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 (بوشهر) عضو هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس  



 –کتابخانـه و کتابـداري    –سـازي   مجموعه –) 2) و (1سازي و تنظیم مواد ( تدریس دروس آماده
  مبانی کامپیوتر ویندوز و واژه پردازي –تاریخ ادبیات جهان 

  
1386 -  

 عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز    
  تدریس دروس:

 1انگلیسـی   –مبـانی کـامپیوتر    -کتابخانه و کتابـداري   – 4و  2، 1سازماندهی مقطع کارشناسی: 
  تخصصی

سـنجی در   هاي علم پایگاه –سازي و بازیابی اطالعات  ذخیره -فناوري اطالعاتکارشناسی ارشد: 
  هاي سنجش علم و فناوري نظام –ایران و جهان 

  
  - 1389بهمن ماه 

  
  رئیس کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه شیراز 

  
  ها عضویت

  رسـانی علـم و فنـاوري     ون نظام اطالعییسکمعضو کارگروه دسترسی آزاد به اطالعات علمی
 -9/1388 از تاریخ (پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی ایران) 

  1389/ 5عضو مرکز مطالعات ادبیات کودکان دانشگاه شیراز از تاریخ- 

 عضو شوراي پژوهشیISC    1389/  4مرکز منطقه اي علوم و تکنولوژي از تاریخ-  

 اي علوم و تکنولوژي و پایگاه استنادي علوم جهـان اسـالم از    عضو هیأت جذب مرکز منطقه
 – 89/ 12تاریخ 

         نماینده دانشگاه شـیراز در شـوراي سیاسـتگزاري و تـأمین منـابع وزارت علـوم تحقیقـات و
 22/4/90از تحقیقات و فنـاوري)   پژوهشی وزارت علوم،پشتیبانی و خدمات (دفتر فناوري 

-  

  
  جوایز



   بـراي ترجمـه کتـاب     برنده پانزدهمین کتاب فصل جمهوري اسـالمی ایـران
  "تعامل بازیابی اطالعات"

  
  نامه پایانراهنمایی 

هاي  حفاظت دیجیتال مواد وبی و راهکارهاي آنها در مواجهه با بررسی برنامه .1
 هاي  مربوطهچالش

از توانمدسازي نیـروي انسـانی   هاي اطالعاتی در  کاربرد فناوريتأثیر بررسی  .2
(دانشـگاه پیـام   اداره کل محیط زیست استان فارس  مدیران و کارکناندیدگاه 

 )نور

زشـی  بیمارسـتانهاي آمو   (HIS) ارزیابی سامانه هاي اطالعـات بیمارسـتانی   .3
  (دانشگاه شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مقایسـه الگـوي   بررسی چگونگی حضور پژوهشـگران بـین المللـی در وب:     .4
فعالیت هاي علمی و وبی زنان و مردان پژوهشگر در رشته علـوم و فنـاوري   

 نانو

بررسی نابرابري در بازشـناخت تولیـدات علمـی و تـاثیر آن بـر رتبـه بنـدي         .5
دانشگاه ها و موسسات پژوهشی: نمونه مورد مطالعه تولیـدات علمـی ایـران    

 2007 -2005نمایه شده در نمایه نامه علوم در سال هاي 

بررسی نقش الگوهاي دسترسی بـه منـابع اطالعـاتی در ارجاعـات تولیـدات       .6
علمی پژوهشگران دانشگاه شیراز : با تأکید بر الگوهـاي اشـتراك مجـالت و    

 ها پایگاه

ي هـا سـال طـی   در جهـان  سـنجی علـم یت پژوهشی تحقیقـات  فیي کمطالعه .7
 (در دست انجام) يالدیم 2001-2011

دانشمندان جهان به مجالت دسترسی آزاد ترکیبی اشـپیرینگر  بررسی رویکرد  .8
 2011تا  2007و الزویر از سال 



