
 

 ارائه شفاهیمقاالت پذیرفته شده به صورت 

 

 

 

 

 ردیف عنوان مقاله نویسنده/نویسندگان پذیرفته شده به صورت

 بهجت طاهری شفاهی
 احمد یوسفی

 پهلو فرج دکترعبدالحسین
 رقیه قضاوی
 آصفه حدادپور

 1 افزارهای مدیریت نشریات  ارزیابی نرم

 بیژن راستی فر شفاهی
 رضوان اجاقی

 علیرضا اسفندیاری مقدم

است؟گونه شناسی ناداوری های اخالقی از داوری تا ناداوری چقدر فاصله 
در مجالت علمی با استفاده از شناخت تجربیات صاحبنظران در استان 

 کرمانشاه

2 

 مرضیه مروتی شفاهی
 مخمد امین عرفان منش

بررسی ترکیب اعضای هیات تحریریه مجالت علمی کشور در حوزه علوم 
 انسانی

3 

 پروین صالحی نسب شفاهی
 میترا پشوتنی زاده

بررسي دیدگاه ناشران نشریات علمی پژوهشي دانشگاه اصفهان نسبت به 
 محیط دیجیتال )بر اساس مدل سوات(

4 

 مهدی رحمانی شفاهی
 مریم انصاری

 امیررضا اصنافی

پژوهشی پژوهشنامه  -بررسی صحت استنادی مقاالت دو فصلنامه علمی
 کتابداری و اطالع رسانی

5 

 شناسایی و اولویت بندی معیارهایی جهت ارزیابی نشریات علمیبررسی،  الهام میرزائی شفاهی
دیدگاه سردبیران و دست اندرکاران نشریات علمی فارسی حوزه علوم 

 انسانی

6 

 شیو یاری شفاهی
 رضوان اجاقی

های  شناخت علل استفاده و عدم استفاده از نشریات ادواری در کتابخانه
 عمومی شهر کرمانشاه

7 

ماهیت میان رشته ای حوزه علوم شناختی در نشریات بین المللی: ترسیم و  الهه حسینی شفاهی
 تحلیل نقشه علمی و شبکه هم رخدادی واژگان

8 

سایت نشریات علمی ایران: مطالعه  مطالعه محتواکاوی وب بر روی وب علیرضا عبودیت شفاهی
 موردی وب سایت نشریه پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات

9 

 اسماعیل مصطفوی شفاهی
 محمد توکلی زاده

مطالعه وضعیت میانرشتگی علوم با استفاده از تحلیل هم استنادی حوزه 
علم اطالعات و »های موضوعی مجالت آن ها: مطالعه موردی مجالت 

 در دو دوره قبل و بعد از پیدایش وب« دانش شناسی

11 

 جو نیلوفر صلح شفاهی
 علیرضا نوروزی

زبان دانشگاه تهران در وب آف ساینس  های انگلیسی مجلهسازی  موانع نمایه
 و اسکوپوس

11 

 نگین شکرزاده شفاهی
 العابدینی زین حاجی محسن

 فاطمه پازوکی

نشریات ادواری در کهکشان اطالعاتی: مدیریت و سازماندهی نشریات 
 (PRESSooادواری بر اساس الگوی پرس او او )

12 



 

 

 قاالت پذیرفته شده به صورت پوسترم

 ردیف عنوان مقاله نویسنده/نویسندگان پذیرفته شده به صورت

 مهدیه عسکری سرکله پوستر
 مهدی رحمانی
 زهرا اباذری

 13 ای داوری در فرایند داوری مجالت ارتقای اخالق حرفه

 محبوبه غفوری پوستر
 مریم السادات میرحیدری

های نشریات تخصصی و علمی حوزه مطالعات  سایت وب ارزیابی
 شناسی ایران

14 

 طاهره ابوالقاسم مسلمان پوستر
 زاده-مهناز کریم

 15 شناسی ایران-شناسی نشریات علمی حوزه علم اطالعات و دانش-آسیب

 16 بررسی رابطه کیفیت و خود استنادی مجله در حوزه علوم فنی و مهندسی محسن توکلی پوستر

 سپیده فهیمی فر پوستر
 فاطمه محمدزاده

 17 بررسی شبکه هم تألیفی مقاالت نشریه توسعه کارآفرینی دانشگاه تهران

بررسی عملکرد استنادی اعضای هیئت تحریریه مجالت علمی کتابداری و  اعظم بیگ لو پوستر
 اطالع رسانی ایران و ارتباط آن با ضریب تأثیر مجله

18 

 زینب آقاپور پوستر
 آزیتا جهتی

 VETERINARY RESEARCH FORUM 19بررسی کتاب سنجی مجله

 معصومه دالوند پوستر
 حمیرا آگاه

 Scopusو  ISIشناسی در پایگاه -بررسی کیفیت مجالت حوزه اقیانوس
 بندی مجالت-های رتبه-براساس شاخص

21 

 محمدرضا علی بیگ پوستر
 آرزو قاسمی سیانی

کندی پریا احمد پور بیک  
جعفربگلوافروز   

بررسی میزان استناد به مقاالت مجالت فارسی پایگاه  اطالعات علمی جهاد 
 1394-1389دانشگاهی بین سالهای

21 

 لیلی سهراب رستمی الت پوستر
 مهدی محمدی

بررسی میزان استناد به منابع پایگاههای اطالعاتی مقاالت فارسی در مقاالت 
 مجالت حوزه علوم قرآن و حدیث

