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سوابق تحصيلي دانشگاهي:
دکتري تخصصي
رشته علم اطالعات و دانش شناسي در حوزه سيستمها و مديريّت
)Case Western Reserve University (---
سال  5211تا -----5233
کارشناسي ارشد
رشته علم اطالعات و دانش شناسي
دانشگاه تهران (ايران)
سال  5212تا ---5211

کارشناسي
رشته جغرافيا
دانشگاه تبريز (ايران)
سال  5231تا 5213

افتخارات:
تقدير نامه ()5231
استاد نمونه آموزشي دانشگاه ()5231
استفاده از بورس دانشگاه شيراز جهت ادامه تحصيل در دوره دکتري کتابداري و اطالع رساني به Case Western Reserve
)University (1358
دريافت لوح تقدير از رياست دانشگاه اروميه ()5232
دريافت لوح تقدير از معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و رئيس سياست گزاري کنفرانس بين المللي ECDC
)(1393
دريافت لوح تقدير از معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز ()5232
دريافت لوح تقدير از فرمانده انتظامي استان فارس ()5232
دريافت لوح تقدير از مدير عامل بانک انصار ()5233
دريافت لوح تقدير از فرمانده انتظامي استان فارس ()5233
دريافت لوح تقدير از رياست دانشگاه سمنان ()5233
دريافت لوح تقدير از رئيس دانشکده علوم اطالعات و دانش شناسي دانشگاه تهران ()5233
دريافت لوح تقدير از اعضاء کتابخانه مرکزي ،مرکز اسناد و تامين منابع علمي دانشگاه تهران ()5233
دريافت لوح تقدير در حوزه برنامه ريزي درسي از معاونت آموزشي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ()5233
دريافت لوح تقدير از مدير سازمان اسناد و کتابخانه ملي استان يزد ()5235
دريافت لوح تقدير از رياست دانشگاه يزد ()5235
دريافت لوح تقدير از رياست دانشگاه علم و صنعت ايران ()5235

دريافت لوح تقدير از رياست دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي ()5235
دريافت لوح تقدير به مناسبت نمايشگاه "ما توانسته ايم" از مشاور استاندار فارس ()5235
دريافت لوح قدرداني از رئيس سازمان اسناد کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران ()5231
دريافت لوح قدرداني از رياست دانشگاه شيراز (لوح هاي متعدد) ()5233
دريافت لوح تقدير از انجمن کتابداري و اطالع رساني ايران ()5213
دريافت لوح تقدير به پاس تالشهاي علمي و فرهنگي از نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها ()5211
دريافت لوح تقدير در خصوص سازماندهي وضعيت موجود نظام ارزشيابي کيفيت آموزش عالي از معاون وزير و رئيس سازمان
سنجش آموزش کشور ()5213
دريافت لوح تقدير به مناسبت برگزيده همايش چهره هاي ماندگار از فرمانده ناحيه مقاومت بسيج ستاد ثاراله شيراز ()5213
دريافت لوح تقدير به مناسبت برگزيده همايش چهره هاي ماندگار از مديريت شعب بانک ملت استان فارس ()5213
دريافت لوح تقدير به مناسبت برگزيده همايش چهره هاي ماندگار از حضرت آيت اله سيد محمدمهدي دستغيب توليت آستان
مقدس احمدي و محمدي ()5213
دريافت لوح تقدير به مناسبت برگزيده همايش چهره هاي ماندگار از سردار علي مويدي فرمانده انتظامي استان فارس ()5213
دريافت لوح تقدير به مناسبت برگزيده همايش چهره هاي ماندگار از دکتر سعادت معاونت پژوهشي دانشگاه شيراز ()5213
دريافت لوح تقدير به مناسبت برگزيده همايش چهره هاي ماندگار از مهندس محمدرضا حدائق مشاور استاندار فارس در امور
فرهنگي ()5213
دريافت لوح تقدير به مناسبت برگزيده همايش چهره هاي ماندگار از دکتر محمد مؤذني رئيس دانشگاه شيراز ()5213
دريافت لوح تقدير به مناسبت برگزيده همايش چهره هاي ماندگار از دکتر روح اله احمدزاده کرماني استاندار استان فارس ()5213
دريافت لوح تقدير به مناسبت برگزيده همايش چهره هاي ماندگار از دکتر رضا پورحسين رئيس ستاد چهره هاي ماندگار ()5213
دريافت لوح تقدير به مناسبت برگزيده همايش چهره هاي ماندگار از دکتر محمود اسعدي دبير همايش چهره هاي ماندگار ()5213
دريافت لوح تقدير به مناسبت برگزيده همايش چهره هاي ماندگار از مهندس سيد عزت اله ضرقامي رئيس صدا و سيما ()5213
برگزيده به عنوان چهره ماندگار علمي سال ()5213
چهره پژوهش برتر هفتمين جشنواره علمي نظم و امنيت ،برگزيده نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران ()5211
دريافت لوح تقدير از انجمن کتابداري و اطالع رساني ايران شاخه فارس ()5211
مدير پژوهشي برگزيده در دهمين جشنواره پژوهش و فناوري کشور ()5211

