 اصفهان، یپزشک علوم دانشگاه اصفهان:. یپزشک علوم در یسنج علم یسراسر 

 در شده ارائه مقاله ،یخارج یاطالعات گاهیپا توسط یرانیا مجالت یساز  هینما عدم لیدل  یبررس. 9۳۳3. رضایعل ،ینوروز 
  اصفهان. یپزشک علوم دانشگاه ،9۳۳3 اسفند 93-95 یپزشک علوم در یسنج علم شیهما نیاول

و  یسنج کتاب لی: تحلرانیآزاد در ا یدسترس یپزشک یها . مجله9۳۳3. یصابر م یمر و  ،یمرادما یش رضا،یعل ،ینوروز 
 یسنج علم یسراسر  شیهما نی، خالصه مقاالت اول9شماره  نامه ژهیاطالعات سالمت. و تیر ی. مدیجسن وب

 .۳1، ص.9۳۳3اسفند  ،یدر علوم پزشک

 و یفناور  علم، توسط یابیارز  و سنجش در یسنج علم یها شاخص گاهیجا و نقش .9۳۳3. عبدالرضا ،یچاکل ینوروز 
 ینوآور 

 یفن اور  و علم سنجش نظام نیتدو ضرورت. 9۳۳3. ینورمحّمد  یو حمزه عل زاده، حسن عبدالرضا، محمد ،یچاکل ینوروز 
: یجهان علم ،یبوم علم شیهما مقاالت خالصة: مقاله ارائه شده در (،رانیا تجربة به ینگاه با) یمل   کردیرو با

 خرداد ۳ ران،ته دانشگاه یاجتماع علوم دانشکدة ،(العّطاس نیحس دیس پروفسور ادمانی) امتناع؟ ای امکان
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 وزارت یاجتماع و یفرهنگ مطالعات پژوهشکدة یهمکار  با ران؛یا یشناس جامعه انجمن برگزارکننده. 9۳۳3
 پژوهشکدة ،یفّناور  و قاتیتحق علوم، وزارت ران؛یا یشناس جامعه انجمن: تهران. یفّناور  و قاتیتحق علوم،

 . 3۳ -36. ص ،یاجتماع و یفرهنگ مطالعات

 دانشگاه یعلم اتیه اعضاء یعلم داتیتول یبررس. 9۳۳۳. یپاپ ان، و احمدیمیر کر یجهانگ دانش، دیرسول، فرش ،ینور 
آن، مقاله ارائه شده در  بر موثر عوامل و 6335 تا 6333 یها سال یط WOSگاه یپا در اصفهان یپزشک علوم

 . اصفهان. یپزشک علوم در یسنج علم ناریسم نیاول

 یعلم اتیه یاعضا یعلم داتیتول یبررس. 9۳۳3 .یپاپ و احمد ان،یمیکر  ریجهانگ ردکت دانش، دیفرش رسول، ،ینور 
 نیاول در شده ارائه مقاله ،WEB OF SCIENCESیاطالعات گاهیپا در اصفهان یپزشک علوم دانشگاه

 اصفهان. یپزشک علوم دانشگاه، 9۳۳3 اسفند 93-95 یپزشک علوم در یسنج علم شیهما

دهی در اخالق پژوهش و بررسی آسیبها و چالش های آن و ارائه  . جایگاه استناد9۳16ی. کریم یو کبر  ،نوری، کبری
سنجی: از علم تا راهکارهای کاربردی، مقاله ارائه شده در ششمین همایش ادکا )مفاهیم نظری و کاربردی علم

 های شهید حیدری )خانه مشق( تهران. ، مرکز آموزش9۳16آذر  3-5عمل( 

در  یحوزه اخالق پزشک یدات علمیتول یخ نگاشتیم نقشه تار یو ترس یل استنادیتحل.9۳13. یاده اسلمورع، نرجس، و آز 
مجموعه مقالت ) ید علم در حوزه پزشکیپژوهش و تولدر  .6393تا  6333 یسالها یعلوم ط یه استنادینما
 به، بابل یپزشک ، دانشگاه علوم10ماه  ید 1( یعلم در حوزه پزشک دیپژوهش و تول یمل شیهما نیومس

 .تهران: کتابدار. 633-9۳1، رگریچلک، آرام ت یموسو  نیافش ،روزیف نیمی یکوشش موس

 یدانشگاه علوم پزشک یئت علمیه ینگرش اعضا .9۳13ثم جوانبخت. یچلک، و م ین موسو یل، افشی، اسماعیر یوز 
 نیومسمجموعه مقالت ) ید علم در حوزه پزشکیپژوهش و تولدر  .یسنج علم یها راز نسبت به شاخصیش

 یکوشش موس به، بابل ی، دانشگاه علوم پزشک10ماه  ید 1( یعلم در حوزه پزشک دیپژوهش و تول یمل شیهما
 .تهران: کتابدار. ۱۳6-۱3۳، رگریچلک، آرام ت یموسو  نیافش ،روزیف نیمی

کشور در سطح  یعلوم پزشک یها ران و دانشگاهیگاه ایجا یبررس .9۳13ه. یدویسف یل، و مهرزاد رحمانی، اسماعیر یوز 
مجموعه ) ید علم در حوزه پزشکیپژوهش و تولدر  .یمؤسسه اطالعات علم ESIگاه یدر پا یا الملل: مطالعه نیب

، بابل ی، دانشگاه علوم پزشک10ماه  ید 1( یعلم در حوزه پزشک دیپژوهش و تول یمل شیهما نیومسمقالت 
 .تهران: کتابدار. ۱5-۳9، رگریچلک، آرام ت یموسو  نیافش ،روزیف نیمی یکوشش موس به

دانشگاه  یئت علمیه یاعضا یدات علمیسه تولیمقا .9۳13. یر ینژاد، و محمد رضا ام یول ین، علیمفرد، حس یلیوک
مجموعه ) ید علم در حوزه پزشکیپژوهش و تولدر  .Scopus و ISI یگاه استنادیهمدان در دو پا یعلوم پزشک

، بابل ی، دانشگاه علوم پزشک10ماه  ید 1( یعلم در حوزه پزشک دیپژوهش و تول یمل شیهما نیومسمقالت 
 .تهران: کتابدار. 531-55۳، رگریچلک، آرام ت یموسو  نیافش ،روزیف نیمی یکوشش موس به

 یم نقشه علمیو ترس یدات علمیتول یبررس.9۳13. یزیر  ی، و حسن اشرفیه زاهد یلوفر، راضیتژاد، ن یهدهد 
د علم یپژوهش و تولدر  نس.یگاه وب آو سایدر پا 6399-9113 یسالها یط یحوزه طب سنت یرانیا پژوهشگران
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، 10ماه  ید 1( یعلم در حوزه پزشک دیپژوهش و تول یمل شیهما نیومسمجموعه مقالت ) یدر حوزه پزشک
تهران: . 9۳۳-931،رگریچلک، آرام ت یموسو  نیافش ،روزیف نیمی یکوشش موس به، بابل یدانشگاه علوم پزشک

 .کتابدار

 یبررس .9۳13زاده.  ، زهرا کشتکار، و حافظ محمد حسنینیالعابد نیز  ی، محسن حاجیوسفی، احمد یهمت، مرتض
وب آو  یگاه استنادیآنها در پا یزان خوداستنادیاز م یمیدر حوزه ش یرانیسندگان ایشاخص هرش نو یر یرپذیتأث
علم در  دیپژوهش و تول یمل شیهما نیومسمجموعه مقالت ) یشکد علم در حوزه پزیپژوهش و تولدر  نس.یسا

چلک،  یموسو  نیافش ،روزیف نیمی یکوشش موس به، بابل ی، دانشگاه علوم پزشک10ماه  ید 1( یحوزه پزشک
 .تهران: کتابدار. 39۱-51۳، رگریآرام ت

 سندگانینودر زمان  یاستنادود خ تیوضع ی. بررس9۳۳1. کشتکارو زهرا  ،ینیالعابد نیز  یحاج، محسن یمرتضهمت، 
در  یسنج علمدر  .اسکوپوس یاستناد گاهیپاها در  آن بر شاخص هرش آن ریتأثو  یپزشکدر حوزه  یرانیا پرکار

، بابل، دانشگاه علوم یعلم در حوزه پزشک دیپژوهش و تول یمل شیهما نی، مجموعه مقالت دومیحوزه پزشک
. 9۳۱-99۳ ،روزیف نیمی یو موس رگریچلک، آرام ت یموسو  نیافشکوشش  به، 1881بابل، آذر ماه  یپزشک

 .تهران: کتابدار

منطقه  یپزشکعلوم  یها دانشگاه یعلم داتیتول زانیم ی. بررس9۳۳1. چلک یموسو  نیافشو  ،یموس، رزویف نیمی
، یوزه پزشکدر ح یسنج علمدر  .اسکوپوس یاستناد گاهیپادر  6393 اکتبر انیپاتا  6335از سال  کشورشمال 

بابل،  ی، بابل، دانشگاه علوم پزشکیعلم در حوزه پزشک دیپژوهش و تول یمل شیهما نیمجموعه مقالت دوم
 .تهران: کتابدار. 9۱۳-9۳5 ،روزیف نیمی یو موس رگریچلک، آرام ت یموسو  نیکوشش افش به، 1881آذر ماه 

دانشگاه  یدات علمیتول یفیو ک یرشد کم یبررس .9۳13. یی، و محمود بابایالحوائج مه بابی، فهیروز، موسین فیمی
د علم در حوزه یپژوهش و تولدر  .6393 یال 633از سال  ISI Web of Scienceبابل در  یعلوم پزشک

، دانشگاه 10ماه  ید 1( یعلم در حوزه پزشک دیپژوهش و تول یمل شیهما نیومسمجموعه مقالت ) یپزشک
 .تهران: کتابدار. 93۱-19، رگریچلک، آرام ت یموسو  نیافش ،روزیف نیمی یکوشش موس به، بابل یعلوم پزشک

علوم  و یت بدنیترب یها نامه انیدر پا یل استنادیرفتار و تحل یبررس .9۳13روز. ین فیمی یروز، مسعود، و موسیف ینیمی
علم در  دیولپژوهش و ت یمل شیهما نیومسمجموعه مقالت ) ید علم در حوزه پزشکیپژوهش و تولدر  .یورزش

چلک،  یموسو  نیافش ،روزیف نیمی یکوشش موس به، بابل ی، دانشگاه علوم پزشک10ماه  ید 1( یحوزه پزشک
 .تهران: کتابدار. ۳59-۳۳1، رگریآرام ت

. بررسی پژوهش های سموم بیولوژیکی پژوهشگران ایرانی در پایگاه 9۳16 .نویدپور و شاهرخ زارع ،عباس یوسفی احمد، 
اسفند،  9 -بهمن 61ارائه شده در: سومین همایش کشوری سموم طبیعی،  .: مطالعه علم سنجیISIی اطالعات

  . تهران، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.9۳16
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ران در یپژوهشگران ا یدات علمیتول ی. بررس9۳13هّمت.  ی، و مرتضیرزادیبه شهمی، طیلور ی، احمد، عباس گیوسفی
گ یانوران سّم حوزه ج گیجانوران سم   یا ن کنگره منطقهیاول. ISI یگاه اطالعاتین در پایو زهرآ ن و ی، زهرآ

 . 9۱6-9۱9ران، یا –، کرج یراز  یقات واکسن و سرم ساز ی، مؤسسه تحق1810آذر  8-1،یسموم جانور 
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  یپژوهش یها حطر 

 .رانیاطالعات ا یپژوهشگاه علوم و فناور ران. تهران: یدر ا یثروت علم ییایع جغرافی. توز 9۳13د. ی، سعیاسد 

قات ی. تهران: مرکز تحق6335و  633۱، 633۳ یها ران در سالیا ید علمی. تول9۳۳۱. یامام ییحیاعتماد، شاپور، 
 .یسنج کشور، گروه علم یاست علمیس

 در یرسان اطالع و یکتابدار  حوزه در یدولت ریغ یتخصص ناشران انتشارات زانیم یبررس. 9۳۳۳. حسن ،یزیر  یاشرف
 اصفهان. یپزشک علوم دانشگاه ،یپژوهش طرح. 9۳۳۳-9۳۳3 یها سال

کشور، گروه  یاست علمیقات سی. تهران: مرکز تحقISI. 9۳۳6در مجالت  یانتشار مقاالت علوم انسان یالگو  یبررس
 .یسنج علم

 .یسنج ر، گروه علمکشو یاست علمیقات سی. تهران: مرکز تحق633۳ران سال ید علم ایتول یلیتفض یبررس

. تهران: فرهنگستان ین المللیران و مقاالت منتشر شده در مجالت بیدر ا یمیت علوم شی. وضع9۳۳۳ان، محمد. یبلورچ
 ران.یا یاسالم یعلوم جمهور 

کشور،  یاست علمیقات سیمرکز تحق ران. تهران:یقات در ایل عملکرد رشد تحقی: تحلISIگاه ده ساله ی. پا9۳۳6نام.  یب
 .یسنج وه علمگر 

 .یسنج کشور، گروه علم یاست علمیقات سیمرکز تحق ران در سطح جهان. تهران:ید علم ای. تحوالت تول9۳۳6نام.  یب

کشور، گروه  یاست علمیقات سیمرکز تحق ران:. ته6336ران در سال یا ین المللیب -ید علمی. تول9۳۳6نام. یب
 .یسنج علم

 و علوم یرسان اطالع یا منطقه مرکز. ایدن یعلم برتر کشور 63 یعلم داتیتول تیوضع یبررس. 9۳۳۳. مژگان نش،یب
  .یفناور 

مرکز  تهران: .9۳۳۳. ین المللیب یهمکار  زانیک دانشگاه و موسسه، بر اساس رشته و میبه تفک 633۳تعداد مقاالت 
 .یسنج کشور، گروه علم یاست علمیقات سیتحق

اطالعات  یران. پژوهشگاه علوم و فناور یدر ا یعلم سنج یروند پژوهش ها. مطالعه 9۳۳1د رضا. ی، حمیمهموئ یجمال
 ران.یا

ران. یا یعلوم پزشک یها پژوهش یامدهایو پ یسنجش اثربخش یالگو  ی. طراح9۳19د رضا. ی، حمیمهموئ یجمال
 .یتهران: فرهنگستان علوم پزشک
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 سازمان سطح در قاتیتحق تیوضع یرسبر : یکشاورز  قاتیتحق و یسنج علم. 9۳۳۳. گرانید ، وکاظم ان،یحافظ
 معاونت ،یکشاورز  آموزش و قاتیتحق سازمان ،یکشاورز  جهاد وزارت: تهران. یکشاورز  آموزش و قاتیتحق
  .یقاتیتحق

آنها. مرکز  یاثربخش یبه منظور ارتقا رانیعلم در ا جیترو انیابزارها و متول تیوضع یبررس. 9۳۳۳حسن زاده، محمد. 
 کشور.  یمعل استیس قاتیتحق

تر کد  یار کجهان اسالم. به هم یگاه استنادیران. پاید و انتشار علم در ایتول یت هایحسن زاده، محمد. ظرف ها و ظرف
 زاده. یمتق یسیع

پژوهشگاه  ،یپژوهش طرح ،یآ اس یآگاه یپا در یرانیا مؤلفان یاسام نگارش یگوناگون یبررس. 9۳۳1. میمر  ،یخسرو 
  .رانیاطالعات ا یعلوم و فناور 

 Journal ofمجله یفیتال مقاالت سندگانینو یگروه مشارکت زانیم و استنادات یبررس. 9۳۳۳. دیفرش دانش،

research in medical science از اصفهان استان یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه 
  .هاناصف یپزشک علوم دانشگاه ،یپژوهش طرح. 6333 سال انیپا تا 633۱ سال یابتدا

 علم دیتول زانیم یبررس. 9۳۳۳. یفرهاد فاطمه و فر، یموسو  قهیصد افشار، نایم د،یعبدالمج نیحس رید، امیفرش دانش،
-633۳ یها سال نیب Emerald گاهیپا در یرسان اطالع و یکتابدار  علوم دانشمندان یگروه یهمکار  زانیم و

  .اصفهان یپزشک علوم دانشگاه. 633۳

 در پژوهش مجله یفیتأل مقاالت یاستناد و یفیتوص یبررس. 9۳۳3. افشار نایم و د،یعبدالمج نیحس ریام د،یفرش دانش،
 خدمات و یپزشک علوم دانشگاه( Journal of Research in Medical Science) یپزشک علوم

 .اصفهان یپزشک علوم دانشگاه.9۳۳3 تا ابتدا از اصفهان استان یدرمان یبهداشت

 مراکز و اصفهان یپزشک علوم دانشگاه محققان یگروه یهمکار  زانیم یبررس. 9۳۳۳. یمیرح رضایلع د، ویفرش دانش،
  .9۳۳5-9۳۳3 یها سال یط یقاتیتحق یها طرح یاجرا در وابسته یقاتیتحق

 یپزشک علوم دانشگاه محققان علم ساختار میترس و یعلم داتیتول یبررس. 9۳۳۳. یلیسه فرامرز و د،یفرش دانش،
. HistCite افزار نرم از استفاده با 633۳-9116 یها سال یط Web of Science گاهیپا در اصفهان
  .اصفهان یپزشک علوم دانشگاه

 مشهد. یفردوس دانشگاه.یاستناد یلیتحل: یانسان علوم در یا رشته انیم رابطه مطالعه. 9۳۳6. داورپناه، محمدرضا

 .یفناور  و علوم یرسان اطالع یا منطقه مرکز. رانیا علوم یاستناد هینما. 9۳۳۱. محمدرضا داورپناه،

کا. ید بر کشور آمر یبا تأک یعلم یها و ظهور شاخص یعلم و فناور  یابیخچه ارز ی. تار 9۳۳۳مان. ینسب، سل یذوالفقار 
 .یو علم یفرهنگ یابیأت نظارت و ارز ی، هیانقالب فرهنگ یعال یتهران: شورا

. 9۳۳6ر. یمزهایگزارش تا ی.. بر مبنا.کا ویبرتر اروپا، آمر  یها همراه دانشگاهدانشگاه برتر جهان به  633 یرتبه بند 
 .یسنج کشور، گروه علم یاست علمیقات سیتهران: مرکز تحق
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قات ی. تهران: مرکز تحق9۳۳۳کا. یا، اروپا و آمر یدانشگاه برتر آس 933دانشگاه برتر جهان به همراه  533 یرتبه بند 
 .یسنج مکشور، گروه عل یاست علمیس

، هنر یاطالعات، علوم اجتماع یو فناور  یعلوم، مهندس یها برتر جهان در رشته یقاتیها و مراکز تحق دانشگاه یرتبه بند 
 .یسنج کشور، گروه علم یاست علمیقات سی. تهران: مرکز تحق9۳۳۳ر. یمز هایگزارش تا یبر مبنا یو علوم انسان

انتخاب و انتخاب  یها د علم: شاخصیق تولی. مصاد9۳۳3. یار یبخت یانی، و ابوالفضل کیگل، محمد عل یزلف
 ها. شاخص

 علوم علوم، استنادی های نمایه در دانشگاه پیام نور نویسندگان علمی مشارکت میزان بررسی .9۳۳۳ .سهیلی، فرامرز
. نگاری ختاری نقشه بر تأکید با ،6331-9113 هایسال در wos پایگاه در انسانی وعلوم هنر و اجتماعی،

 دانشگاه پیام نور کرمانشاه، معاونت پژوهشی.

دانشگاه پیام نور کرمانشاه،  .ترسیم ساختار زیست شناسی ایران: تحلیل هم استنادی نویسندگان. 9۳13.سهیلی، فرامرز
 معاونت پژوهشی.

ن یب ISIگاه یزه علوم در پادر حو یرانید علم پژوهشگران ایزان تولیم یبررس .9۳19. دانشد یو فرشسهیلی، فرامرز، 
. دانشگاه با استفاده از شاخص های علم سنجی یبرتر اسالم یشورهاکسه آن با یو مقا 6393-9113 یهاسال

 پیام نور کرمانشاه، معاونت پژوهشی.

