مقطع ،نام رشته ،نام دانشگاه محل تحصیل ،واحددانشگاهی

سال

0931

دکتري کتابداري و اطالعرساني دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران

0931

کارشناسي ارشد کتابداري و اطالعرساني .دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال

0931

کارشناسي کتابداري و اطالعرساني .دانشگاه عالمه طباطبايي

0933

ديپلم رياضي و فيزيك
Cavendish College, London, Uk. Cetificate in computer hardware,
system setups and installing programs.

2001

نام درس

سال

محل تدریس

تعداد
واحد

مقطع تدریس

نيمه دوم سال
تحصيلي – 0931

اصول و مباني کامپيوتر

0933
نيمه اول سال -0933

عالمه طباطبايي.
کامپيوتر

0933
نيمه اول سال -0933

کامپيوتر

کامپيوتر

0933
تحصيلي -0933

کامپيوتر

0933

تحصيلي -0933

1

کارشناسي ارشد

دانشكده ادبيات و زبانهاي خارجي .دانشگاه
عالمه طباطبايي

نيمه دوم سال

1

دکتراي تخصصي

دانشكده ادبيات و زبانهاي خارجي .دانشگاه
عالمه طباطبايي

نيمه اول سال

1

کارشناسي ارشد

دانشكده ادبيات و زبانهاي خارجي .دانشگاه
عالمه طباطبايي

نيمه دوم سال

1

کارشناسي ارشد

دانشكده ادبيات و زبانهاي خارجي .دانشگاه
عالمه طباطبايي

0933
تحصيلي -0933

دانشكده ادبيات و زبانهاي خارجي .دانشگاه

1

دکتراي تخصصي

ادبيات فارسي و ادبيات عرب .دانشكده
کامپيوتر

0933

ادبيات و زبانهاي خارجي .دانشگاه عالمه
طباطبايي

کارشناسي ارشد و

1

دکتراي تخصصي

نيمه اول سال
تحصيلي -0931
0939

1

مباني کتابداري

علم اطالعات و دانش شناسي .دانشگاه آزاد
اسالمي واحد تهران شمال

1

کارشناسي ارشد

نيمه اول سال
تحصيلي -0931

ذخيره و بازيابي اطالعات

علم اطالعات و دانش شناسي .دانشگاه آزاد
اسالمي واحد تهران شمال

0939

1

کارشناسي ارشد

نيمه اول سال
تحصيلي -0931

مقدمات آرشيو

علم اطالعات و دانش شناسي .دانشگاه آزاد
اسالمي واحد تهران شمال

0939

1

کارشناسي ارشد

نيمه اول سال
تحصيلي -0931

زبانشناسي کاربردي

علم اطالعات و دانش شناسي .دانشگاه آزاد
اسالمي واحد تهران شمال

0939

1

کارشناسي

نيمه اول سال
تحصيلي -0931

جامعه شناسي اوقات فراغت و مطالعه

علم اطالعات و دانش شناسي .دانشگاه آزاد
اسالمي واحد تهران شمال

0939

1

کارشناسي

نيمه اول سال
تحصيلي -0931

آشنايي با پايگاه هاي اطالعاتي

0939

علم اطالعات و دانش شناسي .دانشگاه آزاد
اسالمي واحد تهران شمال

1

کارشناسي

نيمه اول سال
تحصيلي -0931

آشنايي با اينترنت

علم اطالعات و دانش شناسي .دانشگاه آزاد
اسالمي واحد تهران شمال

0939

1

کارشناسي

نيمه دوم سال
تحصيلي -0931

روشهاي بازنمون اطالعات

علم اطالعات و دانش شناسي .دانشگاه آزاد
اسالمي واحد تهران شمال

0939

1

کارشناسي ارشد

نيمه دوم سال
تحصيلي -0931

نظامهاي مديريت اطالعات

علم اطالعات و دانش شناسي .دانشگاه آزاد
اسالمي واحد تهران شمال

0939

1

کارشناسي ارشد

نيمه دوم سال
تحصيلي -0931

نمايه سازي و چكيده نويسي

0939

کتابداري پزشكي .دانشگاه علوم پزشكي

1

تهران

کارشناسي ارشد

نيمه اول سال
تحصيلي -0939

مديريت دانش سازماني

0931
نيمه اول سال

اسالمي واحد تهران شمال

تحصيلي -0939
0931

آزاد اسالمي واحد تهران شمال

1

کارشناسي ارشد

مباني کتابداري

تحصيلي -0931

علم اطالعات و دانش شناسي .دانشگاه آزاد

0939

اسالمي واحد تهران

مرکز نيمه اول سال

1

کارشناسي ارشد

ذخيره و بازيابي اطالعات
درسي علم اطالعات و دانش شناسي .دانشگاه

نيمه اول سال

2

علم اطالعات و دانش شناسي .دانشگاه آزاد

1

کارشناسي ارشد

جامعه اطالعاتي

تحصيلي -0931

علم اطالعات و دانش شناسي .دانشگاه آزاد

0939

اسالمي واحد تهران

1

کارشناسي ارشد

نيمه دوم سال
تحصيلي -0939
0931

علم اطالعات و دانش شناسي .دانشگاه آزاد
اسالمي واحد تهران شمال

نظامهاي مديريت اطالعات

1

کارشناسي ارشد

نيمه دوم سال
علم اطالعات و دانش شناسي .دانشگاه آزاد

تحصيلي -0939
0931

نظامهاي مديريت اطالعات

نيمه دوم سال

روشهاي بازنمون اطالعات

اسالمي واحد تهران شمال

تحصيلي -0939

علم اطالعات و دانش شناسي .دانشگاه آزاد

0931

اسالمي واحد تهران شمال