دريافت لوح تقدير به مناسبت مشارکت فعال در برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري از دکتر محمدمهدي نژادنوري
معاون پژوهشي و فناوري وزارت علوم ()5211
دريافت لوح تقدير از انجمن کتابداري و اطالع رساني پزشکي ايران ()5211
دريافت لوح تقدير از انجمن کتابداري و اطالع رساني ايران ()5211
برنده جايزه فارابي به افتخار مجموعه آثار و خدمات علمي و پژوهشي ()5211
دريافت لوح قدرداني از وزير علوم ،تحقيقات و فناوري ()5213
دريافت لوح قدرداني از معاونت پژوهشي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ()5213
پژوهشگر نمونه بخش علوم کتابداري و اطالع رساني دانشگاه شيراز ()5213
پژوهشگر نمونه بخش علوم کتابداري و اطالع رساني دانشگاه شيراز ()5211
استاد نمونه دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شيراز ()5213
دريافت تقديرنامه از طرف مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز ()5212
دريافت تقديرنامه به عنوان يکي از مفاخر علمي فارس ()5213
پژوهشگر نمونه دانشگاه شيراز ()5215
پيشکسوت پژوهشي  ،منتخب شوراي پژوهشي اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي فارس ()5215

)Peshawar University teachers Association (PUTA) (1994

مقاالت چاپ شده در مجالت علمي:
- 5ستوده ه ،مهراد ج ( )5233علم سنجي دانشنامه آموزش عالي (ويراست دوم)
- 3مهراد ج ( )5231شناخت بنياد از سوي جامعه اهميت بيشتري دارد پيام مادر 12-5512
- 2مهراد ج ( )5233سخنراني دکتر جعفر مهراد چهره ماندگار علمي کشور و استاد علم اطالعات و دانش شناسي دانشگاه شيراز
خبرنامه انجمن کتابداري و اطالع رساني ايران شاخه فارس 1-551
- 3مهراد ج ( )5231بررسي رفتار استنادي نشريات حوزه علوم انساني در پايگاه  PJCRدر سال هاي :-5211-5211

- 1مهراد ج ( )5231بررسي وضعيت توليدات علمي کشورهاي اسالمي در پايگاه وب علوم در فاصله سالهاي 5333 - 3113
فصلنامه توليد علم 13-155
- 3مهراد ج ( )5213ميزان همبستگي خود  -استنادي مجله با ضريب تأثير در نشريات علمي حوزه علوم پزشکي منتشر شده بر
اساس گزارش هاي پايگاه استنادي علوم جهان اسالم مجله مديريت اطالعات سالمت 313-15315
- 1مهراد ج ( )5213سنجش ميزان همبستگي خود -استنادي مجله با ضريب تأثير در نشريات علمي حوزه علوم فني و مهندسي
منتشر شده در سالهاي  5211تا  5213بر اساس گزارشهاي استنادي نشريات فارسي پايگاه استنادي علوم جهان اسالم تحقيقات
کتابداري و اطالع رساني دانشگاهي 11-33531
- 1مهراد ج ( )5211ميزان همبستگي خوداستنادي مجله با ضريب تأثير در نشريات علمي حوزه علوم انساني بر اساس پايگاه
استنادي علوم جهان اسالم ) (ISCفصلنامه علوم و فناوري اطالعات 313-315513
- 3مهراد ج ( )5211سرسخن 5گوشهاي از داستان شکلگيري و ثمردهي دانش کتابداري در ايران فصلنامه کتابداري و اطالع
رساني :-53
- 51مهراد ج ( )5211بررسي عوامل مؤثر بر مهارت هاي جستجوي پيوسته دانشجويان تحصيالت تکميلي دانشگاه شيراز مجله
مطالعات تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد(ويژه نامه کتابداري و اطالع رساني) 33-51533
- 55مهراد ج ( )5211ضرورت استفاده از برنامه هاي درسي بين رشته اي فصلنامه کتابداري و اطالع رساني 3-5352
- 53مهراد ج ( )5211باز تعريف محيط و خدمات مراکز اطالع رساني فصلنامه کتابداري و اطالع رساني :-55
- 52مهراد ج ( )5211بررسي ديدگاه و نظرات کتابداران و اعضاي هيئت علمي دانشگاه شيراز در بهره گيري از فناوري شبکه هاي
بي سيم در کتابخانه هاي دانشگاهي فصلنامه علوم و فناوري اطالعات 31-3355
- 53مهراد ج ( )5211بررسي مسايل کاربران راه دور پايگاه هاي برخط مرکز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري فصلنامه علوم
و فناوري اطالعات 51-3255
- 51مهراد ج ( )5213بررسي ميزان رضايت دانشجويان دانشگاه شيراز از محيط رابط نرمافزار پارس آذرخش (افق) و تحليل برخي
عناصر مطرح در آن فصلنامه علوم و فناوري اطالعات 33-3255
- 53مهراد ج ( )5213بررسي و مقايسه رابط کاربر دو ميزبان داخلي مرکز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري و پژوهشگاه
اطالعات و مدارک علمي ايران با چهار ميزبان خارجي : Proquest, Elsevier, Emerald, Ebsco .فصلنامه کتابداري و اطالع
رساني 533-515511
- 51مهراد ج ( )5213قدرت علمي اوپک فصلنامه سياست علمي و پژوهشي رهيافت 33-135
- 51مهراد ج ( )5213بررسي مدل فضاي برداري در بازيابي اطالعات فصلنامه کتابداري و اطالع رساني 351-515531
- 53مهراد ج ( )5213ارزيابي سايتهاي وب بازيابي شده توسط دو راهنماي شبکه وب ) (Yahoo, ODPدر حوزه علوم کتابداري و
اطالع رساني بر اساس معيارهاي محتوا و کارايي فصلنامه کتابداري و اطالع رساني 31-51523