ی و بهره وری پژوهشگران شیمی سندگیهم نو یراهبردها رابطه بین بررسی .9۳16. منصوری یو علسهیلی، فرامرز، 
 . دانشگاه پیام نور کرمانشاه، معاونت پژوهشی.های اجتماعییران با استفاده از تحلیل شبکها

بررسی علم سنجانۀ خاستگاه های تاریخی حوزۀ رفتار اطالعاتی با استفاده از  .9۳1۳. خاصهاکبر  یو علسهیلی، فرامرز، 
 دانشگاه پیام نور کرمانشاه، معاونت پژوهشی. .RPYSرویکرد نوین 

بر اساس عامل  یاسالم یثبت اختراع کشورها های¬ارزش پروانه یبررس. 9۳1۳. منصوری یو علهیلی، فرامرز، س 
 دانشگاه پیام نور کرمانشاه، معاونت پژوهشی. .(ندهی)نگاه به گذشته و نگاه به آ تیاهم

 یو استفاده از آن برا EZ-Sciemertic ینرم افزار علم سنج یطراح. 9۳۳1م زاده. ین، و عماد ابراهیشباهنگ، حس
 یئت علمیو ... ( اعضاء ه G-indexو  H-index)مانند یعلم یسنجش اثربخش یها محاسبه شاخص

 مشهد. ی. دانشگاه علوم پزشکمشهد یدانشگاه علوم پزشک

 عاتاطال مرکز در موجود نیزم علوم حوزه النیالتحص فارغ یها نامه انیپا ماخذ یاستناد لیتحل. 9۳۳3. یمهر  ،یقیصد
 . یپژوهش طرح. رانیا یعلم مدارک و

از آن. تهران:  یم ساختار یر و ترسیت دانش در ده سال اخیر یمطالعه روند پژوهش در حوزه مد .9۳13. ی، مهر یقیصد
 ران.یاطالعات ا یپژوهشگاه علوم و فناور 

بر  یت دار علم و فناور یولوا یاز حوزه ها یمنتخب در یا ان رشتهیم یل روابط و الگوهای. تحل9۳19. ی، مهر یقیصد
 ران.یاطالعات ا ی. تهران: پژوهشگاه علوم و فناور ISI یگاه اطالعاتیپا یها اساس داده
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حوزه  یرانیزبان ا یسیانگل یپژوهش -یمجالت علم یخوداستناد زانیم ی. بررس9۳۳3. ینوروز رضا یو عل وا،یعبدخدا، ه
 ی. دانشگاه علوم پزشک6331-6335 یها ، در فاصله سالاسکوپوس ینامه استناد هیشده در نما هینما ،یپزشک

 .یتهران، معاونت پژوهش

زبان دانشگاه  یمجالت فارس یمقاله ها یفارس دهیانطباق چک زانیم ی. بررس9۳۳3. ینوروز رضا یو عل وا،یعبدخدا، ه
 ینشگاه علوم پزشک. دا9۳۳1و دستورالعمل گروه ونکوور در سال  69۱ زویا یتهران با استانداردها یعلوم پزشک

 .یتهران، معاونت پژوهش

 یها ارشد دانشگاه یدر مقطع کارشناس یو اطالع رسان یدر رشته کتابدار  یت علمیوضع یابی. ارزش9۳۳۳، طاهره. یعلوم
 ران.یا یاسالم یران. تهران: فرهنگستان علوم جمهور یا یت مدرس، علوم پزشکیتهران، ترب

 حوزه در یرانیا دانشمندان یعلم داتیتول یسنج علم لی. تحل9۳19. یوش ارزمانور کو  یوسفیا، محمد، احمد ین یعلو 
قات ی، مرکز تحقیخراسان شمال کیعلوم پزش گاهدانش. ISI Web of Science یاطالعات گاهیپا در زئونوزها

 .زئونوز

 .یسنج ه علمکشور، گرو یاست علمیقات سی. تهران: مرکز تحقISI. 9۳۳6مجله در  یابیند انتخاب و ارز یفرآ

 یها شیدرهما شده ارائه یعلم مقاالت دیتول در یگروه یهمکار  زانیم یبررس .9۳۳۳. دانش دیفرش حسن، و ه،یقهنو
 طرح. 9۳۳5 تا 9۳۳3 یها سال یط اصفهان یپزشک علوم دانشگاه یراپزشکیپ و یپزشک یها تازه یسراسر 
 اصفهان. یپزشک علوم شگاهدان. سالمت علوم در اطالعات یفناور  قاتیتحق مرکز. یپژوهش

دانشگاه شاهد در  یعلم ئتیه یتوسط اعضا یاطالعات علم دیتول تیوضع یکم ی. بررس9۳۳1مقدم، گلنسا.  ینیگل
 .یو اطالع رسان یگروه کتابدار  دانشگاه شاهد. ،یاستناد ریغ یها هینما

کشور، گروه  یاست علمیقات سیحقمرکز ت ها. تهران: ها و قوت کشور: ضعف یت پژوهشی. وضع9۳۳۳، رضا. یمنصور 
 .یسنج علم

است یقات سیمرکز تحق . تهران:6365ران در سال یا یت علمیوضع ینیش بی. پ9۳۳۱. یامام ییحی، رضا، و یمنصور 
 .یسنج کشور، گروه علم یعلم

 هران:. ت9131-633۱ه یتغذ یدر علوم و تکنولوژ  ید علمیت تولی. گزارش وضع9۳۳۱. یامام ییحی، رضا، و یمنصور 
 .یسنج کشور، گروه علم یاست علمیقات سیمرکز تحق

 مرکزتهران: در دو برنامه اول و دوم توسعه.  یقات دانشگاهیعملکرد بخش تحق یابی. ارز 9۳۳۳ رضا.ی، علیانیمهد
 .یسنج ، گروه علمکشور یاست علمیقات سیتحق

 یاست علمیقات سیتحق مرکزان: تهر در چند کشور منتخب.  R&D یها شاخص ی. بررس9۳۳۳ رضا.ی، علیانیمهد
 .یسنج ، گروه علمکشور

قات یتحق مرکزتهران: ران در آن. یگاه ایو جا 13د علم در جهان در دهه یاز روند تول یلی. تحل9۳۳3 رضا.ی، علیانیمهد
 .یسنج ، گروه علمکشور یاست علمیس
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 .یسنج ، گروه علمکشور یاست علمیقات سیتحق مرکزتهران: . 9۱33ران ید علم در ای. برآورد تول9۳۳۳ رضا.ی، علیانیمهد

( در Patent) ( و تعداد ثبت اختراعISI) یدو شاخص تعداد مقاالت علم تیبر وضع یلی. تحل9۳۳6رضا. ی، علیانیمهد
 .یسنج ، گروه علمکشور یاست علمیقات سیتحق مرکزتهران:  .(2001-1981ران در آن )یگاه ایجهان و جا

 یا منطقه مرکز. یاسالم یکشورها و رانیا علوم یاستناد هینما. 9۳۳۳. هیدر  یا مقصودیو رو ،یگزن یعل جعفر، مهراد،
 .یفناور  و علوم یرسان اطالع

 مرکز. یاسالم یکشورها و یفارس معتبر اتینشر  یاستناد یها گزارش. 9۳۳9. هیدر  یمقصود ایو رو جعفر، مهراد، 
 .یفناور  و علوم یرسان اطالع یا منطقه

کشور جهان، بر اساس آمار  93و  رانیا یعلم داتیدهه تول میو ن کی یقیتطب یابی. ارز 9۳۳۳عبدالرضا.  ،یکلچا  ینوروز 
. تهران: وزارت ینورمحّمد  یعل زاده، حمزه محّمد حسن ی(. با همکار ISI) یاّطالعات علم ی مؤسسه یها گاهیپا

 .یسنج علمکشور، گروه  یعلم استیس قاتیمرکز تحق ،یو فّناور  قاتیعلوم، تحق

)با  یملّ  کردیروبا  یل در نظام سنجش علم و فّناور یف عناصر دخیو تعر  یی. شناسا9۳۳۳، عبدالرضا. یچاکل ینوروز 
قات و ی. تهران: وزارت علوم، تحقینورمحّمد  یعل زاده، حمزه محّمد حسن یهمکار ران(. با یبه تجربة ا ینگاه
 .یجسن لم، گروه عکشور یاست علمیقات سیتحق مرکز، یفّناور 

کشور و  یشکاف علم و فّناور  لیموجود و مطلوب و تحل تیوضع یابیو ارز  ی. بررس9۳۳۳عبدالرضا  ،یچاکل ینوروز 
انگلستان، هند،  ،یستیونیصه میرژ  کا،یآمر  ی متحده االتیژاپن، ا ه،یمنتخب ترک یبا کشورها یقیتطب ی مطالعه

 کشور. یعلم استیس قاتیتحق مرکز ،یاور و فنّ  قاتی. تهران: وزارت علوم، تحقیپاکستان و مالز

 یها و طّراح آن یبا اثربخش یو نوآور  یعلم، فّناور  یها ارتباط شاخص ی. بازشناس9۳۳۳عبدالرضا.  ،یچاکل ینوروز 
. ینورمحّمد  یعل زاده، حمزه محّمد حسن ی. با همکار رانیدر ا یو نوآور  یچارچوب کامل سنجش علم، فّناور 

 .یسنج کشور، گروه علم یاست علمیس قاتیمرکز تحق ،یو فّناور  قاتیقتهران: وزارت علوم، تح

 یها گاهیمنطقه در پا یو کشورها رانیا ی شده هینما یمدارک علم یقیتطب یابی. ارز 9۳۳۳عبدالرضا.  ،یچاکل ینوروز 
و  قاتی. تهران: وزارت علوم، تحق633۳تا  6333 یها ( در سالISI) یاطالعات علم ی مؤسسه یاستناد

 .یسنج کشور، گروه علم یعلم استیس قاتیمرکز تحق ،یّناور ف

 یط علم دیتول در اصفهان یکزشپ علوم اهگشدان یعلم اتیه یعضاا مشارکت زانیم یبررس. 9۳۳3. رسول ،ینور 
 اصفهان. یپزشک علوم دانشگاه ،یپژوهش طرح. آن بر رؤثم عوامل و 6335 تا 6333 یها سال

 در یعلم مقاالت انتشار بر موثر عوامل یبررس. 9۳۳3.دانش دیفرش ان، ویمیکر  ریجهانگ ،یپاپ احمد رسول، ،ینور 
 . اصفهان یپزشک علوم دانشگاه یعلم اتیه یاعضا توسط ISI پوشش تحت مجالت

هسته  یهاتین وب ساییزان مشارکت و تعیم ی. بررس9۳۳۳ .یلیسه و فرامرزدانش، د یفرش، حسن، میزیار کنو 
. طرح یآموزش پزشک و وزارت بهداشت، درمان و یقات و فناور یوزارت علوم، تحقتحت پوشش  یهادانشگاه

 .یات و علوم انسانیده ادبکرجند، دانشی. دانشگاه بیپژوهش
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 دانشگاه محققان علم م ساختاریرسو ت یدات علمیتول ی. بررس9۳۳۳ .یلیسه و فرامرزدانش، د یفرش، حسن، میزیار کنو 
. دانشگاه HistCiteبا استفاده از نرم افزار  633۳-9116 یسالها یط Web of Science گاهیدر پا رجندیب
 .یات و علوم انسانیده ادبکرجند، دانشیب

سال  انیاسکوپوس تا پا گاهیزاهدان در پا یدانشگاه علوم پزشک یعلم داتیتول تیوضع یبررس. 9۳13خواه، فرحناز.  وطن
 زاهدان.  ی. دانشگاه علوم پزشک6399

به ی، طیار ید اسفندی، مجی، احمدرضا جبار یدزفول یمیپوربخش، محمود عظ ی، علیلور یعباس گمد، یوسفی، اح
 گاهیپا در یشناس روبیکم حوزه در یغرب جنوب یایآس یشورهاک یبند  رتبه . بررسی9۳1۳. یرزادیشهم

 سرم و واکسن قاتیتحق . موسسه6399 تا 6336 سال از یخوداستناد نقش بر دکیتا  با نسیسا آو وب یاطالعات
 .یراز  یساز 

 ی. بررس9۳16. یار یاسفند دیمج ،یکار یپا الله بیحب ،ینیالعابد نیز  یحاج محسنو  ،یلور یگ یوسفی، احمد، عباس
 آو وب یاطالعات گاهیپا در شده هینما یراز  یساز  سرم و واکسن قاتیتحق موسسه پژوهشگران مقاالت تیوضع

 .یراز  یساز  سرم و واکسن قاتیتحق ه. موسس6396 سال انیپا تا ابتدا از نسیسا
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 دکترا یها نامه انیپا

بر  یو همانندساز  یاطالعات ،یدر سه سطح هنجار  یاستناد یعامل همرنگ ریتأث یبررس. 9۳19ده. ی، سعیمیابراه
نامه  انی. پاSSCI و AHCI یاطالعات یها گاهیبر پا یا مطالعه :رانیا سندگانینو یرفتار استناد یالگوها

ن یده عصاره، استادان مشاور: عبدالحسی، استاد راهنما: فر ید چمران اهواز. گروه کتابدار ی، دانشگاه شهیدکتر 
 الق.یی یجه شهنیفرج پهلو، من

 ساله 20 انداز برچشم دیتاک با یمهندس - یفن گروه در علم دیتول یها یاستراتژ یابیارز . 9۳۳۳. رضا ،یمهد  یاصل
 .یسرخاب یدوز  یمنی محمد :راهنما استاد. مدرس تیترب دانشگاه ،یدکتر  هنام انیپا. رانیا یاسالم یجمهور 

آزاد  ینقش دسترس یو بررس یفارس یپژوهش یعلم یها مقاالت مجله یر استنادیثأمطالعه ت. 9۳۳1ن. یزاد، حس یپاشائ
راهنما: غالمرضا ، دانشگاه تهران، استادان یو اطالع رسان یتابدار ک یتراکان نامه د ی، پار آنهایش تاثیدر افزا

 .ید یرش ی، استاد مشاور: علی، عباس حر ییفدا

مقاالت مجالت دسترسی آزاد در حوزه  بررسی تطبیقی استنادهای سنتی و تحت وب به .9۳19تیموری خانی، افسانه.
و اجتماعی.پایان نامه دکتری ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و  های پزشکی، فنی و مهندسی، علوم انسانی

  .استاد راهنما: نجال حریری .حقیقاتت

 لیو تحل یکاو  متن کردیبا رو ایپو یبند  خوشه هیبر پا یعلم یها نوظهور در حوزه یشف روندهاک. 9۳۳۳. کمورپور، بابیت
استاد راهنما: اطالعات.  یش فناور یع گرایصنا یت مدرس، رشته مهندسیترا، دانشگاه تربکان نامه د یپا، وندیپ

 .یسپهر  یدکتر محمد مهد 

نه یبه یبرا یشنهاد طرحیو پ یکپزش کان مدار یدر م یوب یوندهایت پیفیکت و یمکساختار  یبررس. 9۳13. ید، علیحم
و اطالع  یتابدار کد چمران، رشته یترا، دانشگاه شهکان نامه د ی، پایده مغز جهانیتحقق ا یآنها در راستا یساز 
 .یبکو ک یده عصاره و مرتضین مشاور فر ن فرج پهلو، استادای، استاد راهنما عبدالحسیرسان

 در یسنج علم ی حوزه یها هینظر  و ها شهیاند م،یمفاه یمعرفت شناخت گاهیجا و یمبان لیتحل. 9۳۳۳. غالمرضا ،یدر یح
  اهواز. چمران دیشه دانشگاه دکترا، نامه انیپا. حاضر عصر

 .9۳13_9۳۳3ع رسانی ایران در سال های اصول و فرایند زیست موضوعات کتابداری و اطال. 9۳1۳، عاطفه. یزارع
استاد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم انسانی واجتماعیان نامه دکترا، یپا

 .مشاور نرگس نشاط و نجال حریری استادانو  راهنما: فهیمه باب الحوائجی

(: بررسی انتقادی. 6331-9113وم جمهوری اسالمی ایران ). ترسیم و تفسیر ساختار فکری در عل9۳19زوارقی، رسول. 
رساله دکترا. دانشگاه تهران، گروه کتابداری، راهنما غالمرضا فدایی، مشاور: فاطمه فهیم نیا و عبدالرضا نوروزی 

  چاکلی.
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 یها سال رد ها آن یاستناد عملکرد بر جهان یکشورها یعلم داتیتول به آزاد یدسترس ریتأث. 9۳۳3. جرها  ستوده،
  .یحر  عباس: راهنما استاد. یکتابدار  گروه تهران، دانشگاه ،یتخصص یدکترا نامه انیپا. 6339-633۳

 آزاد دانشگاه 8 منطقه یواحدها یعلم اتیه یاعضا یعلم داتیبرتول موثر عوامل یبررس. 9۳۳۳ ، محمدرضا.یمانیسل
 ،یلیعق دیوح استاد مشاور: ؛ییشکو یعل راهنما: استاد قات.یتحق و علوم آزاد ان نامه دکترا، دانشگاهیپا .یاسالم

  دون.یفر  ،یتفرش آزاده

 پژوهشگران علم اطالعات یعلم یبروندادها یسندگیهم نو یاجتماع یهاساختار شبکه لیتحل. 9۳19، فرامرز. یلیسه
نامه دکترا، دانشگاه  انی. پاحوزه نیدر ا یسندگیهم نو یو سنجش روابط، تعامالت و راهبردها یبه منظور شناسائ

ن فرج یده عصاره، استاد مشاور: عبدالحسیفر  ، استاد راهنما: یرسان و اطالع ید چمران اهواز، گروه کتابدار یشه
 .معرف زاده دیعبدالحم پهلو و

 یدانشگاه آزاد اسالم ینامه دکتر  انی. پا633۳- 633۳ یدر سالها رانیا یپزشک ینقشه علم می. ترس9۳13.میشکفته، مر 
 فریبرز خسروی. فرد و نیفاطمه نوش مشاور:. یر ینجال حر  :. راهنمایتهران، گروه کتابدار  قاتیواحد علوم و تحق

 گریکدیشباهت مدارک با  هایشاخص عنوانبه تیمرکز  هایسنجه یر یبکارگ تیقابل یبررس. 9۳16پور، جواد.  عباس
گروه کتابداری، استاد راهنما: نادر نقشینه، استاد مشاور: . پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، اطالعات یابیدر باز 

 غالمرضا فدایی، فریده عصاره.

. کشور هر در یاستناد مطالعه سوم جهان یکشورها در یعلم انتشارات سنجش و یابیارز . 9۳۳5. دهیفر  عصاره،
  ولز وساوتین دانشگاه دکترا، نامه انیپا

 ارائه و یعلم اطالعات به کشور یها دانشگاه یعلم أتیه یاعضا آزاد یدسترس موانع یبررس. 9۳۳3. محمدرضا قانع،
: راهنما استاد. یکتابدار  گروه تهران، دانشگاه ،یتخصص یدکتر  نامه انیپا. رانیا یعلم ارتباطات یبرا یمدل

  .یباقر  معصومه

اطالعات و ارتباطات  یفناور  در بخش یو نوآور  یعلم، فناور  یابیارز  یبرا یستمیمدل س یطراح .9۳13.ای، نادیکالنتر 
استاد ، یا: شعبان الهاستاد راهنما علم. یاستگذار یگروه س ت مدرس.ی. دانشگاه تربیان نامه دکتر یران. پایا

 .مشاور: عادل آذر و محمد حسن زاده

 علوم و علوم مجالت مقاالت به وب از برگرفته و یآ.اس.یآ یاستنادها انیم یفیک و یکم سهیمقا. 9۳۳3. وانیکوشا، ک
 یدکتر  نامه انیپا. یرسم ریغ و یرسم یعلم ارتباطات یها هیرو مطالعه در یسنج وب کاربرد: یاجتماع
  .یحر  عباس: راهنما استاد. یکتابدار  گروه تهران، . دانشگاهیتخصص

ل حوزه ید تحلکر یبا رو یکیو الکترون یات چاپیمحققان در استفاده از نشر  یاطالعات یل رفتارهایتحل. 9۳19علی.  ،یگزن
نامه دکترا. دانشگاه شهید چمران  . پایاناتیاستفاده از نشر  یو ارائه الگو  یو سازمان ییایو بر حسب عوامل جغراف

 اهواز. راهنما: زاهد بیگدلی، مشاور: مرتضی کوکبی، غالمرضا رجبی.
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امه دکترا، دانشگاه عالمه ن انید دانش. پایو تول ین سازمانیب ین ارتباطات علمیی. ب9۳13. نیمنش، حس یمحبوب
 .ییطباطبا

 یارتباطات علم مدل ران به منظور ارائهیا یها دانشگاه یها تیسا وب یدرون یوندهایل پیتحل. 9۳13ما. ی، شیمراد
ن فرد، ی، استاد راهنما: فاطمه نوشیقات، گروه کتابدار ینامه دکترا، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحق انی. پاتحت وب

 .یالحوائج مه بابیوان کوشا و فهیک استاد مشاور:

ان ی. پارشد علم یجهان یآن با الگو  سهیمقا و در حوزه علوم رانیرشد علم ا یالگو  یبررس. 9۳19ن. یمقدم، حس یمراد
محمد رضا داورپناه، استاد   . استاد راهنما:یرسان و اطالع یمشهد، گروه کتابدار  ینامه دکترا، دانشگاه فردوس

 . یانین دیمشاور: محمد حس

 .کشور یآموزش ـ یعلم ئتیه یاعضا توسط یعلم اطالعات دیتول و مصرف تیوضع یبررس. 9۳۳1 .یعل ،ینانیمز 
 ،ییشکو یعل مشاور: ؛ استادیکرگان یاسد  فاطمه راهنما: قات. استادیتحق و علوم آزاد دکترا، دانشگاه نامه انیپا
  دوستدار. ییحی
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 ارشد یکارشناس یها نامه انیپا

 یها سال یط چمران دیشه دانشگاه یعلم اتیه یاعضا توسط یعلم اطالعات دیتول تیوضع یبررس .9۳۳1. ایزو م،آبا
 اهواز. چمران دیشه دانشگاه ،یکتابدار  ارشد نامه انیپا. 9۳5۳-9۳۳۳

، دانشگاه د ارش  یاس ن ارش کنامه انی. پا یارس ف ایپد یکیو در  یم ل ع  یار  ک م ه و  ت ارک ش م د رون  ه ع طال م. 9۳16ر. یمن ، ه ت س ب ش آت
 . ید  اس دی؛ استاد مشاور: سع ید  م ح ورم ن  یل ع زه م ح. استاد راهنما: د اه ش

ان نامه ی. پایعلم یفیمقاالت هم تال یر یپذ تیکشورها بر رو یافتگیتوسعه  زانیاثر م یبررس. 9۳13ان، رضا.یآدم
 .یانین دیستاد راهنما محمد رضا داور پناه، مشاور محمد حسمشهد، ا یارشد، دانشگاه فردوس یارشناسک

های کتابداری و نقش آن بر تولید اطالعات  رسی سواد اطالعاتی اعضای هیات علمی گروه. ب9۳۳5 .زادپیله رود، لیالآ
نسانی. انشگاه آزاد اسالمی )تهران شمال(. دانشکده علوم ا.دهای آزاد و دولتی شهر تهران علمی آنان در دانشگاه

 .رسانی گروه کتابداری و اطالع

 یاسالم یاطالعات مورد اشاره در سند چشم انداز جمهور  یفناور  یحوزه راهبرد یر ی. رهگ9۳۳1نقش، فاطمه.  یآزاد
. استاد راهنما: محمد یمدرس. گروه کتابدار  تیارشد. دانشگاه ترب یکارشناس نامه انی. پا9۱3۱ران در افق یا

 .انیر: فاطمه زندحسن زاده، استاد مشاو 

 اتیادب دانشکده یفارس اتیوادب زبان رشته ارشد یکارشناس یها نامه انیپا ماخذ یاستناد لیتحل. 9۳۳۳. باهره ده،یآژ 
 طاهره: راهنما استاد .یکتابدار  گروه تهران، دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. 9۳۳3 - 9۳۳3تهران  دانشگاه

  .یعلوم

 دانشگاه یورزش وعلوم یبدن تیترب ارشد یکارشناس یها نامه انیپا یاستنادها یسازگار  زانیم. 9۳۳۳. نرگس ،یآشور 
 مورد دانشکده یعلم أتیه یاعضا یعلم داتیتول و کتابخانه یموجود با ،9۳۳5-9۳۳9 یها سال در تهران

 ان.یزند فاطمه: راهنما استاد. مدرس تیترب دانشگاه ،ارشد یکارشناس نامه انیپا. نظر

مطالعه میزان رعایت روش های استناددهی بین المللی در تنظیم منابع و ماخذ مقاالت  .9۳۳۳داریانی، مرضیه.  آصفی
. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و 9۳۳3پژوهشی فارسی حوزه علوم انسانی در سال  -مجالت علمی 

