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تقدیرنامه ها و افتخارها ()5
 .1رتب نخست .دانشجوی برتر دکتری در سومین جشنواره مل برترینهای علم اطالعات و دان شناس ایران .مهرماه .4617
 .2مدرس برگزیده پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران .دی ماه .4614
 .3عضو استعدادهای درخشان دانشگاه فردوس مشهد .آذر ماه .4614
 .4رتب سوم طرحهای پژوهش علوم انسان در جشنواره فردوس  .بهمن 4611 .و ( 4633دوباه)
 .5رتب نخست آزمون دکتری علم اطالعات و دان شناس دانشگاه فردوس مشهد مهر .4631
پیشینه تحصیلی
دکتری علم اطالعات و دان شناس  .دانشگاه فردوس مشهد.4617 - 4631 .
کارشناس ارشد علم اطالعات و دان شناس  .دانشگاه شهید چمران اهواز.4631 -4637 .
کارشناس علم اطالعات و دان شناس  .دانشگاه فردوس مشهد.4637 -4673 .
دیپلم ریاض و فیزیک .دبیرستان شهید چمران ارومی .4677-4674 .
پیشینه شغلی


عضو هیأت علای گروه کتابداری و اطالع رسان پزشک دانشگاه علوم پزشک اصفهان4633 -4631 .



م یر مرکز علمسنج علوم و فنون ،پایگاه استنادی علوم جهان اسالم (4611 -4631 .)ISC



م هس پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک) -4631 .تاکنون.
پایاننامه دکتری

حضور و اثربخش اعضاء هیأت علم رشت علم اطالعات و دان شناس دانشگاههای ایران در وب و رابط آن با کسب
امتیازهای مادی و معنوی از دیدگاه نظری قشربندی اجتماع در علم .پایاننام دکتری .دانشگاه فردوس مشهد .دانشکده
علوم تربیت و روانشناس .4617 .استاد راهنما :دکتر هحاتاهلل فتاحی و استاد مشاور :دکتر محا حسین دیانی.
پایاننامه کارشناسی ارشد

تهی و پیشنهاد شرح شغل کتابداران سیستمها و تعیین جایگاه سازمان آنان در کتابخان های مرکشزی دانششگاههشای تتشت
پوش

وزارت علوم ،تتقیقات و فناوری .پایاننام کارشناس ارشد .دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشکده علوم تربیت و

روانشناس  .4631 .استاد راهنما :دکتر عب الحسین فرجدهلو و استاد مشاور :دکتر اه بیگ لی.
پایاننامه های راهنمایی شده به عنوان استاد راهنما ()4
 .4بررس الگوی نویسندگ و میزان مشارکت علم بیست پژوهشگر پر تولید ایران در پایگاه Science
 Citation Index Expandedاز زیر مجموع های پایگاه اطالعات  .ISIنام دانشجو حسین مرادیان.
دانشگاه آزاد اسالم واحد بجنورد( .ب اتمام نرسیده است).
 .7تعیین رابط بین سرمای اجتماع وتوانمندسازی متخصصشان علشم اطالعشات و دانش

شناسش دانششگاه آزاد

اسالم استان اصفهان .دانشگاه آزاد اسالم واحد خمین( .ب اتمام نرسیده است).
 .6بررس دیدگاه اعضاء هیأت علم دانشگاه آزاد اسالم واحد مشهد در رابط با پیوستن ایران ب نظام نام
بینالملل حق مؤلف .نام دانشجو بنفش مرادی .دانشگاه آزاد اسالم واحد بجنورد .شهریور .4611
 .1بررس تأثیر مطالع غیر درس بر پیشرفت تتصیل دان

آموزان مدارس متوسط دوره اول شهر اصفهان از

دیدگاه والدین و معلمان .نام دانشجو مصطف بگدل  .دانشگاه آزاد اسالم واحد خمین .شهریور .4611

مقاالت علمیپژوهشی فارسی ()31

 .4مجاور آیدا ،دان

فرشید .نقدی بر کتاب مدیریت پروژه در کتابخان ها  ،آرشیوها و موزهها .فصلنام نقد کتشاب

اطالعرسان و ارتباطات؛  7( 6 ،4614و .11-14 :)3
 .7دان

فرشید ،فتاح رحمتاهلل ،دیان متمد حسین .قشربندی اعضاء هیأت علم علم اطالعات و دان شناس

ایران از نظر میزان حضور و اثربخش و عملکرد علم و حرف ای .پژوهشنام کتابداری و اطالعرسان ؛ (زودآیند
.)4614
 .6دان

فرشید ،فتاح رحمتاهلل ،دیان متمد حسین .واکاوی زمین های عملکرد علم و حرف ای ،حضور اعضاء

هیأت علم علم اطالعات و دان شناس ایران و آثار آنها در گوگل ،گوگل پژوهشگر و نمای استنادی علوم
ایران .پژوهشنام مدیریت و پردازش اطالعات؛ .31-14 :)4( 61 ،4616
 .1دان

فرشید و همکاران .بررس کم و کیف مجالت رایگان انگلیس زبان کشاورزی ،فن و مهندس و هنر و

معماری .فصلنام نظامها و خدمات اطالعات ؛ .63-74 :)4( 6 .4617
 .4دان

فرشید ،رشیدی ورا ،میرزای منصور .ردپای جهان شدن بر شاخصهای تولید علم و فناوری .پژوهشنام

کتابداری و اطالعرسان ؛ .73-44 :)4(6 ،4617
 .3داستان میثم ،دان

فرشید ،اکرام عل  .تتلیل وبسنج نشریات علوم پزشک ایران .مدیریت اطالعات

سالمت؛ .113-114:)6( 41 ،4617
 .7سهیل فرامرز ،زاهدی راضی  ،ملک مریم ،دان

فرشید .تتلیل خط فقر علم دانشمندان ایران و مقایس آن با

دانشمندان کشورهای برتر اسالم  .پژوهشنام مدیریت و پردازش اطالعات.311-371 :)1( 73 ،
 .3دان