- 31مهراد ج ( )5211معيارهاي ارزيابي رابط هاي کاربر نسخه هاي مختلف پايگاه هاي اطالعاتي معيارهاي ارزيابي رابط هاي کاربر
نسخه هاي مختلف پايگاه هاي اطالعاتي 31-31511
- 35مهراد ج ( )5211بررسي و مقايسه نسخه هاي رايگان  PubMedو  Infotrieveبا نسخه هاي تجاري  Ebscoو
FirstSearchپايگاه اطالعاتي مدالين فصلنامه کتاب 11-325
- 33مهراد ج ( )5211گزارشهاي استنادي نشريات فارسي مجله مطالعات تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد (ويژه نامه
کتابداري) 322-15351
- 32مهراد ج ( )5211امکان سنجي ارائه خدمات اشاعه اطالعات گزينشي به اعضاي هيئت علمي دانشگاه شيراز در مرکز منطقه
اي اطالع رساني علوم و فناوري از طريق پست الکترونيکي 5ارائه الگوي مفهومي فصلنامه کتابداري و اطالع رساني 551-35511
- 33مهراد ج ( )5211منابع چاپي و الکترونيکي دانشگاههاي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري فصلنامه کتابداري و اطالع رساني
22-353
- 31مهراد ج ( )5213ارزيابي کمّي مفاهيم ،تعداد و شمار روابط اصطالحنامه اي در شبکه اصطالحات اصطالحنامه کب فصلنامه
کتاب 23-53552
- 33مهراد ج ( )5213بررسي نگرش دانش آموزان دختر و پسر سالهاي سوم و پيش دانشگاهي دبيرستان هاي ناحيه يک شيراز
نسبت به کتابخانه مدرسه فصلنامه کتابداري و اطالع رساني :-1
- 31مهراد ج ( )5212ميزان رضايت مراجعان از خدمات کتابخانه و مراکز اطالع رساني صنعت نفت تهران فصلنامه کتابداري و
اطالع رساني 511-1531
- 31مهراد ج ( )5212مجالت الکترونيکي فارسي و ابربرچسب ها مجله مطالعات تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد
511-15531
- 33مهراد ج ( )5212طراحي و پياده سازي نشريات الکترونيکي تمام متن فارسي .مجموعه مدارک نشست و کارگاه توسعه راهبرد
ملي در زمينه فناوري اطالعات با تأکيد بر توسعه محتواي بومي مرکز اطالعات و مدارک علمي ايران 321-3315
- 21مهراد ج ( )5212پياده سازي پايگاه نشريات الکترونيکي متن کامل فارسي در مرکز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري
شيراز پياده سازي پايگاه نشريات الکترونيکي متن کامل فارسي در مرکز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري شيراز 33-1512
- 25مهراد ج ( )5213بررسي ساختار پايگاه اطالعاتي کتابهاي الکترونيکي متن کامل فارسي در مرکز منطقه اي اطالع رساني علوم
و فناوري شيراز فصلنامه کتابداري و اطالع رساني 33-3511
- 23مهراد ج ( )5213تحليل استنادي مآخذ پايان نامه هاي کارشناسي ارشد شيمي در  ....تحليل استنادي مآخذ پايان نامه هاي
کارشناسي ارشد شيمي در 33-3515 ....
- 22مهراد ج ( )5215تحليل استنادي مآخذ پايان نامه هاي کارشناسي ارشد آبياري دانشگاههاي شهيد چمران اهواز و  ....مجله
علوم اجتماعي دانشگاه شيراز 53-5355

