مقطع ،نام رشته ،نام دانشگاه محل تحصیل ،واحددانشگاهی

سال

3141-3148

لیسانس  ،کتابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی

3141-3141

فوق لیسانس ،کتابداری و اطالع رسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
تهران

3143-3131

دکتری  ،علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقیقات
تهران

1

مقطع تدریس

سال

نام درس

محل تدریس

تعداد واحد

39-31

آشنایی با علم سنجی

دانشگاه تهران

1

39-31

سیاست گذاری علم

دانشگاه تهران

1

کارشناسی ارشد

39-31

نظام های سنجش علم ،فناوری و نواوری

دانشگاه تهران

1

کارشناسی ارشد

39-31

کتابخانههای عمومی و جامعه

دانشگاه تهران

1

کارشناسی ارشد

31-38

روش تحقیق

دانشگاه آزاد اسالمی -تهران مرکز

1

کارشناسی

38-31

روش تحقیق

دانشگاه آزاد اسالمی -تهران مرکز

1

کارشناسی ارشد

38-31

مدیریت دانش

دانشگاه آزاد اسالمی -تهران مرکز

1

کارشناسی ارشد

38-31

اقتصاد اطالعات

دانشگاه آزاد اسالمی -تهران مرکز

1

کارشناسی ارشد

31-38

مدیریت منابع اطالعاتی

دانشگاه آزاد اسالمی -تهران مرکز

1

کارشناسی ارشد

کارشناسی

عنوان مقاله

بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی کتابخانه های مرکزی
دانشگاه های وابسته به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری سطح
شهر تهران و میزان انطباق آنها با ویژگی های سازمان
یادگیرنده ،

نویسندگان

تاریخ نشر

صدیقه محمد

شماره ،99

اسماعیل ،آرین قلی

پاییز

پژوهشهای مدیریت راهبردی

پور ،المیرا جنوی

3141

(دارای نمایه )ISC

المیرا جنوی،
یادگیری سازمانی در کتابخانه،گزارشی از کتابخانه های
مرکزی دانشگاهی در تهران

صدیقه

دوره ،13

محمداسماعیل،

شماره سوم،

طاهر روشندل

پاییز 3143

اربطانى
بررسی عوامل موثر بر عملکرد مدیران کتابخانه های عمومی

طاهر روشندل

سطح شهر تهران

اربطانى ،المیرا
جنوی

طراحی و تبیین مدل توسعه منابع انسانی کتابخانه های
دانشگاهی ،مطالعه موردی :کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
طراحی مدل توسعه مدیریتی کتابخانه های دیجیتال در کشور
با رویکرد منبع محور،

المیرا جنوی
نجال حریری
المیرا جنوی
فهیمه بابالحوائجی

عوامل راهبردی موثر بر توسعه کتابخانه های دیجیتالی در

المیرا جنوی

ایران.

فهیمه بابالحوائجی

مطالعه علمسنجیِ مقاالت سلب اعتبارشده ایرانی

مرادی ،شیما،
جنوی ،المیرا
مرادی ،شیما،

مطالعه تطبیقی بداخالقی علمی در جهان

جنوی ،المیرا،
کاظمی ،حمید

2

شماره ،81
بهار 3143

محل نشر

فصلنامه علمی -پژوهشی

فصلنامه علمی – پژوهشی
مطالعات ملی کتابداری و
سازماندهی اطالعات(دارای
نمایه )ISC
فصلنامه علمی -پژوهشی
پژوهشهای مدیریت
راهبردی(دارای نمایه )ISC

دوره ،9

فصلنامه علمی – پژوهشی

شماره ،1

مدیریت دولتی (دارای نمایه

پاییز 3131

)ISC

دوره ،1

فصلنامه علمی – پژوهشی

شماره ،8

مدیریت دولتی (دارای نمایه

زمستان 38

)ISC

دوره ،84
شماره،1
پاییز3131
زودآیند

فصلنامه علمی -پژوهشی
تحقیقات کتابداری و اطالع
رسانی دانشگاهی (دارای نمایه
)ISC
پژوهشنامه پردازش و مدیریت
اطالعات ()scopus

دوره 14
شماره 8

مطالعات ملی کتابداری و

زمستان

سازماندهی اطالعات

3139

تاثیر شاخص های ریسرچگیت بر افزایش میزان استناد مقاله

بتولی،زهرا ،جنوی،

مقاله ،1

فصلنامه مدیریت اطالعات و

های برتر پزشکی بالینی وب آو ساینس :مقایسه مقاالت

المیرا ،نادی

دوره ،1

دانش شناسی

پژوهشگران ایران و ترکیه

راوندی ،سمیه

شماره ،1
پاییز 3139

کرمی نامیوندی،

دوره ،18

شناسایی راهکارهای افزایش سواد رسانه ای و اطالعاتی

سجاد ،شریفی،

شماره ،31

اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه های کشور

سیدمهدی ،جنوی،

زمستان

المیرا

3139

عنوان مقاله

ارتباطات علمی چهرههای ماندگار ایران در علوم انسانی ،فنی
و مهندسی :بررسی پدیده استناد دیرهنگام و زودهنگام