1

1

کارشناسي ارشد

کارشناسي ارشد

نيمه دوم سال
تحصيلي -0931
0939

دانشكده پيراپزشكي-دانشگاه علوم پزشكي
تهران

سيستمهاي اطالع رساني پزشكي

دکتري تخصصي

1

نيمه دوم سال

انفورماتيك پزشكي
دکتري تخصصي

تحصيلي -0931

سيستمهاي اطالع رساني پزشكي –تدريس

دانشكده بين الملل-دانشگاه علوم پزشكي

0939

به زبان انگليسي براي دانشجويان خارجي-

تهران

مديريت اطالعات

1

سالمت

نيمه دوم سال
تحصيلي -0939
0931

کارشناسي ارشد
کاربرد اينترنت در ژنتيك

دانشكده علوم دارويي -دانشگاه ازاد اسالمي

1

ژنتيك

نيمه دوم سال
تحصيلي -0939
0931

کارشناسي ارشد
کاربرد اينترنت در زيست شناسي

دانشكده علوم دارويي -دانشگاه ازاد اسالمي

1

زيست مولكولي

نيمه دوم سال
تحصيلي -0939
0931

کارشناسي زيست
کاربرد اينترنت در زيست شناسي

دانشكده علوم دارويي -دانشگاه ازاد اسالمي

1

شناسي

نيمه دوم سال
تحصيلي -0939
0931

کاربرد اينترنت در ژنتيك

دانشكده علوم دارويي -دانشگاه ازاد اسالمي

1

کارشناسي ژنتيك

نيمه اول سال
تحصيلي -0931

نظامهاي مديريت اطالعات

0931

علم اطالعات و دانش شناسي .دانشگاه شهيد

1

بهشتي

کارشناسي ارشد

نيمه اول سال
تحصيلي -0931
0931

علم اطالعات و دانش شناسي .دانشگاه شهيد
مديريت منابع اطالعاتي

بهشتي

1

کارشناسي ارشد

نيمه دوم سال
تحصيلي -0931
0931

علم اطالعات و دانش شناسي .دانشگاه شهيد
مديريت دانش سازماني

بهشتي

1

کارشناسي ارشد

نيمه دوم سال
تحصيلي -0931
0931

3

علم اطالعات و دانش شناسي .دانشگاه آزاد
ارزشيابي نظامها

اسالمي

1

کارشناسي ارشد

نيمه دوم سال
تحصيلي -0931
0931

علم اطالعات و دانش شناسي .دانشگاه آزاد
منابع و خدمات فرانهادي

1

اسالمي

کارشناسي ارشد

نيمه دوم سال
تحصيلي -0931
0931

علم اطالعات و دانش شناسي .دانشگاه آزاد
منابع و خدمات اسالمي

1

اسالمي

کارشناسي ارشد

نيمه اول سال
تحصيلي -0931

نظامهاي مديريت اطالعات

0933

علم اطالعات و دانش شناسي .دانشگاه شهيد

1

بهشتي

کارشناسي ارشد

نيمه اول سال
تحصيلي -0931
0933

علم اطالعات و دانش شناسي .دانشگاه شهيد
مديريت منابع اطالعاتي

1

بهشتي

کارشناسي ارشد

نيمه اول سال
تحصيلي -0931
0933

دانشكده پيراپزشكي-دانشگاه علوم پزشكي
سيستمهاي اطالع رساني پزشكي

کارشناسي ارشد

1

تهران

انفورماتيك پزشكي

تار
عنوان کتاب

نویسندگان

یخ
ن

محل نشر

شر

Trends in Bibliometrics and Scientometrics Studies .
Asnafi, Amirreza, Shima Moradi & Maryam
Pakdaman..Presence of Iranian scholars in COLLNETs
(2003-2015).

رايانش ابري

فراموشي سازماني

4

P.K. Jain, JeanAt Charles
he Lamirel,
na Parveen Babbar

مرادي ،شيما و پري
حسين زاده

مرادي ،شيما و ويدا
شادفر

زو
دآ
يند
زو
دآ
يند

United
Kingdom

دايره
المعارف
کتابداري و
اطالع رساني.
دايره
المعارف
کتابداري و
اطالع رساني.

مرادي ،شيما و شيرين

کپي لفت

خوشنود

عنوان کتاب

گان

نشر

نقدي بر کتاب طراحي وب سايت راهنماي گام به گام براي کتابخانه

مرادي،

ها (رويكردي کاربرمدارانه).

شيما

طراحي و مديريت وبگاه کتابخانهها و مراکز اطالع رساني.

مرادي،
شيما.

0933
0931

عنوان مقاله

نویسندگان

نگاهي به وبالگهاي کتابداري ايران :پيمايشي با استفاده از روش

اصنافي ،امير و شيما

وبسنجي.

مرادي

ارتباطات الكترونيك کتابداران ايران :بررسي محتوايي گروه بحث

مرادي،شيما و محدثه

الكترونيك فردوسي مشهد.

دخت عصمتي.

کتابداري و
اطالع رساني.

کتابدار

33

سيد ابراهيم عمراني

نویسند

دآ

09

مرادي ،شيما

تاریخ

زو

المعارف

يند

بررسي نقش سيستمهاي ويكي در مديريت دانش در مديريت دانش و علوم
اطالعات :پيوندها و برهمكنشها ،به کوشش محمد حسن زاده ،اميد فاطمي ،و

دايره

محل نشر

کتاب ماه کليات.013 :
فصلنامه نقد کتاب اطالع رساني
و ارتباطات1.

تاریخ
نشر

محل نشر

فصلنامه علمي پژوهشي
0933

کتابداري و
.اطالعرساني 10
فصلنامه علمي پژوهشي

0933

کتابداري و
اطالعرساني11:

حاجي عزيزي ،ناديا.
فراموشي سازماني :رويكردي نوين در مديريت دانش.

محدثه دخت
عصمتي و شيما
مرادي

5

0933

فصلنامه علوم و فناوري
)(1اطالعات11.