 .ی زهرا اباذری، واحد تهران شمالبه راهنماییاطالع رسانی، دانشگاه آزاد اسالم

 دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. اسآیآ مستندات یمبنا بر یشهر  تیر یمد علم نقشه میترس. 9۳۳۳. فتاح آقازاده،
 .یاردکان ییابو محمد راهنما: استاد ت.یر یمد دانشکده تهران،

گاه یدر پا ید بهشتیاه شهدانشگ یه شده پژوهشگران پژوهشکده هاینما یمدارک علم یابی. ارز 9۳۳1ن. ی، حسیار یآقا
و  gو  h یبا استفاده از شاخص ها Google Scholar، و Web of Science ،Scopus یاستناد یها

، مشاور: یچاکل ی، استاد راهنما عبدالرضا نوروز ید بهشتیارشد دانشگاه شه یان نامه کارشناسی. پاmپارامتر 
 محمد حسن زاده. 
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ن یاصفهان ب یدانشگاه علوم پزشک یئت علمیه یاعضا یدات علمیت تولیوضع یبررس. 9۳۳3. حمد جوادم ،یآل مختار 
 استاد. تهران قاتیتحق معلو واحد یاسالم آزاد دانشگاه ،ارشد یکارشناس نامه انیپا. 9۳۳۱ ا ت 9۳۳3 یها سال

 .یالهوائج باب مهیفه: مشاور استاد فرد؛ نیفاطمه نوش: راهنما

تابعه دانشگاه  یها مارستانیو ب یدانشکده پزشک یعلم أتیاعضاء ه یبرون داد علم یابی. ارز 9۳13زاده، عماد.  میابراه
ارشد، دانشگاه  ینامه کارشناس انیرش. پایشاخص ه یر یق اندازه گیمشهد از طر  یو خدمات درمان یعلوم پزشک

 .شباهنگ نیاستاد مشاور: حس م،مقد فیشر  ی. استاد راهنما: هادینور، گروه کتابدار  امیپ

 ISI) گاهیپا یالملل نیب قاتیتحق در رانیا یپژوهش و یعلم مؤسسات حضور زانیم مطالعه .9۳۳3. دهیسع ،یمیاهابر 

Web Of Science )911۳-6333  یها سال فاصله در یسنج لمع یفیک و یکّم  یشاخصها یمبنا بر .
 .یاتیح ریزه راهنما: استاد .رازیش دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا

پایان . یموضوع یسه نقشه هایق مقایت دانش از طر یر یبودن مد ین رشته ایت بیوضع ی. بررس9۳1۳هه.ی، وجیمیابراه
محمد ، استاد مشاور: یافسانه حاضر ده علوم اجتماعی. استاد راهنما: کنامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد، دانش

 .زاده یتوکل

 633۳ -6333 یها سال فاصله در یالملل نیب یها شیهما در رانیا حضور زانیم یبررس. 9۳۳۳. هیمرض پور، یمیابراه
 رضامغال: راهنما استاد. یکتابدار  گروه تهران، دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. ISI یاطالعات گاهیپا در

  .یعراق ییفدا

 گستره  زبان،  ع،موضو نظر از یاجتماع علوم حوزه نیالت یعلم مجالت عیتوز  یبررس .9۳۳۱ ث.یحد ،یفروغ یابوالحسن
، یکتابدار ارشد  یان نامه کارشناسی. پایجهان معتبر یاطالعات یها گاهیپا عرصه در یبند  رتبه و  ،یایجغراف

 پناه. داور رضا محمد راهنما: استاد .یفردوس دانشگاه

آن با کشور  هسیو مقا رانیدر ا یعلوم و علوم اجتماع یدر رشته ها یو یخودآرش یالگو  یبررس .9۳13 اجاق، فرخنده.
 وان کوشا.یاستاد راهنما: ک دانشگاه تهران. ،ی، گروه کتابدار ارشد ینامه کارشناس انیانگلستان. پا

 دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. دهخدا لغتنامه یخیتار  اعالم یها مدخل یاستناد لیتحل. 9۳۳6. شعله ،یاحتشام
  .یالحوائج باب مهیاستاد مشاور: فه ؛یر یحر  نجال: راهنما استاد. قاتیتحق و علوم واحد یاسالم آزاد

ان نامه یپا .۳۳-3۳ و 5۳-۱۳ یها سال نیب کتابداری مجالت در زنان آثار یقیتطب یبررس .9۳۳۳ ال.یل ،یاحمدآباد
  .ییشکو یمشاور: عل ؛ استادیحر  عباس راهنما: قات. استادیوتحق علوم آزاد ارشد، دانشگاه یکارشناس

در  یعلم أتیه یاعضا یعلم یهمکار  ی و بازدارنده کننده بیعوامل ترغ لیو تحل ییناسا. ش9۳19، الهام. یاحمد 
نامه  انیپااهواز.  شاپور یجند  یچمران و علوم پزشک دیدر دو دانشگاه شه یالملل نیو ب یمل ،یسطوح محل

 . یدر یر: غالمرضا حده عصاره، مشاو یچمران اهواز. راهنما: فر دانشگاه  ،ی، گروه کتابدار ارشد یکارشناس
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های دکترای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  نامه حلیل استنادی مآخذ پایان.ت9۳۳1نب.ی، ز یاحمد 
انسانی، گروه  انشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شمال، دانشکده علومد .       9۳۳۳تا  9۳۳1درمانی مازندران از سال 

  .وظیفه مجیدی؛ استاد مشاور مهرداد نیکناماستاد راهنما موسی .کتابداری

 کوس،یمد ندکسیا درمنابع یپزشک مدارک نهیزم در شده دهیچک ای هینما مقاالت تعداد نییتع .9۳۳6. فائزه ،یاخالق
 ارشد یکارشناس نامه انیپا .ها آن یهمپوشان زانیم سهیومقا 9119 سال ندکسیترچرایل تالیسپها و کایاکسرپتامد

 .یشکوئ یعل ران. استادراهنما:یا یپزشک علوم انشگاهد ،یکتابدار 

. د اه ش، دانشگاه د ارش  یاس ن ارش کنامه انی. پااد ص ت اق  وزه ح در  یاور  ن ف و  م ل ع  یابیارز   وه ح ن اد ه ن شیپ. 9۳1۳.  ه ت رش ف ، نییرا پ اس
 . یل اک چ  یوروز  ن ا رض دال ب ع؛ استاد مشاور:  ید  م ح ورم ن  یل ع زه م حاستاد راهنما: 

 در مؤثر وعوامل زابل دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا توسط یعلم اطالعات دیتول زانیم یبررس .9۳۳3 اسدزاده، زهرا.
 تهران واحد آزاد دانشگاه ارشد، یان نامه کارشناسیکنون.پا تا سیتأس بدو از اطالعات دیتول شیافزا و کاهش
  شمال.

های آثار پژوهشگران ایرانی: موردکاوی اعضای  گذاری ی همبستگی میان استنادها و نشانه. بررس9۳16 .اسدی، حمیده
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران. استاد راهنما: نادر نقشینه؛ استاد  هیئت علمی دانشگاه تهران. پایان

 مشاور: مریم نظری.

  ه ش ق ن در  ده ش  طرح م یها تیاولو و ازهاین ا ب  یج ن س م ل ع  ه ت رش  یدرس  ه ام رن ب  ییو س م ه و گاهیجا لی. تحل9۳16.  آزاده ،انیاسد
؛ استاد  یل اک چ  یوروز  ن ا رض دال ب ع. استاد راهنما: د اه ش  اه گ ش دان، د ارش  یاس ن ارش کنامه انی. پاور ش ک  یم ل ع  ع ام ج

 . ید  م ح ورم ن  یل ع زه م حمشاور: 

 ریاو ص ت یابیباز  در  یص ص خ ت  یا ه اهگیا پ و  یوم م ع  یو  ج ت س ج  یا وره وت م  ت دق  ه سیا ق م. 9۳1۳.  نین ب ال ام ، یالئ کیدا ق  ید  اس
 ا رض دال ب ع؛ استاد مشاور:  ید  اس دی. استاد راهنما: سعد اه ش، دانشگاه د ارش  یاس ن ارش کنامه انی. پا یوژ  لو یراد

 . یوروز  ن

. 9۳۳3تا  9۳۳3از سال  هیدانشگاه اروم یعلم أتیه یاعضا یعلم داتیتول تیوضع ی. بررس9۳۳۳ .دریح ،یلیاسماع
 قهی. راهنما: صدیرسان و اطالع یتهران، گروه کتابدار  قاتیواحد علوم و تحق ،یدانشگاه آزاد اسالم

 .یرضا نوروز ی، مشاور: عللیمحمداسماع

 ارشد، یکارشناس نامه انیپا. 9۳۳۳-9۳۳3 یها سال یط یفارس یفلسف قاالتم یاستناد لیتحل. 9۳۳1. لقا مه ،یاشتر 
  .یعلوم طاهره: راهنما استاد. یکتابدار  گروه تهران، دانشگاه

و  PubMed  داده گاه یب در دو پاکمر  یآزاد  و درجه ینسب  ،یسنت یهمپوشان یبررس. 9۳13ال. یآباد، ل هیهن یاصغر 
Scopus  یگروه کتابدار تهران،  کیدانشگاه علوم پزش. رانیا ریو م گپرمر  یها  یار میب ینه موضوعیزم ۱در 

 .اورک ید یز جمشیمشاور آمار: روح انگ ک،یب ی، استاد راهنما: محمدرضا علیپزشک
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 علوم یاستناد نامه هینما یرسان اطالع و یکتابدار  یها مقاله یکتابشناخت اطالعات لیتحل .9۳۳5ه. یسم ا،یک اصل
 و یکتابدار  علوم رشته ،یتیترب علوم دانشکده مشهد، یفردوس ارشد، دانشگاه یان نامه کارشناسی. پایاجتماع
 . استاد راهنما: محمد رضا داورپناه.یرسان اطالع

 ،Web of Science یاطالعات گاهیپا سه در یرانیا یعلم مجالت یاستناد لیتحل .9۳۳3 آذر. ،یافتخارخوانسار  
Scopus، Google Scholar. واحد علوم و ی، دانشگاه آزاد اسالمیارشد کتابدار  ینامه کارشناس انیپا ،

 قات تهران.یتحق

 و یپزشک علوم دانشگاه سه یپرستار  ارشد یکارشناس یها نامه انیپا یاستنادها سهیمقا و یبررس. 9۳۳5. نایم افشار،
 .9۳۳۳ -9۳۳3یها سال یط اصفهان و رازیش ران،یا یدرمان یبهداشت خدمات

-9113 یاستنادها اساس بر:یرسان اطالع و یکتابدار  رشته قاتیتحق یموضوع روند یبررس. 9۳۳3. لیاسماع ،یافقه
 گروه تهران، دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. 6336-6333 یها سال در ARIST مجله مقاالت در 6335
  .یباقر  معصومه: راهنما استاد. یکتابدار 

 سازمان یها پژوهشکده یعلم اتیه یاعضا یفن و یعلم اطالعات دیتول یکم تیوضع مطالعه. 9۳۳۳. یکبر  ،یاکبر 
 دانشکده مدرس، تیترب دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا .9۳۳9-9۳۳3رانیا یصنعت و یعلم یها پژوهش

 .یشکوئ یعل: راهنما استاد. یانسان علوم

ه ینما یرانیمحققان ا یدات علمیتول یهم استنادل یو تحل یت علمکزان مشار یم ی. بررس9۳13الهه.  ،یر ینص یاکبر 
. استاد راهنما: یمدرس. گروه کتابدار  تیارشد. دانشگاه ترب یکارشناس نامه انیمر. پایدر حوزه پل ISIشده در 

 محمد حسن زاده. استاد مشاور: ان،یفاطمه زند

دانشگاه )مطالعه  یئت علمیه یعضاا یعلم یزان همکار یبر م یر عوامل اجتماعیتاث یبررس. 9۳۳۳. ، ماکوانیاکمل
زاده؛ استاد یعل در جانیاستاد راهنما ح.دانشگاه کردستانازشد،  یان نامه کارشانسیپا (.دانشگاه کردستان یمورد

 .پور مشاور محمود شارع

  یاس ن ارش کنامه انی. پاور ح م اب ت ک  یاع م ت اج  یا ه ه ک ب ش یها تیوب سا  ید  ن ب ه ب رت و یابی. ارز 9۳19.  ه وم ص ع م ، یاردل ید یام
 . ید  م ح ورم ن  یل ع زه م ح؛ استاد مشاور:  ید  اس دی. استاد راهنما: سعد اه ش  اه گ ش دان، د ارش

 یئت علمیه یاعضا یدات علمیزان تولینترنت بر میر کتابخانه و ایتاث یا سهیمقا یبررس. 9۳۳1. دیحم دی، سیرکاللیام
استاد راهنما: .یو روانشناس یتی، دانشکده علوم تربید بهشتیدانشگاه شهارشد،  یمه کارشناسان نای. پاها دانشگاه

 .یبرز خسرو یاستاد مشاور: فر  ،یآباد فیشر  یید رضایسع

طالعه وضعیت تولید اطالعات علمی اعضای هیات علمی بخش منابع طبیعی )جنگل و مرتع( . م9۳۳۳نه. ی، سکیانصاف
 .انشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه کتابدارید .9۳۳3 - 9۳3۳های  در ایران طی سال

. د اه ش، دانشگاه د ارش  یاس ن ارش کنامه انیران. پایا در  یاس ن ش ش دان و  ات اطالع  م ل ع ینده پژوهی. آ9۳16. ال ه ش ، ییا اب ب
 . یل اک چ  یوروز  ن ا رض دال ب ع ؛ استاد مشاور: ید  م ح ورم ن  یل ع زه م حاستاد راهنما: 
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بررسی تطبیقی بروندادهای تحقیقاتی و دانشگاهی در حوزه مهندسی پزشکی با تاکید بر تحلیل  .9۳19ال. یسه باقری،
پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع  .6396 ات 6336سالهای  چندنویسندگی در پایگاه آی. اس. آی. بین

ل، استاد مشاور یقه محمد اسماعی. استاد راهنما صدد اسالمی ، واحد علوم و تحقیقات تهرانرسانی. دانشگاه آزا
 ن فرد.یفاطمه نوش

( در سال ISCعلوم جهان اسالم ) یاستناد گاهیموجود در پا یفارس اتینشر  یاستناد یبررس. 9۳13ان، نجمه. یباقر 
 . استاد راهنما: جعفر مهراد. یگروه کتابدار  راز،یارشد، دانشگاه ش ینامه کارشناس انی. پا9۳۳۳-9۳۳۳ یها

  .9۳۳5-9۳۱1 یدامپرور  حوزه یپژوهش یها طرح در یاطالعات منابع از استفاده تیوضع یبررس. 9۳۳۳. آذر ،یار یبخت

  یدار  اب ت ک  یا ه روه گ  ی م ل ع  ات ی ا ه ض اع  ی ش ژوه پ -  ی م ل ع  یا ه  ت ی ال ع ر ف ذار ب رگ ی اث ت  ل وام ع  ی ررس ب. 9۳۳9. ا یور، رو پ  رات ب
  ی ت داش ه ب  ات دم و خ  ی ک زش پ  وم ل ع  اه گ ش دانارشد،  یان نامه کارشناسی. پا ان آن  اه دگ یاز د  ران یا  ی ت دول  یا ه اه گ ش دان

اد  ت اس ، ی ن ی س اح آغ  ه اطم اور ف ش اد م ت اس ، ی ا طالچ م ا ه م ن اد راه ت اس. ی ان رس  و اطالع  ت یر  ید م  ده ک ش ، دان ران یا  ی ان درم
 . ی ان کرگ  ید  اس  ه اطم داور ف

 گاهیپا در یسنج اطالع و یسنج علم ،یسنج کتاب یها حوزه در شده دیتول یعلم انتشارات یبررس. 9۳۳1. رباب رپور،یبرا
ان یپا. یعلم داتیتول یابیارز  در ها آن یمرزبند  و حوزه سه نیا نیب تشابهات و زاتیتما افتنی منظور به الوگید

 عصاره. دهیفر  :راهنما استاد. چمران دانشگاه ،یکتابدار  ارشد یکارشناسنامه 

 ISI در مقاله یدارا یعلم ئتیه یاعضا یعلم داتیتول و ارتباطات در نترنتیا از استفاده یبررس. 9۳۳۱. لوفرین ،رهمندب
 .جوکار عبدالرسول: راهنما استاد. رازیش دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. رازیش دانشگاه در

 -9۳۳3سالهای  ررسی میزان تولید علم اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی در . ب9۳۳۳، زهرا. یبصر 
ستاد . ارسانی انشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شمال، دانشکده علوم انسانی، گروه کتابداری و اطالع.9۳۳3

 .الریجانی الله حسن حجتراهنما:

 استناد زانیم بر آن ریتاث و ISI مجالت در شده منتشر یرانیا مقاالت در یفیتال هم تیوضع یبررس. 9۳۳۳. سولماز ،ییبقا
  زاده. حسن محمد استاد راهنما:. مدرس تیترب دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. مقاالت نیا به

 در  وس وپ ک اس گاهیپا در یمیوشیب  وزه ح در رانیا  ران گ ش ژوه پ  یم ل ع  یار  ک م ه تیوضع  یررس ب. 9۳16ه. یسم ، ان غ م  ازاده ن ب
؛  یل اک چ  یوروز  ن ا رض دال ب ع. استاد راهنما: د اه ش، دانشگاه د ارش  یاس ن ارش کنامه انی. پا6396-9113 یا ه ال س  ه ل اص ف

 . ید  اس دیاستاد مشاور: سع

 نامه انیپا. یفارس یپزشک یادوار  اتینشر  یبرخ در مقاالت یاستنادها لیتحل و هیتجز . 9۳3۱. ترایم ،یشمها یبن
 .یپزشک یرسان اطالع و تیر یمد دانشکده ،یرسان اطالع و یکتابدار  علوم ارشد یکارشناس

 اطالعات مؤسسه در شده هینما یانر یا یعلم یها مجله یالملل نیب یر یپذ تیرؤ زانیم یبررس. 9۳۳۳ ت.یهدا بهروزفر،
 مشهد. استاد یفردوس ارشد، دانشگاه یان نامه کارشناسی.پا6333-6333 یها سال طول در یآ اس یآ یعلم

 .یفتاح اله رحمت داورپناه؛ استاد مشاور: محمدرضا راهنما:
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 سال انیپا تا 9۳۳9 لسا از مشهد یپزشک علوم دانشگاه یپژوهش یها طرح یاستناد لیتحل .9۳۳3 وا.یش بوستان،
 مشاور: ؛ استادیر یحر  نجال راهنما: قات. استادیتحق و علوم آزاد ارشد، دانشگاه یان نامه کارشناسی. پا9۳۳۱

  ل.یاسماع محمد قهیصد

 و یپزشک علوم دانشگاه یعلم اتیه یاعضا یعلم اطالعات دیتول یکم تیوضع مطالعه. 9۳۳5. نیحس محمد گلو،یب
: راهنما استاد. مدرس تیترب دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. ۳۱-3۳ز یتبر  یماندر و یبهداشت خدمات
  .یر یحر  زیمهرانگ

 ارشد، دانشگاه آزاد یان نامه کارشناسی. پا9۳۳۳ تا 9۳5۳ سال از کتاب دیتول در یرانیا زنان . نقش9۳۳۳ فرزانه. پارسا،
  .یحر  عباس مشاور: ؛ استادیخسرو  برزیفر  راهنما: قات. استادیتحق و علوم

 چمران دیشه دانشگاه یوروانشناس یتیترب علوم مجله یواستناد یفیتوص یلیتحل. 9۳۳5. پرستو ،یمحمد  ییپارسا
 یمرتض راهنما: اهواز. استاد چمران دیشه دانشگاه ارشد، ینامه کارشناس انیپا .9۳۳۳-9۳59 یها سال یاهوازط

  .یکوکب

 هیتغذ یبهداشت وعلوم هیتغذ یها رشته ارشد یکارشناس یها نامه انیپا یمحتوا لیتحل. 9۳۳3. میمر  ،یپورثان
 نهیدرزم یپژوهش یها تیاولو به پرداختن ازنظر ها آن سهیومقا تهران ،یبهشت دیشه یپزشک علوم یها دردانشگاه

 .دایهو ران. استاد راهنما: دکتریا یدانشگاه علوم پزشک. هیتغذ

 تیترب دانشگاه هیپا علوم دانشکده النیالتحص فارغ یها نامه انیپا ماخذ یناداست لیتحل. 9۳۳5. الهه پورشعرباف،
 طاهره: راهنما استاد. مدرس تیترب دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. 9۳۳۱-9۳3۳ یها سال در مدرس

 .یعلوم

 و علوم واحد یاسالم آزاد دانشگاه یعلم اتیه یاعضا یعلم اطالعات دیتول تیوضع . مطالعه9۳۳6. لیاسماع ،یپوالد
  کنام.ین مهرداد ؛ استاد مشاور:یر یحر  نجال راهنما: قات. استادیتحق و علوم آزاد دانشگاه .۳9 -۳6 قاتیتحق

ان یپا. یرسان اطالع و یکتابدار  یها مقاله یاستنادها یسودمند  سطح و نوع الگو، مطالعه. 9۳۳۳. حهیمل زاده، تردست
 اله رحمت مشاور: ؛ استادیانید نیحس راهنما: محمد استاد مشهد. یوسفرد دانشگاه ارشد، ینامه کارشناس

 .یفتاح

  وم ل ع  اه گ ش دان  یا ه ده ک ش دان  ی م ل ع  ات ی ه ءا ض اع  ی ش ژوه و پ  ی م ل ع  یا ه ت ی ال ع ف  یا ه س یا ق م  ی ررس ب .9۳۳9 .ن ی م ی ، س یاون ع ت
 یکارشناس ه ام ن ان یا پ.9۳۳1و  9۳۳۳  یا ه ال در س  ید  ن ب ه ب ظور رت ن م  ه ب  ران یا  ی ان درم  ی ت داش ه ب  ات دم و خ  ی ک زش پ

اد  ت اس . ی ک زش پ  ی ان رس  و اطالع  ت یر  ید م  ده ک ش ، دان ران یا  ی ان درم  ی ت داش ه ب  ات دم و خ  ی ک زش پ  وم ل ع  اه گ ش دانارشد، 
  .ر ی گ ه وش گ  ن ید ال رف اور اش ش اد م ت اس ،زاده ان م ل س  ن ی س ا ح م ن راه