فرشید ،زاهدی راضی  ،رشیدی ورا .تتلیل بر مفاهیم پذیرش و اشاع نوآوری جهت ارائ مدل مفهوم

برای پذیرش و اشاع اطالعات .پژوهشنام مدیریت و پردازش اطالعات4614 ،؛ .436-431 :)6( 73
 .1سهیل فرامرز ،دان

فرشید ،فتاح رحمتاهلل .کاربردهای وبسنج در سنج

ارتباطات علم  .مطالعات مل

کتابداری و سازمانده اطالعات؛ .431-413 :)4( 76 ،4614
 .41مردان نژاد عل  ،دان

فرشید .ارزیاب

تراکم کلمات کلیدی در وب سایتهای برتر کتابخان مرکزی

دانشگاههای علوم پزشک ایران .فصلنام کتابداری و اطالعرسان آستان قدس رضوی؛ -736 :)44( 4 ،4614
.734

 .44دان

فرشید ،و همکاران .وب سایتهای هست دانشگاههای جهان اسالم .پژوهشنام مدیریت و پردازش

اطالعات؛ .773-741:)6( 77 ،4614
فرشید ،سهیل فرامرز .بررس میزان رؤیت ،تأثیرگذاری و همپیوندی وبسایتهای

 .47مردان نژاد عل  ،دان

واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسالم ایران .فصلنام دان شناس ؛.71-34 :)41( 4 ،4614
 .46دان

فرشید ،زاهدی راضی  .گون شناس نبردهای اطالعات و جنگهای سایبری .فصلنام جهان رسان ؛ ،4611

.433-444 :)7( 3
فرشید ،اسفندیاریمقدم علیرضا .سازمانده متتوای کتابخان های دیجیتال با استفاده از

 .41زاهدی راضی  ،دان

نظام ساده سازمانده دان  .فصلنام کتابداری و اطالعرسان آستان قدس رضوی؛.444-36 :)41( 6 .4611
فرشید ،مصری نژاد فائزه .اسفندیاریمقدم ،علیرضا .قانون باروری پدیدآور :مورد پژوه

 .44سهیل فرامرز ،دان

متققان دانشگاه علوم پزشک اصفهان .فصلنام مدیریت اطالعات سالمت؛ .776-733:)3( 3 ،4611
 .43دان

فرشید و همکاران .معتبرترین مجالت الکترونیک رایگان انگلیس زبان علوم پزشک  .پژوهشنام مدیریت

و پردازش اطالعات؛ ( 73 ،4611ویژهنام علمسنج ).416-477 :
 .47نوکاریزی متسن ،سهیل فرامرز ،دان

فرشید .وبسنج دانشگاههای زیر پوش

وزارت علوم ،تتقیقات و

فناوری؛ پژوهشنام مدیریت و پردازش اطالعات؛ ( 77 ،4611ویژه نام ).773-711 :
فرشید ،سهیل فرامرز ( .)4611بررس وضعیت جهان تولیدات علم دانشگاه فردوس

 .43فتاح رحمتاهلل ،دان

مشهد در سالهای  7141-4111در وبگاه علوم ( )Web of Scienceبا هدف ترسیم نقش علم این
دانشگاه .پژوهشنام کتابداری و اطالعرسان ؛ .433-437 ،)4( 4 ،4611
 .41قهنوی حسن ،دان

فرشید .همکاری گروه متققان علوم پزشک در تولید مقاالت ارائ شده در همای های

سراسری تازههای پزشک و پیراپزشک دانشگاه علوم پزشک اصفهان .فصلنام مدیریت اطالعات سالمت؛
.434-443:)1( 7 ،4631
 .71دان

فرشید ،سهیل

فرامرز ،مصری نژاد فائزه .مطالع ای پیرامون میزان مشارکت مدارس کتابداری و

اطالعرسان در متیط وب .فصلنام مطالعات مل کتابداری و سازمانده اطالعات؛ ( 31 ،4631زمستان)-414 :
.446

. .74سهیل فرامرز ،دان

فرشید .تتلیل پیوندهای وب سایتهای وزارتخان های دولت جمهوری اسالم ایران :با

استفاده از روش وبسنج  .فصلنام کتابداری و اطالعرسان آستان قدس رضوی؛.776-716 :)4( 47 ،4633
 .77دان

فرشید و همکاران .بررس رابط همبستگ میان تولید علم و میزان همکاری گروه دانشمندان کتابداری

و اطالعرسان درجهان .پژوهشنام مدیریت و پردازش اطالعات؛ .73-4 :)4( 74 ،4633
 .76نوکاریزی متسن ،دان

فرشید ،سهیل

فرامرز .وبسنج

دانشگاههای ایران .پژوهشنام کتابداری و

اطالعرسان ؛ .461-446:)7( 41 ،4633
 .71افشار مینا ،عبدالمجید امیرحسین ،دان

فرشید .میزان استناد و مشارکت گروه نویسندگان مقاالت پژوه

در

علوم پزشک  .فصلنام مدیریت اطالعات سالمت؛.467-476 :)7( 3 ،4633
 .74دان

فرشید و همکاران .بررس میزان همکاری گروه متققان مراکز تتقیقات دانشگاه علوم پزشک اصفهان

و مراکز تتقیقات وابست در اجرای طرحهای تتقیقات ط سالهای  .4634-4631فصلنام مدیریت اطالعات
سالمت؛ .47-16 :)4( 3 ،4633
فرشید ،سهیل فرامرز ،مصری نژاد فائزه .ترسیم نقشۀ علم متققان علوم پزشک با استفاده از نرم افزار