22 

 روناک حمزه ای پوستر
 سعیده ولی زاده

بررسی میزان انطباق نشریات کتابداری و اطالع رسانی ایران با 
 استانداردهای پایه ارزیابی نشریات از دیدگاه تامسون رویترز

23 

 نرگس خالقی پوستر
 نجمه باقریان

بررسی میزان حضور معیارها و مالک های مورد نظر پایگاه های اطالعاتی 
پژوهشی حوزه علوم  -المللی در وب سایت   نشریات علمی و استنادی بین

 پزشکی ایران و تاثیر آن بر وضعیت نمایه سازی نشریات

24 

 نجمه سالمی پوستر
 هوشیار حسن الریجانی

ترویجی موجود در  -بررسی میزان همگرایی موضوعی نشریات علمی
با  مجموعه کتابخانه های تحت پوشش  نهاد کتابخانه های عمومی کشور

 نیاز اطالعاتی کاربران آن

25 

بررسی وضعیت ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی کشور در حوزه های  حسین مرادی مقدم پوستر
موضوعی مختلف علمی بر اساس گزارش های منتشر شده وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
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26 
 
 



 

 محمدرضا چشم یزدان پوستر
 فریدون آزاده

 میرسعیدجواد قاضی 

زارت بهداشت، درمان و بررسی وضعیت آرشیو الکتروکی مجالت مصوب و
 یآموزش پزشک

27 

 محمدرضا پاشنگ پوستر
 علی نورمحمدی حمزه

 علی شرفی

 28 بررسی وضعیت نشریات علمی ایران

پژوهشی مصوب وزارت  –بررسی وضعیت نمایه سازی نشریات علمی  منصوره دمرچی لو پوستر
علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 

 Web of Scienceو  Scopusپایگاه های استنادی 

29 

 وحیده زینالی پوستر
 فرزانه مقیم خان

المللی و  بینبررسی وضعیت نویسندگان ایرانی در بازار نشریات جعلی 
کننده کیفیت مجالت  ارزیابی سطح آگاهی این نویسندگان از معیارهای تعیین

 علمی

31 

 31 تجربه آبونمان )اشتراک( نشریات ادواری پیوسته در زمان تحریم مهرداد عادلی پوستر

 پژوهشی مطالعات کتابداری و علم -تحلیل استنادی مقاالت فصلنامه علمی سعید ملک محمدی پوستر
 اطالعات

32 

 معصومه دالوند پوستر
 فهیمه صبوری

تحلیل استنادی و الگوی همکاری نویسندگان نشریات علوم دریایی نمایه 
 (ISCشده در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )

33 

 رهنسنجی مجالت حوزۀ  تحلیل کتاب موژان معارف پوستر
 

24 

 پور افشین حمدی پوستر
 رسول زوارقی

نصرت تورج هاشمی 
 آباد

 معصومه امی

های نوین  تحلیل مشارکت اعضای هیأت تحریریه مجله "پژوهش
نامه تعیین اعتبار نشریات -روانشناختی" در نگارش مقاالت بر اساس آئین

 علمی کشور

35 

های  اثربخشی نشریات علمی الکترونیکی در کتابخانه –تحلیل هزینه  زهرا هفتادی یام پوستر
 تبریزدانشگاهی دولتی شهر 

36 

 طیبه شهمیرزادي پوستر
 احمد یوسفی

پژوهشي سازمان تحقیقات،  -هاي علمي المللي مجله تعیین جایگاه ملي و بین
 آموزش و ترویج كشاورزي

37 

راهکارهای توسعه و ترویج استفاده مفید مردم از نشریات کتابخانه های  معصومه مسلمی پوستر
 عمومی

38 

بندی نشریات کتابخانه های عمومی از دیدگاه کاربران کتابخانه های رتبه  افسانه مظفری پوستر
 عمومی استان فارس  با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره

39 

 مینا مرادزاده پوستر
 مریم اخوتی

 41 روند حضور مجالت ایرانی در پایگاه های بین المللی

توسط نویسندگان علم اطالعات و دانش شناسی های انتخاب نشریه،  شاخص میثم جوان بخت پوستر
 جهت نشر تولیدات علمی

41 

 راضیه پورحسین پوستر
 مریم امیدی نیا

 محمدامین عرفان منش
 امیررضا اصنافی

 42 عضویت پژوهشگران ایرانی در هیأت تحریریه مجالت علمی نامعتبر

 سعیده رجب زاده پوستر
 حمید نوروزی چاکلی

 43 همترازخوانی در مجالت علمی؛ نقاط ضعف و قوت آنفرآیند داوری و 

 شادی اسدزندی پوستر
 شیوا مالگرد

مطالعه استنادی و بررسی وضعیت همکاری نویسندگان در مجالت پزشکی 
 2115- 2113از   Web of Scienceایرانی نمایه شده در پایگاه 

44 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سهیال طالبی پوستر
 روح اله اکبری
 سهامه طالبی

 45 جعلی: روش های شناسایی و راهکارهای پیشگیرانهنشریات 

 رضا تاج آبادی پوستر
 معصومه عبداللهی

 آمنه بیات

نقش و تاثیر اخالق داوری در فرایند ارزیابی مقاالت در مجالت علمی و 
 ترویجی

46 

 مرضیه فتاحی پوستر
 مریم فتح الهی

 47 همتراز خوانی مجالت علمی داخلی و خارجی



 

 

 

 

 

 