عنوان مقاله

نویسندگان

تاریخ نشر

محل نشر

مرادی ،شیما ؛جنوی ،المیرا

3131

رهیافت

تاریخ

نویسندگان

نشر

Analysis and Evaluation of Top
Somayyeh
Nadi
Ravandi, Hospital Portals of the World's,
Elmira Djanavi , Sahar Abbasi , according to K-ACT Model.
Hamid Reza Gilasi

عنوان طرح

مطالعه بنیادهای مطرح جهان ،تاسیس شده در راستای ایفای مسئولیت
های اجتماعی
سنجش رقابت پذیری ایران در منطقه با استفاده از شاخص پیچیدگی
علمی
پایش و ارزیابی علم ،فناوری و نوآوری کشور " -بخشهای پژوهش و
فناوری ،آموزش عالی و آموزش عمومی "

عنوان طرح
3

فصلنامه پژوهش های ارتباطی

سمت

مجری
مجری
مجری

سمت

تاریخ
اجرا

محل نشر

Procedia Social and
Behavioral Sciences 2014
)147(ISI

کارفرما

3133

بنیاد فرهنگی و اجتماعی ملت

-3131

مرکز تحقیقات سیاست علمی

3139

کشور

-3139

وزارت علوم ،تحقیقات و

3131

فناوری

تاریخ
اجرا

کارفرما

مطالعه تطبیقی بداخالقی علمی در ایران و جهان

عنوان نشریه

مجری

نوع نشریه

اردیبهشت

مرکز تحقیقات سیاست علمی

3139

کشور

تاریخ داوری
از

تا

علمی -پژوهشی

3131

کنون

فصلنامه نقد کتاب اطالع رسانی و ارتباطات

علمی

3131

کنون

رهیافت

علمی -ترویجی

3131

کنون

مدیریت اطالعات

علمی -پژوهشی

3139

کنون

فصلنامه مطالعات دانششناسی

محل نشر

دانشگاه عالمه
طباطبایی
خانه کتاب
مرکز تحقیقات
سیاست علمی
کشور
انجمن علمی
مدیریت اطالعات
ایران

عنوان کتاب

تاریخ

محل نشر

کتاب سنجی و سنجش پژوهشی :استفاده و سوء

3131

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

استفاده (کتاب التین)
نگاهی به وضعیت توزیع موضوعی استانی

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

3139

نشریات معتبر علمی ( گزارش)
ارزیابی نشریات علمی وزارت علوم ،تحقیقات و

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

3139

فناوری( گزارش)
راهنمای نمایه سازی نشریات علمی در پایگاههای

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

3139

معتبر بین المللی( گزارش)

عنوان پایان نامه

4

مقطع

سمت

تاریخ

محل

مشاور

بررسی ارتباط بین سواد اطالعاتی و صالحیت
های عملکرد مبتنی بر شواهد در پرستاران شاغل
در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران
مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت
دانش در معاونت تحقیقات وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی از دیدگاه کارکنان

راهنما

داور

دانشکده ارتباطات و
کارشناسی

*

ارشد

3131

مطالعات رسانه دانشگاه
آزاد اسالمی ،واحد
تهران مرکزی
دانشکده ارتباطات و

کارشناسی

*

ارشد

3131

مطالعات رسانه دانشگاه
آزاد اسالمی ،واحد
تهران مرکزی
دانشکده ارتباطات و

مطالعه ارتباط هوش فرهنگی و رضایت شغلی

کارشناسی

کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران

ارشد

3131

*

مطالعات رسانه دانشگاه
آزاد اسالمی ،واحد
تهران مرکزی

مطالعه اثر خدمات مرجع مجازی بر بهبود رفتار
اطالعیابی دانشجویان دانشگاه پیام نور قم

دانشکده ارتباطات و

کارشناسی
ارشد

3131

*

مطالعات رسانه دانشگاه
آزاد اسالمی ،واحد
تهران مرکزی

رابطه بین آمادگی در برابر تغییرات فناوری و

کارشناسی

اعتماد سازمانی کارکنان کتابخانه های عمومی

ارشد

دانشکده ارتباطات و
3131

*

استان اصفهان

بررسی میزان آشنایی کارکنان خبرگزاری فارس
با مفاهیم سواد رسانه

مطالعات رسانه دانشگاه
آزاد اسالمی ،واحد
تهران مرکزی
دانشکده ارتباطات و

کارشناسی
ارشد

3131

*

مطالعات رسانه دانشگاه
آزاد اسالمی ،واحد
تهران مرکزی

بررسی میزان تطابق زبان نمایه سازان ،نویسندگان
و برچسب گذاران در پایگاه اطالعاتی اریک و
مندلی
اندازه گروه های پژوهشی جامعه علمی ایران و
تاثیر آن بر استنادهای دریافتی
بررسی رابطه بین امنیت شغلی و تسهیم دانش
کارکنان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
قزوین
5

