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 همبستگی تحلیل استنادي کمی و.) مهدیه (زودآیند، هاجر؛ میرزابیگی، مریم؛ ستوده، خدیجه؛ یقطین، جوکار.9
.)8833  دي18  (انتشار آنالین. پژوهشنامه علمسنجی.عقیدهکاوي بافتارهاي استنادي
 همبستگی نتایج سامانههاي رتبهبندي.)80۱۱(  طاهره، مریم؛ جوکار، هاجر؛ یقطین، مریم؛ ستوده،مشتاق
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.15۱-100 :)5(81 ، مدیریت اطالعات سالمت.پزشکی دسترسی آزاد و غیرآزاد به روش عقیدهکاوي بافتار استناد
 کارآمدي فیلد "زبان" در موتورهاي کاوش بینالمللی براي بازیابی.)8831(  عبدالرسول، مریم؛ جوکار،یقطین

.01

 مطالعات ملی کتابداري و.) و یاهو، بینگ، گوگل:نتایج مرتبط در زبان فارسی و عربی (مطالعه مقایسهاي
.815-818 :)1(11 ،سازماندهی اطالعات
 مطالعه موردي: بررسی تازگی اطالعات فارسی.)8830(  هاجر، زهره؛ ستوده، مریم؛ هنرجویان،یقطین

.01

)8( 8۱، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات. یاهو و بینگ،روزنامههاي فارسی نمایه شده در پایگاههاي گوگل
.151-181:
 بررسی بهرهوري علمی پژوهشگران ایرانی در رشتههاي مختلف بر.)8830(  مریم، هاجر؛ یقطین،ستوده

.01

.31-15 :85 ، مطالعات کتابداري و علم اطالعات.1۱88-8338 اساس شاخص سرانه انتشار در بازه زمانی
 کندوکاوي در انعکاس موضوعات کتابداري و اطالعرسانی در.)8838(  عبدالرسول، مریم؛ جوکار،یقطین

.01

.538-518 :11 ، تحقیقات اطالعرسانی و کتابخانههاي عمومی.883۱ روزنامههاي کثیراالنتشار سال

.01

ستوده ،هاجر؛ یقطین ،مریم ( .)8838شاخصها و مدلهاي سنجش بهرهوري علمی پژوهشگران .سیاست

نامه علم و فناوري.18-01 :)8(8 ،
.01

جوانبخت ،میثم؛ وزیري ،اسماعیل؛ یقطین ،مریم ( .)883۱بررسی میزان انعکاس موضوعات کتابداري و

اطالعرسانی در کتابهاي درسی دوره دبیرستان و پیشدانشگاهی در سال تحصیلی  .8813-3۱فصلنامه
کتابداري و اطالعرسانی.881-131 :)8(80 ،
مقاالت در کنفراسها
.0

نامور ،زهرا؛ یقطین ،مریم ( .)8838علمسنجی و چالش تقلیلگرایی .ارائه شده در همایش سنجش علم:
ارزشیابی و آسیبشناسی بروندادهاي علمی 88 .اردیبهشت و  8خرداد .اصفهان .ایران.

.1

جوانبخت ،میثم؛ یقطین ،مریم ( . )8813نمایانی ماهیت میانرشتهاي در کتابهاي منتشر شده در رشته
کتابداري و اطالعرسانی از سال 881۱تا  .8811ارائه شده در سومین همایش سراسري مطالعات میان رشتهاي
کتابداري و اطالعرسانی :وضعیت موجود ،چشم انداز مطلوب 5 ،و 1خرداد ماه .شیراز .ایران.

.1

یقطین ،مریم؛ صالحی ،افسانه ( .)8811بررسی توسعه و مدیریت کتابخانههاي روستایی استان فارس .ارائه
شده در دومین همایش علمی مدیریت در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی ،یادواره استاد فرزانه فرزین8 ،
اردیبهشت ماه .شیراز .ایران.

طرحهای پژوهشي

 .8بررسیی همبستگی بین نتایج رتبهبندي جهانی آياسسی با رتبهبندي الیدن ،نمایه نیچر ،تایمز و کیو-اس
( ،)80۱۱طرح غیرموظف پایگاه استنادي علوم جهان اسالم .مجري طرح.
 .1بررسیییی دانش و نگرش نوجوانان و جوانان پیرامون کاربردها ،آسییییبها و راهکارهاي مقابله با تهدیدهاي
فناوريهاي اطالعات و ارتباطات ( ،)8831سازمان بهزیستی کشور .همکار طرح.
 .8بررسیی همبسیتگی بین عملکرد وبی و رتبهبندهاي مجالت علمی کشیور :امکانسنجی عملیاتی بکارگیري
شاخصهاي وبی در ارزیابی و رتبهبندي مجالت علمی انگلیسی ایران ( ،)8831مرکز منطقهاي اطالعرسانی
علوم و فناوري .همکار طرح.
سوابق تدریس و کارگاههای آموزشي