. سایتهای دانشگاههای علوم پزشکی کشور بر اساس شاخصهای وب سنجی تبه بندی وب. ر 9۳13ه. ی، رقیتفرج
استاد .انشگاه علوم پزشکی و وخدمات بهداشتی درمانی تهران ، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکید

 .صدقی ؛ استاد مشاور مسعود رودباری راهنما شهرام
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التحصیالن رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع  های فارغ  نامه حلیل استنادی ماخذ پایان. ت9۳13د. ی، مجیتفرق
 – 9۳۳۱کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول در طی سالهای 

زاده ؛ استاد مشاور  ستاد راهنما عبدالحمید معرف. ا،واحد علوم و تحقیقات خوزستاندانشگاه آزاد اسالمی. 9۳۳۳
 .فریده عصاره

 تیر یمد یها رشته) ارشد یکارشناس یها نامه انیپا در اثرگذار منابع نییتع و یاستناد لیتحل .9۳۳9 .یکبر  ،یر یدل یتفکر 
ان ی. پا9۳۳3-9۳۳5 یها سال در یدبهشتیشه هدانشگا یتیترب علوم دانشکده( بزرگساالن یسوادآموز  و یآموزش

 زهرا مشاور: ؛ استادیالحوائج باب مهیفه راهنما: قات. استادیتحق و علوم ارشد، دانشگاه آزاد ینامه کارشناس
  .یاباذر 

 سه یعلم ئتیه یاعضا توسط شده دیتول یپزشک ستیز  و یپزشک اطالعات یکّم  یبررس. 9۳۳۳ نا.یم ،یفرح یتوسل
  ارشد. یکارشناس نامه انیپا .9۳35 -۳3 یها سال یط یبهشت دیشه و رانیتهران، ا یپزشک ومعل دانشگاه

 نامه انیپا. 9۳۳1 سال انیپا تا انتشار آغاز از کتاب فصلنامه یفیتال مقاالت یاستناد لیتحل. 9۳۳9. افسانه ،یخان یمور یت
  .یحر  عباس: راهنما داستا. قاتیتحق و علوم واحد یاسالم آزاد ارشد، دانشگاه یکارشناس

 ۀدر رشت رانیا یدولت یها دانشگاه یعلم أتیه یاعضا یعلم یها شیگرا ییبازنما. 9۳19پور، افسون.  ثابت
و  یارشد، دانشگاه تهران، گروه کتابدار  ینامه کارشناس انی. پادانش ۀنقش نیتدو کردیبا رو یرسان واطالع یکتابدار 
 نه.ی، استاد مشاور: نادر نقشییفدا . استاد راهنما: غالمرضایرسان اطالع

 و یپزشک علوم دانشگاه یپزشک دانشکده یعموم یدکتر  دوره یها نامه انیپا ماخذ یاستناد لیتحل. 9۳۳۳. حسن جاهد،
 علوم دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. ۳6-9۳3۳ یها سال در یبهشت دیشه یدرمان ،یبهداشت خدمات

 .یفشارک محمد: اهنمار  استاد. تهران ران،یا یپزشک

 نیب نسیآوسا وب گاهیچمران در پا دیپژوهشگران دانشگاه شه یعلم یدادها سنجش برون. 9۳19جعفرزاده، صدیقه. 
. ها آن یسندگینو هم یها شبکه لیو تحل میو ترس یسنج علم یها بر اساس شاخص 6399تا  9113 یها سال

ید چمران اهواز. راهنما: غالمرضا حیدری، مشاور: فریده پایان نامه کارشناسی ارشد، کتابداری، دانشگاه شه
 عصاره. 

 شهر یها دانشگاه حقوق یدکترا یها نامه انیپا مآخذ در منابع انواع حضور زانیم مطالعه .9۳۳۱ نرگس. زاده، یجعفرعل
  .شمال تهران آزاد ارشد، دانشگاه یان نامه کارشناسیر. پایاخ سال ده در تهران

 اتینشر   یاد ن ت اس  یا ه زارش گ  اس اس ر ب  یاد ن ت اس-ود خ و  الت ج م تیفیک نیب  طه راب  یررس ب. 9۳16ه. نیسک ، یر  ف ع ج
. استاد راهنما: د اه ش، دانشگاه د ارش  یاس ن ارش کنامه انی(. پاISC )الم اس  ان ه ج  وم ل ع  یاد ن ت اس گاهیپا  یارس ف
 . ید  اس دیاستاد مشاور: سع ؛ یل اک چ  یوروز  ن ا رض دال ب ع

 یانسان علوم یها دانشکده یعلم اتیه یاعضا یعلم داتیتول در اتینشر  کاربرد یبررس. 9۳۳۳. فاطمه ،یجعفر 
 گروه تهران، دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. 633۳-911۳ یها سال یط رازیش و تهران یها دانشگاه

  .این میفه فاطمه: راهنما استاد. یکتابدار 
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ساله  5 یک دوره زمانیران در یا یعلوم پزشک یدانشگاهها یدات علمیدر تول ویاثر مت یررس. ب9۳۳1جالل زاده، سارا. 
 یارشد کتابدار  یان نامه کارشناسی. پاWeb of Scienceدر  یدانشگاه یتوسعه پژوهش یبراساس شاخصها

ن یگلو. مشاور: غالمحسین بیع، محمد حسی: عبدالناصر رفز. استاد راهنمایتبر  یدانشگاه علوم پزشک یپزشک
 .یحیتسب

بررسی وضعیت بروندادهای پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده های داروسازی تهران بر . 9۳۳۳جلیلی باله، مرجان. 
، واحد تهران ی. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی، دانشگاه آزاد اسالمhاساس شاخص 
  .زهره میرحسینیشمالبه راهنمایی 

. یاستناد یا مطالعه: یرسان اطالع و یکتابدار  یا رشته نیب و یا رشته درون روابط. 9۳۳۳. رضا دیحم ،یئمهمو یجمال
  .یحر  عباس: راهنما استاد. یکتابدار  گروه تهران، دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا

 یط تهران دانشگاه یکشاورز  دانشکده یعلم اتیاعضاءه یعلم دیتول در مؤثر عوامل یبرخ. 9۳۳1. زاده عتیشر  ید یجن
 هوشنگ: راهنما استاد. یکتابدار  گروه تهران، دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. 9۳۳۳ـ9۳۳۳ یها سال

  .یروانیا

 بعر  اتیادب و زبان یدکترا و ارشد یکارشناس یها نامه انیپا مآخذ یاستناد لیتحل .9۳۳۳ زهرا. ،یآباد نجف یچاوش
 آزاد ارشد، دانشگاه یان نامه کارشناسی. پا9۳۳3-9۳۳3 یها سال اصفهان دانشگاه یخارج یها زبان دانشکده

 .یزیر  یاشرف حسن مشاور: ؛ استادیشعبان احمد راهنما: همدان. استاد

 دانشکده دارش یکارشناس یها نامه انیدرپا استناد مورد نیالت یادوار  اتینشر  یهمپوشان زانیم. 9۳۳9. زهره ،یچراغ
 آن یمرکز کتابخانهدر  موجود اتیبانشر  9۳۳3ور سالیشهر  انیپا الزهرا تا دانشگاه یوروانشناس یتیترب علوم

  .ییشکو یاستاد راهنما: عل .مدرس تیترب ارشد، دانشگاه یان نامه کارشناسیپا. دانشگاه

 مدارس و ها گروه یها تیسا وب در ییمحتوا تنوع و یوب یهمبستگ ریتأث بیضر  زانیم ی. بررس9۳۳5 سه.ینف ز،یچنگ
  تهران دانشگاه ارشد، یان نامه کارشناسیجهان. پا یکتابدار 

نامه انی. پاد اه ش  اه گ ش دان  ع ام ج  طرح  یا ه ده ک ش دان در  یات اطالع یها گاهیپا از  اده ف ت اس لی. تحل9۳19.  یر  ب ک ، زاده م ات ح
 . ید  اس دی؛ استاد مشاور: سع ید  م ح ورم ن  یل ع زه م ح. استاد راهنما: د اه ش  اه گ ش دان، د ارش  یاس ن ارش ک

 سندگانینو با یا. اس. یآ مشترک مقاالت نیتدو در یرانیا سندگانینو یهمکار  عوامل یبررس. 9۳۳۱. ایگو ،یرچیحر 
. یکتابدار  گروه تهران، هدانشگا ارشد، یکارشناس نامه انیپا. یالدیم 633۳ سال در یتجرب علوم حوزه در یخارج
  .یباقر  معصومه: راهنما استاد

 یط زیتبر  دانشگاه یانسان علوم حوزه یعلم اتیه یاعضا یعلم داتیتول یبررس. 9۳۳۳. دهیها، کمند زاده حسن
 غالمرضا: راهنما استاد. یکتابدار  گروه تهران، دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. 9۳۳3 -9۳۳9 یها سال

  .ییفدا
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 و برادفورد ننوقا اساس بر رازیش دانشگاه علوم دانشکده نیالت هسته اتینشر  درباره یپژوهش. 9۳۳3. نیافش ،پور یحمد 
. رازیش دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. 9115-6333  یها سال در دانشکده آن محققان و استادان دگاهید

 مهراد. جعفر: راهنما استاد

دانشگاه  یعلم أتیه یاعضا یپژوهش یور  و بهره یاصالت دانشگاه نیرابطه ب ی. بررس9۳۳۳ .السادات هیمهد ،یدر یح
 یی. راهنما: فدایو اطالع رسان یگروه کتابدار  ،یتیو علوم ترب ی. دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسزدی

 .یرضا نوروز ی،مشاور: علیعراق

علم اطالعات و  ی حوزه یفیمقاالت تأل سندگانینو یرفتارها یو استناد یلیتحل ی. بررس9۳19پناه، زهرا.  یدر یح
پژوهش  کی جیها با نتا آن ی سهیو مقا 9۳۳1 -9۳۳۱ یها سال یط یدر مجالت معتبر فارس یشناس دانش

 یده عصاره، مشاور: مرتضید چمران اهواز. راهنما: فر یدانشگاه شه یارشد کتابدار  یان نامه کارشناسی. پایقبل
 .یکوکب

 یران و کشورهایگاه ایبر جا ید یسندگان حوزه نفت با تأکینو یبروندادها یم ساختار علمی. ترس9۳۳1. ، روح الهیخادم
دانشگاه  یارشد کتابدار  یان نامه کارشناسی. پا6331تا  9113 یعلوم در سالها یه استنادیگاه نمایُاپک در پا

 یگدلیده عصاره، مشاور: زاهد بید چمران اهواز. راهنما: فر یشه

 استاد. یکتابدار  تهران،گروه دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. زانیالم در یاستناد لیتحل. 9۳۳۳. مسعود ،خاکسار
  .یحر  عباس: راهنما

 یحوزه نانو جمهور  یدات علمیتول یو هم استناد یسندگیت انتشار، هم نوی. مطالعه وضع9۳13خدادوست، رضا. 
استاد راهنما: محمد حسن  ،یمدرس، گروه کتابدار  تیدانشگاه ترب ارشد، یکارشناس ۀنام انی. پارانیا یاسالم
 زاده.

 علوم دانشکده ارشد یکارشناس النیالتحص فارغ یها نامه انیپا مآخذ یاستناد لیتحل. 9۳۳۳. درضایحم تاج، یخسرو 
 آزاد دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. 9۳۳۱-9۳۳3 یها سال در اصفهان دانشگاه یروانشناس و یتیترب

  .یحر  عباس: راهنما استاد. یکتابدار  شمال، گروه تهران واحد یاسالم

  ی ان رس  و اطالع  یدار  اب ت ک  وم ل ع  یا ه  ه ل ج م  ده ر ش ش ت ن م  یا ه  ه ال ق در م  وب  ع اب ن م  ه ا ب اده ن است  ی ررس . ب9۳۳۳خمسه، اصغر. 
. گروه ییارشد. دانشگاه عالمه طباطبا یان نامه کارشناسی. پا633۳ -6335  یا ه ال س  یط  ی. آ . اس یود در آ وج م

 .یزجید یجالل یزاده. استاد مشاور: عل ی. استاد راهنما: زهرا موسو یکتابدار 

تحلیل پیوندهای وب سایت های انجمن های بین المللی شیمی با استفاده از روش وب . 9۳۳۳خوشنودی، آزاده. 
به ، ، واحد تهران شمالیناسی ارشد رشته کتابداری و اطالع رسانی، دانشگاه آزاد اسالمسنجی. پایان نامه کارش

 .راهنمایی فرشته سپهر

ان ی. پا] ران ه ر ت ه ش  ی ت دول  یا ه اه گ ش دان  ی م ل ع  ات ی ه ءا ض اع  ی ش ژوه پ  زه ی گ ران ر ب وث م  ل وام ع  ی ررس ب. 9۳۳۳. ر اص ، ن واه رخ ی خ
  . ید  ن ب  ش ق ن  ک ام ی اور س ش اد م ت ا؛ اس آق  آل  ده یر  ا ف م ن اد راه ت اس، ن د روده واح آزاد  اه گ ش دانارشد،  یکارشناس نامه
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ارشد،  یان نامه کارشناسیپا .مشهد یفردوس دانشگاه یکشاورز  یها نامه انیپا یاستناد لیتحل. 9۳۳5. اعظم ،یر یدب
  داورپناه محمدرضا ؛ استاد مشاور:یانید نیمحمدحس راهنما: استاد .مشهد یفردوس دانشگاه

 ریاخ دهه دو در یفناور  و علوم یها نهیزم در یفارس یتخصص مرجع منابع انتشار روند یبررس. 9۳۳1. سهینف فر، یدر 
  مشهد. یفردوس ، دانشگاهارشد یان نامه کارشناسیپا (.9۳5۳ -۳۳)

ارشد علوم  یارشناسک یان نامه هایتمام متن در پا یاطالعات یگاه هایناد به پازان استیم ی. بررس9۳13. تایآناه ،یدشت
 یکارشناس نامه انی. پا9۳۳۳تا  9۳۳۱ ین سال هایشهر تهران ب یدولت یدانشگاه ها یو اطالع رسان یتابدار ک

 .حسن زاده استاد مشاور: محمد ان،ی: فاطمه زندنما. استاد راهیمدرس. گروه کتابدار  تیارشد. دانشگاه ترب

 جادیا یبرا یشنهادیپ نمونه ارائه و یدانشگاه یها کتابخانه یها تیسا وب در یوندشناسیپ. 9۳۳۱. فائزه ،یدلقند 
  رخ.یپر  یمهر  راهنما: مشهد. استاد یارشد، دانشگاه فردوس یان نامه کارشناسیوندها. پایپ

. مصر و یسعود عربستان ،هیترک ران،یا در یرسان العاط و یکتابدار  یعلم اطالعات دیتول سهیمقا. 9۳۳۳. نیر یش دهقان،
 و تیر یمد دانشکده ران،یا یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا

 .یطالچ هما: راهنما استاد. رانیا یرسان اطالع

 روش با رانیا در یپزشک علوم یها دانشگاه یها تیسا وب استفاده تیقابل سنجش .9۳۳۳ کا.ی، ملیمیابراه دهقان
  الزهرا. دانشگاه ارشد، یان نامه کارشناسیمناسب. پا یالگو  ارائه و یسنج وب

-9113 یسالها یالوگ طیدا یگاه اطالعاتیران در پایا یقات مهندسیتحق یم نقشه علمی. ترس9۳۳1سه. یدهقانپور، نف
ده عصاره، یفر ، یمظفر چشمه سهراب، استاد راهنما یارشدکتابدار  یان نامه کارشناسی. دانشگاه اصفهان، پا633۳

 .ین مولو یمشاور: حس

 یاستناد هینما) یالملل نیب یها پژوهش در یرانیا پژوهشگران یعلم مشارکت یالگوها مطالعه. 9۳۳۳. فرشته ،گاه دهید
  .رازیش دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. 633۳-911۳ یها سال یط( علوم

  ه ب  ی ج ن س  وب  یا ه اس ی ق م  اس ر اس ب  ان ه ج  ی یذا غ  ع یا ن و ص  وم ل ع  ات س وس م  یا ه ت یا س  د وب ون ی پ  ل ی ل ح . ت9۳13م. ی، مر یراث 
 یان نامه کارشناسی. پاور ش ک  ی یذا غ  ع یا ن و ص  ه یذ غ ت  ات ق ی ق ح و ت ت ی ت س ان  ت یا س  وب  یرا ب  یاد ه ن ش ی پ  یو  گ ال  ه ظور ارائ ن م

. استاد مشاور: زهرا یزجید یجالل ی. استاد راهنما: علی. گروه کتابدار ییارشد. دانشگاه عالمه طباطبا
 .زاده یموسو 

 یسازندگ جهاد وزارت پوشش تحت قاتیتحق موسسات مراکزو هسته یادوار  اتینشر  نییتع. 9۳۳3. یعل رادباوه،
  .ها آن یسودمند -نهیهز  مطالعه و( یمهندس یوفن یساز  سرم ،یدامپرور  مراتع، و جنگل ،یزدار یآبخ)

 یپزشک علوم دانشگاه یعلم اتیه یاعضا یعلم اطالعات دیتول یکّم  تیوضع یبررس. 9۳۳9 .محمدرضا رامشک،
  تهران. دانشگاه ارشد، یان نامه کارشناسیپا .9۳۳1 9۳۳۱ یها سال یط کاشان یدرمان ،یبهداشت وخدمات

 ینامه کارشناس انیپا. دهخدا نامه لغت ییایجغراف اعالم یها مدخل در استناد تیوضع یبررس. 9۳۳۳. زهرا فرد، زاده عیرب
 .یقطب نیمیس مشاور: استاد ؛یقیحق : محمودراهنما استاد .یکتابدار  رشته تهران، دانشگاه ارشد،
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ن یاطالعات در ب یمباحث فناور ش به یو گرا یپژوهش یها تیفعال یل موضوعیتحل. 9۳۳1. ، بتولیآباد ضیف انیرجب
ام نور. مرکز یدانشگاه پارشد،  یان نامه کارشناسی. پارانیا یرسان و اطالع یرشته کتابدار  یعلم أتیه یاعضا

 :مقدم؛ استاد مشاور فیشر  یهاد :ستاد راهنما، ایانرس و اطالع یمشهد. دانشکده هنر و رسانه. گروه کتابدار 
 .اکبر پوراحمد یعل

 مجالت در کور نیدابل یا فراداده عناصر از استفاده زانیم و یسنج وب رابطه یبررس. 9۳۳5 رضا. ،بگلو یرجبعل
 دانشگاه ،یکتابدار  ارشد یکارشناس نامه انیپا .یرسان اطالع و یکتابدار  علوم رشته در آزاد یدسترس یکیالکترون

 جوکار. راهنما: عبدالرسول استاد راز.یش

 یط ISI یالملل نیب و یمل سطوح در رازیش دانشگاه یعلم اتیه یاعضا یعلم داتیتول یبررس. 9۳۳۳. مهرزاد ،یرحمان
  .اهواز یاسالم آزاد دانشگاه. ارشد یکارشناس نامه انیپا. 9۳۳3-9۳۳1 یها سال

گذار وب و  ریعامل تأث یبا استفاده از روش ها رانیصنعت فوالد ا یتهایوب سا وندیپ لیتحل. 9۳۳1فاطمه.  ،یمیرح
دانشگاه اصفهان. راهنما:  یو اطالع رسان یارشد رشته علوم کتابدار  ینامه کارشناس انی. پایخوشه ا یه بند دست

 . یعاصفه عاصم

 یفردوس دانشگاه یعلم ئتیه اعضاء دگاهید از یعلم یهمکار  بر موثر عوامل ریتاث زانیم یبررس. 9۳۳۳. هیمار  ،یمیرح
 محمد مشاور: . استادیفتاح اله رحمت راهنما: استاد. مشهد یفردوس ارشد، دانشگاه یکارشناس نامه انیپا. مشهد

 داورپناه.  رضا

 علوم یها دانشگاه یپژوهش یعلم مجالت درمقاالت، ینترنتیا منابع استناد به تیوضع ی. بررس9۳۳۱. بایفر  رخش،
: استاد راهنماران. یا یارشد، دانشگاه علوم پزشک یان نامه کارشناسیپا .۳1 ۳9 یها کشوردرسال یپزشک

  .گیب یعل محمدرضا

 مدرس تیترب دانشگاه یکشاورز  دانشکده یعلم اتیه یاعضا یعلم داتیتول تیوضع یبررس. 9۳۳۳. وشیپر  ،یرستم
 ا.ین یاحینصرت ر : راهنما استاد. مدرس تیترب دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. 9۳۳3-9۳۳5

مدرس.  تیدانشگاه ترب یدانشکده علوم انسان یدکترا ینامه ها انیپا یاستناد بسامد  لی. تحل9۳۳۳رضازاده، الهام. 
استاد مشاور:  ان،ی. استاد راهنما: فاطمه زندیمدرس. گروه کتابدار  تیارشد. دانشگاه ترب یکارشناس نامه انیپا

 محمد حسن زاده.

 از یرسان اطالع و یکتابدار  التمج در یفارس یعلم یها شیهما مقاالت به استناد زانیم یبررس .9۳۳۳ رضازاده، زهرا.
 راهنما: شمال. استاد تهران آزاد ارشد، دانشگاه یان نامه کارشناسی. پایاستناد لیتحل: 9۳۳5 تا 9۳۳5 سال

  پاکدامن. نشانه مشاور: اقبال؛ استاد یبن دیناه

 یسال ها یط دانشگاه الزهرا یعلم أتیه یاهضا یعلم داتیتول تیوضع یبررس. 9۳13نب. ی، ز یالالن یرضاقل
ا یراهنما: رو، دانشگاه الزهرا،  یتابدار کارشد  یارشناسکان نامه ی. پاداتیعوامل موثر بر تول یو بررس 9۳۳۱-9۳۳۳
 .کامران ییآقاکربال معصومه برادر، 
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 های هوشمند تحلیل . تحلیل روند پژوهش و نوآوری در حوزه نرم رایانش با استفاده از روش9۳1۳رضاقلی نژاد، سینا. 
های اجتماعی. پایان نامه مهندسی فناوری اطالعات، دانشگاه تربیت مدرس. استاد راهنما: غالمعلی  شبکه

 منتظر. 