 .73دان

 :HistCiteمورد پژوه در دانشگاه علوم پزشک اصفهان .اطالعشناس ؛ .34-41 :)71( 6 ،4633
 .77اسفندیاریمقدم علیرضا ،دان

فرشید ،سهیل فرامرز .رتب بندی و تعیین وب سایتهای هست واحدهای جامع و

مراکز استانهای دانشگاههای آزاد اسالم با استفاده از روش وبسنج  .فصلنام دان

شناس ؛:)4( 7 ،4633

.43-4
 .73دان

فرشید ،سهیل فرامرز ،نوکاریزی متسن .تتلیل پیوندهای وب سایتهای دانشگاههای علوم پزشک ایران

با استفاده از روش وبسنج  .فصلنام کتابداری و اطالعرسان آستان قدس رضوی؛ .417-474 :)7( 44 ،4637
 .71افشار مینا ،دان

فرشید .بررس تأثیر برنام های آموزش غیر رسم کتابخان های کانون پرورش فکری کودکان

و نوجوانان شهر اصفهان بر ارتقاء سواد اطالعات دان
کتابخان ؛ .11-36 :)41( 4 ،4637

آموزان از دیدگاه کتابداران و آموزگاران .فصلنام پیام

 .61اصناف امیررضا ،دان

فرشید ،پاکدامن مریم .بررس میزان همکاری دانشجویان کتابداری و اطالعرسان ایران

در تولید مقاالت علم برای همای

 .4633-4671فصلنام دان
 .64دان

ساالن دانشجوی کتابداری و اطالعرسان دانشگاه الزهرا(س) ط سالهای

شناس ؛ .77-46 :)4( 4 ،4637

فرشید .بررس مسئولیتها ،نق ها ،ویژگ ها و نیازهای آموزش کتابداران سیستمها :مروری اجمال بر

پیشین ها .فصلنام کتابداری و اطالعرسان آستان قدس رضوی؛ .446-14 :)4( 1 ،4634
مقاالت ترجمه ()4
 .1اوزن ،عل  .ارتباط آماری برخ شاخصهای اساس کتابسنج در پژوه های علمسنج .ترجم فرشید دان

و مشریم

ریاض پور  .فصلنام مطالعات مل کتابداری و سازمانده اطالعات؛ ( 74 ،4633پاییز).741 -711 :
 .2آشروف ،ال؛ وات ،س  .مهارتهای فناوریهای اطالعات و ارتباط برای متخصصان اطالعرسان  :مشروری بشر پشژوه
متیط اطالعات الکترونیک در نیجری  .ترجم فرشید دان  .فصلنام مدیریت اطالعات سالمت؛ .36-76 :)4( 6 ،4634

 .3بن ،چوی ؛ باولین ،ل  .شیوه جداسازی کلید واژههشا از مشدارک فرامتنش  .ترجمش فرششید دانش  .فصشلنام مطالعشات ملش
کتابداری و سازمانده اطالعات؛.474-431 :)1( 43 ،4631
 .4زانگ ،ونژین .ساختار و توسع اصطالحنام چین ب منظور نمای سازی موضوع  .ترجم امیر رضا اصناف و فرشید دان
 .فصلنام مطالعات مل کتابداری و سازمانده اطالعات؛ .431-447 :)1( 43 ،4631
مقاالت مجالت نمایه شده در )4( ISI
4. Danesh Farshid, Fattahi, Rahmatollah. Stratification of Iranian LIS academics in Terms
of Visibility, Effectiveness and Scientific and Professional performance: Research
)Report Part 4. Journal of Librarianship and Information Science, 7143. (Forthcoming
7. Isfandyari-Moghadam Alireza, Danesh Farshid, Hadjiazizi Nadia. Webometrics as a
method for identifying the most accredited free electronic journals: The case of
Medical Sciences; The Electronic library, 7144, 66 (4): 74-37.
6. Farajpahlou Abdolhossein, Danesh Farshid. Preparing and proposing a job description
for systems librarians in university libraries: Iranian experience. The Electronic
library; 7111, 77 (4):43-76.
1. Danesh Farshid, Fattahi, Rahmatollah. Visibility and Professional and Scientific
Performance of Iranian LIS Academics and their Publications in Google and Google
Scholar: Research Report Part 7. Journal of Librarianship and Information Science,
)7143. (Under Review

مجری و همکار طرح های پژوهشی ()11
 .4مجری طرح پژوهش چکیده نویس مدارک و مستندات و استخراج اطالعات طرحهای پژوهش  .بخش از طرح عظشیم
مطالع توسع کم و کیف زیارت امام رضا (ع).

 .7هاکاه طرح پژوهش تعیین معتبرترین مجالت انگلیس زبان الکترونیک رایگان حوزههای علوم ،علوم انسان و اجتماع
و فن و مهندس در سال  .7146مصوب معاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسالم واحد همدان4617 .
 .6هاکاه طرح پژوهش راه اندازی مجل های علم پژوهش حوزه فناوری اطالعشات .مصشوب وزارت ارتباطشات و فنشاوری
اطالعات جمهوری اسالم ایران.4614 .

 .4مجری طرح پژوهش بررس میزان تولید علم پژوهشگران ایران در حوزه علوم در پایگاه  ISIبین سالهای 7144-4111
و مقایس آن با کشورهای برتر اسالم با استفاده از شاخصهای علمسنج  .مصشوب معاونشت پژوهشش دانششگاه پیشام نشور
کرمانشاه.4614 .