..-ميزان بهرهگيري از وب  1در کتابخانههاي دانشگاهي کشورهاي

مرادي ،شيما .اميد

خاورميانه.

عليپور .مريم صابري

0931

و امنه فالحتي
کندوکاوي بر پژوهشهاي تحليل پيوند در ايران و جهان :بررسيمروري:.

نوشين فرد ،فاطمه و
شيما مرادي

فصلنامه کتابداري و

) (1اطالعرساني11 .
فصلنامه علوم و فناوري

0931

اطالعات،)1( 11
 -0903ايران0919-:
پژوهشنامه جامعه

مديريت ريسك در نظام هاي اطالع رساني مرکب.

مرادي ،شيما

0931

مرادي ،شيما و

زودآ

محمودرضا فريدي

يند

شناسي و علوم
اجتماعي .33 .ص -13
11

طرح پيشنهادي مكان يابي کتابخانه هاي عمومي منطقه  9شهر تهران
با استفاده از جي.آي.اس.

بررسي هدف استفاده شبكه اجتماعي لينكدين از ديدگاه دانشجويان
تحصيالت تكميلي رشته علم اطالعات و دانششناسي دانشگاههاي
آزاد اسالمي شهر تهران (سال تحصيلي )399-31

دانش شناسي.

در
عطرين ضاد ،شيما

دست

مرادي و فرشته سپهر

بررس

دانش شناسي.

ي
در

مطالعه علمسنجيِ مقاالت سلب اعتبارشده ايراني

شيما مرادي و الميرا

دست

پژوهشنامه پردازش و

جنوي

بررس

مديريت اطالعات

ي

عنوان مقاله

فرار پنهاني مغزها:تاثير فناوري اطالعات و ارتباطات بر
فرار مغزها
کتابداران در جامعه اطالعاتي :کتابداران فردا.

6

نویسندگان

مرادي ،شيما
مرادي،شيما و ناديا حاجي
عزيزي

تاریخ
نشر

0933
0933

محل نشر

.فصلنامه علمي ترويجي
کتاب.
فصلنامه علمي ترويجي
کتاب31:

عنوان مقاله

آيا مي توانيم ميراث صوتي تصويري خود را حمايت
کنيم؟ ترجمه شيما مرادي.

-کتابخانه هاي سيار.

..ظهور يك پديده نوين در کتابخانه ها  :به کارگيريوبالگها در کتابخانه ها و مراکز اطالعرساني.
کاربرد آر .اس .اس .در کتابخانههاي تخصصي..
رايانش اجتماعي در داخل سازمان :موج جديد مديريت
دانش.

نویسندگان

تراگي ،دانيل و ترجمه شيما
مرادي

تاریخ
نشر

1111

مرادي ،شيما

0931

اصنافي ،اميررضا .مرادي ،شيما

0931

مرادي ،شيما

0931

کيهاني ،محمد .مريم
صابري،شيما مرادي ،و مريم

0933

صرافزاده

محل نشر

مجله الكترونيكي نما 1
(.)1

کتاب ماه کليات 31 ،و
.39
کتاب ماه کليات  ،شماره
 33و .011
فصلنامه علوم و فناوري
اطالعات .)1(11
مديريت اطالعات
9(1و.)1
نامه انجمن کتابداري و

-کتابدار در زندگي دوم.

مرادي،شيما

0933

مرادي،شيما

0933

اطالعرساني ايران1:
(.9)90

نقدي بر کتاب طراحي وب سايت راهنماي گام به گام
براي کتابخانه ها (رويكردي کاربرمدارانه).
..رايانش اجتماعي در داخل سازمان :موج جديد

کيهاني ،محمد .مريم

مديريت دانش** .چاپ مجدد به سفارش سردبير

صابري،شيما مرادي ،و مريم

نشريه**
.مديريت پادکست ها و ويدئوکست ها. ..کتابخانه ها ،آينده را بر اساس ميراث فرهنگي ميسازند.

7

0933

صرافزاده
پاکدامن ،مريم  ،شيما مرادي ،
اميررضا اصنافي
مرادي ،شيما و ناديا حاجي
عزيزي

0933

0933

کتاب ماه کليات.013 :

گزارش کامپيوتر
.11-11،039
کتاب ماه
کليات31-093،19:

کتاب ماه کليات.019.

..-آموزش سريع وبالگ نويسي.

مرادي ،شيما

0933

کتاب ماه کليات.011.
ص 11-03

گزارش :پژوهش سواد اطالعاتي :با معرفي رويكردي
انقالبي براي تبيين ،طراحي و اجراي عملي سواد
اطالعاتي.

معرفي همايشهاي حوزه کليات (سري اول).

معرفي همايشهاي حوزه کليات (سري دوم).

سري « همايش هاي پيش رو :معرفي همايش هاي بين
المللي ».

سري « همايش هاي پيش رو :معرفي همايش هاي بين
المللي ».

سري « همايش هاي پيش رو :معرفي همايش هاي بين
المللي ».

سري « همايش هاي پيش رو :معرفي همايش هاي بين
المللي ».

سري « همايش هاي پيش رو :معرفي همايش هاي بين
المللي ».

8

مرادي ،شيما

0933

مرادي ،شيما

0931

مرادي ،شيما و اميد عليپور

0931

مرادي ،شيما و رقيه قرباني
بوساري

مرادي ،شيما و رقيه قرباني
بوساري

مرادي ،شيما و رقيه قرباني
بوساري

مرادي ،شيما و رقيه قرباني
بوساري

مرادي ،شيما و رقيه قرباني
بوساري

0930

0930

0930

0930

0930

کتاب ماه کليات.011 .
ص 013-013

کتاب ماه کليات.013 .
ص 013-013
کتاب ماه کليات.031 .
ص 013-011

کتاب ماه کليات.031 .
ص 33-31

کتاب ماه کليات.039 .
ص 33-39

کتاب ماه کليات.031 .
ص013-011

کتاب ماه کليات.031 .
ص 003-009

کتاب ماه کليات.033 .
ص 33-31

سري « همايش هاي پيش رو :معرفي همايش هاي بين
المللي ».