. ور ش ک  یا ه اه گ ش دان و  ران گ ش ژوه پ  یش ژوه پ  یور  ره ه ب یابیارز   یا ه ص اخ ش  یج ن ارس ب ت اع و  ییا اس ن ش. 9۳19نا. یم ، ییا رض
 . ید  اس دی؛ استاد مشاور: سع یل اک چ  یوروز  ن ا رض دال ب ع. استاد راهنما: د اه ش  اه گ ش دان، د ارش  یاس ن ارش کنامه انیپا

گاه یدر پا شده دهیچک مقاالت هسته اتیونشر  موضوعات نییوتع یموضوع روند ی. بررس9۳۳6. فاطمه افخم، ییرضا
 ران.یا یپزشک علوم دانشگاه رشد،ا ینامه کارشناس انیپا .9113 -91۳3 یها سال نیب -زایل

 دانشگاه یانسان علوم دانشکده یعلم اتیه یاعضا یعلم اطالعات دیتول تیوضع یبررس. 9۳۳1. اصغر یعل ،یرضو 
: راهنما استاد. یانسان علوم دانشکده مدرس، تیترب دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا(. ۳6-۳۳) مدرس تیترب
  .ییشکو یعل

 یان نامه کارشناسیپا ،(۳1-۳3) ۳3 دهه در نوجوان و کودک اتیادب آثار خلق در زنان نقش یبررس .9۳۳3 فاطمه. ،یرفع
  .ینیرحسیم زهره مشاور: دوستدار. استاد ییحی راهنما: قات. استادیتحق و علوم آزاد ارشد، دانشگاه

براساس سنجش  رانیا یو مهندس یگروه فن یعلم های قطب بندی و رتبه یقیتطب یابیارز  .9۳16نژاد، علی.  رمضان
، دانشگاه شاهد، رشته علم سنجی، راهنما: عبدالرضا نوروزی چاکلی، مشاور: و فناورانه یعلم هاییتوانمند 

 حمزه علی نورمحمدی. 

 یروانشناس و یتیترب علوم دانشکده و یانسان علوم و اتیادب دانشکده نیالت هسته اتینشر  نییتع. 9۳۳9. ریجهانگ رنجبر،
. 6336 سال ها دانشکده یعلم اتیه یاعضا نظرات و برادفورد قانون از بااستفاده کتابخانه در رازیش شگاهدان
  .یاتیح ریزه: راهنما استاد. رازیش دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا

 با رانیا یفناور  و قاتیعلوم،تحق وزارت پوشش تحت یها دانشگاه یها تیسا وب وندیپ لیتحل. 9۳۳۳. نرگس ،یتیروا
 یان نامه کارشناسی. پایدوبعد  نقشه میترس و یا خوشه یبند  دسته وب، رگذاریتأث عامل یها روش از استفاده

  .یفتاح اله رحمت مشاور: ؛ استادیانید نیحس محمد استاد راهنما: مشهد، یفردوس ارشد، دانشگاه

 قیطر  از رانیا یپزشک علوم دانشگاه یپزشک دانشکده انار یدانش و استادان یعلم برونداد یابیارز . 9۳۳۳ ال.یل روستاآزاد،
 محمدرضا راهنما: ران. استادیا یپزشک علوم ارشد، دانشگاه یان نامه کارشناسیرش. پایه شاخص یر یگ اندازه

 .ید یجمش زیانگ روح مشاور: گ ؛ استادیب یعل

 یاسالم آزاد و مدرس تیترب یها دانشگاه ینانسا علوم یدکترا یها نامه انیپا یاستناد لیتحل. 9۳۳3. درضایحم ،یائیرو
 استاد. مدرس تیترب دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. 9۳۳5-9۳۳3 سال یانسان علوم مختلف یها رشته در

  .یشکوئ یعل: راهنما
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 یها  ها و موسسه  دانشگاه یو فناور  یعلم یبروندادها نیب یفیو ک یروابط کّم  لیتحل. 9۳16ریاحی اصل، جواد. 
. دانشگاه شاهد، گروه کتابداری، رشته علم سنجی، راهنما: عبدالرضا نانو یدر حوزه علم و فناور  رانیا یقاتیتحق

 علی نورمحمدی.  نوروزی چاکلی، مشاور: حمزه

 دانشگاه یکتابدار  ارشد یکارشناس یها نامه انیپا در نیالت یادوار  اتینشر  کاربرد زانیم یبررس. 9۳۳6. نصرت ا،ین یاحیر 
دانشگاه تربیت مدرس، گروه  .9۳۳9-9۳۳۱ سال از( رازیش و رانیا یپزشک علوم تهران، مدرس، تیترب)

 کتابداری، استاد راهنما: طاهره علومی.

 یپزشک علوم دانشگاه یها کتابخانه در یخارج یادوار  اتینشر  نیعناو یهمپوشان زانیم یبررس. 9۳۳۳. هیرق پور، زارع
 .9116-9113 یها سال رازیش شهر در بعهتا یها مارستانیب و رازیش

 یعلم های و نفوذ مقاله تیفیک یابیارز  هایو شاخص ارهایمع سنجیو اعتبار  ییشناسا. 9۳16زارعین بین آبادی، الهه. 
 سنجی، راهنما: حمزه علی نورمحمدی ، مشاور: . دانشگاه شاهد، رشته علمرانیدر ا ای در حوزه دانش هسته
 لی. عبدالرضا نوروزی چاک

-9۳۳۳یها سال یکم یبررس: یعلم تعااطال دیتول و رازیش ه گادانش یعلم أتیه اعضاء. 9۳۳1  .میمر  ،یزاهدان زاهد
 مهراد. جعفر: راهنما استاد. رازیش دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. 9۳31

 دیشه دانشگاه .۳5 33 یها لرازدرسایش دانشگاه یوانسان یاجتماع علوم مجله یاستناد یبررس. 9۳۳۳. فاطمه ،یزند 
  اهواز. چمران

 دانشگاه یاقتصاد علوم دانشکده ارشد یکارشناس یها نامه انیپا مآخذ یاستناد لیتحل .9۳۳6 ن.یحس محمد ،یزند 
 شمال. تهران آزاد ارشد، دانشگاه یان نامه کارشناسیپا .9۳۳9-9۳۳5 یها سال در ییطباطبا عالمه

 یدولت یها دانشگاه یکشاورز  یها رشته یعلم أتیه یاعضا یدات علمیتول یا سهیمقا ی مطالعه. 9۳۳1. میزنگنه، مر 
ام نور، مرکز مشهد، یدانشگاه پارشد،  یان نامه کارشناسیپا. 9۳۳۳تا  9۳3۳ یسالها یاستان خوزستان ط

 .ین قاسمیحس یعل؛ استاد مشاور: یگدلیزاهد باستاد راهنما: .یدانشکده هنر و رسانه، گروه کتابدار 

  وزارت  ه ع اب ت  یا ه اه گ ش دان  یا ه ه ان خ اب ت ک یها تیوب سا در ید یکل  ات م ل ک  م راک ت  ش ج ن س. 9۳16.  ادات س ورا طه د، اج س
. استاد راهنما: د اه ش، دانشگاه د ارش  یاس ن ارش کنامه انی. پا ران ه ت ر ه ش در ر ق ت س م  یاور  ن ف و قاتیتحق ، وم ل ع
  .ید  اس دی؛ استاد مشاور: سع ید  م ح ورم ن  یل ع زه م ح

 یرسان اطالعو  یکتابدار مقاالت مجالت  ینترنتیا یاستنادها یدار یپاو  یر یپذ دسترس. 9۳۳۳ .ی، علیموسو  سادات
شده در  هینما( Sage) جیسو  (ScienceDirect) رکتیدا نسیسا( و Emeraldامرالد ) یاطالعات یها گاهیپا
مقدم؛ استاد  فیشر  یهادنور مشهد. استاد راهنما:  امیپارشد، دانشگاه  یکارشناسنامه  انیپا(.  ISI) یآ.اس.یآ

 .یلیدل دیحممشاور: 
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 ،یتیترب علوم رشته سه یعلم یها مجله در ها نامه انیپا از استفاده زانیم یقیتطب یبررس. 9۳۳۳. محمود ،یساالر 
 راهنما: مشهد. استاد یفردوس ارشد، دانشگاه یان نامه کارشناسیپا .یاسالم انقالب از بعد یکتابدار  و یروانشناس

  .یفتاح الله رحمت ؛ استاد مشاور:یانید نیحس محمد

 نیهم یها نامه انیپا به استناد نظر از یدامپزشک یا حرفه یدکترا یها نامه انیپا یاستناد لیتحل. 9۳۳۱. نادر ،نیسبکتک
 .ینائیس یعل: راهنما استاد. مدرس تیترب نشگاهدا ارشد، یکارشناس نامه انیپا. رشته

 گاهیپا آزاد یدسترس مجالت به ISI web of scienceگاه یپا مقاالت استنادات زانیم یبررس. 9۳۳۳. رسول سعادت،
DOAJ اصفهان دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. 633۳-633۳ یها سال طول در. 

و منابع اثرگذار در آثار مکتوب اعضای هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت تحلیل استنادی  .9۳۳۳ سعادتی نیا، سوسن.
. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی، دانشگاه 9۳۳۳تا پایان سال  9۳5۳و فلسفه ایران از سال 

  .به راهنمایی حجت الله حسن الریجانی، ، واحد تهران شمالیآزاد اسالم

توای مقاالت منتشر شده در دو نشریه "فصلنامه کتابداری و اطالع رسانی" و "فصلنامه تحلیل مح.9۳۳۳سلک، محسن. 
. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطالع رسانی، دانشگاه آزاد 9۳۳3و  9۳۳5کتاب" در سال های 

 .به راهنمایی اشرف السادات بزرگی، ، واحد تهران شمالیاسالم

 یها موجود در کتابخانه یسیانگل یات ادوار ین نشر یعناو یزان همپوشانیت و میوضع ی. بررس9۳۳6م. ی، مر یسند 
ارشد،  یان نامه کارشناسی. پا9116در سال  ید بهشتیران، تهران و شهیا یعلوم پزشک یها دانشگاه یمرکز

 .یپزشک یرسان ت و اطالعیر یران. دانشکده مدیا یدانشگاه علوم پزشک

 رشته یها نامه انیپا مآخذ مجموعه در گذار اثر عامل عنوان به استناد مورد یها نامه انیپا یبررس. 9۳۳6. فرزانه ،ییسخا
 ارشد، دانشگاه یکارشناس نامه انیپا(. 9۳۳3-9۳5۳) تهران شهر یدولت یها دانشگاه یرسان اطالع و یکتابدار 
  .یقیحق محمود: راهنما استاد. یکتابدار  گروه تهران،

گذار در آثار مکتوب اعضای هیات علمی موسسه پژوهشی حکمت  حلیل استنادی و منابع اثر. ت9۳۳۳سوسن.  ا،ین یسعادت
انشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شمال، دانشکده علوم د .9۳۳۳تا پایان سال  9۳5۳و فلسفه ایران از سال 

د مشاور مهردخت الریجانی ؛ استا الله حسن استاد راهنما حجت. رسانی انسانی، گروه کتابداری و اطالع
 .کشمیری پور                   وزیر

 اتینشر  یها درمجموعه مجالت نیعناو یوهمپوشان یموضوع پوشش نیی. تع9۳۳۳. نیحس ،یکند  حسن ید یسع
ران. یا یارشد، دانشگاه علوم پزشک ینامه کارشناس انیپا. کشور یپزشک علوم یها دردانشگاه موجود یکیالکترون

  .یگیب یعل درضامحم استاد راهنما:

 نیدانشگاه ب نیا المللی نیب یعلم داتیتول یبا بررس زینقشه علم دانشگاه تبر  میترس. 9۳16سکوتی بخشایش، اکرم. 
، دانشگاه شاهد، رشته علم سنجی، راهنما: سعید اسدی، مشاور: عبدالرضا نوروزی 6396تا  6333 های سال

 چاکلی.



  111 های کارشناسی ارشد نامه سنجی: پایان کتابشناسی علم

 یمهموئ ید رضا جمالی: حمیگردآور                                               1131آبان     -ویراست پنجم 

 یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاهیفارس ریغ مجالت استفاده دبسام یبررس. 9۳۳3 الله. حجت ،یمانیسل
  ران.یا یپزشک علوم دانشگاه .ها آن یهمپوشان زانیم و 9115-911۱ یها سال در تهران

 در یپزشک علوم یادوار  اتینشر  از استفاده یبررس در برادفورد( مدل) قانون کاربرد. 9۳33. معصومه ،یجهرم یمیسل
 .رانیا

 یها کتابخانه در موجود یرفارسیغ یادوار  اتینشر  نیعناو یهمپوشان زانیم و تیوضع یبررس. 9۳۳6. میمر  ،یندسس
  .رانیا یپزشک علوم دانشگاه. 9116 سال در یبهشت دیشه و تهران ران،یا یپزشک علوم یها دانشگاه

 یارهایبراساس مع رانیا یه وزارتخانه هاوابسسته ب یپژوهشگاه ها تیوب سا سهیو مقا یابی. ارز 9۳۳۳. مهیفه ،یسهراب
. استاد یمدرس. گروه کتابدار  تیارشد. دانشگاه ترب یکارشناس نامه انیوب. پا ریو عامل تاث یابیارز  یعموم

 .استاد مشاور: محمد حسن زاده ان،یراهنما: فاطمه زند

 عامل ،یا خوشه یبند  دسته یها روش از استفاده با ینانوفناور  یها تیسا وب یوندهایپ لی. تحل9۳۳5. فرامرز ،یلیسه
 .عصاره دهیفر : راهنما استاد اهواز. دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. یبعد  دو نقشه میترس و وب رگذاریتأث

 روابط و الملل نیب حقوق یها رشته النیالتحص فارغ یها نامه انیپا ماخذ یاستناد لیتحل. 9۳۳1. ترایم ،یرستم یفیس
 تهران، گروه دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. 9۳3۳-9۳۳۳ یها سال فاصله در تهران نشگاهدا الملل نیب

  .یبهزاد قیصد ماندانا: راهنما استاد. یکتابدار 

 ونیسیکم و یفناور  و قاتیتحق علوم، وزارت دییتا مورد اتینشر  در استناد تیوضع مطالعه. 9۳۳6. اعظم ،یشاهبداغ
 استاد. یکتابدار  گروه تهران، دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. 9۳۳3 سال در کشور یپزشک علوم اتینشر 

  .یحر  عباس: راهنما

 یکشاورز  یها دردانشکده یفارس زبان به یکشاورز  مجالت مقاالت یمحتوا لیتحل. 9۳۳۳. احمد ،یر یشاهم
. یکتابدار  گروه تهران، رشد، دانشگاها یکارشناس نامه انیپا. 9۳۳5 سال انیپا تا نشر آغاز از رانیا یها دانشگاه

  .یشکوئ یعل: راهنما استاد

 توسعه ندیفرآ در یتکنولوژ  و علم یها استیس ریتاث سنجش یها روش یبند  طبقه و ییشناسا. 9۳۳۳ ندا، ،یشجاع
 معل دانشگاه ،یاجتماع و یاقتصاد یها ستمیس شیگرا عیصنا تیر یمد رشته ارشد، یکارشناس نامه انیپا .کشورها

 رضا.یعل ،یاحمد  یعل: راهنما ران. استادیا صنعت و

 ه،یتجز  ،یآل :شیگرا چهار در یمیش ارشد یکارشناس یها نامه انیپا ماخذ یاستناد لیتحل. 9۳۳9. مانیسل ،یعیشف
 استاد. رازیش دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. رازیش دانشگاه در 9۳۳1-9۳۳3 یها سال یط کیز یف ،یمعدن

 .مهراد جعفر :راهنما

 اتیادب دانشکده عرب اتیادب و زبان رشته النیالتحص فارغ یها نامه انیپا مآخذ یاستناد لیتحل. 9۳۳1. الیفر  ،یقیشف
 استاد. یکتابدار  گروه تهران، دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. 9۳۳3 ـ 9۳۳۳ یها سال تهران دانشگاه

 .یعلوم طاهره: راهنما
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 جینتا سهیومقا یداروساز  دانشکده به شده ارائه ییدارو اهانیگ یها نامه انیپا یمحتوا لیتحل. 9۳۳۳. میمر  شکفته، 
  .یران. استاد راهنما: دکتر اسد یا یپزشک علوم دانشگاه .یپژوهش یتهایبا الو ازآن حاصل

 به هجتو با زیبر ت و رازیش یپزشک علوم یها دانشگاه یعلم أتیه اعضاء انیم مدارک. 9۳۳1. میرح ،وزبندی یشهباز 
 ارشد، یکارشناس نامه انیپا. یکتابسنج مطالعه: کشور داخل در 9۳۳۱-9۳۳۳ یها سال در شده منتشر مقاالت

 مهراد. جعفر: راهنما استاد. رازیش دانشگاه

 یدولت یها دانشگاه در 633۳ سال یکیالکترون اتینشر  یها مجموعه یسودمند  نهیهز  نییتع .9۳۳۳ .الیل ،یشهرزاد
  .یگیب یعل محمدرضا ران. استاد راهنما:یا یدانشگاه علوم پزشک .نتهرا

 در یرسان اطالع و یکتابدار  رشته یعلم اتیه یاعضا یعلم داتیتول تیوضع یبررس. 9۳۳3. نبیز  نژاد، یخیش
 گروه. تهران دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا(. 9۳۳3-9۳۳۱) رانیا یدولت یپژوهش مراکز و ها دانشگاه

  .یحر  عباس: راهنما استاد. یابدار کت

 یآ اس یآ در موجود آزاد یدسترس مجالت در شده منتشر مقاالت یوب یاستنادها ی. بررس9۳۳3 م.یکر  محمد ،یصابر 
 محمد قهیصد: قات. استاد راهنمایوتحق علوم آزاد ارشد، دانشگاه ینامه کارشناس انی. پایاجتماع علوم حوزه در

  .یشجاع شاه یعل مشاور: ل؛ استادیاسماع

 نیانگیم یها شاخص هیبر پا یرانیا سندگانینو یبر رتبه بند  یخود استناد ریتاث یبررس. 9۳1۳صادقی علویجه، زهرا. 
. پایان نامه 6393-6333 یدر بازه زمان رانیا یعلم داتی: نمونه مورد مطالعه تولیشاخص اچ و ج ،یاستناد

 ز. استاد راهنما: هاجر ستوده، استاد مشاور: محمدرضا قانع. کارشناسی ارشد علم اطالعات، دانشگاه شیرا

انشگاه  .9۳۳۳ -9۳۳۳  حلیل استنادی ماخذ مقاالت منتشرشده در نشریه پیام بهارستان از ساله. تی، سملو اید صباحی
 .کشمیری پور اقبال ؛ استاد مشاور مهردخت وزیر    بنی  استاد راهنما ناهید. شمال  آزاد اسالمی، واحد تهران

 علوم دانشکده ارشد، یکارشناس نامه انیپا. جهان یکشاورز  قاتیتحق در رانیا سهم یبررس. 9۳۳۳. میمر  زاده، صراف
  .تهران دانشگاه یتیترب

 یها دانشگاه  ید  ن ب ه ب رت  یرا ب  ب اس ن م  یا ه ص اخ ش  ییا اس ن ش و ا ه اه گ ش دان  ید  ن ب ه ب رت  یا ه ظام ن. 9۳19.  ه اطم ف ، یر  ف ص
  یوروز  ن ا رض دال ب ع؛ استاد مشاور:  ید  م ح ورم ن  یل ع زه م ح. استاد راهنما: د اه ش  اه گ ش دان، د ارش  یاس ن ارش کنامه انیران. پایا

 . یل اک چ

 و علوم یا منطقه کتابخانه یاطالعات گاهیپا در رانیا اتینشر  یاستناد گزارش یقیتطب ی. بررس9۳۳5 الله. ،یصمد 
 جهاد یعلم اطالعات گاهیپا در( JCR) اتینشر  یاستناد گزارش خدمات و( PJCR) رازیش یتکنولوژ 

 محمد قهیصد راهنما: قات. استادیتحق و علوم آزاد ارشد، دانشگاه یان نامه کارشناسی.پا(SID) یدانشگاه
  .یشکوئ یعل مشاور: ل؛ استادیاسماع

 یور  نه بهرهیل هز یبا استفاده از روش تحل 9113-16 یها سال یاصل یات ادوار یر ن نشییتع. 9۳۳6بهناز.   ل،یصوراسراف
  ،یت و اطالع رسانیر یمد دانشکدهارشد،  یکارشناسان نامه ی. پاید بهشتیشه یپزشکعلوم  مرکز کتابخانهدر 

 .رانیا یپزشکدانشگاه علوم 
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 یکارشناس نامه انیپا .یعلم مقاالت بر دیتاک با کشور یتکنولوژ  و علم کالن یها شاخص یبررس. 9۳۳9. محمد ،یطالب
 .انیطالب یو عل یاحمد  یعل رضایعل: راهنما صنعت. استاد و علم دانشگاه ع،یصنا یمهندس ارشد رشته

 ارشد، یکارشناس نامه انیپا .یطوس خیش االحکام بیتهذ مستندات و منابع در یپژوهش. 9۳۳۱. نیعبدالحس ،یطالع 
  .یغفار  اکبر یعل: اهنمار  تهران. استاد دانشگاه

، یمنتخب علم و فناور  های تیدر اولو رانیا یاسالم یجمهور  یعلم یبروندادها تیوضع لیتحل. 9۳16طاهری، پروین. 
 دانشگاه شاهد، رشته علم سنجی، راهنما: حمزه علی نورمحمدی، مشاور: عبدالرضا نوروزی چاکلی.

 مخابرات شیگرا برق یمهندس رشته ارشد یکارشناس یها نامه انیپا مآخذ یاستناد لیتحل. 9۳۳9. دیسع ،یطاهر 
 فهرست فشردة لوح هیته با) 9۳۳1 تا 9۳۳9 سال از رانیا صنعت و علم و اصفهان یصنعت راز،یش یها دانشگاه

 .رازیش ارشد، دانشگاه یکارشناس نامه انیپا(. لیتحل یاطالعات بانک افزار نرم یطراح و ها آن مآخذ و ها نامه انیپا
 .یاتیح ریزه: راهنما استاد

 لیبر اساس تحل ه،یو ترک رانیدانشگاه و صنعت در ا ی رابطه یقیتطب یابیارز . 9۳16طاهری دولت آبادی، بهجت. 
. پایان نامه کارشناسی یالملل نیکشورها در سطح ب نیا یعلم یها ثبت اختراعات و مقاله یها پروانه یهمبستگ

روه کتابداری، استاد راهنما: عبدالرضا نوروزی چاکلی، استاد مشاور: حمزه ارشد علم سنجی، دانشگاه شاهد، گ
 علی نور محمدی. 