 بررسی تنوع الگوهاي نگارش فارسی و  تاثیر آن بر جامعیت بازیابی اطالعات .9

هاي غیر رسمی در اشاعه اطالعات و رفتار اطالع یابی:  بررسی نقش زبان .10
 ایرانیتحلیل پیوندهاي وبالگ هاي قومیت هاي 

بررسی بهره وري علمی پژوهشگران ایرانی  و مقایسه آن در میـان رشـته    .11
هاي مختلف بر اساس تعداد انتشارات، نرخ انتشار، سرعت انتشـار و سـرانه   

 2012-1991انتشار در بازه زمانی 

بررسی نگرش سردبیران و مدیران مسؤول مجالت علمی پژوهشی ایـران   .12
 پیرامون حفاظت دیجیتالی مجالت

بررسی قابلیت بکـارگیري شـاخص هـاي ارزیـابی مجـالت در ارزیـابی        .13
پژوهشی محققان انفرادي: نمونه مورد مطالعه تولیدات علمی محققان ایرانـی  

 2008در نمایه استنادي علوم در سال 

  
  نامه مشاوره پایان

 ی ایـران و کشـورهاي   علمـ  اتتولیـد  گیریهـاي موضـوعی در   جهـت بررسی  .1
  2007-1998هاي  تنادي علوم در سالدر نمایه اس خاورمیانه

المللی  هاي بین در پژوهشپژوهشگران ایرانی ی علم الگوهاي مشارکت مطالعه .2
  2007-1998هاي  (نمایه استنادي علوم) طی سال

: نمونـه مـورد   بررسی میزان آشنایی و کاربرد معیارهاي کیفیت اطالعات وب  .3
  ت تکمیلی دانشگاه شیرازمطالعه دانشجویان تحصیال

بررسی عملکـرد کـارگزاران نشـریات ادواري التـین از دیـدگاه کارشناسـان        .4
علوم، تحقیقـات و   هاي وابسته به وزارت کتابخانه دانشگاه سفارشات خارجی

 فناوري 

بررسی کمی و کیفی استنادها به تولیدات علمی نویسـندگان صـاحب نـام در     .5
  رشته هاي مختلف موضوعی در پایگاه وب علوم



وب آو  تولیدات علمی نویسـندگان دانشـگاه آزاد اسـالمی در پایگـاه    بررسی  .6
  ساینس

اسـی  مقایسه دیدگاه دانشجویان سال چهارم و دانـش آموختگـان دوره کارشن   .7
  رسانی ي درسی مصوب رشته کتابداري و اطالع درباره برنامه

هـاي نویسـندگان و شـاعران     سایت ها و وب بررسی و تحلیل محتواي وبالگ .8
  و تحلیل پیوندها معاصر جهان

ررسی وضعیت تولید علم در حوزه مهارت هاي چهارگانـه مـدیریت زمـان،    ب .9
مدیریت تغییر، مدیریت بحران و مدیریت اسـترس، در پایگاههـاي اسـتنادي    

 2009 -1990تامسون ساینتیفیک طی سالهاي 

هاي ) در بیمارسـتان PISهاي سـامانه اطالعـات داروخانـه (   بررسی ویژگی .10
ز به لحاظ تطابق با معیارهاي وزارت بهداشت، درمـان و  شیرا خصوصی شهر

 1390آموزش پزشکی ایران، 

بررسی نگرش کتابداران کتابخانه هاي عمومی اسـتان فـارس نسـبت بـه      .11
 روش مجموعه سازي متمرکز در این کتابخانه ها

بررسی رابطه بین ابعاد نگرش اینترنتی و اضطراب چندبعدي کتابخانه اي  .12
 ت تکمیلی دانشگاه شیرازدانشجویان تحصیال

پیش بینی رفتار اطالع جـویی دانشـجویان تحصـیالت تکمیلـی دانشـگاه       .13
  شیراز بر مبناي جهت گیري هاي هدف و ابعاد خالقیت

  
  هاي پژوهشی  فعالیت
  :ها همایشو عضویت در کمیته علمی داوري 

، دانشـگاه علـوم    1386اسفند مـاه   16و  15.  سنجی پزشکی اولین همایش سراسري علم .1
  .پزشکی اصفهان

هـاي   . انجمن کتابخانـه  1389. خرداد ماه هاي دیجیتالی همایش کتابخانه .2
 دیجیتالی اسالمی. اصفهان.