مرادي ،شيما و رقيه قرباني
بوساري

سري « همايش هاي پيش رو :معرفي همايش هاي بين
المللي ».

مرادي ،شيما و رقيه قرباني
بوساري

سري « همايش هاي پيش رو :معرفي همايش هاي بين
المللي ».

مرادي ،شيما و رقيه قرباني
بوساري

0930

0930

0930

در
مطالعه علمسنجيِ مقاالت سلب اعتبارشده ايراني

شیما مرادی و المیرا جنوی

مطالعه تطبیقی بداخالقی علمی در ایران و جهان

شیما مرادی و المیرا جنوی

دست
داوري

کتاب ماه کليات.033 .
ص 011-011

کتاب ماه کليات.030 .
ص 31-39

کتاب ماه کليات.030 .
ص 31-39

پژوهشنامه پردازش و
مديريت اطالعات

در
دست
داوري

عنوان مقاله

خبرهايي از انجمنهاي کتابداري دنيا.
«خاطرات کتابدارانه از ايفالي .»1100

9

مطالعات ملي و
سازماندهي اطالعات

نویسندگان

تاریخ نشر

محل نشر

شيما مرادي

0931

نامه انجمن کتابداري و اطالعرساني ايران .)1(0

مرادي ،شيما

0931

پايگاه تحليلي خبري ليزنا .سخن هفته شماره 10 .11

عنوان مقاله

نویسندگان

تاریخ
نشر

محل نشر

A glance to IFLA 2005. a bespoken
report for NORAD

Shima Moradi

2005

Oslo. Norway

)Grantee in the spotlight (English

Shima Moradi

2011

Ifla express

Webology

2016

Journal of Electronic
Resources
2017
Librarianship (JERL)
Journal of Electronic
Resources
2017
Librarianship (JERL)
Unde
Information and
r
Learning Science
revie
w

Moradi, Shima & Amirreza
Asnafi

Analysis of Citation Rate of Papers
with Titles Containing a Country
Name
Iranian scientific journal evaluation
system

Shima Moradi
Moradi, Shima & Mohammad
Abagheri
Moradi,Shima & Delbar
Tayefeh bagher

Rary Café: a café with torch of
information
Application of Web 2.0 technologies
in the top 100 university libraries in
the world.
Use

of

Mobile-Based

Social

Electronic Library

Unde
r
revie
w

Asnafi,Amir, Mohadese dokht
Networks in Iranian Libraries: The
esmati,Shima Moradi and
Case of Telegram Messenger
Maryam Pakdaman

Knowledge Manage
ment Research &
Practice

Unde
r
revie
w

Zaad, Etrin, Shima Moradi &
Fereshteh Sepehr

کارفرما

مرکز اطالعرساني آموزش و پيشگيري از اعتياد وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي تهران

تاریخ
اجرا
1382

مرکز پژوهشي ميراث مكتوب

1381

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور

1394

Do

students

use

LinkedIn

for

knowledge sharing?

سمت

عنوان طرح

مجری

راه اندازي کتابخانه و آرشيو مرکز اطالعرساني

همکار

طراحي و تهيه الگويي شناسايي افراد حقيقي و

طرح

حقوقي در زمينه نسخ خطي

مجری

استانداردهاي کتابخانه هاي عمومي کشورهاي
مختلف

11

محل انجام

تاریخ انجام

فعالیت

فعالیت

عنوان فعالیت

عضو هيات تحريريه
-

2115 تا کنون

International Journal of Library and Information Science
(IJLIS)
عضو هيات تحريريه

-

2115 تا کنون

 ورشو،لهستان

Aug 2017

Cyprus

2017

USA

2017

Singapore

2018

Finland

2018

Hong Kong

محل نشر

2018

تاریخ داوری

International Journal of Internet and Information Systems
IFLA administrative volunteer ship program
ELPUB conference referee
IASSIST Annual Conference referee
FICC Annual Conference referee
ICTR Annual Conference referee
ICICKM Annual Conference referee

نوع نشریه

تا

از

پژوهشگاه علوم و
فناوری اطالعات
ایران

کنون

8811

- scopusعلمی پژوهشی

دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان

کنون

8831

علمی پژوهشی

عنوان نشریه

فصلنامه پردازش و مدیریت اطالعات

نشریه علمی پژوهشی مدیریت سالمت

11

نشریه علمی پژوهشی دانش شناسی

علمی پژوهشی

8838

کنون

واحد تهران
شمال.دانشگاه
ازاداسالمی

نشریه علمی پژوهشی نظامهای اطالع رسانی

علمی پژوهشی

8831

کنون

واحد علوم و
تحقیقات
تهران.دانشگاه
ازاداسالمی

نشریه علمی پژوهشی کتابداری و اطالع رسانی
آستان قدس

علمی پژوهشی

8831

کنون

آستان قدس

نشریه علمی پژوهشی مطالعات ملی کتابداری
و سازماندهی اطالعات

علمی پژوهشی

8831

کنون

کتابخانه ملی
ایران

نشریه علمی مطالعات دانششناسی

علمی

8831

کنون

دانشگاه عالمه
طباطبایی

نشریه ارتباط علمی

علمی بدون رتبه

8813

8831

پژوهشگاه علوم و
فناوری اطالعات
ایران

کتاب ماه کلیات

علمی

8813

کنون

خانه کتاب

نشریه علمی تخصصی ادکا

علمی بدون رتبه

8831

کنون

ادکا

نشریه رهیافت

علمی ترویجی

8831

کنون

مرکز تحقیقات
سیاست علمی
کشور

فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اطالعات

علمی پژوهشی

8831

کنون

انجمن علمی
مدیریت اطالعات
ایران

Scopus

2013

کنون

emerald

The journal of information and
knowledge management system
)(Vine
Evidence Based Library and
)Information Practice