 اسالم المعارف رهیدا و اسالم جهان دانشنامه مشترک یها مدخل در استفاده مورد منابع یبررس. 9۳۳۱. بهیط ،ییطباطبا
 محمود: راهنما استاد. یکتابدار  روهگ تهران، دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا(. 6 شیرایو لندن، چاپ)

  .یقیحق

 Web ofیاستناد گاهیپا در شده هینما ،یرانیا پژوهشگران یها مقاله یخوداستناد لیتحل. 9۳۳۳. وسفی ،ییطباطبا

Science کوشا وانیک: راهنما استاد. یکتابدار  گروه تهران، دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. 633۳سال در.  

ان ی. پایشناس ستیز  علوم یداخل یقاتیتحق مراکز یها تیسا وب یوند یپهم  لیدال  یبررس .9۳۳۳ .یشاد ر،ف ییطباطبا
 نه.ینقش نادر و کوشا وانی: کراهنماتهران. استاد  ارشد، دانشگاه ینامه کارشناس

 یها سال یط رنو امیپ دانشگاه یعلم اتیه یاعضا یعلم اطالعات دیتول یکّم  تیوضع یبررس .9۳۳۳. فاطمه ،یفور یط
: استاد مشاور جعفرتژاد؛ آتش: استاد راهنما. قاتیتحق و علوم آزاد ارشد، دانشگاه ینامه کارشناس انیپا .۳3 -۳5
 . آزاده دونیفر 

 نیکرمانشاه و ب یهمدان، راز  نایس یبوعل یدانشگاهها یعلم اتیه یاعضا یاطالعات ازین سهی. مقا9۳۳۳ .رانیا ،یعابد 
دانشگاهها بر اساس انتشارات آنها  نیا یکتابخانه مرکز اتینشر  یبا مجموعه ساز  نیره( قزو)ینیامام خم یالملل

واحد همدان. استاد  یارشد، دانشگاه آزاد اسالم یناسنامه کارش انیپا .633۳ -9113از سال  ISI ,Scopusدر 
 یراهنما: محمد رضا قانع؛ استاد مشاور: شکوه تفرش
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: 9۳۳1تا  9۳۳3ران از سال یا یو مهندس یحوزه فن یفارس یدر مجالت علم یسندگینو. مطالعه هم 9۳1۳، زهرا.یعابد 
ده علوم اجتماعی. استاد کپایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد، دانشر. یب تاثیروند رشد و رابطه آن با ضر 

 .زاده یفاطمه مک، استاد مشاور: زاده یمحمد توکلراهنما: 

 633۳ سال انیپا تا شده هینما رانیا ینانو  یفناور  و علم مقاالت یا رشته انیم وابطر  یبررس .9۳۳۳ .یهد  ،یعابد 
  الزهرا. دانشگاه ارشد، ینامه کارشناس انی. پایاستناد مطالعه: یالدیم

  ات ی ه  یا ض اع  ق ی ق ح ت  وان و ت  زه ی گ ران ر ب وث م  ل وام ع  ی ررس [: ب ه ام ن ان یا ]پ  ات ق ی ق ح ت  ی اس ن ش  ه ع ام ج.9۳۳۳. ن س ، ح ین ید اب ع
د  ، واح ی الم آزاد اس  اه گ ش دانارشد،  یان نامه کارشناسی. پا ران ه ت  ی ت ش ه د ب ی ه ش  اه گ ش دان  ی ان س ان  وم ل ع  ی م ل ع

د  ی اه اد داور ن ت واس ل دان ض ر ع ج در ق ی اور ح ش م ،اد ت اس وش رخ س  ن وس ا س م ن اد راه ت اس. ی اع م ت اج  وم ل ع  ده ک ش ، دان ن روده
  .ع یط م

های وابسته به وزارت علوم، های مرکزی دانشگاهسایت کتابخانهکاربردپذیری وب ارزشیابی .9۳13عابدینی، طیبه.  
دانشکده علوم  رسانی. دانشگاه بیرجند،گروه کتابداری و اطالع نامه کارشناسی ارشد،پایان .تحقیقات و فناوری

 .استاد راهنما: محسن نوکاریزی تربیتی و روانشناسی.

 و یرانیا پژوهشگران سهیمقا و) علوم یاستناد نامه هینما گاهیپا در یخوداستناد رفتار یبررس. 9۳۳3. فرزانه عامل،
 مشاور: اه؛ استادداورپن مشهد. استاد راهنما: محمدرضا یفردوس ارشد، دانشگاه یان نامه کارشناسیپا (.یرانیرایغ

  .یانید نیحس محمد

 در النیگ یپزشک علوم دانشگاه یعلم اتیه یاعضا توسط اطالعات دیتول تیوضع یبررس. 9۳۳9. حسن عباسپور،
ران، یا یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم ارشد، دانشگاه یکارشناس نامه انیپا. 9۳۳5-۳1 یها سال

 .یسبحان عبدالرسول: راهنما استاد. یپزشک یرسان اطالع و تیر یمد دانشکده

در مجالت  یرسان و اطالع یکتابدار  ی حوزه یفیمقالت تأل یواستناد یلیتحل یبررس. 9۳۳۳ن. یرحسیام ،دیعبدالمج
ده ی. ارشد چمران اهواز. راهنما: فر 1888-1871 یها سال یط یفارس یجیترو یو علم یپژوهش -یعلم

  عصاره.

پایان نامه کارشناسی . 9۳19تا  9۳۳۳اسوج از سال یدانشگاه  یدات علمیت تولیوضع یبررس .9۳1۳فر، بهنام.  یعبداله 
 .یصحتده علوم اجتماعی. استاد راهنما: ابراهیم زال زاده، استاد مشاور: کارشد، دانشگاه یزد، دانش

در فاصله  ISIو Scopus یاطالعات یها گاهیدر پا رانیا یپوشش مجالت علم یقی. مطالعه تطب9۳۳1 .وایعبدخدا، ه
 یرسان و اطالع یگروه کتابدار  ،یراپزشکیتهران، دانشکده پ ی. دانشگاه علوم پزشک6331-6335 یها سال

 .ینورزو  رضایعل ، مشاور:دیرسعیم یقاض دجوادیراهنما: س ،یپزشک

. ریالزو در ودموج( 6333) یآل یمیش حوزه یآ.اس.یآ مجالت مقاالت یاستناد بسامد لیتحل. 9۳۳۳. زهرا ،یزخانیعز 
 .کوشا وانیک: راهنما استاد. یکتابدار  تهران، گروه ارشد، دانشگاه یکارشناس نامه انیپا
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 یها دانشگاه یپزشک یها دانشکده مجالت: یفارس یپزشک مجالت در استناد وضع یبررس. 9۳35. دهیفر  عصاره، 
  .یحر  عباس راهنما: دتهران. استا دانشگاه. 9۳5۱ -53یها سال در مشهد و یبهشت دیشه تهران،

 نامه انیوزارت در حوزه اقتصاد. پا دییمجالت مورد تا ریتاث بیبر ضر  رگذاریعوامل تاث ی. بررس9۳۳۳عطاپور، هاشم. 
استاد مشاور:  ،یچاکل ی. استاد راهنما: عبدالرضا نوروز یمدرس. گروه کتابدار  تیارشد. دانشگاه ترب یکارشناس

 محمد حسن زاده.

 هینما در انهیخاورم یکشورها و رانیا یعلم داتیتول در یموضوع یها یر یگ جهت یبررس. 9۳۳۳. حامد عطارها،
ارشد،  یکارشناس نامه انیپا. 911۳-633۳ یها سال در( SCI-EXPANDED) علوم یاستناد افتهی گسترش
  .ندارد راهنما استاد. رازیش دانشگاه

 یها سال نیب یرانیا مخترعان یعلم داتیتول و اختراع ثبت یها پروانه انیم رابطه مطالعه. 9۳۳۳. محمد ،یآران یعالئ
  .نهینقش نادر: راهنما استاد. یکتابدار  گروه تهران، دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. یالدیم 633۳تا9113

پایان . ۳3-۳3تحلیل استنادی مقاالت فصلنامه تحقیق در علوم و مهندسی نفت سال های . 9۳۳۳علوی، سیده فهیمه. 
 .نشانه پاکدامن ، راهنما:، واحد تهرانیدانشگاه آزاد اسالم نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی،

و  نسیسا آف وب گاهیدر دو پا رجندیدانشگاه ب یعلم أتیه یاعضا یعلم داتیتول تیوضع ی. بررس9۳۳1 .میمر  ان،یعل
استاد راهنما: ارشد،  یان نامه کارشناسیپا. رجندیگاه بها. دانش آن یعلم یهمکار  زانیبر م دیبا تأک اسکوپوس

 .یرضا نوروز یمشاور: عل .یزیمحسن نوکار 

دانشگاه ایران، کارشناسی  .کایاکسرپتامد و کوسیمد ندکسیا نیب مشترک نیعناو یبررس. 9۳33. رضا محمد گ،یب یعل
 ارشد کتابداری پزشکی. 

 یاطالعات یها گاهیپا در موجود مجالت و مقاالت نیناوع یهمپوشان زانیم یبررس. 9۳۳3. دیحم زاده،یعل
ERIC,LISA,ISA مهراد جعفر: راهنما راز. استادیدانشگاه ش. 911۳-9113 یها سال در.  

دانشکده  یأت علمیه یاعضا یمشارکت علم یو الگو  ید اطالعات علمیت تولیل وضعیتحل. 9۳13ه. ی، مرضیکرم یعل
ارشد،  ینامه کارشناس انی، پا9۳۳۳تا  9۳۳۳ یسالها یام نور در طیدانشگاه پو هنر و رسانه  یعلوم انسان یها

 ف مقدم.یشر  ی، و مشاور: هادیچاکل ینور مشهد، راهنما: عبدالرضا نوروز  امیدانشگاه پ

 دآزا دانشگاه یرسان اطالع و یکتابدار  ارشد یکارشناس یها نامه انیپا مآخذ یاستناد لیتحل .9۳۳6 فاطمه. ،یمردان یعل
 شمال. تهران آزاد ارشد، دانشگاه یان نامه کارشناسی. پا9۳۳3 سال انیپا تا آغاز از تهران یاسالم

  چمران. دیشه دانشگاه. رانیا یاسالم یجمهور  علوم یاستناد هینما یشنهادیپ طرح. 9۳۳3. یقربانعل ،یفارس

  ی اب یارز   یا ه  ه ف ؤل م  یا ن ب ر م ب  ران یا  ی الم اس  یور  ه م ج  ت دول  یا ه  ه ان وزارتخ  یا ه ت یا س  وب  ی اب یارز . 9۳۳۳، احمد رضا. یفخار 
. یزجید یجالل ی. استاد راهنما: علی. گروه کتابدار ییارشد. دانشگاه عالمه طباطبا یان نامه کارشناسی. پا وت اگ

  .م افشاریاستاد مشاور: ابراه
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 یپزشک علوم دانشگاه بهداشت دانشکده النیتحصلا فارغ یها نامه انیپا یاستنادها یبررس. 9۳۳۳. الله بیحب ،یفخار 
 دانشکده ،یپزشک یو اطالع رسان یکتابدار ارشد  یکارشناسان نامه یپا .9۳۳3 تا 9۳5۳ یها سال در تهران

  .رانیا یپزشکدانشگاه علوم  ،یپزشک یت و اطالع رسانیر یمد

 یپ) رانیاعلوم  یاستناد هینماشده در  هینما یرانیا یعلم یها الهمق تیوضع یا سهیمقا یبررس. 9۳۳1، فاطمه. یفرخار 
در فاصله  ها آن یاستنادخود  زانیمبر  دیتأک( با یآاس  یآ) یعلم( و وبگاه علوم مؤسسه اطالعات یآ یساس 
؛ استاد یزینوکار ، استاد راهنما: محسن رجندیبارشد، دانشگاه  یکارشناس نامه انیپا. 6331-6335 یها سال

 .یچاکل ینوروز مشاور عبدالرضا 

 منتخب یاطالعا گاهیپا چند در شده هینما رانیا زبان یسیانگل مجالت یپزشک مقاالت ی. بررس9۳۳۱ حه،یمل ا،ین فرخ
راهنما:  ران.یا یپزشک علوم دانشگاه ،یپزشک یکتابدار  ارشد ینامه کارشناس انیپا .633۱-6339 یها سال در
 .یفشارکدا، مشاور: دکتر یرضا هویعل

 از تهران دانشگاه یفن دانشکده معدن یمهندس ارشد یکارشناس یها نامه انیپا یاستناد لیتحل. 9۳۳6. نینوش ،یفروزان
 جعفرنژاد؛ استاد آتش استاد راهنما:. قاتیتحق و علوم آزاد ارشد، دانشگاه ینامه کارشناس انیپا .9۳۳3 - ۳1 سال

 کنام.ین مهرداد مشاور:

 کرمانشاه یپزشک علوم دانشگاه یعلم اتیه یعلم اطالعات دیتول تیوضع یبررس. 9۳۳6. للها ضیف ا،ین یفروغ
 .شمال واحد یاسالم آزاد دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا(. 9۳۳6-9۳۳9)

 و یکتابدار  رشته یدانشگاه یها گروه یعلم ئتیه یاعضا یعلم داتیتول سهیمقا و یابیارز . 9۳۳1. فاطمه دوش،یفر 
 یاطالعات گاهیپا در 6331- 6335 یها سال در هند و یمالز نیچ هیترک منتخب یکشورها با رانیا یرسان اطالع

 .مشهد نور امیپ دانشگاه .نسیسا آو وب

ر باال در چهار رشته یب تأثیسندگان مقاالت مجالت با ضر ینو یهمزمان یل بسامد خوداستنادی. تحل9۳۳1نب. یزاده، ز یفر 
 ا.یم نیوان کوشا، مشاور: فاطمه فهیارشد دانشگاه تهران، استاد راهنما: ک یکارشناسان نامه یاز علوم. پا

 دانشگاه یمهندس و یفن دانشکده یعلم ئتیه یاعضا یعلم اطالعات دیتول تیوضع یبررس. 9۳۳9. مونا ان،یمیفه
 علوم دانشکده مدرس، تیترب دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. 9۳۳1 تیلغا 9۳۳3 سال از مدرس تیترب

 .یآباد فیشر  ییرضا دیسع: راهنما استاد. یانسان

 ,CAB یکشاورز  اطالعات بانک سه در شده هینما مجالت و مدارک تیوضع یبررس. 9۳۳۳. نیحس یعل ،یقاسم 

Agri, Agricola 913۳-911۱ یزمان فاصله در.  

 و نیمدال  در ها آن به استناد و دیتول زانیم از استفاده با یدندانپزشک هسته مجالت نییتع. 9۳۳۳. جواد د،یرسعیم یقاض
: راهنما استاد. رانیا یپزشک علوم دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. 91۳۳ سال علوم یاستناد نامه هینما

  .یحر  عباس
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 و یاهدانشگ جامعه) یعلم اتیه یاعضا یعلم دیتول زانیم بر موثر یسازمان و یهنجار  عوامل. 9۳۳9. دهیفر  پور، یقاض
: راهنما استاد. یاقتصاد و یاجتماع علوم دانشکده ،(س) الزهرا دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا(. یپژوهش

  .آزاده اعظم منصوره

 نیتدو در یطباطبائ عالمه دانشگاه اقتصاد دانشکده کتابخانه منابع از استفاده زانیم یبررس. 9۳۳5. میمر  ،ینور  یقاض
 دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا(. 9۳۳۱-9۳۳3) دانشکده نیا ارشد یکارشناس انیدانشجو یها نامه انیپا

  .یقیحق محمود: راهنما استاد. یکتابدار  گروه تهران،

 دانشکده خیتار  رشته ارشد یکارشناس یها نامه انیپا درمآخذ منابع از استفاده تیوضع یبررس. 9۳۳1. سودابه ،یگیقدب
 تهران، گروه دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. 9۳۳3-9۳۱۳ سال از تهران نشگاهدا یانسان علوم و اتیادب

  .یقیحق محمود: راهنما استاد. یکتابدار 

 از مایس و صدا یا برنامه سنجش و مطالعات قات،یتحق مرکز پژوهشگران استفاده یچگونگ یبررس. 9۳۳6. یعل ،یمیقد
 استاد. یکتابدار  تهران،گروه دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. آن یاطالعات منابع به استناد و نترنتیا شبکه
  .یباقر  معصومه: راهنما

 و یاجتماع /یانسان علوم حوزه دو در مشهد یفردوس دانشگاه یپژوهش یها طرح یاستناد لیتحل. 9۳۳9. الدن ،یقزل
 نیحس محمد مشاور: ؛ استادیتاحف الله رحمت راهنما: مشهد. استاد یفردوس دانشگاه .یکشاورز  و هیپا علوم

 .یانید

 نیب یبر تفاوت ها دیبا تاک ران،یپژوهش در ا یابیارز  یشاخص ها یو ارزش گذار  یرمال ساز . 9۳16قضاوی، رقیه. 
 عبدالرضا نوروزی چاکلی، مشاور: حمزه علی نورمحمدی. سنجی، راهنما: . دانشگاه شاهد، رشته علمرشته ها

  .رانیا در شده منتشر یفارس یالمعارفها رةیدا مقاالت در منابع از استفاده تیوضع یبررس. 9۳۳3.نیمیس ،یقطب

  وم ل ع  ف ل ت خ م  یا ه وزه ح در  ش ژوه پ یابیارز   یا ه ص اخ ش  یذار  گ ارزش و  یاز  س ال رم ن ، یج ن ارس ب ت اع. 9۳16ه. یرق ، یاو  ض ق
 ا رض دال ب ع. استاد راهنما: د اه ش، دانشگاه د ارش  یاس ن ارش کنامه انی. پاا ه ه ت رش نیب  یا ه اوت ف ت ر ب دیتاک ا ب ،رانیا در

 . ید  م ح ورم ن  یل ع زه م ح؛ استاد مشاور:  یل اک چ  یوروز  ن

 و یکتابدار  رشته هسته هینشر  پنج یفیتال مقاالت یا فرارشته روابط یالگو  یی. شناسا9۳۳5 غزاله. ان،یزچیقناو
  مدرس. تیارشد، دانشگاه ترب یان نامه کارشناسی.پا۳6-۳۳ دهساله دوره یط ها رشته ریسا با رانیا یرسان اطالع

در  یسه با استفاده از اشتراک استنادیدر مقا ین استنادیر استفاده از واژگان عناویتأث یابی. ارز 9۳13تا.ی، آناهیکرمان
. یدبهشتی، دانشگاه شهیو اطالع رسان یرشد کتابدار ا یان نامۀ کارشناسیاختراع. پا ثبت یپروانه ها یخوشه بند 

 .یاستاد راهنما: نرگس نشاط، استاد مشاور: عباس حر 

 در موجود( س) ینیخم امام حضرت با مرتبط ارشد یکارشناس یها نامه انیپا یاستناد لیتحل. 9۳۳6. رضا ،یمیکر 
 استاد. یکتابدار  تهران،گروه دانشگاهد، ارش یکارشناس نامه انیپا(. س) ینیخم امام حضرت نشر و میتنظ موسسه

 . یشکوئ یعل: راهنما
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 دیشه یها دانشگاه یار یآب ارشد یکارشناس یها نامه انیپا ماخذ یاستناد لیتحل. 9۳۳۳. یعل محمد ،ید یمز   انیمیکر 
 استاد. رازیش دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا(. 9۳۳۳-9۳3۳) مشهد یفردوس و رازیش ،تهران ،اهواز چمران
  مهراد. جعفر: راهنما

. او. اس در سال ویدبل گاهیبا استفاده از پا یاطالعات علم دیدر تول رانیا سندگانیسهم نو ی. بررس9۳۳۳. میمر  ،یکشور 
چمران، گروه  دیارشد، دانشگاه شه ینامه کارشناس انی. پایبر نقشه علم نگار  دیبا تأک 6333تا  6333 یها

 .یگدلیب اهدعصاره، استاد مشاور: ز  دهیفر استاد راهنما:  ،یکتابدار 

 یعلوم پزشک یدانشگاه ها یعلم أتیه یمقاالت منتشر شده توسط اعضا یاستناد لی. تحل9۳13عاطفه.  ،یکالنتر 
اسکوپوس از  یاطالعات گاهیشده در پا هینما یرانیا اتیدر نشر  یوابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

مورد اشتراک وزارت بهداشت.  یکیالکترون منابعاستفاده از  زانیم یابیبه منظور ارز  یالدیم 6331تا  633۳سال 
 ایاستاد مشاور: رو ،یاستاد راهنما: منصوره باقر  ،یگروه کتابدار  دانشگاه الزهرا.، ارشد ینامه کارشناس انیپا

 برادر.