کارشناسی
ارشد

*

3131

دانشگاه تهران

کارشناسی
ارشد

*

3131

دانشکده ارتباطات و

کارشناسی
ارشد

دانشگاه تهران

*

3131

مطالعات رسانه دانشگاه
آزاد اسالمی ،واحد

تهران مرکزی
مطالعه ارتباط بین هوش فرهنگی با رضایت شغلی
کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشکده ارتباطات و

کارشناسی
ارشد

*

3139

مطالعات رسانه دانشگاه
آزاد اسالمی ،واحد
تهران مرکزی

بررسی مدیریت منابع و تجهیزات در کتابخانههای
تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی کشور

دانشکده ارتباطات و

کارشناسی
ارشد

*

3139

بر اساس رعایت شاخص های مدیریت سبز

عنوان همایش ،کارگاه ،نشست و ...

نخستین کنگره ساالنه متخصصان علوم
اطالعات ایران
آسیب شناسی و موانع تحقق شاخص های ملی
علم ،فناوری و نوآوری در توسعه پایدار

مطالعات رسانه دانشگاه
آزاد اسالمی ،واحد
تهران مرکزی

نوع فعالیت

عنوان فعالیت

تاریخ
برکزاری

محل برگزاری

شانزدهم و
هفدهم آبان

حضور

کتابخانه ملی

3138
 4مهرماه 3131

حضور

فرهنگستان علوم

تاثیر شاخص های
ریسرچگیت بر
افزایش میزان استناد

دومین کنفرانس ملی سنجش و ارزیابی علم:
ارزیابی کیفیت نظام های سنجش علم ،فناوری

چاپ مقاله

و صنعت

مقاله های برتر

9و  1بهمن

پزشکی بالینی وب

3131

دانشگاه اصفهان

آو ساینس :مقایسه
مقاالت پژوهشگران
ایران و ترکیه

کارگاه " مصورسازی علم
حضور

6

اردیبهشت ماه
3131

دانشگاه شهید بهشتی

کارگاه ضرورت نمایه سازی مجالت علمی در
حضور

پایگاه های اطالعاتی ملی و بین المللی

3131

تاریخ

عنوان

اردیبهشت

نشست تخصصی «توسعه کتابخانه های دیجیتال :راهبردها و چالش ها»

3131

نشست بررسی شاخص های سنتی و نوین ارزیابی علم ،فناوری و نوآوری با تأکید بر

3139

آلتمتریکس
شاخص های ارزیابی پژوهش با تاکید بر پیشگیری از سوءرفتار پژوهشی

3139

مصادیق بد اخالقی علمی ،کنگره بین المللی اخالق در علوم و فناوری

 38آذر
سال 3139

سنجش جایگاه رقابت پذیری علمی ایران در منطقه با استفاده از شاخص پیچیدگی علمی

کارگاه آشنایی با نرم افزارهای علم سنجی

3131

کارگاه پیچیدگی علمی؛ رویکردی نوین در سنجش جایگاه علمی کشورها ،مرکز

3139

تحقیقات سیاست علمی کشور.3139 ،
کارگاه آشنایی با نرمافزارهای علمسنجی ،دومین کنفرانس ملی سنجش و ارزشیابی علم در
اصفهان
کارگاه علم سنجی (آشنایی با سامانه علم سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)،
ویژه اعضاء هیات علمی مرکز

7

3139

3131
3139

مرکز تحقیقات سیاست
علمی کشور

محل برگزاری

بیست و هفتمین
نمایشگاه بین المللی
کتاب تهران
مرکز تحقیقات سیاست
علمی کشور
فرهنگستان علوم
کتابخانه ملی
شورای عالی انقالب
فرهنگی
مرکز تحقیقات سیاست
علمی کشور
مرکز تحقیقات سیاست
علمی کشور
دانشگاه اصفهان
مرکز تحقیقات سیاست
علمی کشور

عنوان

تاریخ

محل برگزاری

چالشهای تولید علم در ایران؛ شاخصهای تولید علم چیست؟

 34آبان 3131

روزنامه جام جم

تاریخ
محل انجام فعالیت

عنوان فعالیت
از

تا

عضو پیوسته

3148

کنون

انجمن علمی کتابداری و اطالع رسانی ایران

عضو

3131

کنون

شبکه زنان دانشمند جهان اسالم

نماینده مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

3131

3139

نماینده مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

3139

کنون

کارگروه شاخص های علم ،فناوری و
نوآوری فرهنگستان علوم
در کارگروه رصد علم و فناوری و نوآوری
کشور ،دبیرخانه شورای عالی انقالب
فرهنگی

8