 .4هاکاه طرح پژوهش بررس وضعیت جهان تولیدات علمش و تعیشین جایگشاه دانششگاه فردوسش مششهد طش سشالهشای
 7141-4111در وبگاه علم با هدف ترسیم نقش علم این دانشگاه .مصشوب معاونشت پژوهشش دانششگاه فردوسش مششهد.
.4611

 .3مجری طرح پژوهش وبسنج دانشگاههای کشورهای جهان اسالم :با استفاده از روشهای تتلیل خوش ای و تتلیل
چند متغیره در سال  .7141مصوب شورای پژوهش پایگاه استنادی علوم جهان اسالم.4631 .

 .7مجری طرح پژوهش تعیین معتبرترین مجالت الکترونیک رایگان انگلیس زبان علوم پزشک با استفاده از روش
وبسنج و طراح درگاه برای آنها .مصوب معاونت پژوهش دانشکده مدیریت و اطالعرسان پزشک دانشگاه علوم
پزشک اصفهان.4633.

 .3هاکاه طرح پژوهش ترسیم ساختار علم متققان دانشگاه بیرجند در پایگاه وب اف ساینس .مصوب معاونت پژوهش
دانشگاه بیرجند.4633 .

 .1مجری طرح پژوهش بررس میزان همکشاری متققشین در تولیشد مقشاالت علمش ارائش ششده در همشای هشای سراسشری
تازههای پزشک و پیراپزشک دانشگاه علوم پزشک اصفهان.مصوب معاونت پژوهش دانشکده مشدیریت و اطشالعرسشان
پزشک دانشگاه علوم پزشک اصفهان.4637.

 .41هاکاه طرح پژوهش بررس میزان مشارکت و تعیین وب سایتهای هست دانشگاههای تتت پوشش

وزارت بهداششت،

درمان و آموزش پزشک و وزارت علوم ،تتقیقات و فنشاوری :بشا اسشتفاده از روشهشای تتلیشل خوشش ای و تتلیشل چنشد
متغیره .مصوب معاونت پژوهش دانشگاه بیرجند.4637 .

 .44مجری طرح پژوهش بررس میزان تولید علم همکاری گروه دانششمندان علشوم کتابشداری و اطشالعرسشان در پایگشاه
 Emeraldبین سالهای  .7113-7116شورای پژوه های کاربردی دانشگاه علوم پزشک اصفهان.4637 .

 .47هاکاه طرح پژوهش رتب بنشدی و تعیشین وب سشایت هشای هسشت واحشدهای دانششگاه آزاد اسشالم بشا اسشتفاده از روش
وبسنج  .مصوب معاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسالم واحد همدان.4637 .

 .46مجری طرح پژوهش بررس تولیدات علم و ترسیم ساختار علشم متققشان دانششگاه علشوم پزششک اصشفهان در پایگشاه
" "Web of Scienceط سالهای  7113-4117با استفاده از نرمافزار  .HistCiteمصوب معاونت پژوهشش دانششکده
مدیریت و اطالعرسان پزشک دانشگاه علومپزشک اصفهان.4637.

 .41مجری طرح پژوهش  :تتلیل پیوندهای وب سایتهای مجالت کتابداری و اطالعرسشان نمایش ششده در پایگشاه ای .اس.
ای .در سال  7117با استفاده از روش وبسنج  .مصشوب معاونشت پژوهشش دانششکده مشدیریت و اطشالعرسشان پزششک
دانشگاه علوم پزشک اصفهان.4637.

 .44مجری طرح پژوهش رتب بندی وب سایتهای بانکهای دولت و خصوص ایران و تعیین جایگاه بانشک اقتصشاد نشوین
در بین آنها با استفاده از روش وبسنج  .مصوب اداره پشتیبان و نظارت پروژه های امور  ICTبانک اقتصاد نوین4637 .

 .43مجری طرح پژوهش بررس میزان همکاری گروه متققان دانشگاه علوم پزشک اصفهان و مراکشز تتقیقشات وابسشت
در اجرای طرحهای تتقیقات ط سالهای  .4634-4631مصوب شورای پشژوه هشای کشاربردی دانششگاه علشوم پزششک
اصفهان. 4633.

 .47مجری طرح پژوهش بررس استنادات و میزان مشارکت گروه نویسشندگان مقشاالت تشألیف مجلش پشژوه

در علشوم

پزشک دانشگاه علوم پزشک اصفهان از ابتدای سال  7111تا پایان سال  .7113مصوب شورای پژوهش کاربردی دانشگاه
علوم پزشک اصفهان . 4633.

 هاکاه طرح پژوهش بررس میزان مشارکت اعضاء هیشأت علمش دانششگاه علشوم پزششک اصشفهان در تولیشد علشم طش.81
 مصوب معاونت پژوهش دانشکده مدیریت و اطشالعرسشان پزششک دانششگاه. و عوامل مؤثر بر آن7114-7111 سالهای
.4634 .علوم پزشک اصفهان
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مقاالت سمینارهای داخل کشور()02
 .4شفیع سید مسعود ،دان

اور پری  .اولین همای

فرشید .رؤیتپذیری استادان علم اطالعات و دان شناس ایران با اسشتفاده از نشرمافشزار پشابلی

مل سنج

علم :ارزششیاب و آسشیبشناسش بشروندادهشای علمش  64 .اردیبهششت و  4خشرداد،

 .4616اصفهان .ایران.
 .7دان

فرشید و همکاران .تتلیل بر نق

اسالم  .همای
 .6دان

همای

سواد اطالعات در رفتار اطالعیاب دانشجویان :مورد پژوهش دانشگاه آزاد

مل کتابخان و مردم 47 .و  ،43مهرماه .4617 ،کرمان .ایران.

فرشید و همکاران .نق

شبک های اجتماع در مدیریت مشارکت با تأکید بر کتابخان ها و مراکز اطالعرسان .

مل کتابخان و مردم 47 .و  ،43مهرماه .4617 ،کرمان .ایران.