12

Scopus

2013

کنون

Uni. Of
Alberta

Informing Science: The International
Journal of an Emerging Trans
)discipline (InformingSciJ

علمی

2013

کنون

Informing
science
institute

International Journal of Doctoral
)Studies (IJDS

علمی

2013

کنون

Informing
science
institute

International Journal of Academic
Library and Information
)Science(IJALIS

Electronic Library

SAGE Open

Pakistan Journal of Information
)Management & Libraries (PJIM&L
IFLA JOURNAL

علمی

2013

کنون

Academic
Research
Journals

Isi ranked- Scopus

2014

کنون

emerald

علمی

2015

2015

Sage
Publication

Scopus

2016

کنون

University of
the Punjab,
Lahore

علمی

2017

کنون

Sage

مرکز سیاست علمی کشور .شورای نشر

5931

دانشگاه شهید بهشتی .شورای نشر

5931

عنوان طرح

تاریخ داوری

مطالعه تطبیقی بداخالقی علمی در ایران و جهان .شیما مرادی و المیرا جنوی

مرکز تحقیات

اردیبهشت

سیاست علمی

1396

سمت
عنوان پایان نامه

محمودرضا فریدی .8838 .طرح پیشنهادی مکان یابی
کتابخانه های عمومی منطقه  8شهر تهران با استفاده از
رشته علم اطالعات و دانششناسی .استاد .جی.آی.اس
.مشاور :حجت اهلل حسن الریجانی.

عطرین ضاد .8831 .نقش شبکه اجتماعی لینکدین در
تسهیم دانش،از دیدگاه دانشجویان علم اطالعات و
دانششناسی دانشگاههای آزاد شهر تهران(سال تحصیلی
13

مقطع

مشاو

راهنم

ر

ا

کارشناسی
ارشد

*

کارشناسی
ارشد

*

داور

کارفرما

کشور

تاریخ

محل

داوری

داوری

تاریخ دفاع
 12بهمن
8838

 .دانشگاه
آزاد
اسالمی
واحد
تهران
شمال.

تاریخ دفاع
 81دی
8831

دانشگاه
آزاد
اسالمی

واحد
تهران
شمال.

 . )38-31رشته علم اطالعات و دانششناسی .استاد مشاور:
.فرشته سپهر.

دلبر طایفه باقر .8831 .میزان بهره گیری از قابلیت های وب
 1در کتابخانه های صد دانشگاه برتر جهان و ارائه الگوی در
کارشناسی
کتابخانه های دانشگاهی ایران رشته علم اطالعات و
ارشد
دانششناسی .استاد مشاور :زهره میرحسینی.

نوشین مقدم .8831 .نقش فرهنگ سازمانی بر میزان
اشتراک گذاری دانش در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات تهران .رشته علم اطالعات و
دانششناسی .استاد مشاور :فهیمه باب الحوایجی.

طاهره حدادی .8831 .مقایسه تطبیقی سواد سالمت
کتابداران پزشکی کتابخانه و بیمارستان های دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی ایران .رشته
علم اطالعات و دانششناسی .استاد مشاور :نشانه پاکدامن.
سحر جوادپور .8831 .بررسی میزان بهره گیری کتابداران
کتابخانه های وزارت نیرو و مراکز اطالع رسانی مرتبط با
صنعت آب و برق از ابزارهای مشارکتی بر اساس مدل
پذیرش فناوری  .رشته علم اطالعات و دانششناسی .استاد
مشاور :زهرا اباذری

سهیال محبوبیان .8831.بررسی میزان استفاده از منابع
غیردرسی کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف از دیدگاه
دانشجویان کارشناسی عضو کتابخانه  .رشته علم اطالعات و
دانششناسی .استاد مشاور:میترا سالمی

زرین زارع پورکاظمی .8831.بررسی رابطه امنیت شغلی با
تسهیم دانش کارکنان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان قزوین  .رشته علم اطالعات و دانششناسی .استاد
مشاور:میترا سالمی

14

کارشناسی
ارشد

کارشناسی
ارشد

*

*

*

کارشناسی
ارشد

تاریخ دفاع
 1مهر
8831

دانشگاه
آزاد
اسالمی
واحد
تهران
شمال.

تاریخ دفاع
1
مهر8831

دانشگاه
آزاد
اسالمی
واحد
تهران
شمال.

تاریخ دفاع
 11شهریور
8831

کارشناسی
ارشد

کارشناسی
ارشد

تاریخ دفاع
 81دی
.8831

*

*

 .دانشگاه
آزاد
اسالمی
واحد
تهران
شمال.

دانشگاه
آزاد
اسالمی
واحد
تهران
شمال.

.تاریخ دفاع
 82شهریور
8831

دانشگاه
آزاد
اسالمی
واحد
تهران
مرکز.

.تاریخ دفاع
 82شهریور
8831

دانشگاه
آزاد
اسالمی
واحد

تهران
مرکز.
سمیرا ساالری .در دست انجام .بررسی شبکه اجتماعی
اینستاگرام در تسهیم دانش از دیدگاه دانشجویان تحصیالت
تکمیلی .رشته علم اطالعات و دانششناسی .استاد
مشاور:میترا سالمی

کبری.بدری .8838.بررسی رفتار اطالع یابی کارشناسان
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در استفاده از
پایگاههای اطالعاتی  .رشته علم اطالعات و
دانششناسی.استاد راهنما :حجت اهلل حسن الریجانی
شهال محمدی .8838 .بررسی تولیدات علمی اعضای
هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی بر اساس شاخص اچ از
سالهای ( )8811 -38بر اساس  81گروه آموزشی رشته علم
اطالعات و دانششناسی .استاد راهنما :مهردخت وزیرپور
.کشمیری.