- 23مهراد ج ( )5215الگوي استفاده از مدارک ميان اعضاء هيئت علمي دانشگاه هاي  ....مجله علوم اجتماعي دانشگاه شيراز
511-515515
- 21مهراد ج ( )5211ميزان رضايت استفاده کنندگان از پايگاه ديسک فشرده اريک موجود در مرکز منطقه اي اطالع رساني علوم
و فناوري شيراز فصلنامه کتاب 21-53533
- 23مهراد ج ( )5211اعضاء هيئت علمي دانشگاه شيراز و توليد اطالعات علمي 5بررسي کمي سالهاي  5211-5233فصلنامه
کتابداري و اطالع رساني 11-3531
- 21مهراد ج ( )5211پژوهشي درباره نشريات هسته التين دانشکده علوم دانشگاه شيراز بر اساس ....نشريه علوم اطالع رساني
52-53533
- 21مهراد ج ( )5211جستجوي رايانه اي پايگاه هاي اطالعات علم شيمي پيام کتابخانه 333-35315
- 23مهراد ج ( )5211اهميت اطالعات و خطوط اساسي سياستهاي اطالع رساني نشريه شريف:-
- 31مهراد ج ( )5213مجله هاي علمي و فني 5توسعه ها و چشم اندازها مجله علوم اجتماعي دانشگاه شيراز:-
- 35مهراد ج ( )5213صنعت اطالع رساني 5صنعت آينده رهيافت:-
- 33مهراد ج ( )5213بررسي انتخاب کتاب در کتابخانه هاي دانشگاه شيراز مجله علوم اجتماعي دانشگاه شيراز:-
- 32مهراد ج ( )5212حافظه الکترونيکي نشريه اطالع رساني 53-51551
- 33مهراد ج ( )5212سياستگذاري علوم و تکنولوژي  5برنامه ريزي و اجراء نشريه شريف:-
- 31مهراد ج ( )5212نظري بر تاريخ انتشارات علم شيمي مجله علوم اجتماعي دانشگاه شيراز:-
- 33مهراد ج ( )5213روشهاي ارجاعي و مشکالت پژوهشگران و دانشجويان 231-35211
- 31مهراد ج ( )5213نقش اطالع رساني در تحقيق و توسعه نشريه اطالع رساني:-
- 31مهراد ج ( )5213تکنولوژي پل هاي اطالعاتي نشريه اطالع رساني:-
- 33مهراد ج ( )5211سياست وجين کردن مجموعه مرجع در کتابخانه دانشگاهي ايران مجله علوم اجتماعي دانشگاه شيراز:-
- 11مهراد ج ( )5231راهنماها و منابع کتابشناختي علوم سياسي و روابط بين المللي مجله علوم اجتماعي دانشگاه شيراز:-
- 15مهراد ج ( )5231طرح ريزي و تهيه دستورالعمل ارزيابي مجموعه مجله ادبيات و علوم انساني مشهد:-
 -13مهراد ج ( )5231کتابخانه ملي ايران 5وظايف و هدفها مجله علوم اجتماعي دانشگاه شيراز -5
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metrics Scientometrics 109:1497-1510
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68- Mehrad J (2006) Search Abilities in Electronic Journals: A Comparative Study of Search
Capabilities of Persian and Non-Persian E-Journals Iranian Journal of Information Science and
Technology 4:69- Mehrad J (2005) Designing the Conceptual Model of an Electronic Document Management
System for the Institute of Technical and Vocational Higher Education Iranian Journal of
Information Science and Technology 3:70- Mehrad J (2004) Designing and Implementing a Web-Based Full-Text Database on Persian
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5مقاالت و خالصه مقاالت ارائه شده در همايش ها
5- مهراد ج "نقش نيروي انتظامي در توسعه علمي " همايش و نمايشگاه
5235( )بزرگ دانش و پليس
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World " 1st ISC Meeting of Editors-in-chief of Research Journals (Islamic Countries) (2012)
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Sixth Islamic Conference of Ministers of Higher Education & Scienctific Research (2012)