 .1مردان نژاد عل  ،دان

فرشید ،فرهادی آیدا .افزای

سالمت روان دان

آموزان نابینا با معلولیت چندگان با فناوری

 . Daisyاولین سمینار بین الملل سالمت 77 .و  ،73مهرماه .4611 ،شیراز .ایران.
 .4کرم نورال  ،دان

فرشید ،و همکاران .برترینهای علوم پزشک ایران  .همای

مل پژوه

و تولید علم در حوزه

پزشک با موضوع علمسنج  ،43 .آذرماه .4631 ،بابل .ایران.
 .3زاهدی راضی  ،دان

چهارمین همای

فرشید ،هدهدینژاد نیلوفر .بررس اسکاس در افزای

بازیاب منابع در متیط یادگیری الکترونیک .

کشوری یادگیری الکترونیک در علوم پزشک  ،73 - 73 .بهمن ماه .4631 ،تبریز .ایران.

 .7کفاشان مجتب  ،دان

فرشید .ممیزی اطالعات رویکردی نوین در مدیریت دان  .سشمینار ملش مشدیریت دانش

و علشوم

اطالعات :پیوندها و برهمکن ها ،73 .فروردین ماه .4633 ،تهران .ایران.
 .3زاهدی راضی  ،همتیان فرزان  ،سلیمانزاده نیره ،دان

فرشید ،غالم متمشد .تعامشل کتابخانش هشای آموزششگاه و مراکشز

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان :موانع و دستاوردها .همای

مل کتابخان های آموزشگاه  ،1-6 .اردیبهششت

ماه .4633 ،مشهد .ایران.
 .1مردان نژاد عل  ،دان

فرشید .نگاه تتلیل ب وب سشایتهشای مشدارس کتابشداری و اطشالعرسشان جهشان بشا رویکشرد

وبسنج  .دهمین سمینار کتابداری و اطالعرسان دانشگاه الزهرا .اردیبهشت ماه .4633 ،تهران .ایران.
 .41مردان نژاد عل  ،دان

فرشید .جایگاه فناوری  DAISYدر وبسایت کتابخان های دانشگاه  .سمینار منطق ای طراحش

وب سایتهای دانشگاه  .دانشگاه آزاد اسالم واحد بابل .آذر ماه .4633 ،بابل ،ایران.
 .44مردان نژاد عل  ،دان

فرشید .نگاه تتلیلش بش وب سشایتهشای دانششگاههشای آمشوزش از راه دور جهشان بشا رویکشرد

وبسنج  .چهارمین کنفرانس مل و اولین کنفرانس بین المللش آمشوزش الکترونیکش  ،41-43 .آذر مشاه .4633 ،تهشران.
ایران.
 .47مصرینژاد فائزه ،دان

همای

فرشید .یادگیری ساختارگرا :رویکرد نوین در یادگیری الکترونیشک بشا اسشتفاده از وب .7سشومین

کشوری کاربرد یادگیری الکترونیک در علوم پزشک  .،71-73 .بهمن ماه .4633 ،مشهد ،ایران.

 .46مردان نژاد عل  ،دان

فرشید .بررس اثربخش یادگیری الکترونیک در راسشتای بهشرهوری از نیشروی انسشان از دیشدگاه

منتخب از کارکنان دانشگاه علشوم پزششک اصشفهان .سشومین همشای

کششوری کشاربرد یشادگیری الکترونیکش در علشوم

پزشک  .،71-73 .بهمن ماه .4633 ،مشهد .ایران.
 .41زاهدی راضی  ،توسل بشیر ،دان

فرشید .فناوری وب :7رویکردی نوین در تبدیل کتابخان هشا و مراکشز اطشالعرسشان بش

مراکز الکترونیک یادگیری .سومین همای

کشوری کاربرد یادگیری الکترونیک در علوم پزشک  ،71-73 .بهمشن مشاه،

 .4633مشهد.ایران.
 .44عبدالمجید امیرحسین ،افشار مینا ،نیک آیین مهدی  ،دان
مقاالت مجل پژوه

فرشید .بررس استنادات و میزان مشارکت گروه نویسشندگان

در علوم پزشک دانشگاه علوم پرشک اصفهان ط سالهای  .4637-4671اولین همشای

علمسنج در علوم پزشک  ،43-44 ،اسفند ماه ،4633 ،اصفهان ،ایران.

سراسشری

 .43قهنوی حسن؛ دان

فرشید؛ متمدی فرنوش .بررس میزان مشارکت متققان در تولید مقاالت علم ارائ شده در همای

های سراسری تازه های پزشک و پیراپزشک دانشگاه علوم پزششک اصشفهان طش سشالهای  .4634-4631اولشین همشای
سراسری علمسنج در علوم پزشک  ،43-44 ،اسفند ماه ،4633 ،اصفهان ،ایران.
 .47نوری رسول؛ دان

فرشید؛ کریمیان جهانگیر؛ پاپ احمد .بررسش تولیشدات علمش اعضشاء هیشأت علمش دانششگاه علشوم

پزشک اصفهان در پایگاه WoSط سالهای  7111تا  7114و عوامل مؤثر بر آن .اولین همای

سراسری علمسشنج در

علوم پزشک  ،43-44 ،اسفند ماه ،4633 ،اصفهان ،ایران.
 .43دان

همای

فرشید ،افشار مینا ،نوری رسول :RDA .استانداردی نشوین جهشت توصشیف و دسترسش بش منشابع دیجیتشال  .اولشین
سراسری انجمن کتابداری و اطالعرسان ایران :رویکردها و راهکارهای نوین در سشازمانده اطالعشات،43-47.