منصور نقوی .8831 .ارزیابی کتابهای الکترونیکی فارسی
موجود در وب سایت دانشگاه پیام نور .رشته علم اطالعات و
.دانششناسی .استاد راهنما :عباس گیلوری.

مریم اناوری 8831 .تحلیل محتوای مقاالت فصلنامه علمی
– پژوهشی تحقیقات اطالع رسانی وکتابخانه های عمومی
طی سالهای8812تا  8831رشته علم اطالعات و
.دانششناسی .استاد راهنما :زهرا اباذری.

الهام خاتون آبادی 8831 .بررسی دیدگاه دانشجویان
کارشناسی ارشد ورودی سال  83-83دانشکده علوم
انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال درباره
کاربرد فناوری اطالعات در مدیریت دانش .رشته علم
اطالعات و دانششناسی .استاد راهنما :فریده رفیعی مقدم
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کارشناسی
ارشد

کارشناسی
ارشد

کارشناسی
ارشد

کارشناسی
ارشد

کارشناسی
ارشد

کارشناسی
ارشد

دانشگاه
آزاد
اسالمی
واحد
تهران
مرکز.

*

*

*

*

*

*

 .تاریخ دفاع
 12بهمن
8838

دانشگاه
آزاد
اسالمی
واحد
تهران
شمال.

تاریخ دفاع
 1اسفند
8838

 .دانشگاه
آزاد
اسالمی
واحد
تهران
شمال.

تاریخ دفاع
 11بهمن
8831

دانشگاه
آزاد
اسالمی
واحد
تهران
شمال.

تاریخ دفاع
 1مهر
8831

.تاریخ دفاع
 81مهر
.8831

 .دانشگاه
آزاد
اسالمی
واحد
تهران
شمال.
 .دانشگاه
آزاد
اسالمی
واحد
تهران
شمال.

مریم ذوالفقاری .8831 .نقش خدمات کتابخانه ای (کتابدار
متخصص خاص نابینایان ،خدمات الکترونیکی و رایانه ای
نابینایان ،خدمات فکس و کپی ،امکانات خط بریل نابینایان)
در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نابینای دختر و پسر
مقطع متوسط شهر تهرانرشته علم اطالعات و دانششناسی.
.استاد راهنما :موسی مجیدی

اعظم السادات سید برقی .8831 .رفتار اطالع یابی کاربران
یرشته جام جم آنالین .رشته علم اطالعات و دانششناس
.علم اطالعات و دانششناسی.استاد راهنما :فرشته سپهر

صحتی ،اکرم .8831 .بررسی تاثیر آموزش برنامه های غیر
رسمی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بر ارتقاء
مهارت سواد اطالعاتی اعضا . .استاد راهنما :میترا سالمی

عسل طیرانی .در دست انجام.مطالعه سازماندهی آرشیوهای
عکس موزه های تهران .رشته علم اطالعات و
دانششناسی.استاد راهنما :فرشته سپهر

عنوان همایش  /کارگاه  /نشست ... /

کارشناسی
ارشد

کارشناسی
ارشد

کارشناسی
ارشد

کارشناسی
ارشد

*

*

.تاریخ دفاع
 81مهر
8831

 .دانشگاه
آزاد
اسالمی
واحد
تهران
شمال.

.تاریخ دفاع
 88مهر
8831

 .دانشگاه
آزاد
اسالمی
واحد
تهران
شمال.

.تاریخ دفاع
12بهمن
8831

*

دانشگاه
آزاد
اسالمی
واحد
تهران
شمال.

*

موضوع داوری

 .دانشگاه
آزاد
اسالمی
واحد
تهران
مرکز.

تاریخ برکزاری

محل برگزاری

جشنواره وبالگهاي کتابداري و اطالع رساني
ايران .انجمن کتابداري و اطالع رساني ايران با
همكاري اتحاديه علمي دانشجويي کتابداري

وبالگ،فناوری اطالعات

.0931

تهران

ايران..
همايش نقش مجالت علمي در کتابخانه هاي
دانشگاهي...

16

علم سنجی

0930

دانشگاه سمنان

 خانه فعاالن.جشنواره ملي يادگار ماندگار
تهران

0930

 فناوری اطالعات،اطالع رسانی

مجازي و معاونت امور اجتماعي و فرهنگي
.شهرداري تهران

تهران

0931

فناوری اطالعات

تهران

0931

 فناوری اطالعات،اطالع رسانی

تهران

0931

علم سنجی

اصفهان

0931

علم سنجی

online

2012

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2011

Canada

Information science,
information technology

Information science,
information technology

Portugal

Information science,
information technology

Australia

Information science,
information technology

South Africa

London,
United
Kingdom
London,
United
Kingdom
Lithuania

Information science,
information technology

جشنواره برترين هاي علم اطالعات و دانش
.شناسي
 کتابخانه.اولين کنگره متخصصان علم اطالعات
.ملي
 دانشگاه شهيد.همايش ملي نشريات کشور
.بهشتي
..دومين کنفرانس ملي سنجش و ارزشيابي علم
Library 2.0: the future of library in
the digital age.

Insite 2012 :Information science and
IT education.

Insite 2013 :Informing Science + IT
Education Conferences

Insite 2014 : Informing Science + IT
Education Conferences:

e-Skills 2014 Conference:
Collaborations, Service Delivery,
Innovation, Technology, and
Education.