 .8تدریس کارگاه آموزشیییی با عنوان "آشییینایی و مهارتاندوزي در کاربرد پایگاههاي اسیییتنادي در ارزیابی
پژوهش" ،انجمن علمی علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه شیراز.80۱8/1/1۱ ،

 .1تیدریس کیارگیاه دانشافزایی با عنوان "مدیریت اطالعات علمی و منابع الکترونیک :پایگاههاي اطالعاتی"،
دانشگاه صنعتی شیراز.80۱۱/8۱/18 ،
 .8تدریس کارگاه دانشافزایی با عنوان "مدیریت اطالعات علمی و منابع الکترونیک :علمسییینجی" ،دانشیییگاه
صنعتی شیراز.80۱۱/8۱/1۱ ،
 .0تدریس درس "آشنایی با کتابخانه و مهارتهاي سواد اطالعاتی" ،موسسه آموزش عالی زند شیراز .نیمسال
دوم  ،8833نیمسال اول  ،80۱۱استاد.
 .5تدریس درس "آشنایی با علمسنجی" ،دانشگاه شیراز ،نیمسال اول  ،8831دستیار استاد.
 .1تدریس درس "سییازماندهی مواد (ردهبندي دیویی)" ،دانشییگاه شیییراز ،نیمسییال دوم  ،8835نیمسییال دوم
 ،8830دستیار استاد.
 .1تدریس درس "آشنایی با سواد اطالعاتی" ،دانشگاه شیراز ،نیمسال دوم  ،8838دستیار استاد.
 .1تدریس کارگاه آموزشییی با عنوان "مبانی علمسیینجی" ،کتابخانه مرکزي و مرکز اسییناد دانشییگاه شیییراز،
.8838/3/8
جوایز و افتخارات

 .8دریافت جایزه دکتر کاظمی آشتیانی (دریافت گرنت پژوهشی ،تجهیزات و  )...از سوي بنیاد ملی نخبگان
 .1فارغالتحصیل ممتاز در دوره کارشناسی در دانشگاه شیراز
 .8فارغالتحصیل ممتاز در دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه شیراز
 .0دانشجوي ممتاز دفتر استعدادهاي درخشان در دوره دکتري در دانشگاه شیراز
 .5دانش آموخته برتر دانشگاهی بنیاد ملی نخبگان
 .1کسب عنوان پژوهشگر برگزیده در بخش پایاننامه برگزیده از سوي انجمن کتابداري و اطالعرسانی ایران–
شاخه فارس
 .1کسب عنوان پژوهشگر برتر در بخش شاغلین تحقیقاتی (کتابداران)
 .1کسب عنوان پژوهشگر برتر در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز
 .3کسب عنوان کتابدار برتر از سوي انجمن کتابداري و اطالع رسانی ایران – شاخه فارس
 .8۱کسب رتبه برتر مقاله در هماندیشی نشاط ،امید و پویایی در دانشگاه صنعتی شیراز
شرکت در کارگاهها ،دورههای آموزشي و همایشها

 .8کتاب دانشگاهی 81 ،ساعت 80۱8/1/10 ،تا  ،80۱8/8/8کارگاه دانشافزایی اعضاي هیات علمی ،مرکز
منطقهاي اطالعرسانی علوم و فناوري ،سمت.