مومی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و های دکترای ع حلیل استنادی مآخذ پایان نامه. ت9۳۳1فرناز.  کالهدوز،
انشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شمال، د .    9۳۳۳تا  9۳۳۳خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی بین سالهای 
 .اقبال استاد راهنما تفرشی؛ استاد مشاور بنی.دانشکده علوم انسانی، گروه کتابداری و اطالع رسانی

نامه  انیپادگاه ناشران. یران از دیا یو پژوهش یات علمیآزاد به نشر  یجاد دسترسیموانع ا ی. بررس9۳۳1، فرزانه. یکنعان
مشاور: فاطمه استاد راهنما: محمد حسن زاده، . استاد یگروه کتابدار ت مدرس. یدانشگاه ترب، ارشد یکارشناس

 ان.یزند

 یساز  سرم و واکسن مؤسسه یقاتیتحق یها رحط در یاطالعات منابع انواع کاربرد زانیم یبررس. 9۳۳3. نیفرد ،انیکوالئ
 آزاد دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. 9۳9۳-9۳۳5( یراز  مؤسسه ویآرش هینشر  یاستناد لیتحل) کرج یراز 

 .دوستدار ییحی: راهنما استاد. شمال تهران یاسالم

 انیپا تا 9۳۳5 سال از یرسان اطالع و یکتابدار  مجالت در شده منتشر مقاالت یاستناد لیتحل .9۳۳5 انمهر، احترام.یک
 مشاور: ؛ استادیر یحر  استاد راهنما: نجال قات.یو تحق علوم ارشد، دانشگاه آزاد ینامه کارشناس انی. پا9۳۳6 سال

  کنام.ین مهرداد

ری پذی بر حجم و رؤیت ISIبندی موضوعی  مند موجود در طبقه . بررسی تاثیر خطاهای نظام9۳19د رضا. ی، حمیانیک
 ، محمد رضا داورپناه: راهنما استاد. یکتابدار  گروه. مشهد فردوسی دانشگاهارشد.  یکارشناس نامه انیپا. ها رشته

 .یرحمت الله فتاحاستاد مشاور: 

گاه یدر پا یران در حوزه علوم انسانیا یمقاالت علم یل استنادیت انتشار و تحلیوضع ی. بررس9۳13. حانهیر  ،یانیک
مدرس. گروه  تیارشد. دانشگاه ترب یکارشناس نامه انی. پا6393تا  6339 یسالها یوس طوپکاس یاستناد
 .زادهاستاد مشاور: محمد حسن  ان،ی. استاد راهنما: فاطمه زندیکتابدار 
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 یزاهدان ط یکدانشگاه علوم پزش یعموم یتر کان دوره د یدانشجو یها نامه انیپا یل استنادی. تحل9۳۳1ال. یخا، لیک
ده یقات اهواز، استاد راهنما: فر یارشد، دانشگاه آزاد علوم و تحق یارشناسکنامه  انی. پا9۳۳3-9۳۳۳ یها سال

 .یگدلیعصاره؛ استاد مشاور: زاهد ب

 کننده استفاده گروه 6در رانیا یها دانشگاه یعلم أتیه یاعضا یعلم یها تیفعال سهیمقا .9۳۳1. محمد ،انیگالب
  چمران. دیدانشگاه شه. یکینالکترو ازپست کننده استفاده ریوغ

 در شده منتشر معتبر یعلم اتینشر  در ریتأث بیضر  با مجله یاستناد خود یهمبستگ زانیم. 9۳۳۳. هیمرض ،یگلتاج
ارشد،  یکارشناس نامه انیپا(. ISC) اسالم جهان علوم یاستناد گاهیپا یفارس اتینشر  یاستناد یها گزارش

  .ندارد راهنما استاد. رازیش دانشگاه

ش سازه( یزد) گرایارشد عمران دانشگاه  یکارشناس یان نامه هایمنابع و مآخذ پا یل استنادی. تحل9۳1۳گلشن، فاطمه.
ده علوم اجتماعی. استاد راهنما: کپایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد، دانش. 9۳19-9۳۳3 یسال ها یط

 .زاده یمک فاطمهابراهیم زال زاده، استاد مشاور: 

 نامه انیپا. مشهد یفردوس دانشگاه یعلم أتیه یاعضا یعلم اطالعات دیتول تیوضع مطالعه. 9۳۳۳. رضایعل ،یگنج
  .آزاد اسدالله: راهنما استاد. یکتابدار  گروه. مشهد یفردوس دانشگاه ارشد، یکارشناس

 یو ارائه الگو  یفارس یو اطالع رسان یتابدار ک یمقاله در مجله ها یابیارز  یارهایمع ی. بررس9۳۳3. یلفطه، عل
 و اتیادب دهکدانش. شمال تهران واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه یکتابدار  ارشد یارشناسک نامه انی. پایشنهادیپ

 .دامنکپا  نشانه ترکد : مشاور استاد ؛یجانیالر  دکتر: راهنما استاد. یانسان علوم

نامه  انی. پا9۳۳6 تا 9۳3۳ سال از صادق امام دانشگاه یها نامه انیپا مآخذ و منابع یاستناد لیتحل .9۳۳۱ .یعل زاده، لوک
  شمال. تهران آزاد ارشد، دانشگاه یکارشناس

 و یفارس یپژوهش -یعلم اتینشر  در یغذائ عیصنا و علوم نهیزم در شده منتشر مقاالت یبررس. 9۳۳6. مهیفه لوالگر،
 یپزشک علوم دانشگاه ،یکتابدار  ارشد یسکارشنا نامه انیپا .9۳۳9 تیلغا 9۳5۳ سال از یدانشگاه یعلم مجامع

  .یزند  نیپرو راهنما: ران. استادیا

ان ی. پایشناس زلزله و زلزله - عمران یمهندس یدکت و ارشد یکارشناس یها نامه انیپا یاستناد لیتحل .9۳۳۳ ا.یرو ،یمحب
  .یاباذر  زهرا مشاور: ستاد؛ اییشکو یعل راهنما: قات. استادیتحق و علوم آزاد ارشد، دانشگاه ینامه کارشناس

 یفناور  ی. گروه مهندسیدانش. زهرا محراب دیتول نهیمدارس هوشمند در زم ی. مطالعه اثربخش9۳13. ،زهرایمحراب
. یمدرس. گروه کتابدار  تیارشد. دانشگاه ترب یکارشناس نامه انیپا .ز تهرانکام نور واحد مر یاطالعات. دانشگاه پ

 زادگان. میه، استاد مشاور: داود کر استاد راهنما: محمد حسن زاد

 یها دانشگاه یرسان واطالع یکتابدار  ارشد یکارشناس انیدانشجو یاستناد یرفتارها سهیمقا. 9۳۳۱. یمهد  ،یمحسن
 نهیوهز  هسته مجالت نییتع منظور به 9۳۳۳ 9۳۳۳یها سال یط آنان یها نامه انیپا منابع براساس رانیا

  عصاره. دهیفر  راهنما: اهواز. استاد د چمرانیدانشگاه شه ارشد، یشناسنامه کار  انیپا .ها آن یسودمند 
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 یها سال یط یپزشک علوم حوزه در رانیا داخل سندگانینو یعلم داتیتول روند یبررس. 9۳۳۳حافظ.  زاده، محمد حسن
 نشگاهدا ارشد، یان نامه کارشناسیاسکوپوس. پا و نسیسا آو وب یاستناد یها گاهیپا قیطر  از 91۳۳-633۳

  .یگوهر  رضا محمود مشاور: ؛ استادیاسکروچ هیرق ران. استادراهنما:یا یپزشک علوم

 سال انیپا تا نشر آغاز از یجار  یرسان اطالع و یکتابدار  یفارس مجالت در استناد وضع یبررس .9۳۳3. فاطمه محمدزاده،
 عباس مشاور: ؛ استادیقیحق محمود ما:راهن تهران. استاد دانشگاه ،یکتابدار  ارشد یکارشناس نامه انیپا .9۳۳۱

 .یحر 

 یپزشک علوم یها دانشگاه یعلم أتیه یاعضا یعلم داتیتول سهیمقا و زانیم یبررس. 9۳۳۳ محمد. پور، قاسم محمد
 ارشد یکارشناس نامه انیپا .یالدیم 633۳ تا 6333 یها سال در نسیآوسا وب یاطالعات گاهیپا در کشور کی پیت

  عصاره. دهیفر  راهنما: اهواز. استاد چمران دیشه ، دانشگاهیکتابدار 

 ،یرسان اطالع و یکتابدار  ارشد یکارشناس نامه انیپا. رانیا در یتکنولوژ  نانو یعلم نقشه میترس. 9۳۳۳ .احسان ،یمحمد 
  کوشا. وانیک ؛ استادمشاور:یر یحر  نجال راهنما: قات. استادیتحق و علوم واحد آزاد دانشگاه

 گانیرا یدسترس زانیم و رانیا زبان یسیانگل یپزشک علوم اتینشر  مقاالت ماخذ یاستناد لیتحل. 9۳۳9. الیل ،یمحمد 
 علوم دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. نترنتیا یها تیسا وب طرق از استفاده مورد مجالت کامل متن به

 .یجهرم یمیسل معصومه: راهنما استاد. یپزشک یرسان اطالع و تیر یمد دانشکده ران،یا یپزشک

 یشناس کروبیم حوزه در یغرب جنوب یایآس یکشورها یبند  رتبه بر یخوداستناد تاثیر . بررسی9۳1۳محمدی، محمد. 
. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد، 6399-6336 های سال در نسیسا آو وب یاطالعات گاهیپا در

 ده، استاد مشاور: احمد یوسفی.ده علوم اجتماعی. استاد راهنما: ابراهیم زال زاکدانش

 ید در حوزه مطالعات علوم انسانین و اساتیمحقق یو اثرشناس یپژوهش یزه کاو یانگ. 9۳۳5. مانی، پیکالمسر  یمحمد 
د یو دانشگاه شه ی، واحد تهران مرکزیدانشگاه آزاد اسالم یعلوم انسان یات علمید بر اعضاء هیبا تأک -ران یدر ا

؛ استاد مشاور محمد  ید کاشانیاستاد راهنما مج. یدانشگاه آزاد تهران مرکزارشد،  یشناسان نامه کار ی. پایبهشت
  .یثقف

 اتینشر  یبررس ونیسیکم دیتائ مورد مجالت در تیر یمد یفیتال مقاالت یاستناد لیتحل. 9۳۳6. میابراه ،ینب یمختار 
: راهنما استاد. یکتابدار  گروه هران،ت دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. 9۳۳5-9۳۳3 یها سال کشور یعلم
  .معمار یمختار  نیحس

  یسا ن ارش کنامه . پایانا وره ش ک  یاور  ن ف و  م ل ع گاهیجا و  یاد ص ت اق  یا ه ص اخ ش  ان ی م  یا ده ون ی پ لیتحل. 9۳19. را زه ، یدد م
 . ید  م ح ورم ن  یلع زه م ح؛ استاد مشاور:  یلاک چ  یوروز  ن ا رض دال ب ع. استاد راهنما: د اه ش  اه گ ش دان، د ارش

 یها دانشگاه در یسیانگل ربان آموزش رشته ارشد یکارشناس یها نامه انیپا ماخذ یاستناد یبررس. 9۳۳9. بهزاد ،یمراد
  .جوکار: راهنما استاد. 9۳۳1-9۳۳9 یها سال نیب رازیش و اصفهان
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 یرسان اطالع و یکتابدار  ارشد یکارشناس یها نامه انیپا ماخذ یستنادا لیتحل و یقیتطب یبررس. 9۳۳۱. مایش ،یمراد
 نامه انیپا. 9۳۳۳-9۳۳۳ یها سال نیب تهران قاتیتحق و علوم و شمال تهران واحد یاسالم آزاد دانشگاه
 .یاباذر  زهرا: راهنما استاد. یکتابدار  شمال، گروه تهران واحد یاسالم آزاد دانشگاه ارشد، یکارشناس

های  های صنعتی و توزیع جغرافیایی ثروت علمی در ایران بین سال . بررسی رابطه بین شاخص9۳16، فاطمه. مرادی
رسانی، رشته علم سنجی، استاد راهنما: سعید اسدی،  . دانشگاه شاهد، گروه کتابداری و اطالع9۳۳۳تا  9۳۳۳

 مشاور: حمزه علی نورمحمدی.

رسانی  های کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطالع نامه مآخذ پایان حلیل استنادی. ت9۳۳۳ن. یر حسی، امیمردان
انشگاه پیام نور مشهد، دانشکده هنر و رسانه، گروه د. 9۳۳۳تا  9۳۳3های  های شیراز و تهران در سال دانشگاه

 .کار مقدم؛ استاد مشاور ملیحه نیک استاد راهنما هادی شریف. رسانی علوم کتابداری و اطالع

انه یعلوم را یها حوزهسندگان و مقاالت آنان در یقواعد لوتکا و پائو با تعداد نو یقیتطب ی. بررس9۳۳1ل. یاسماع، یمصطفو 
نامه  انی. پاها انطباقسه یو مقا 6331تا  91۳3 یها سال ینس طیوب آو سا یگاه استنادیدر پا یو هوش مصنوع

 .ده عصارهیفر  د چمران اهواز. استاد راهنما:یارشد، دانشگاه شه یکارشناس

 تیترب دانشگاه و تهران دانشگاه یمیش یدکتر  یها نامه انیپا یاستنادها سهیمقا و ی. بررس9۳۳۱. رستم غربا، یمظفر 
  .یعراق ییفدا غالمرضا: راهنما استاد. یکتابدار  گروه تهران، دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. مدرس

ت. یجنس اساس بر ISI گاهیپا در رانیا یعلم مقاالت دکنندگانیتول رکتمشا زانیم ی. بررس9۳۳۱مهرنوش.  ان،یمظفر 
 شاپور مشاور: ؛ استادییشکو یعل قات. استاد راهنما:یتحق و علوم ارشد، دانشگاه آزاد ینامه کارشناس انیپا

 اعتماد.

از   ه یر  ش ر ن ه  ت ی م اه  ه و درج  یر  یذ پ رس ت دس  ل ام ع  ه وج ا ت ب  ات یر  ش از ن  ی ن ی ع  اده ف ت اس  زان ی م  ی ررس ب. 9۳۳۳. ، فاطمهیمعتمد 
ارشد،  یان نامه کارشناسی. پا ان رم ک  ی ان درم  ی ت داش ه ب  ات دم و خ  ی ک زش پ  وم ل ع  اه گ ش در دان  ی م ل ع ت ی ئ اء ه ض د اع ید

استاد راهنما ، یپزشک یت و اطالع رسانیر یران. دانشکده مدیا یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک
 .دایرضا هویفاطمه سبکروح ؛ استاد مشاور عل

 یها دانشگاه یتیترب یوروانشناس ارشد یکارشناس یها نامه انیپا یقیوتطب یاستناد یبررس. 9۳۳۳. ایرو ،هیدر  یمقصود
  چمران. دیشه دانشگاه. ۳3 ۳6یها رازدرسالیاهوازوش

 گاهیآن ها در پا ریتأث بیو ضرا دانشگاه تهران یمجالت علم یر یبارگ زانیم انیم ۀرابط یبررس. 9۳16ملتی، سلمان. 
فاطمه فهیم نیا. استاد مشاور:  :راهنما استاد. تهران دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپای. فارس یاستناد یها

 نادر نقشینه.

 یعلم یدر برون دادها ینگاشت خینقشه تار  میو ترس ،یسندگیهم نو زانیم تیوضع ی. بررس9۳13. مهیفه ،یمنصور 
 ینامه کارشناس انی، پا6393تا  9113 یسالها یط نسیوب آو سا گاهیدر پا یشناس نیحوزه زم رانیا سندگانینو

 .یدر یعصاره، استاد مشاور: غالمرضا ح دهیاستاد راهنما: فر  ،یچمران اهواز، گروه کتابدار  دیارشد، دانشگاه شه
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 یرسان اطالع و یکتابدار  رشته یعلم اتیه یاعضا علم دیتول زانیم یا سهیمقا یبررس .9۳۳3 اعظم. ،یمهر 
 ینامه کارشناس انیپا .9۳۳5 - 9۳۳5 سال از تهران استان یاسالم آزاد یها دانشگاه و و یدولت یها دانشگاه

 .کنامین مهرداد مشاور: ؛ استادینیرحسیم همدان. استاد راهنما: زهره ارشد، دانشگاه آزاد

  ی اس ن ش روان  ده ک ش دان  ی ل ی م ک ت  الت ی ص ح ت  ان گ ت وخ آم  ش دان  یا ه  ه ام ن  ان یا ذ پ اخ م  یاد ن ت اس  ل ی ل ح . ت9۳۳1پور، الهام.  موحد 
ارشد. دانشگاه عالمه  یسان نامه کارشنای. پا9۳۳۳ -9۳۳3  یا ه ال س  ن ی ب  ی یا اطب طب  ه الم ع  اه گ ش دان  ی ت ی رب ت  وم ل و ع

 زاده. ی. استاد مشاور: زهرا موسو یزجید یجالل ی. استاد راهنما: علی. گروه کتابدار ییطباطبا

: راهنما استاد. تهران دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. سرگذشتنامه مقاالت یاستناد لیتحل. 9۳33. شهرآذر ،یموسو 
 .یحر  عباس

دانشگاه مازندران بر اساس  یعلم أتیه یاعضا یدات علمیت تولیوضع یبررس. 9۳۳1. نرگس  دهی، سیعلمدار   رزادهیم
چلک؛ استاد مشاور زهره  ین موسو یاستاد راهنما افشارشد،  یان نامه کارشناسی. پاh- index شاخص

  .ینیرحسیم

 یو اطالع رسان یار کتابد یآموزش یگروه ها یعلم أتیه یاعضا یعلم یها تیفعال ی. بررس9۳۳5غالمرضا.  ،ییرزایم
استاد راهنما: غالمرضا  ارشد، دانشگاه تهران. ینامه کارشناس انی. پا9۳۳۱کشور در سال  یدولت یدانشگاهها

 .ییفدا

 یها گروه: یمورد مطالعه«دانش و علم دیتول یها طیمح در یمیکارت به لیتما زانیم لیتحل. 9۳۳۳. میمر  ،یرطاهر یم
 استاد. یکتابدار  گروه تهران، دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. تهران اهدانشگ تیر یمد دانشکده در تیر یمد

 .پور یحسنقل طهمورث: راهنما

 چاپ به را یرانیا سندگانینو مقاالت که یآ اس یآ در شده هینما مجالت ریتأث عامل ی. بررس9۳۳۳ سمانه. ،ینادر 
 .یصبور  اکبر یعل کوشا؛ استاد مشاور: وانیک:راهنما تادتهران. اس ارشد، دانشگاه ینامه کارشناس انیپا اند. رسانده

 در یپزشک نامه هینما و یشناس ستیز  نامه دهیچک مجالت و مقاالت یهمپوشان زانیم یبررس. 9۳۳6. سوسن پور، ینادر 
 .یپزشک یشناس یباکتر  نهیزم

نامه  انی. پایا چند رشته یا سهیمقا  عه: مطالیالملل نیب یات علمیر نشر مقاالت نشر یروند تأخ ی. بررس9۳۳1نامور، زهرا. 
وشا؛ استاد مشاور: کوان یک، دانشگاه تهران، استاد راهنما: یرسان و اطالع یتابدار کارشد، رشته  یارشناسک

 .یعراق یغالمرضا فدائ

. دانشگاه یران: مطالعه وب سنجیا یعموم یها کتابخانهادارات کل  یها تیساوب  یبررس .9۳۳1. سم، قاینباتعل
 .یزجید یجالل یعل دکتر،استاد راهنما: یرسانو اطالع  یکتابدار ، رشته ییطباطباعالمه 

 یزمان محدوده در مشهد یفردوس دانشگاه یعلم اتیه یاعضا دهیبرگز  مقاالت یاستناد لیتحل. 9۳۳6. بهیط ،ینجف
 آزاد. اللهاسد ؛ استادمشاور:یانید نیمحمدحس استادراهنما: مشهد. یفردوس دانشگاه .9۳۳1 -9۳۳9
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 در کشور یپزشک علوم اتینشر  ونیسیکم دییتأ مورد یفارس یپزشک اتینشر  ریتاث بیضر  نییتع .9۳۳3 .یکبر  ،ینجف
اقبال؛ استاد  استاد راهنما ناهید بنی شمال. تهران واحد آزاد ارشد، دانشگاه ینامه کارشناس انی. پا9۳۳5 سال

 .مشاور نشانه پاکدامن

 Web of Science یگاه اطالعاتیدر پا یرسان و اطالع یکتابدار  یدات علمیساختار تول می. ترس9۳13، محمد. ینجف
قات خوزستان. یارشد، دانشگاه آزا، واحد علوم و تحق ینامه کارشناس انی. پا6331ان سال یتا پا 9۳16از سال 

 . یگدلی، استاد مشاور: زاهد بیدر یاستاد راهنما: غالمرضا ح

 ارشد، ینامه کارشناس انیپا .کشور یبر توسعه پژوهش یس دانشگاه آزاد اسالمیر تاسیتأث یسبرر . 9۳13.دی، حمیمانینر 
 .ایرزاد کبر یبهارک ش ؛ استادمشاور:یادگار یفردوس  راهنما: استاد رودهن.دانشگاه آزاد 

 یها گروه یمعل اتیه یاعضا یپژوهش - یعلم یها تیفعال مشوق و بازدارنده عوامل یبررس. 9۳۳3. نورالله ،ینصرالله
  .مشهد یفردوس دانشگاه. یفناور  و قاتیتحق علوم، وزارت به وابسته یها دانشگاه یکتابدار 

 نیب یپزشک و یکشاورز  ،یمهندس ه،یپا علوم یها حوزه در شده ترجمه یها کتاب یکتابسنج مطالعه. 9۳۳۳. یعل ،ینقد 
 هلال رحمت داورپناه؛ استادمشاور: رضا دمحم راهنما: مشهد. استاد یفردوس دانشگاه .9۳۳1 -9۳۳3 یها سال
 .یفتاح

طی  Web of science المللی در حوزه نانوپزشکی در پایگاه های بین حلیل همکاری. ت9۳16ان، الهام. ینماز 
انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان، د. ای علم سنجی : مطالعه6333-6393های  سال

 .استاد راهنما مژده سالجقه.انی پزشکیرس دانشکده مدیریت و اطالع

 یکارشناس دیموجود در سرفصل جد یفارس یفیتأل یهاکتاب ییو محتوا یاستناد یبررس. 9۳16نیکزاد، فاطمه. 
. پایان نامه ها کتاب آن یمتندرونی ( کشور بر اساس استنادها9۳۳۳)مصوب  یرسانو اطالع یکتابدار 

 نشگاه شهید چمران اهواز. راهنما: فریده عصاره، مشاور: مرتضی کوکبی.کارشناسی ارشد، گروه کتابداری، دا

 یط تیر یمد و اقتصاد ،یکتابدار  ،یروانشناس یها حوزه در یفیتال هم یها شبکه یقیتطب یبررس. 9۳۳1. مهسا ،کزادین
استاد راهنما: . اتقیتحق و علوم آزاد دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. isi گاهیپا در 6331 تا 6333 یها سال
 .یمهموئ ید رضا جمالی؛ استاد مشاور: دکتر حمیر یحر  نجال دکتر

 دانشگاه تیر یمد دانشکده تیر یمد رشته النیالتحص فارغ یها نامه انیپا مآخذ یاستناد لیتحل. 9۳۳1. طلعت ،یهرات
 طاهره: راهنما استاد. یر کتابدا گروه تهران، دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. 9۳۳3-9۳۳۱ یها سال تهران
 .یعلوم

آن بر شاخص هرش آنها در  ریو تاث یرانیو مجالت ا سندگانینو یخوداستناد تیوضع ی. بررس9۳13. یهمت، مرتض
 یارشد، دانشگاه علوم پزشک ینامه کارشناس انی. پاWeb of Sciecneو  Scopus یاستناد یگاههایپا