چاپ کتاب5
-5مهراد ج "نمايه روزنامه اطالعات " 5233 -5231چاپ اول ( )5233دانشگاه شيراز شيراز
-3مهراد ج "چکيده پايان نامه هاي تحصيالت تکميلي دانشگاه شيراز " چاپ اول ( )5233دانشگاه شيراز شيراز
-2مهراد ج "روش تحقيق " چاپ اول ( )5233کانون تربيت شيراز
-3مهراد ج "مقدمه اي بر خدمات مرجع عمومي " چاپ اول ( )5231دانشگاه شيراز شيراز
-1مهراد ج ،آذرخش م "فهرستنويسي کامپيوتري " چاپ اول ( )5213مرکز اطالعات و مدارک علمي ايران تهران
-3مهراد ج "نمايه سازي و چکيده نويسي " چاپ اول ( )5213سازمان مدارک فرهنگي انقالب اسالمي تهران
-1مهراد ج ،دياني م "ذخيره سازي و بازيابي اطالعات " چاپ اول ( )5213انتشارات نويد شيراز
-1مهراد ج "نظامهاي بازيابي اطّالعات " چاپ اول ( )5213انتشارات نويد شيراز
-3مهراد ج "سيستمها  ،خدمات و مراکز اطالع رساني " چاپ اول ( )5213انتشارات نويد شيراز
-51مهراد ج "استانداردهاي کتابخانه هاي تخصصي ايران " چاپ اول ( )5211کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران تهران
-55مهراد ج "استانداردهاي کتابخانه هاي دانشگاهي ايران " چاپ اول ( )5211کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران تهران
-53مهراد ج ،فالحتي فومني م "معناشناسي و بازيابي اطالعات ،هفت گفتار " چاپ اول ( )5213انتشارات کتابخانه رايانه اي مشهد
-52مهراد ج ،کليني س "بازيابي اطالعات 5الگوريتمها و روشهاي اکتشافي " چاپ اول ( )5213انتشارات کتابخانه رايانه اي مشهد
-53مهراد ج ،دياني م "ارزيابي علم و فناوري در جمهوري اسالمي ايران 5اولين ارزيابي خرد دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي دولتي
" چاپ اول ( )5213شوراي انقالب فرهنگي ،هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي تهران
-51مهراد ج ،فالحتي فومني م "رتبه بندي دانشگاههاي دنيا و پيام آن براي دانشگاههاي کشورهاي عضو سازمان کنفرانس
اسالمي " ) (OICچاپ اول ( )5211رکز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري شيراز
-53مهراد ج ،فالحتي فومني م "رتبه بندي علمي دانشگاههاي عضو "  OICچاپ اول ( )5213مرکز منطقه اي اطالع رساني علوم و
فناوري شيراز
-51مهراد ج ،شريفاني ف "برترينهاي علوم 5دانشمندان ،نشريات ،موسسات علمي و کشورها " چاپ اول ( )5213مرکز منطقه اي
اطالع رساني علوم و فناوري شيراز
-51مهراد ج ،دياني م ،فتاحي ر ،داورپناه م ،گزني ع ،مقصودي ر "نمايه استنادي علوم ايران " چاپ اول ( )5213مرکز منطقه اي
اطالع رساني علوم و فناوري شيراز

-53مهراد ج ،شريفاني ف "رتبه بندي علمي دانشگاههاي جهان " چاپ اول ( )5213مرکز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري
شيراز
-31مهراد ج ،گزني ع ،شريفاني ف "طاليه داران علم ايران " چاپ اول ( )5213مرکز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري شيراز
-35مهراد ج ،ناصري م "پردازش زبان طبيعي و بازيابي اطالعات " چاپ اول ( )5211چاپار تهران
-33مهراد ج ،کرمي ن "رتبه بندي علمي دانشگاههاي جهان ( 3111 -رتبه بندي دانشگاه ژيائوتنگ شانگهاي) " چاپ اول
( )5211مرکز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري شيراز
-32مهراد ج ،گزني ع "راهنماي استفاده از طاليه داران علم ايران در پايگاه استنادي علوم جهان اسالم " ) (ISCچاپ اول ()5211
مرکز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري شيراز
-33مهراد ج ،مقصودي ر "کتاب توليد علم ايران  " 5213-5213چاپ اول ( )5211مرکز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري
شيراز
-31مهراد ج ،بينش م "بررسي وضعيت توليدات علمي  31کشور برتر دنيا " چاپ اول ( )5211مرکز منطقه اي اطالع رساني علوم
و فناوري شيراز
-33مهراد ج ،آذرخش م "آشنايي با تکنولوژيهاي اطّالعاتي " چاپ ششم ( )5211سمت تهران
-31مهراد ج ،مقصودي دريه ر "کتاب توليد علم ايران در آي.اس.سي " 5213-5211 .چاپ اول ( )5213انتشارات نويد شيراز
-31مهراد ج ،دياني م "ارزيابي خرد پارکهاي علم و فناوري (سالهاي  5215تا  " )5211چاپ اول ( )5213دبيرخانه شوراي عالي
انقالب فرهنگي تهران
-33مهراد ج ،دياني م "دومين ارزيابي خرد دانشگاه آزاد اسالمي ايران (سالهاي  5212تا  " )5211چاپ اول ( )5213شوراي
انقالب فرهنگي ،هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي تهران
-21مهراد ج ،دياني م "دومين ارزيابي خرد دانشگاههاي علوم پزشکي ايران (سالهاي  5213تا  " )5211چاپ اول ( )5213شوراي
انقالب فرهنگي ،هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي تهران
-25مهراد ج ،دياني م "دومين ارزيابي خرد دانشگاههاي وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري (سالهاي  5213تا " )5211
چاپ اول ( )5213شوراي عالي انقالب فرهنگي ،هيئت نظارت  .ارزيابي فرهنگي و علمي تهران
-23مهراد ج ،حسن زاده م "راهبردهايي براي کميته برنامه ريزي کتابداري و اطالع رساني " چاپ اول ( )5231مرکز منطقه اي
اطالع رساني علوم و فناوري شيراز
-22مهراد ج ،بينش م "پيشگامان علمي جهان اسالم " چاپ اول ( )5231اتشارات نويد شيراز
-23مهراد ج ،کليني س "مباني فناوري هاي اطالعاتي " چاپ چهارم ( )5211سمت تهران