 .1نحوه مشارکت نخبگان در تدوین استانداردهاي بینالمللی 1 ،ساعت ،80۱8/8/1 ،بنیاد ملی نخبگان.
 .8آشنایی با شرکتهاي دانشبنیان 1 ،ساعت ،80۱8/1/11 ،بنیاد ملی نخبگان.
 .0مدیریت اطالعات علمی و منابع الکترونیک 80 ،ساعت 80۱۱/8۱/83 ،تا  ،80۱۱/8۱/11کارگاه دانشافزایی
اعضاي هیات علمی ،دانشگاه صنعتی شیراز.
 .5تاریخ و تمدن اسالمی سطح  81 ،1ساعت 80۱۱/1/88 ،تا .80۱۱/1/8کارگاه دانشافزایی اعضاي هیات علمی،
دانشگاه شیراز.
 .1ضوابط و مقررات دانشگاهی 81 ،ساعت 8833/81/88 ،تا  ،8833/81/83دانشگاه صنعتی شیراز.
 .1از انتخاب ژورنال تا انتشار مقاله :راهبردها و راهکارها 1 ،ساعت ،8831/88/11 ،دانشگاه صنعتی شیراز.
 .1دوازدهمین نشییسییت متخصییصییان علم اطالعات و دانششییناسییی منطقه جنوب کشییور :اخالق پژوهش و
انجمنها 1 .ساعت .آذر  ،8831انجمن علمی کتابداري و اطالعرسانی ایران – شاخه فارس.
 .3پایگاه  8 ،ProQuestساعت ،8831/1/81 ،مرکز منطقهاي اطالعرسانی علوم و فناوري.
 .8۱نگارش علمی به زبان انگلیسی 1 ،ساعت 8831/0/88 ،الی  ،8831/5/1مرکز آموزشهاي آزاد و تخصصی
دانشگاه شیراز.
 .88چهارمین نشیسیت متخصیصیان علم اطالعات و دانششناسی استان فارس :پژوهش و فناوريهاي نوین8 .
ساعت .آذر  ،8835انجمن علمی کتابداري و اطالعرسانی ایران -شاخه فارس.
 .81آشنایی با نرمافزار  0 ،EndNoteساعت ،30/81/5 ،کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه شیراز.
 .88ارتباطات سازمانی 1 ،ساعت ،8830/88/83 ،دانشگاه صنعتی شیراز.
 .80حقوق شهروندي 1،ساعت ،8830/88/81 ،دانشگاه صنعتی شیراز.
 .85شاخصهاي ارزیابی پژوهش و عوامل موثر بر رتبهبندي دانشگاهها 1 ،ساعت ،8830/3/3 ،مرکز منطقهاي
اطالعرسانی علوم و فناوري ،پایگاه استنادي علوم جهان اسالم ،دانشگاه صنعتی شیراز.
 .81خبرنویسی 8۱ ،ساعت ،آذر  ،8830دانشگاه صنعتی شیراز ،جهاد دانشگاهی فارس.
 .81مطالعه مفید :روشها و راهکارها 1 ،ساعت ،8830/1/15 ،کتابخانه تخصصی و مرکز پژوهشی آستان مقدس
احمدي و محمدي (ع).
 .81شناخت منابع علمی دسترسی آزاد در اینترنت و سرقت ادبی و آشنایی با نرمافزارهاي آن 1 ،ساعت،
 ،8838/88/88دانشگاه صنعتی شیراز ،مرکز منطقهاي اطالعرسانی علوم و فناوري.
 .83آشنایی با پایگاه دادهها (ارائه با نرمافزار  0۱ ،)SQL Serverساعت 8838/5/81 ،الی  ،8838/1/1موسسه
آموزش عالی آزاد نوید پارس جنوب.
 .1۱نرمافزار جامع یکپارچه دیجیلیب 85 ،ساعت ،تیر  ،8838دانشگاه صنعتی شیراز و شرکت پارس آذرخش.

 .18مبانی و اصول مصورسازي علم (آشنایی با نرمافزار  pajekو  1 ،)vosviewerساعت ،خرداد  ،8838کتابخانه
مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه شیراز و انجمن علمی بخش علم اطالعات و دانششناسی.
 .11همایش ملی سیینجش علم :ارزشیییابی و آسیییب شییناسییی (بروندادهاي علمی) 88 .اردیبهشییت و  8خرداد
 ،8838دانشگاه اصفهان.
 .18جستجوي اطالعات ،نگارش علمی و آشنایی با ابزارهاي تحقیقاتی 81 ،ساعت 8831/1/11 ،تا ،8831/1/13
مرکز منطقهاي اطالعرسانی علوم و فناوري.
 .10آشنایی با نرمافزار پژوهیار 1 .ساعت ،8831/1/15 ،دانشگاه شیراز.
 .15آشنایی با مجموعه قواعد توصیف و دسترسی ( 0 .)RDAساعت ،8838/0/18 ،مرکز منطقهاي اطالعرسانی
علوم و فناوري ،پارس آذرخش.
 .11آشینایی با مقدمات فهرسیت نویسیی نسیخ خطی و کتب چاگ سینگی 1 ،سیاعت ،8838 ،کتابخانه آستان
مقدس احمدي و محمدي (ع).
 .11آشنایی با مفاهیم علمسنجی 1 .ساعت ،883۱/0/0 ،دانشگاه شیراز.
 .11کاربرد  excelدر آمادهسییازي و پاالیش دادهها در تحقیقات علمسیینجی 1 .سییاعت ،883۱/8/0 ،دانشییگاه
شیراز.
 .13سیومین همایش سیراسیري مطالعات میان رشیتهاي کتابداري و اطالعرسیانی :وضعیت موجود ،چشم انداز
مطلوب81 .سییاعت 5 .و  1خرداد  ،8813اتحادیه انجمنهاي علمی دانشییجویی کتابداري و اطالعرسییانی
ایران(ادکا) و انجمن علمی دانشجویی کتابداري و اطالعرسانی دانشگاه شیراز.
 .8۱سیستم جامع اطالعرسانی سیمرغ ،8811 .شرکت نوسا .دانشگاه شیراز.
 .88رایانه کار  31 ، ICDL8ساعت ،8811/81/81 ،سازمان فنی و حرفهاي کشور.
 .81رایانه کار  81 ، ICDL1ساعت ،8811/88/81 ،سازمان فنی و حرفهاي کشور.
 .88وبالگنویسی ،8811/3/13 .دانشگاه شیراز.
عالیق پژوهشي

 .8علمسنجی و دگرسنجی
 .1عقیدهکاوي و متنکاوي
 .3پیوند بازیابی اطالعات و حوزههاي سنجشی
 .0بازیابی اطالعات