اسفندماه ،4634 ،تهران .ایران.
 .41فرجپهلو عبدالتسین ،دان

ایران .نهمین همای
 .71اصناف امیررضا ،دان

فرشید .تهی و پیشنهاد شرح شغل کتابداران سیستمها در کتابخان هشای مرکشزی دانششگاههشای

کتابداران سازمان مدیریت و برنام ریزی کشور 76-74 ،فروردین  ،4634شیراز -ایران.
فرشید ،معرفت رحمان .بررس میزان استفاده از فناوریهشای نشوین توسشط دانششجویان کتابشداری

دانشگاههای اهواز ،مشهد و شیراز .پنجمین سمینار دانشجوی کتابداری دانششگاه الزهشرا (س) ،اردیبهششت  ،4636تهشران،
ایران.
کارگاهها و سخنرانیهای علمی()51
 .8کارگاه مقال نویس و انتشار مقال در مجالت نمای شده در ISCپژوهشگاه علوم وفناوری اطالعات .اردیبهشتماه .4611
 .2کارگاه مقال نویس و انتشار مقال در مجالت نمای شده در  .ISIپژوهشگاه علوم وفناوری اطالعات .اردیبهشتماه .4611

 .3کارگاه مقال نویس و انتشار مقال در مجالت نمای شده در  ..ISIانجمن کتابداری و اطالعرسان ایران ،شاخ آذربایجان.
اردیبهشتماه .4616
 .4کارگاه مقال نویس و انتشار مقال در مجالت نمای شده در ISCپژوهشگاه علوم وفناوری اطالعات .اردیبهشتماه .4616
 .5کارگاه مقال نویس و انتشار مقال در مجالت نمای شده در  .ISIپژوهشگاه علوم وفناوری اطالعات .اردیبهشتماه .4616
 .3کارگاه مقال نویس و انتشار مقال در مجالت نمای شده در  .ISIپژوهشگاه علوم وفناوری اطالعات .بهمن ماه .4617
 .7کارگاه مقال نویس و انتشار مقال در مجالت نمای شده در ISCپژوهشگاه علوم وفناوری اطالعات .بهمن ماه .4617

 .1کارگاه مقال نویس و انتشار مقال در مجالت نمای شده در  .ISIدانشگاه فردوس مشهد ،معاونت طرح و برنام  .بهمن ماه
( 4617ویژه اعضاء هیأت علم )
 .1کارگاه مقال نویس و انتشار مقال در مجالت نمای شده در  .ISIپژوهشگاه علوم وفناوری اطالعات .دی ماه .4617
 .41کارگاه مقا ل نویس و انتشار مقال در مجالت نمای شده در ISCپژوهشگاه علوم وفناوری اطالعات .دی ماه .4617
 .44کارگاه مقال نویس و انتشار مقال در مجالت نمای شده در  .ISIمعاونت آمورش دانششگاه اراک .آذرمشاه ( .4617ویشژه
اعضاء هیأت علم ).
 .47کارگاه مقال نویس و انتشار مقال در مجالت نمای شده در  .ISIمعاونت آمورش دانششگاه اراک .آذرمشاه ( .4617ویشژه
دانشجویان تتصیالت تکمیل ).
 .46کارگاه آشنای با نظامهای رتب بندی جهان با تأکید بر رتب بندی دانشگاههای جهان اسالم .معاونت پژوهش دانشگاه آزاد
اسالم واحد همدان .تیرماه ( .4617ویژه هیأت ریئس دانشگاه).
 .41کارگاه مقال نویس و انتشار مقال در مجالت نمای شده در  .ISIمعاونت پژوهش دانششگاه آزاد اسشالم واحشد همشدان.
تیرماه ( .4617ویژه اعضاء هیأت علم ).
 .44کارگاه مقال نویس و انتشار مقال در مجالت نمای شده در  .ISCمعاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسالم واحشد همشدان.
تیرماه ( .4617ویژه اعضاء هیأت علم ).
 .43کارگاه مقال نویس و انتشار مقال در مجالت نمای شده در  .ISIمعاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسشالم واحشد متشالت،
اردیبهشت ماه ( .4617ویژه اعضاء هیأت علم ).
 .47کارگاه وبسنج و ارزیاب وب سایتها در نظر و عمل ،دانشگاه امام صادق (ع) ،اردیبهشت ماه .4617
 .43کارگاه مقال نویس و انتشار مقال در مجالت نمای شده در  .ISIدانشگاه فرهنگیان تبریز .بهمن مشاه ( .4614ویشژه اعضشاء
هیأت علم ).
 .41کارگاه مقال نویس و انتشار مقال در مجالت نمای شده در  .ISIپژوهشگاه علوم وفناوری اطالعات .دی ماه .4614
 .71کارگاه مقال نویس و انتشار مقال در مجالت علم پژوهش فارس  .پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات .دی ماه .4614
 .74کارگاه مقال نویس و انتشار مقال در مجالت نمای شده در  .ISIپژوهشگاه علوم وفناوری اطالعات .آبان ماه .4614

 .77کارگاه مقال نویس و انتشار مقال در مجالت نمای شده در  .ISIتابستان  .4614دانشگاههای فنش و حرفش ای( .برگشزاری
در  43استان کشور 47 ،کارگاه) (ویژه اعضاء هیأت علم ).

 .76کارگاه مقال نویس و انتشار مقال در مجالت نمای شده در  .ISIدانشکده فن و حرفش ای ششهید منتظشری مششهد .بهمشن
( .4611ویژه اعضاء هیأت علم ).
 .71کارگاه مقال نویس و انتشار مقال در مجالت نمای شده در  .ISIدانشکده فن و حرفش ای ششهید چمشران کرمشان .بهمشن
( .4611ویژه اعضاء هیأت علم ).
 .74کارگاه مقال نویس و انتشار مقالش در مجشالت نمایش ششده در  .ISIدانششگاه فردوسش مششهد .دانششکده علشوم تربیتش و
روانشناس  .اردیبهشت( .4611 .ویژه دانشجویان تتصیالت تکمیل ).