-21مهراد ج "رتبه بندي نشريات ،موسسات و کشورها بر اساس نظام سايماگو " چاپ اول ( )5233پايگاه استنادي علوم جهان
اسالم شيراز
-23مهراد ج "نظام رتبه بندي تايمز " 3153-31525چاپ اول ( )5233پايگاه استنادي علوم جهان اسالم شيراز
-21مهراد ج "مرکز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري " چاپ اول ( )5233مرکز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري شيراز
-21مهراد ج ،فرماني م "آشنايي با پايگاه استنادي علوم جهان اسالم " ) (iscچاپ اول ( )5233تخت جمشيد مرکز منطقه اي
اطالع رساني علوم و فناوري
-23مهراد ج "بين المللي سازي دانشگاه 5نظريه ،اجرا ،ساختار و مديريت " چاپ اول ( )5232مرکز منطقه اي اطالع رساني علوم و
فناوري شيراز
-31مهراد ج "تفرجي در مناظر علوم انساني " چاپ اول ( )5233مرکز منطقه اي شيراز
-35مهراد ج "مباني فناوريهاي اطالعاتي " چاپ پنجم ( )5211سمت تهران
-33مهراد ج ،حميدي فرد ن ،گزني ع "کتاب علم ايران در سالهاي  " 5231-5211چاپ اول ( )5233نامه پارسي شيراز
-32مهراد ج "جلد دوم اطلس ملي علم جمهوري اسالمي ايران بر اساس داده هاي پايگاه استنادي  scopus " 3152چاپ اول
( )5231مرکز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري و نامه ي پارسي ايران
-33مهراد ج "اطلس ملي علم جمهوري اسالمي ايران " چاپ اول ( )5231مرکز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري و نامه ي
پارسي ايران
-31مهراد ج "کتاب علم ايران " چاپ اول ( )5231مرکز منطقه اي شيراز
Mehrad J "isc and its role in science and tecnology sustaiable development.in:science and -33
 " technology policy for sustainable developmentچاپ اول (NAM S&t Center new delhi )3153

عناوین تدریس شده:
کـارشناسي
متون اختصاصي انگليسي3
مواد و خدمات کتابخانه براي بزرگساالن و نوسوادان
کارآموزي 5

کارآموزي 3
کارآموزي 2
کارآموزي 3
اداره کتابخانه
آشنايي با بانکهاي اطالعاتي
مقدمه اي بر علم اطالعات و دانش شناسي
تکنولوژي اطالعات و پردازش داده ها
موادوخدمات براي بزرگساالن ونوسوادان
متون اختصاصي انگليسي 3
اداره کتابخانه
بانکهاي اطالعاتي
کـارشناسي ارشد ناپيوسته
سياستگذاري علم
نظامهاي سنجي علم ،فناوري و نوآوري
مباني کتابداري
روش تحقيق
ذخيره سازي و بازيابي اطالعات
تکنولوژي اطالعات و سيستمهاي اطالعاتي
نمايه سازي و چکيده نويسي
کارورزي
مباني علم اطالعات و دانششناسي
اقتصاد اطالعات
نمايه سازي وچکيده نويسي
روش تحقيق 5

دکتري عمومي دامپزشکي
ارزيابي نظامهاي بازيابي اطالعات
دکتري تخصصي)(Ph.D
نظريههاي اطالعات و دانش
مديريت پايگاه هاي داده ها
نظامهاي بازيابي اطالعات
کـارشناسي
سيستم هاي اطالعات مديريت
کـارشناسي ارشد ناپيوسته
اقتصاد اطالعات
مباني علم اطالعات و دانش شناسي
سياستگذاري علم
نظام هاي سنجي علم و فناوري
دکتري تخصصي)(Ph.D
نظريه هاي اطالعات و دانش
ارزيابي نظام هاي بازيابي اطالعات

راهنمايي پايان نامه هاي تحصيالت تکميلي 5
دكتري
سال
دفاع

موضوع

نام دانشجو

 5213ارزيابي عوامل کمي و کيفي موثر در نظام ذخيره و بازيابي اطالعات در اصطالحنامه هاي فارسي

مازيار اميرحسيني

 5211طرح تدوين استاندارد نشر مجالت الکترونيکي فارسي

عباس گيلوري

كارشناسي ارشد
سال
دفاع

موضوع

نام دانشجو

 5231بررسي نيازهاي اطالعاتي مورد انتظار نوجوانان گروه سني  53-51سال از کتابخانه هاي عمومي شهر شيراز