Cloud computing, big data,
information technology

SAI Conference :Science and
Information Conference,

Cloud computing, big data,
information technology

SAI Intelligence system,

Cloud computing, big data,
information technology

Insite 2016 : Informing Science + IT
Education Conferences:

17

Future technologies conference

Cloud computing, big data,
information technology

San
Francisco

2016

Computing Conference

Cloud computing, big data,
information technology

United
Kingdom

2017

Intelligent System conference

Cloud computing, big data,
information technology

United
Kingdom

2017

Third international conference on
web researches

information technology,
academic library

Iran

2017

IASSIST

Knowledge management,
Data analysis

USA

2017

IATUL

information technology,
academic library

ITALY

2017

IFLA

information technology,
library, scientometrics

Poland

2017

نوع فعالیت

عنوان فعالیت

عنوان همایش ،کارگاه،
نشست و ...

همايش ملي ادکا

تاریخ
برکزار
ی

ارائه شفاهي.کسب
عنوان مقاله برتر

اولين همايش سراسري
علم سنجي در

پادکست :مرجع الكترونيكي نوين در خدمت

0931

اصفهان:

صابري .مجلههاي پزشكي دسترسي آزاد در

0931

ايران :تحليل کتابسنجي و وبسنجي..

ارائه شفاهي

ارتباطات و اطالعات

پزشكي
اصفهان.

اصنافي .استفاده از پادکست در يادگيري:
چشم انداز نوين در يادگيري الكترونيكي از

0933

اهواز

طريق کتابخانهها.

همايش ملي ايمني در

مرادي،شيما و پري حسين زاده .امنيت
ارائه شفاهي

اطالعات در رايانش ابري :چالشي براي
کتابخانه امروز.

18

دانشگاه علوم

مرادي،شيما ،مريم پاکدامن و امير رضا

همايش ملي فناوري

کتابخانه ها

تهران

کتابخانهها و مراکز اطالع رساني.

علومپزشكي

آموزشي در عصر

برگزاری

مرادي ،شيما .مريم پاکدامن و امير اصنافي.

نوروزي ،عليرضا ،شيما مرادي و مريم
پوستر ارائه شده

محل

دانشگاه شهيد
0931

بهشتي.
تهران.

دانشگاه
تهران.تهران

0931

دانشگاه
تهران.تهران

علم در بستر کتابخانههاي دانشگاهي

ارائه شفاهي

 ترويج علم. شيما و سهيال محبوبيان،مرادي
0931

 مطالعه موردي دانشگاه:در دانشگاهها

چاپ چکیده

همايش ترويج علم

همايش ترويج علم

.شريف

دانشگاه
.اصفهان

 عموميسازي. شيما و دلبر طايفه باقر،مرادي

0931

اصفهان

محل برگزاری

Merida. Spain

 وضعيت. شهال و شيما مرادي،محمدي
توليدات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران

تاریخ
برکزاری

2006

Malasia

2008

.Australia Sydney

2008

Japan

2011

San Juan,Puerto
Rico

2011

India

2015

عنوان فعالیت
Moradi, Shima and Asnafi, Amir
Reza. A glance to Iranian
librarianship blogs: a survey
using webometrics method.
Moradi, Shima & Mohadese
Dokht esmati 2008, Iranian
Librarians' Electronic
Communications: A case Study
of a Discussion group
Pakdaman, Maryam. Shima
Moradi and Amirreza Asnafi
2008.Using Podcasts in the sense
of Audio material in
.archive centers
·
Maryam Pakdaman,
Amirreza Asnafi, Shima Moradi
and Mohammad
SiavashanShirazi. 2011. Podcasts
and Videocasts management: A
case study of special library of
international institute of
earthquake engineering and
seismology in Iran.
DokhtEsmati,
M.,Saberi,M & Moradi,Sh..The
status of ministries' website of
Middle Eastern countries in
.achieving e-Government
Asnafi, Amirreza, Maryam
Pakdaman, Shima Moradi and
Hamid Ghazizadeh.. Study on
activities of Payame Noor

پوستر

نوع فعالیت

دومين کنفرانس ملي
سنجش و ارزشيابي علم

، کارگاه،عنوان همایش
... نشست و
InSciT2006,

In Proceed
ings

Oral
presentati
on

proceedin
g

COMLIS..

IASA.

Oral
presentati
on

Second
international
conference of Asian
special libraries.

Oral
presentati
on

77th World library
and science
congress.

Oral
presentati
on

International
Conference of
Collnet..
19

USA

2016

USA

2016

France

IRAN

USA

2016

2017

2017

University (I.R.Iran) faculty
members in Research Gate
S Ebrahimzadeh, N Parvini,
Shima Moradi.2016. Users’
opinion on the use of social
media tools by public libraries,
Iran
·
Asnafi, Amirreza, , Shima
Moradi, Maryam
Pakdaman.2016. Public libraries
from the users’ perspective: A
Case study of Educational
Sciences undergraduate students
of Sahid Beheshti University
Asnafi, Amirreza, Shima Moradi
& Maryam Pakdaman.. Presence
of Iranian scholars in
COLLNETs (2003-2015).
Moradi,Shima & Delbar Tayefe
bagher. The study of usage
approaches for social networks
capabilities in the world top 100
university libraries
Moradi, Shima and zarrin
porkazemi zare.The staff's
knowledge sharing in the
Management and Planning
Organization of Qazvin province

Poland

2017

Moradi, Shima and Soheila
Mahboobian.Does elite students
read non text books?