 .73کارگاه وبسنج و پای

وب سایتهای دانشگاه  .سرای اهل قلم .اردیبهشت  .4611نمایشگاه بینالملل کتاب تهران.

 .77کارگاه وبسنج :چرای و چگونگ  .انجمن کتابداری و اطالعرسشان ایشران(ششاخ اصشفهان) .دانششگاه علشوم پزششک
اصفهان .دانشکده مدیریت و اطالعرسان پزشک  .اسفند .4631
 .73کارگاه حفاظت و اشاع اطالعات .دانشگاه آزاد اسالم  .منطق  .1دروههای آموزش کتابداران .شهریور .4633
 .71کارگاه مدیریت مراکز اطالعرسان  .دانشگاه آزاد اسالم  .منطقش  .1دورههشای آموزشش مشدیران کتابخانش هشای مرکشزی
دانشگاهها .اسفند.4633
 .61کارگاه کتابخان مل دیجیتال پزشک  .دانشگاه علوم پزشک اصفهان .دانشکده مدیریت و اطالعرسان پزششک  .خشرداد
( .4633ویژه اعضاء هیأت علم ).
 .64کارگاه روش تتقیق .انجمن کتابداری و اطالعرسان پزشک ایران .دانشگاه علوم پزشک اصفهان ،دانشکده مشدیریت و
اطالعرسان پزشک  .اسفند.4637.
 .67کارگاه روش تتقیق .دانشگاه علوم پزشک اصفهان .دانشکده مدیریت و اطالعرسان پزشک  .مهر و آبان ماه.4634 ،
 .66سواد اطالعات  .دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان دفتر تبلیغات اسالم حوزه علمی قم .مشهد .مهرماه .4631
 .61جهتهای تازه فراروی کتابخان ها و کتابداران :شیوههای عمل برای پشتیبان از برنام های راهبردی دانشگاهها .سخنران
در همای

انجمن کتابداری و اطالع رسان ایران (شاخ خراسان) .اسفندماه  .4611دانشگاه فردوس مشهد .دانشکده

علوم تربیت و روانشناس .
 .64استانداردهای جدید در متیط الکترونیک .سشخنران بش مناسشبت هفتش پشژوه  71 .آذر  .4633دانششگاه علشوم پزششک
اصفهان ،دانشکده مدیریت و اطالعرسان پزشک .
فعالیت و مسئولیت در سمینارها و مراکز پژوهشی ()13
 .4عضو کمیت علم اولین سمینار علمسنج در علوم پزشک  .دانشگاه علوم پزشک اصفهان 43-44 .اسفندماه.4633 .

 .7ویراستار علم اولین سمینار علمسنج در علوم پزشک  .دانشگاه علوم پزشک اصفهان 43-44 .اسفندماه.4633 .
 .6عضو کمیت اجرای اولین سمینار علمسنج در علوم پزشک  .دانشگاه علوم پزشک اصفهان 43-44 .اسفندماه.4633 .
 .1داور مقاالت اولین سمینار علمسنج در علوم پزشک  .دانشگاه علوم پزشک اصفهان 43-44 .اسفندماه.4633 .
 .4داور مقاالت همای

چال های علم اطالعات .دانشگاه اصفهان 41-1 .خردادماه.4633 .

 .3عضو کمیت علم اولین همای

سراسری دانشجوی کتابشداری و اطشالعرسشان پزششک ایشران .دانششگاه علشوم پزششک

اصفهان 74 .اردیبهشت ماه.4634 .
 .7داور مقاالت اولین همای

سراسری دانشجوی کتابداری و اطالعرسان پزشک ایران .دانشگاه علوم پزشک اصفهان74 .

اردیبهشت ماه.4634 .
 .3عضو کمیت علم نخستین هم اندیش بررس آزمون کارشناس ارشد حوزه کتابداری و اطالعرسان  .دانششگاه اصشفهان.
 41-1خرداد ماه.4633 .
 .1عضو شورای بررس اصالح و تدوین برنام های درس کارشناس ارشد کتابداری و اطالعرسان  .دانشگاه اصفهان .آبشان
ماه.4634 .
 .41عضو شورای پژوهش مرکز تتقیقات فناوری اطالعات در علشوم سشالمت .دانششکده مشدیریت و اطشالعرسشان پزششک .
دانشگاه علوم پزشک اصفهان.4633 -4633 .
 .44عضو شورای سیاستگذاری کتابخان های دانشگاه علوم پژشک اصفهان.4633 -4637 .
 .47عضو کمیت علم همای

سراسری آمادگ سازمانهای بهداشت درمان در مدیریت حوادث و بالیا .اصشفهان :دانششگاه

علوم پزشک اصفهان .بهمن ماه .4633 .اصفهان .ایران.
 .46عضو کمیت علم همای

سراسری اطالعات سالمت و اقتصاد دان  .دانشگاه علوم پزشک اصفهان .اسفند .4631
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فصلنام مدیریت اطالعات سالمت( .علم پژوهش )



پژوهشنام پردازش و مدیریت اطالعات( .علم پژوهش )



فصلنام کتابداری و اطالعرسان آستان قدس( .علم پژوهش )



پژوهشنام کتابداری و اطالعرسان ( .علم پژوهش )



فصلنام مطالعات مل کتابداری و سازمانده اطالعات( .علم پژوهش )

 .2داوهی طرحهای دژوهشی


مرکز تتقیقات فناوری اطالعات در علوم سالمت .دانشگاه علوم پزشک اصفهان



شورای پژوه های کاربردی دانشگاه .(HSR).دانشگاه علوم پزشک اصفهان.