فاطمه افخمي
کرايي

تحليل موضوعي ،نگاشت و ديداري سازي گرايش هاي پژوهشي زيست فناوري ايران در پايگاه اسکوپوس در
5231
سالهاي 3151-3113

ماه افريد مجيدي

سنجش سطح مهارت هاي سواد اطالعاتي در بين پزشکان شاغل در دوره هاي فلوشيپ و فوق تخصص دانشگاه
5231
علوم پزشکي شيراز

معصومه رئيسي

نگاشت علمي پژوهشگران دانشگاه شيراز بر اساس يافته هاي پايگاه استنادي علوم جهان اسالم ) (ISCدر
5233
فاصله ي زماني سال هاي 5211-32

زهرا شاه
نظرنژادخالصي

 5231بررسي استنادي نشريات فارسي موجود در پايگاه استنادي علوم جهان اسالم در سالهاي 5212-5211

نجمه باقريان

 5213بررسي مسايل کاربران راه دور پايگاه هاي روي خط مرکز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري

رضيه اسماعيل پور

 5213مطالعه مهارت هاي جست و جوي پيوسته دانشجويان تحصيالت تکميلي دانشگاه شيراز و عوامل موثر بر آن

فروغ رحيمي

بررسي ميزان رضايت دانشجويان دانشگاه شيراز از محيط رابط نرم افزار پارس آذرخش (افق) و تحليل برخي
5213
عناصر مطرح در آن

رضا عصاري
شهري

بررسي ديدگاه و نظرات کتابداران و اعضاي هيئت علمي دانشگاه شيراز در بهره گيري از فن آوري شبکه هاي
5213
بي سيم در کتابخانه هاي دانشگاهي

فربد کامگار

 5211بررسي وضعيت سواد اطالعاتي کتابداران کتابخانههاي دانشگاه شيراز در سال تحصيلي 5213-11

اسماعيل وزيري

 5211معماري اطالعات از ديدگاه کودکان و نوجوانان5ارزيابي سايت هاي فارسي کودکان و نوجوانان در وب

گلبو مهاجر

بررسي و مقايسه رابط کاربر دو ميزبان داخلي کتابخانه منطقه اي علوم و تکنولوژي و پژوهشگاه اطالعات و
 5213مدارک علمي ايران با چهار ميزبان خارجي  Proquest ,Elsevier ,Emerald ,Ebscoو ارائه الگوي
مناسب

زهره زاهدي

بررسي و مقايسه نسخه هاي رايگان  PubMedو Infotrieveبا نسخه هاي تجاري  Ebscoو
5213
FirstSearchپايگاه اطالعاتي مدالين

ليال دهقاني

ارزيابي سايتهاي وب بازيابي شده توسط دو راهنماي شبکه وب ) (ODP & YAHOOبر اساس معيارهاي سيده مژگان
5213
بينش
محتوا و کارايي در حوزه کتابداري و اطالعرساني
 5212طراحي مدل مفهومي سيستم مديريت الکترونيکي اسناد براي مؤسسه آموزش عالي علمي – کاربردي

حميدرضا مختاري
اسکي

خدمات تحويل مدرک در ايران  5بررسي تطبيقي خدمات تحويل مدرک در کتابخانه منطقهاي علوم و تکنولوژي
5213
شيراز ،مرکزاطالعات و مدارک علمي ايران و دانشگاه تربيت مدرس تهران

علي تاجور

تحليل استنادي ماخذ پايان نامه هاي کارشناسي ارشد شيمي در چهار گرايش آلي ،تجزيه ،معدني ،فيزيک طي
5215
سال هاي  5211تا  5213در دانشگاه شيراز

سليمان شفيعي

پژوهشي درباره نشريات هسته التين دانشکده علوم دانشگاه شيراز بر اساس قانون براد فورد و ديدگاه استادان و
5211
محققان آن دانشکده سالهاي 3111-5331

افشين حمدي پور

 5213اعضاء هيات علمي دانشگاه شيراز و توليد اطالعات علمي 5بررسي کمي سال هاي 5211-5233

مريم زاهدزاهداني

الگوي استفاده از مدارک ميان اعضاء هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشکي شيراز و تبريز با توجه به مقاالت
5213
منتشر شده در سال هاي  5211-5213در داخل کشور 5مطالعه کتابسنجي

رحيم شهبازي
يوزبند

 5213ارزيابي کتابخانه هاي دانشگاه گيالن بر اساس پيش نويس استانداردهاي کتابخانه هاي دانشگاهي ايران

يوسف سدادي

بررسي جستجوي استفاده کنندگان نهايي پايگاه هاي اطالعاتي رايانه اي کتابخانه منطقه اي علوم و تکنولوژي
 5213شيراز و مقايسه آن با جستجوي کارشناسان اطالع رساني از نظر ضرايب جامعيت و مانعيت اطالعات بازيابي علي شوره زاري
شده و زمان جستجو
بررسي رضايت استفاده کنندگان از پايگاه اطالعاتي ديسک فشرده اريک موجود در کتابخانه منطقه اي علوم و
5211
تکنولوژي شيراز