Poland

2017

Moradi, Shima.The altmetrics of
retracted articles in biochemistry
and molecular biology”

محل اهداء

تاریخ

IATUL 2017

1182

ASIS&T 2016

1181

ASIS&T 2015

1181

poster

poster

Oral
presentati
on

WLIC

WLIC

International
Conference of
Collnet

Oral
presentati
on

Third international
conference on web
researches

Oral
presentati
on

IASSIST

Oral
presentati
on

WLIC

Poter

WLIC

عنوان جایزه

کسب گرنت از انجمن بینالمللی کتابخانه های دانشگاهی
،کسب جایزه اینفوشبر انجمن بین المللی فناوری اطالعات و عضویت افتخاری

 وASIS&T 2015 کسب جایزه اینفوشبر انجمن بین المللی فناوری اطالعات
،عضویت افتخاری

21

کسب جایزه انجمن  IASSISTو عضویت افتخاری،

1181

IASSIST

کسب جایزه سفر و شرکتکننده افتخاری از سوی انجمن بینالمللی ایفال در 18
امین همایش ساالنه ایفال ،

1181

انجمن بین المللی
کتابداری

کسب جایزه سفر و شرکتکننده افتخاری از سوی انجمن بینالمللی ایفال در
22امین همایش ساالنه ایفال ،

1188

انجمن بین المللی
کتابداری

کسب عنوان مقاله برتر در نخستین همایش ملی ادکا،

8811

ادکا

کسب عنوان مقاله برتر نخستین همایش ساالنه مدیریت دانش

8811

پژوهشگاه علوم و
فناوری اطالعات ایران

کسب عنوان کتابدار برتر و شرکتکننده افتخاری از انجمن بینالمللی ایفال در
28امین همایش ساالنه ایفال ،

1111

انجمن بین المللی
کتابداری

تاریخ

محل برگزاری

عنوان

میزگرد وبالگ نویسی برای کتابخانههای مساجد .کتابخانههای ستاد عالی مساجد .

8811

علیپور ،امید« .گفتگو با شیما مرادی :ایفالی پورتوریکو آری ،ایران شاید وقتی
دیگر».

8831

عطف .شماره .3

مرادی،شیما .مصاحبه" :یک بار برای همیشه " چه باید کرد؟:کتابداران " یک بار
برای همیشه " تغییر را در خودشان جستجو کنند.

8812

شیرازه 1

نامه تلویزیونی خبر  .1رسانه های مجازی و ترویج کتابخوانی.

11
خرداد8838

کانال .1

برنامه تلویزیونی اردی بهشت .آسیب شناسی فضای مجازی -استفاده کودکان از
فضای مجازی.

 81اردیب
هشت8831

کانال .1

برنامه تلویزیونی اردی بهشت ..آسیب شناسی فضای مجازی -اعتیاد در فضای
مجازی.

 1خرداد
8831

کانال 1

برنامه تلویزیونی سالم زندگی .سواد سالمت و شبکه های اجتماعی 8831

88
مرداد 8831

کانال 1

 11آبان
8831

رادیو اقتصاد.

برنامه رادیویی ایستگاه نود و هشت .مطالعه در فضای مجازی.
21

بیست و یکمین
نمایشگاه کتاب تهران

عنوان

گزارش سفر ایفال  .1188انجمن کتابداری ایران با همکاری سازمان فرهنگی هنری
شهرداری
جشنواره وبالگهای کتابداری و اطالع رسانی ایران .انجمن کتابداری و اطالع رسانی
ایران با همکاری اتحادیه علمی دانشجویی کتابداری ایران.

رسانههای مجازی و ترویج کتابخوانی

نشست  81سال وبالگنویسی ایران .اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی کتابداری
و اطالع رسانی ایران  ،معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی و انجمن
علمی دانشجویی علم اطالعات و دانش شناسی

خواندن در فضای مجازی .مدرسه تابستانی.نهاد کتابخانههای عمومی کشور.

بررسی وضعیت خواندن در فضای مجازی .نشریه شناسه ،نهاد کتابخانههای عمومی
کشور و پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران.

تاریخ

محل برگزاری

 .مهر 8831

تهران

8831

تهران

 11 .خرداد
8838

کانون پرورش فکری
کودکان و
نوجوانان.کتابخانه
مرجع تهران

 81 .بهمن
8838

دانشگاه شهید بهشتی
تهران

8831

مشهد

8831

سنجه های نوین علم سنجی :راهکاری نوین برای تقویت آینده شغلی .دانشگاه شهید
بهشتی
 .آبان 8831

دانشگاه شهید بهشتی
تهران

آذر 8831

مرکز تحقیقات
سیاست علمی کشور

شبکههای علمی اجتماعی .دانشگاه پیام نور فارس

 1بهمن
8831

دانشگاه پیام نور
فارس.شیراز

آلتمتریکس در ارزیابی پژوهشی .دومین کنفرانس ملی سنجش و ارزشیابی علم.
اصفهان

 2 .بهمن
8831

اصفهان

آلتمتریکس :شاخصهای جدید علمسنجی

22

پژوهشگاه علوم و
فناوری اطالعات ایران.
تهران

تاریخ

عنوان فعالیت

از

تا

عضو

8831

-

شبکه زنان دانشمند جهان اسالم

عضو پیوسته

8811

-

انجمن کتابداران ایران (اکتا)

عضو پیوسته هیات اجرایی کمیته انتشارات،
روابط عمومی و بین الملل

8811

8811

انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران

عضو پیوسته

8818

8811

گروه تحقیقاتی تحقیقات وب سنجی ایران

8811

8811

فصلنامه علمی -ترویجی آینه میراث

ویراستاری استنادی
ویراستاری استنادی

عنوان فعالیت

23

محل انجام فعالیت

دوره 18
شماره 1

تاریخ

فصلنامه علوم و فناوری اطالعات

محل انجام فعالیت

از

تا

عضو افتخاري

1101

1103

اجتماعي IASSIST

عضو

1101

کنون

انجمن بينالمللي تغيير در جامعه اطالعاتي NASIG

عضو افتخاري

1101

1103

انجمن بين المللي فناوري اطالعات ASIS&T

عضو

0931

کنون

عضور

0931

کنون

انجمن بينالمللي خدمات کتابداري و اطالعرساني فني به علوم

انجمن کتابداري و اطالع رساني آسيا و اقيانوسيه)(LISSASPAC
انجمن علم علم سياستگذاري ()SOSP