 .8داوهی کتاب


معاونت پژوهش دانشکده مدیریت و اطالعرسان  .دانشگاه علوم پزشک اصفهان.



معاونت پژوهش مرکز منطق ای اطالعرسان علوم و فناوری ،شیراز.

سابقه تدریس ()03
.4

مرجعشناس فارس دانشکده مدیریت و اطالعرسان پزشک  .دانشگاه علوم پزشک اصفهان.

.7

سازمانده دان

 4دانشکده مدیریت و اطالعرسان پزشک  .دانشگاه علوم پزشک اصفهان.

 .6سازمانده دان

 7دانشکده مدیریت و اطالعرسان پزشک  .دانشگاه علوم پزشک اصفهان.

 .1سازمانده دان

 4دانشکده مدیریت و اطالعرسان پزشک  .دانشگاه علوم پزشک اصفهان.

 .4مرجعشناس التین دانشکده مدیریت و اطالعرسان پزشک  .دانشگاه علوم پزشک اصفهان.
 .3نشریات ادواری .دانشکده مدیریت و اطالعرسان پزشک  .دانشگاه علوم پزشک اصفهان.
 .7شیوههای مطالع و یادگیری .دانشکده بهداشت .دانشگاه علوم پزشک اصفهان.
 .3مسئول کارآموزیهای گروه کتابداری و اطالعرسان پزشک دانشگاه علوم پزشک اصفهان.
 .1کارآموزی دانشکده مدیریت و اطالعرسان پزشک  .دانشگاه علوم پزشک اصفهان.
 .41زبان تخصص دانشگاه جامع پیام نور اصفهان.
 .44سازمانده مواد  1دانشگاه جامع پیام نور اصفهان.
 .47سازمانده مواد  6دانشگاه جامع پیام نور اصفهان.
 .46پایگاههای اطالعات دانشگاه جامع پیام نور اصفهان.
 .41سمع و بصری .دانشکده علوم تربیت و روانشناس  .دانشگاه اصفهان.

 .44نمای سازی و چکیدهنویس  .دانشگاه جامع علم کاربردی اصفهان.
 .43مرجعشناس التین .دانشگاه جامع علم کاربردی اصفهان.
 .47سمع بصری ،دانشگاه پیام نور مشهد.
 .43زبان تخصص  ، 7دانشگاه پیام نور مشهد.
 .41بانکهای اطالعات  ،دانشگاه پیام نور مشهد.
 .71زبان تخصص  ،4دانشگاه پیام نور مشهد.
 .74مرجعشناس عموم  .دانشکده علوم تربیت و روانشناس  .دانشگاه فردوس مشهد.
 .77آشنای با کتابخان و سواد اطالعات  .دانشکده علوم تربیت و روانشناس  .دانشگاه فردوس مشهد.
 .76زبان تخصص  .دانشکده علوم تربیت و روانشناس  .دانشگاه فردوس مشهد.
شرکت در کارگاهها ،سمینارها و سخنرانیها ()5
 .4شرکت در کارگاه تتقیق در عملیات در نظام سالمت .برگزار کننده دانشکده مدیریت و اطالعرسان دانشگاه علوم
پزشک اصفهان 77 .و  76شهریور  ،4634اصفهان ،ایران.
 .7شرکت در کارگاه آموزش علمسنج مفاهیم و مبان آن .برگزار کننده معاونت پژوهش دانشگاه علوم پزشک اصفهان.
 46آذرماه  ،4634اصفهان ،ایران.
 .6شرکت در همای

اخالق حرف ای کتابداری و اطالعرسان  .برگزار کننده کتابخان مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

اصفهان 4 .تیر ماه  ،4637اصفهان ،ایران.
 .1شرکت در کارگاه آموزش روش تدریس مقدمات برگزار کننده مدیریت مطالعات و توسع آموزش پزشک  .معاونت
آموزش دانشگاه علوم پزشک اصفهان 4 .و  3شهریورماه  ،4637اصفهان ،ایران.
 .4شرکت در کارگاه بهداشت و ایمن کار در کتابخان  .برگزار کننده انجمن کتابداری و اطالعرسان پزشک منطق
مرکزی 47 .بهمن ماه  ،4637اصفهان ،ایران.
عضویت در انجمنها ()0
 -4عضو هیأت مدیره انجمن کتابداری و اطالعرسان ایران (شاخ اصفهان) از سال  4631تا سال .4633
 -7عضو هیأت مدیره انجمن کتابداری و اطالعرسان پزشک ایران (منطق مرکزی کشور) از سال  4633تا سال.4633

ترجاه کتاب()2
 .4پیکارد ،آلیسون جین .روشهای پژوه

در علم اطالعات .ترجم فرشید دان  .شیراز :مرکز منطق ای اطالعرسان علشوم

و فناوری .4617،
 .7آرچامبالت ،اریک .س سال در علم :نگاه ب وضشعیت علمش کششورهای جهشان .ترجمش فرششید دانش  .ششیراز :مرکشز
منطق ای اطالع رسان علوم وفناوری.4631 ،
توصیه نامه ها()5
 .4دکتر جعفر مهراد .استاد گروه علم اطالعات و دان شناس  .دانشگاه شیراز.
 .7دکتر شاهین آخوندزاده .معاون پژوهش دانشکده پزشک  .دانشگاه علوم پزشک تهران
 .6دکتر عبدالتسین فرج پهلو .استاد گروه علم اطالعات و دان شناس  .دانشگاه شهید چمران اهواز.
 .1دکتر سید رحمت اهلل فتاح  .استاد بازنشست گروه علم اطالعات و دان شناس  .دانشگاه فردوس مشهد.
 .4دکتر متمد حسین دیان  .استاد بازنشست گروه علم اطالعات و دان شناس  .دانشگاه فردوس مشهد.