رويا جنابزاده

بررسي رضايت استفاده کنندگان از پايگاه هاي اطالعاتي کتابشناختي فارسي کتابخانه منطقه اي علوم و
5211
تکنولوژي شيراز

جعفر درباغ
عنبران

 5231نمايه مجله سخن5221-5231

مرضيه گلشن

1

ميزان همبستگي خود -استنادي مجله با ضريب تأثير در نشريات علمي معتبر منتشر شده در سال-هاي

مرضيه گل تاجي

دكتري
نام دانشجو

موضوع

فاطمه معتمدي بررسي خصيصه هاي علم و حرفه و جست و جوي مناسبات مشترک آنها با کتابداري و اطالع رساني

سال
دفاع
5211

علي رادمهر

امکانسنجي ايجاد شبکه کتابشناختي کتابخانههاي مرکزي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي

5211

مژده سالجقه

ارائه الگوي اطالع يابي منتج از بررسي رفتارهاي اطالع يابي  5طالعه موردي اعضاي هيئت علمي دانشکده هاي
پزشکي انشگاه هاي علوم پزشکي کشور

5213

كارشناسي ارشد
نام دانشجو

موضوع

سال
دفاع

مژگان همتي

بررسي و تبيين نقش سنجههاي کارآيي علمي پژوهشگران حوزه فيزيک در پيشبيني سرعت متوسط دريافت
بازخورد علمي

5233

رضا رجبعلي
بگلو

بررسي رابطه بين وب سنجي و ميزان استفاده از عناصر فراداده اي دابلين کور در مجالت الکترونيکي و
دسترسي آزاد رشته علوم کتابداري و اطالع رساني

5211

طراحي نظام ذخيره و بازيابي گزارش هاي فني طرح هاي تحقيقاتي پژوهشکده هوادريا با استفاده از نرم افزار
مسعود بهره بر
کتابخانه ايCDS/ISIS

5213

مرصع شکري

بررسي اتوماسيون کتابخانههاي عمومي مرکزي استان فارس و ارائه راهکارهايي جهت بهبود و گسترش آن

5212

فاطمه
سيدمهدي

بررسي نيازهاي اطالعاتي کارشناسان شرکت ايران خودرو و ارائه الگوي مناسب جهت تامين آنها

5213

مرضيه رستمي
فروشاني

بررسي رفتارهاي اطالع يابي معلمين پژوهنده در نواحي آموزش و پرورش شهرشيراز

5213

تحليل استنادي مآخذ پايان نامه هاي کارشناسي ارشد مهندسي برق گرايش مخابرات در دانشگاههاي شيراز ،
سعيد طاهري صنعتي اصفهان و علم و صنعت ايران از سال  5215تا  (5213با تهيه لوح فشرده فهرست پايان نامه ها و مآخذ 5215
آنها و طراحي نرم افزار بانک اطالعاتي تحليل)
عبدالواحد
عمويي اجاکي

بررسي کتابخانه هاي دبيرستاني مناطق شهري استان مازندران در سال تحصيلي 11-13

5215

جعفر عباداله
عموقين

بررسي نيازهاي دانشجويان تحصيالت تکميلي دانشگاه تبريز به منابع اطالعاتي و نقش کتابخانه هاي دانشگاه در
تامين آن نيازها

5211

بررسي ميزان شناخت ،استفاده و رضايت دانشجويان تحصيالت تکميلي از خدمات رايانه اي کتابخانه مرکزي
ويدا شهسواري
دانشگاه صنعتي اصفهان
ودود کمانه
اذري

خدمات اطالع رساني در کتابخانه ميرزاي شيرازي دانشگاه شيراز و کتابخانه دانشکده پزشکي دانشگاه علوم
پزشکي شيراز و بررسي نگرش استادان و کتابداران نسبت به خدمات آنان

فاطمه تصويري بررسي رفتار اطالع يابي اعضاي هيات علمي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران و چگونگي تاثير
اينترنت بر آن
قمصري

5211
5211
5211

هاجر ستوده

بررسي استفاده از منابع الکترونيکي اطالعات با تاکيد بر ديسک هاي فشرده نوري و شبکه اينترنت در ميان
اعضاي هيات علمي دانشگاه شيراز و دانشگاه علوم پزشکي شيراز

5211

حميد
خضرنجات

مناطق همگن اقتصادي و اجتماعي جنوب ايران

5233

بررسي درجه و سطح ميانرشتهاي بودن مقاالت پژوهشگران دانشگاه شيراز نمايه شده در پايگاه اسکوپوس در
ناهيد جعفري
سه حوزه علوم پايه (رياضي ،فيزيک ،شيمي) و نقش آن در پيش بيني ميزان استناد
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