 1389داور جشنواره فارابی در سال  .3

داور همایش شعر کودك . مرکز مطالعات ادبیات کودك دانشگاه شیراز .  .4
 1390اردیبهشت 

  
  ترجمه

[از فرانسه به فارسـی] شـیراز :   ترجمه هاجر ستوده  ). 1379.(»اینترنتهاي  بهترین سایت« .1
  قلم فرزانگان.

ترجمـه زهیـر حیـاتی و هـاجر     ». نویسـی  رده بندي و فهرست«) . 1380چان، لوئیس ماي. ( .2
 [از انگلیسی به فارسی]. تهران: نشر کتابدار. ستوده

[از  سـتوده زهیـر حیـاتی و هـاجر    ترجمـه    ».هاي دیجیتـالی  کتابخانه«). 1380آرمز، ویلیام. ( .3
 انگلیسی به فارسی]. تهران: نشر کتابدار.

 14 ،. فصـلنامه کتـاب  ). قوانین جدید کتابداري. ترجمه هاجر ستوده1982گورمن، مایکل. (  .4
)1 ، (135- 138  . 

تهـران: نشـر    .. ترجمـه هـاجر سـتوده   ). تعامل در بازیـابی اطالعـات  1389اینگورسن، پیتر ( .5
 کتابدار.

 
 مقاالت کنفرانس:

1. Sotudeh, H. (2004). The study of the Matthew Effect on the scientific 
performance of the world's countries: with an emphasis on the Middle 
East Nations. Proceedings of Tehran Workshop on Scientometrics, 17-
19 September, 2004, Tehran, Iran. Pp:129-139 

بررسی رویکرد دانشـمندان ایرانـی بـه     ).1386( صدیقه  نیا، چنگیز، نفیسه ؛ و هاشم ستوده، هاجر؛ .2
و  15.  سـنجی پزشـکی   اولین همایش سراسري علم. انتشار در مجالت آزاد معتبر و ارجاع به آنها

 .دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،  1386اسفند ماه  16

اي براي آغاز  در وب: پیشنهاده ). گردآوري و نگهداشت منابع اطالعاتی آزاد1387( ستوده، هاجر .3
سـمینار خـدمات مرجـع در     هاي گسـترده بـراي تـدوین برنامـه ملـی میـراث دیجیتـالی.        پژوهش

فـروردین مـاه    24 ،فـرزین اسـتاد فرزانـه   : به مناسبت نکوداشت ز اطالع رسانیها و مراک تابخانهک
 دانشگاه شیراز. ،1386



 هـاي  سـایت  محتـواي وب بررسی ). 1388(کیانوش  ، رشیدي  ؛ بهاره  ،پورحسن ستوده، هاجر؛ .4
ي: بـا تأکیـد بـر سـیر     هاي وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناور هاي مرکزي دانشگاه کتابخانه

دهمـین همـایش سراسـري سـاالنه انجمـن      ها در آرشیو اینترنت.  سایت تحول تنوع محتوایی وب
 اردیبهشت، دانشگاه الزهرا. 23رسانی دانشگاه الزهراء.  دانشجوي کتابداري و اطالع -علمی

اي حـوزه کتابـداري و    رشـته  ). بررسـی تعـامالت میـان   1389فرشـته (  ،گـاه  دیـده  ستوده، هاجر؛ .5
سـومین همـایش   نشـریات ایـن حـوزه.    ها با استفاده از تحلیل استنادي  رسانی با سایر رشته اطالع