 .یخوانسار  رانی؛ استاد مشاور: ج یدرگاه نیحس د،یرسعیم یقاض دجوادیتهران. استاد راهنما: س
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 ندکسیا نامه هینما و کایاکسرپتامد نامه دهیچک مقاالت و مجالت یهمپوشان زانیم یبررس. 9۳۳۳. هانیک ورزنده،
 .9119-91۳۳ سال از یوتراپیز یف نهیزم در کوسیمد

. Scopusو  ISI (Web of Science) یداستنا یها هینما یمحتوا تیفیک یقیتطب یابی. ارز 9۳۳1. ریام ان،یوفائ
و  یتیدانشکده علوم ترب ،یبهشت دی. دانشگاه شهیرسان و اطالع یارشد، علوم کتابدار  یارشناسک  نامه انیپا

 .زاده : محمد حسنشاوراستاد م ؛یچاکل ی. استاد راهنما: عبدالرضا نوروز یروانشناس

. 9۳۳3 تا 9۳31 یها سال یط همجوار یکشورها با رانیا یعلم یها یهمکار  زانیم یبررس. 9۳۳۳. دیخال ،یتیوال 
 .ینوروز  رضایعل: راهنما استاد. یکتابدار  گروه تهران، ارشد، دانشگاه یکارشناس نامه انیپا

  یور  ه م ج  یاور  ن ف و  م ل ع ت داریاولو  یا ه وزه ح در  یم ل ع  یا اده ن ت اس و دیتول در رانیا  ان زن  م ه س. 9۳19.  ه اطم ف ، یدائ ه
؛ استاد مشاور:  ید  م ح ورم ن  یل ع زه م ح. استاد راهنما: د اه ش  اه گ ش دان، د ارش  یاس ن ارش کنامه انیران. پایا  یالم اس
 . یل اک چ  یوروز  ن ا رض دال ب ع

 در یسمهند و یفن یفارس ریغ اشتراک مورد اتینشر  نیعناو یهمپوشان زانیم یبررس. 9۳۳۳. یعل ،یارمحمد ی
 .9113سال در ریرکبیام و فیشر  یصنعت مدرس، تیترب یها دانشگاه

در  ISA( زایا) یگاه اطالعاتیران و پایا یو اطالع رسان یمقاالت کتابدار  یش موضوعیسه گرایمقا. 9۳۳1، احمد. یوسفی
؛ ینما: عباس حر . استاد راهیتابدار کارشد، دانشگاه تهران، گروه  یارشناسکان نامه ی. پا9۳۳۳-9۳۳5 یسالها

 .یقیاستاد مشاور: محمود حق

 رانیا یو اطالع رسان یعلوم کتابدار  یحوزه  یدر برون دادها یرشته ا انیروابط درون و م یبررس. 9۳۳1، زهرا. یوسفی
ارشد  یان نامه کارشناسی. پامجله به مجله یاستناد لیتحل کی: 6331-91۳6 یسال ها یط الوگیدا گاهیدر پا

 .یکوکب ید معرف زاده، مشاور: مرتضیده عصاره، عبدالمجی، استادان راهنما: فر یز گروه کتابدار دانشگاه اهوا

 ینظر  یمبان به توجه با نظران صاحب یها دگاهید و یعلم مجالت یفیک یمحتوا لیتحل. 9۳۳5. آرش ارجمند، یوسفی
 .توکل محمد: راهنما استاد. یکتابدار  گروه تهران، دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. علم یها ییایپو

Mirzania, Haibat. 2011. Assessment of the Scientific Productivity of Middle East 

Countries (2005 – 2010). MA. Dissertation, University of Madrass, India, LIS 

dept., Supervisor: A. Amudavalli   
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 یفارس یها کتاب

است یقات سیتحق مرکزران. تهران: یعلم ا ید جهانیسال تول ی. س9۳۳۳. ی، و مسعود مهرابیامام ییحیاعتماد، شاپور، 
 .کشور یعلم

 . اصفهان: دانشگاه اصفهان.یسنج بر علم یا مقدمه .9۳۳3، فرزانه. پور نیام

 مدارک و اتاطالع مرکز: تهران. 9111سال  یالملل نیب سطح در رانیا دانش. 9۳۳9. یبین غر یوحس نهیسک ،یانصاف
 .رانیا یعلم

 مدارک و اطالعات مرکز: تهران. 2000سال  یالملل نیب سطح در رانیا دانش. 9۳۳9. یبین غر یوحس نهیسک ،یانصاف
 .رانیا یعلم

 مدارک و اطالعات مرکز: تهران. 2001سال  یالملل نیب سطح در رانیا دانش. 9۳۳9. یبین غر یوحس نهیسک ،یانصاف
 .رانیا یعلم

 مدارک و اطالعات مرکز: تهران. 6336سال  یالملل نیران در سطح بیدانش ا. 9۳۳۳. یبین غر یوحس نهیکس ،یانصاف
 .رانیا یعلم

 مدارک و اطالعات مرکز: تهران. 633۳سال  یالملل نیران در سطح بیدانش ا. 9۳۳۳. یبین غر یوحس نهیسک ،یانصاف
 .رانیا یعلم

 : UR.ISC.GOV.IR ه بندی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی ایرانتبر . 9۳16.یگزن ی، آمنه، و علیثابت سروستان

یراز: پایگاه استنادی علوم جهان (. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری/ وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (
 .اسالم

و : الگوها ی. سنجش اثر پژوهش در علوم پزشک9۳19. یو شهرام صدق ،یاسد  دیرضا، سع دیحم ،یمهموئ یجمال
 .رانیا یاسالم یجمهور  یها. تهران: فرهنگستان علوم پزشک روش

؛ به سفارش پژوهشکده  یانیحاج می/ به کوشش ابراهرانیو مسائل آن در ا یسنج علم. 9۳13حاجیانی، ابراهیم. 
 قاتیمصلحت نظام،مرکز تحق صیتهران: مجمع تشخ. یو اجتماع یفرهنگ یگروه پژوهش ،یراهبرد قاتیتحق

 .کیاستراتژ 

ها به منظور تحقق نقشه جامع  ها و دستورالعمل نامه ژوهش در علوم پزشکی: آیین. پ9۳19. زهره حقیقی ، والهام  حبیبی،
 .راوش هران : مهر.تعلمی و برنامه پنجم توسعه کشور

-393 .9 ج ،یحر  عباس راستاریسرو ،یرسان طالع ا و یکتابدار  المعارف رهیدا در یاستناد لیتحل .9۳۳6. عباس ،یحر 
 یابیارز  و نظارت تیهئ ،یفرهنگ انقالب یعال یشورا .رانیا یاسالم یجمهور  یمل کتابخانه: تهران. 363

  .رانیا یاسالم یجمهور  در یفناور  و علم یابی. ارز 9۳۳3.یعلم و یفرهنگ
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ران. یعلم در ا د و نشریتول یت هایو ظرف یاسالم یعلم در آموزه ها ی. مبان9۳۳1زاده.  یمتق یسیحسن زاده، محمد و ع
 جهان اسالم. یگاه استنادیراز: پایش

(، ISCعلوم جهان اسالم ) یگاه استنادید؛ پایراز: انتشارات نوی. شیسنج علم یشناس . معرفت9۳۳1، غالمرضا. یدر یح
 ص. 6۱3

؛ ]به سفارش[  ی(/به کوشش محمود خسروجرد2) رانیآن در ا لیو مسا یسنج علم. 9۳19خسروجردی، محمود. 
مصلحت نظام، مرکز  صیتهران: مجمع تشخ یو اجتماع یفرهنگ یگروه پژوهش ،یراهبرد قاتیشکده تحقپژوه
 .کیاستراتژ  قاتیتحق

زوین: .ققشه علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. ن9۳19. انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزویند
 .قزویندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان 

. قشه علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. ن9۳19. انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرماند
 .انتشارات گرا :رمانک

برتر جهان اسالم در  یکشورها یعلم داتیکتاب تول. 9۳16رحیمی، فروغ، مرضیه کهندل جهرمی، و فاطمه دهداری. 
. شیراز: پایگاه استنادی علوم جهان (6339-6393در اسکوپوس ) یو پرستار  ی، دندانپزشک یحوزه پزشک

 اسالم. 

میالدی(.  6393-6333. سنجش تولیدات علمی کشورهای عربی )9۳13نژاد چمازکتی.  رحیمی، فروغ، و فاطمه علی
 ص.  95۳شیراز: پایگاه استنادی علوم جهان اسالم، 

و  یئت علمیه یر مجالت قابل استفاده اعضایب تأثی. ضر 9۳۳1. یبین غر ی، و فردیب خضر ی، مسعود، ادیآباد رسول
 نشر شاسوسا. :. سنندجیان علوم کتابدار یو دانشجو ها دانشگاهپژوهشگران 

، تهران: مرکز اطالعات و 6335سال  یالملل نیران در سطح بیدانش ا .9۳۳۳. یبین غر یو حس ، زهرا،یلیسادات خل
 .یمدارک علم

سنجی ویژه داوطلبان  سنجی: خالصه جامع مباحث علم نکته در علم 131. 9۳1۳.گمحمدرضا پاشن ، وی، علیشرف
 .هران: چاپار: باران اندیشه ایرانیان. تشناسی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری علم اطالعات و دانش

هران: ران. تیا یاسالم یدر جمهور  یعلم و فناور  یابیند ارز یو فرا ها شاخص. 9۳۳6. یانقالب فرهنگ یعال یشورا
 .یو علم یفرهنگ یابیئت نظارت و ارز ی، هیانقالب فرهنگ یعال یشورا

 یران. تهران: شورایا یاسالم یدر جمهور  یآموزش عال یابیارز  یها شاخص. 9۳۳۱. یانقالب فرهنگ یعال یشورا
 .یو علم یفرهنگ یابیئت نظارت و ارز ی، هیانقالب فرهنگ یعال

 63انداز  های علمی کشور در چشم یش تدوین نقشه جامع علمی کشور : اولویتما. ه9۳۳۳. الله باطبائیان، سیدحبیبط
  .هران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.تساله
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در  یفناور  یتوانمند  یابیارز  یها مدلبر  ی. مرور 9۳۳1. یزاده، و آرمان خالد  یالله، رضا نق بید حبیان، سیطباطبائ
 کشور. یاست علمیقات سی. تهران: مرکز تحقیسطح مل

 .یدانشگاهنشر  مرکزمطلوب.تهران:  تیوضع یطراح. پژوهش: وضع موجود و 9۳۳1. یمهد ، محمد یطهرانچ

تا  یسنج کتاب. از 9۳۳۳ .ینیالعابد نیز  ی، و محسن حاجیروزه زارع فراشبند ی، فیدر یده، غالمرضا حیعصاره، فر 
 چاپار. ها، تهران: ها، قواعد و شاخص دگاهی، دیبر مبان یلی: تحلیسنج وب

   : چاپار.تهران .(ISI) یآ اس یدر آ سنجی علم . 9۳16. پورنگ پروان علیجانی، رحیم، و

 . تهران: دانشگاه پیام نور.(یرسان و اطالع ی)رشته کتابدار  یسنج با علم ییآشنا. 9۳۳1علیجانی، رحیم. 

. یسنج ، وبیسنج ، اطالعیسنج م، علیسنج کتاب یکّم . مطالعات سنجش 9۳۳۳. یکرمم، و نورالله ی، رحیجانیعل
 تهران: چاپار. 

: وزارت علوم، رازیش. معتبر یعلم اتیو روند انتشار نشر  هایژگیو یابیو ارز  شناسایی ٬یبررس. 9۳16قانع، محمد رضا. 
  .دیجمش : تختیعلوم و فناور  یرسان اطالع یا مرکز منطقه ،یمعاونت پژوهش ،یو فناور  قاتیتحق

قشه راه نشریات علوم . ن9۳19. نژاد عباس نجاری،فاطمه خلج،محبوبه شریفی ،ساری  اکبری لی، و عی، مصطفیقانع
 .هران : مهر راوش. تپزشکی : به منظور تحقق نقشه جامعه علمی و برنامه پنجم توسعه کشور

 Hist Cite , Publish Or Perish, Vos یسنج علم یافزارها نرم. 9۳16قدیمی، آفتاب، و محمدرضا نیازمند. 

Viewer , Visone .. : همارارازیش  

 .همارا . شیراز:وابسته یها و حوزه یسنج علم یفیفرهنگ توص. 9۳16کرمی، نورالله، و پردیس پرتو. 

. تولید علم ایران و جایگاه آن در بین کشورهای جهان: پیش بینی رشد تولید علم 9۳19گزنی، علی، و نجمه حمیدی فر. 
 راز: پایگاه استنادی علوم جهان اسالم. . شی639۳ایران در سال 

 یها براساس شاخص رانیپاستور ا تویانست یعلم داتیتول تیوضع .9۳13. اعظم بذرافشانو  احسان، ،یمصطفو 
  .شمندی: اندتهران .6393سال انیتا پا یسنج علم

با ارشاد، و ی، فر یول قرائتکار، عبدالرس کیحه نیان، ملید مظلومی، سعی، نرگس عباسیجانیم علیرضا، رحی، علیموغل
 . تهران: چاپار. یسنج علم ی( در مطالعات موردJCR.آر )ی.سیگاه جیپا ی. کاربردها9۳13. ینورالله کرم

رسانی علوم و  ای اطالع . شیراز: مرکز منطقهISC. آشنایی با پایگاه استنادی علوم جهان اسالم9۳16جعفر.  مهراد،
 فناوری. 

  .الفی: ارازیش :  .مزیتا بندی رتبه نظام. 9۳16ت سروستانی. مهراد، جعفر، و آمنه ثاب

. شیراز: نوید شیراز؛ 9۳۳3-9۳۳5کتاب تولید علم ایران در آی. اس. سی.  .9۳۳1 .هیدر  یمقصود ایرؤ و جعفر، مهراد،
 ص.  ۱۱3پایگاه استنادی علوم جهان اسالم، 
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 و علوم یرسان اطالع یا منطقه مرکز: تهران. 1882 -1884 رانیا علم دیتول .9۳۳۳. هیدر  یمقصود ایرؤ و جعفر، مهراد،
  .چاپار و یفناور 

]تهران[: وزارت علوم،  .ایکشور برتر دن 63 یعلم داتیتول تیوضع یبررس. 9۳۳۳و سیده مژگان بینش.  جعفر، مهراد،
  . رازیش دی: نوزرایش ؛یعلوم و فناور  یرسان اطالع یا مرکز منطقه ،یمعاونت پژوهش ،یو فناور  قاتیتحق

: رازیش .ماگویموسسات و کشورها بر اساس نظام سا اتینشر  یبند  رتبه. 9۳16و سیده مژگان بینش.  جعفر، مهراد،
  .دیجمش تخت

در صنعت نشر  یگذار  هیلزوم سرما رویدر مجالت الزو رانیعلم دانشمندان ا دیتول. 9۳19علی گزنی.  و جعفر، مهراد،
 .شیراز: تخت جمشید .یلالمل نیدر سطح ب یعلم

داران علم ایران در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم  راهنمای استفاده از طالیه .9۳۳۳. علی گزنی و جعفر، مهراد،
(ISC :شیراز .)رسانی علوم و فناوری.  ای اطالع منطقه مرکز 

و مقاالت برتر دانشمندان ایرانی داران علم: استنادها  . طالیه9۳۳3علی گزنی، و فاطمه شریفانی.  جعفر، مهراد،
 ی.تکنولوژ ای علوم و  منطقه کتابخانهالمللی. شیراز:  درمجالت معتبر بین

 ائوتنگیدانشگاه ژ  ی)رتبه بند  633۳-جهان یدانشگاهها یعلم یرتبه بند . 9۳۳3و فاطمه شریفانی.  جعفر، مهراد،
  .رازیش دینو :یعلوم و فناور  یرسان اطالع یا : مرکز منطقهرازیش .یها شانگ

:  تهران  . و کشورها ی،موسسات علم اتیعلوم: دانشمندان، نشر  یها نبرتری . 9۳۳3و فاطمه شریفانی.  جعفر، مهراد،
 دی: نو رازیش ؛ یعلوم و فناور  یرسان اطالع یا مرکز منطقه ،یمعاونت پژوهش ،یو فناور  قاتتحقی علوم، وزارت

      .رازیش

 خرد یابیارز  نیاول: رانیا یاسالم یجمهور  در یفناور  و علم یابیارز . 9۳۳۱. یانید نیمحمدحسو  جعفر، مهراد،
 یشورا: تهران. یعلم و یفرهنگ یابیارز  و نظارت ئتیه نظر ری،ز 9۳۳9 یدولت یپژوهش موسسات و ها دانشگاه
 . یعلم و یفرهنگ یابیارز  و نظارت ئتیه ،یفرهنگ انقالب

خرد  یابیارز  نی. دومرانیا یاسالم یدر جمهور  یعلم و فناور  یابیارز . 9۳۳1 .یانید نیحمدحسمو  جعفر، مهراد،
انقالب  یعال ی(. شورا9۳۳5تا  9۳۳6 ی)سال ها یو فناور  قاتیوابسته به وزارت علوم، تحق یها دانشگاه

 صفحه. 639. یو علم یفرهنگ یابینظارت. ارز  ئتیه ،یفرهنگ

خرد  یابیارز  نی. دومرانیا یاسالم یدر جمهور  یعلم و فناور  یابیارز . 9۳۳1 .یانید نیمحمدحسو  جعفر، مهراد، 
 یفرهنگ یابینظارت. ارز  ئتیه ،یانقالب فرهنگ یعال ی(. شورا9۳۳5تا  9۳۳۳ ی)سال ها یدانشگاه آزاد اسالم

 صفحه. 965. یو علم

خرد  یابیارز  نی. دومرانیا یاسالم یدر جمهور  یعلم و فناور  یابیارز . 9۳۳1 .یانید نیمحمدحسو  جعفر، مهراد،
 ی(. شورا9۳۳5تا  9۳۳6 ی)سال ها ی)وزارت بهداشت درمان و آموش پزشک رانیا یعلوم پزشک یها دانشگاه

 صفحه. 9۳6. یو علم یفرهنگ یابینظارت. ارز  ئتیه ،یانقالب فرهنگ یعال
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خرد پارک  یابیارز  نی. دومرانیا یاسالم یر در جمهو یعلم و فناور  یابیارز . 9۳۳1 .یانید نیمحمدحسو  جعفر، مهراد،
و  یفرهنگ یابیارز  .نظارت ئتیه ،یانقالب فرهنگ یعال ی(. شورا9۳۳5تا  9۳۳9 یها )سال یعلم و فناور  یها

 صفحه. 6۳. یعلم

  .دی: تخت جمشرازیش. ISCعلوم جهان اسالم  یاستناد گاهیبا پا آشنایی . 9۳16و مریم فرمانی.  جعفر، مهراد،

: تهران .یشانگها ائوتنگژی دانشگاه ٬ 633۳جهان  یها دانشگاه یعلم یبند  رتبه. 9۳۳۳و نورالله کرمی.  جعفر، راد،مه
  .یعلوم و فناور  یرسان اطالع یا : مرکز منطقهرازیچاپار؛ ش

 هران: آوای نور.ترسیم نقشه جامع علمی و چگونگی تحقق آن.ت9۳۳1. ی، مهد یاردکان یناظم

وشهر: دانشگاه علوم پزشکی و .بقشه علمی بنیاد ملی سالمت آمریکا و اقتصاد دانایی محور. ن9۳۳۳رج. یپور، ا ینب
 .خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 . تهران: چاپار.یعلم یهمکار  یشناس : جامعهیپژوهش یعلم ی. همکار 9۳۳۳. یتیوال د یخالو  رضا،یعل ،ینوروز 

 روابط و روشها(. تهران: سمت. م،یمفاه ،ی)مبان یسنج با علم یی. آشنا9۳13عبدالرضا.  ،یچاکل ینوروز 

 و 2005 سال در منطقه یکشورها و رانیا علم دیتول تیوضع. 9۳۳3. ینورمحّمد  یعبدالرضا، و حمزه عل ،یچاکل ینوروز 
سة آمار اساس بر 2006 العات مؤس  : تهران. یر یوز  لیاسماع فرد، یاعتماد یعل یهمکار  با ،(ISI) یعلم اط 

  .کشور یعلم استیس قاتیقتح مرکز

 و رانیا یعلم داتیتول دهه مین و کی. 9۳۳۳. ینورمحمد  یعل حمزهو   زاده، عبدالرضا، محمد حسن  ،یچاکل ینوروز 
  کشور. یعلم استیس قاتیتحق مرکز: تهران .((ISI 2007-1993 در جهان

در جهان  رانیدانش ا ی اشاعهبر  یلیتحل .9۳۳۳. ینورمحّمد  یعل ، و حمزهزاده سنمحمد ح ،عبدالرضا ،یچاکل ینوروز 
 کشور. یعلم استیس قاتیفرد. تهران: مرکز تحق یاعتماد یاّطالعات عل ی(. همکاران گردآور 633۳تا  911۳)

: یو نوآور  یعلم، فّناور  یابیسنجش و ارز  .9۳۳۳. ینورمحّمد  یعل ، و حمزهزاده سنمحمد ح ،عبدالرضا ،یچاکل ینوروز 
 کشور. یعلم استیس قاتی. تهران: مرکز تحقیالملل نیب یها و شاخص میمفاه

 یرسان اطالع یا مرکز منطقه یها ها و عملکرد برنامه یابیارز . 9۳۳۳و محمد حسین دیانی.  ،عبدالرضا ،یچاکل ینوروز 
: وزارت علوم، رازیش. رانیا یرسان مراکز بزرگ اطالع یتیر یو مد یخدمات یها شاخص سهی: مقایعلوم و فناور 

  .رازیش دی: نویعلوم و فناور  یرسان اطالع یا مرکز منطقه ،یمعاونت پژوهش ،یو فناور  قاتیتحق

، تهران: مرکز اطالعات و مدارک 633۱سال  یالملل نیران در سطح بیدانش ا .9۳۳۱. یبین غر یو حس، شهرزاداکان، ین
 .یعلم

سنجی در حوزه پزشکی : مجموعه  لمع.(: بابل 9۳۳1پژوهش و تولید علم در حوزه پزشکی ) دومین :  مایش ملیه
. مقاالت دومین همایش ملی پژوهش و تولید علم در حوزه پزشکی بابل، دانشگاه علوم پزشکی بابل، آذر ماه

 تهران: نشرکتابدار. 
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