اي  رشـته  مطالعـات میـان  (ادکـا):  رسـانی   هاي علمی دانشجویی کتابـداري و اطـالع   سراسر انجمن
 .شیراز خرداد ماه، دانشگاه  6-5رسانی.  کتابداري و اطالع

 همکـاري ). بررسـی  1389(سـتوده، هـاجر  گـاه، فرشـته؛    زاده ، الهـام؛ دیـده   اکتفایی، فاطمه؛ فالح .6
هاي  . سومین همایش سراسر انجمنساینس آو وب در پایگاه رسانی  اي کتابداري و اطالع تهرش نبی

رسـانی.   اي کتابداري و اطالع رشته مطالعات میان(ادکا): رسانی  علمی دانشجویی کتابداري و اطالع
 خرداد ماه، دانشگاه شیراز . 5-6

بهمن ماه  ISC  .8و  ISIتولید علم در ایران. همایش ملی ). 1388( ستوده، هاجر .7
  . دانشگاه رازي کرمانشاه. کرمانشاه1388

  
  :فارسی تمقاال

اطالعـات   یکـ یر استفاده از منابع الکترونیتأث یبررس).  1381( هاجر ،ستودهحیاتی ، زهیر، و  .1
علـوم اجتمـاعی و   مجلـه   ز. رایشـ  يدانشگاه ها یأت علمیه ياعضا یپژوهش يتهایبر فعال
 .119-104):36( یاپیپ ) 1(19 ،دانشگاه شیراز انسانی

استفاده از منـابع الکترونیکـی    بررسی عوامل موثر در . )1381( هاجر ،ستودهحیاتی ، زهیر، و  .2
با تأکیـد بـر    شیراز و علوم پزشکی شیراز هاي دانشگاه اطالعات در میان اعضاي هیات علمی

 ) 2(19 ،دانشگاه شیراز علوم اجتماعی و انسانیمجله  . اینترنت و دیسک هاي نوري شبکه
 .203-189):37( پیاپی

) : 2(1، شناسـی  اطـالع  هاي وب [وب الگ].  . روش تحلیل گزارش) 1382ستوده ، هاجر ( .3
69-84. 

 .108 -95 ) :3(1 شناسی، اطالعهاي هیبرید.  ) . کتابخانه1383ستوده ، هاجر ( .4



) . بررسی اثر ماتیو در عملکرد علمی کشورها بـا تأکیـد بـر خاورمیانـه.      1383ستوده ، هاجر ( .5
 .54 -35 ) :2(2، شناسی اطالع

بررسی چگونگی استفاده از مجالت الکترونیکی الزویـر در دانشـگاه   ) . 1382ستوده ، هاجر ( .6
 .82-47): 40( 37،  مجله کتابداريتهران . 

مجـالت الکترونیکـی الزویـر در     بـه پایگـاه   مطالعه میـزان دسترسـی  ) . 1383ستوده ، هاجر ( .7
 .87-71): 41( 38،  مجله کتابداريدانشگاه تهران . 

هـا و   هـا، انگیـزه   ) . جنبش دسترسی آزاد بـه اطالعـات علمـی: ریشـه    1386ستوده ، هاجر ( .8
 . 187-163) : 3( 37، مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهرانها.  انگاره

ارزیـابی چگـونگی معرفـی مجـالت      )1388زارع، لـیال (  ؛فاطمـه  رزمجو، ؛ستوده، هاجر .9
هـاي   المللی: با تأکید بر ویژگی پژوهشی ایران در اینترنت بر اساس استانداردهاي بین -علمی

 4 ،رسـانی  پژوهشـی کتابـداري و اطـالع    -ي علمـی  مجله .مؤثر بر نمایانی مجالت علمی
)12 :(205-228. 

و هـاي کتابـداري    ارزیابی وبـالگ ).1388؛ باقري، فروغ (نیازمند، محمدرضا ؛ستوده، هاجر .10
): 22-21( سال پـنجم و ششـم  ، شناسی اطالع. عیارهاي اعتبار مبه لحاظ  ایران رسانی اطالع

7-20 . 

بررسی رویکرد دانشمندان ایرانی ). 1388( صدیقه  نیا، ستوده، هاجر؛ چنگیز، نفیسه ؛  و هاشم .11
پژوهشـی  مـدیریت اطالعـات    -. مجله علمیارجاع به آنهابه انتشار در مجالت آزاد معتبر و 

 . 46-34 :)1( 7، سالمت

کتـاب  ها و راهکارهـا.   ). بازیابی منابع آزاد :چالش1388( ، طاهرهدهداري راد ستوده، هاجر؛ .12
 70-62): 12( 12، ماه کلیات

گـامی بـه سـوي    (پذیرش براي چـاپ).   بهاره  ،پورحسن ؛ کیانوش ، رشیدي  ستوده، هاجر؛ .13
فصـلنامه  . وب جهانی سازي ادب پارسی: بررسی وضـعیت تارگـاه هـاي ادبیـات پارسـی در     

 کتاب.

 ):10( 13کتاب ماه کلیات سنجی.  افزارهاي علم نرم). 1389(فرشته  ،گاه ر؛ دیدهستوده، هاج .14
78-87 

نگاهی به دستبرد علمی و راهکارهـاي  . )1389رفیع، نجمه و میرزاریی، زهرا (ستوده، هاجر؛  .15
 .  50-27): 4( 13 رسانی، پژوهشی کتابداري و اطالع -ي علمی مجله .پیشگیري و پیگیري آن



. بررسی رویکرد دانشمندان جهان به نام خلیج فارس). 1388گاه، فرشته ( ستوده، هاجر؛ دیده .16
 18 -3): 25: پیاپی 1. سال هفتم (فصلنامه اطالع شناسی

). گذاري بر ضریب تأثیر مجـالت و دالیـل ناکارآمـدي آن در ارزیـابی     1389ستوده، هاجر ( .17
(پـاییز و زمسـتان):    47، رهیافـت  ترویجـی   -علمی فصلنامه هاي مختلف.  پژوهش در رشته

33-44 

ي اسباب بازي : نگـاهی   ) . کتابخانه1389اسدیان، فاطمه؛ ستوده، هاجر؛ و پورحسن، بهاره  ( .18
بـازي در ایـران . فصـلنامه     اندازي کتابخانه ملی اسباب به تجارب جهانی و پیشنهادي براي راه

زمسـتان   (کتابخانـه  تحقیقات اطالع رسانی و کتابخانه هـاي عمـومی (پیـام    پژوهشی -علمی 
 .29-5)):63پیاپی ( 4(16 ;1389

بررسی وضـعیت تولیـد علـم در حـوزه     (پذیرش براي چاپ).   مروتی، مرضیه ستوده، هاجر؛ .19
: با  2010تا  1990هاي  هاي استنادي تامسون ساینتیفیک طی سال حقوق بیماران، در پایگاه

پژوهشـی  مـدیریت اطالعـات    -. مجلـه علمـی  نگاهی به سهم ایران در تحقیقات بین المللـی 
 سالمت

پیامـدهاي فنـاوري اطالعـات بـراي     (پذیرش براي چاپ).  رشیدي، کیانوش.  ستوده، هاجر؛ .20
 پژوهشی  مدیریت اطالعات سالمت-. مجله علمیسالمت انسان و محیط زیست

پیامـدهاي فنـاوري اطالعـات بـراي       .)پذیرش براي چاپ( رشیدي، کیانوش. ستوده، هاجر؛ .21
 پژوهشی  مدیریت اطالعات سالمت-مجله علمی .اخالق و اجتماع سالمت روان، 

هـاي نگـارش    مـروري بـر دشـواري    .)پذیرش بـراي چـاپ  هنرجویان، زهره. ( ستوده، هاجر؛ .22
 -ي علمـی  مجلـه  .تاثیرات آنها بر اثربخشـی بازیـابی اطالعـات    فارسی در محیط دیجیتال و
  رسانی پژوهشی کتابداري و اطالع
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