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سوابق تحصيلی:
 .2کارداني علوم کتابداري و اطالعرساني ،دانشگاه تبريز2215 ،
 .3کارشناسي ناپيوسته علوم کتابداري و اطالعرساني ،دانشگاه تبريز2213 ،
 .2کارشناسيارشد علوم کتابداري و اطالعرساني ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال.2214 ،
 .5دکتري تخصصي رشته علوم کتابداري و اطالعرساني در واحد علوم تحقيقات تهران دانشگاه آزاد2235 ،
فعاليتهاي آموزشی:
 .2تدريس در دانشگاه آزاد اسالمي واحد بناب از سال 2214 -2213
 .3تدريس در دانشگاه پيام نور واحد بناب از سال 2214-2213
 .2تدريس در مراکز آموزش عالي فرهنگيان استان قم از سال  2214ـ
 .5تدريس در مراکز تربيت معلم استان قم از سال  2214ـ2230
 .4تدريس در دانشگاه پيام نور قم از سال 2233 – 2215
 .1تدريس در دانشگاه جامع علمي – کاربردي حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي از سال 2235-2233
 .1تدريس در دانشکده صدا و سيماي مرکز قم2231 -2234 ،
 .3تدريس در موسسه آموزش عالي اخالق -2235
 .5تدريس در دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم از سال  2214ـ تا کنون
 .20تدريس در دانشگاه قم از سال  -2215تاکنون
فعاليتهاي اجرائی:
 .2مسول کتابخانه مرکزي دانشگاه قم از تاريخ  2213/2/34تا 33/5/35
 .3معاون آموزشي دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد اسالمي از تاريخ  2233/3/2تا 2235
 .3مدير گروه علوم کتابداري و اطالعرساني دانشگاه جامع علمي و کاربردي مرکز آموزش عالي حوزه هنري سازمان تبليغات
اسالمي قم
 .4عضو هيات مديره و دبير انجمن کتابداري و اطالعرساني استان قم از سال -2234
 .5عضو هيات مديره و دبير مجمع علمي و فرهنگي اعضاء هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي استان قم
 .6عضو شورای هماندیشي نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم
 .7رئيس دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم  52/4/23الي 53/5/34
 .8رئيس انجمن کتابداری و اطالعرساني شاخه استاني قم -۲3۳۱
 .۳عضو شورای راهبردی نهاد نمایندگي مقام معظم رهبری در دانشگاه قم -۲3۳3
 .۲1مدیر پژوهش دانشگاه قم -۲3۳4
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فعاليتهاي پژوهشی :
الف) پاياننامهها:
بررسی داستانهاي جنگ ايران و عراق نوشته شده براي کودکان و نوجوانان .پاياننامه کارشناسيارشد علوم کتابداري و
اطالعرساني ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال( ،5731 ،نمره .)02
بررسی مفاهيم دينی در کتابهاي داستانی کودکان و نوجوانان در ايران بين سالهاي  .0831-0831پاياننامه
دکتري علوم کتابداري و اطالعرساني ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران( ،5731 ،نمره )51/03
ب) کتابها:
لنکس ،دیوید آر  ]...و دیگران[ ميز مرجع مجازي :مرجعی براي آينده .ترجمه مهدی محمدی و مهری ایژدی یگانه.
تهران :نشر چاپار.۲388 ،
محمدی ،مهدی؛ متقيدادگر ،امير ( .)۲3۳6کتابشناسي توصيفي پایاننامههای ادبيات کودکان و نوجوانان .تهران :خانه کتاب
ایران.
ج) مقاالت تحقيقی و تاليفی فارسی:
 .2محمدي ،مهدي (" .)2213بررسي داستانهاي جنگ ايران و عراق نوشته شده براي کودکان و نوجوانان" .پيام کتابخانه،2 ،5 ،
http://www.publij.ir/browse.php?mag_id=44&slc_lang=fa&sid=1 .41-52
 .3محمدي ،مهدي (" .)2215نگاهي به کارنامه زنان در ثبت ادبيات جنگ براي کودکان و نوجوانان" .پژوهشنامه ادبيات
کودکان و نوجوانانhttp://www.noormags.com/view/fa/magazine/395 .12-10 ،1 .
 .2محمدي ،مهدي (" .)2213تحول مواد و منابع کتابخانهاي" .فصلنامه پژوهشهای علوم انساني.250-212 ،3 ،2 .
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/395
 .5محمدي ،مهدي (2235ارديبهشت)" .مشکالت کتابداري در نظام آموزش و پرورش ايران" .رشد تکنولوژی آموزشي، 3 .
.12-43
 .4محمدي ،مهدي (" .)2235کتابداري نوين و چالشهاي آن" .فصلنامه کتاب( .255-221 ،2 ،21 .علمي – ترويجي)
http://journals.nlai.ir/faslname/browse.php?mag_id=56&slc_lang=fa&sid=1
 .1محمدي ،مهدي؛ متقيدادگر ،امير" .)2231( .تحليل استنادي مقالههاي منتشر شده در  20شماره فصلنامه کتابداري و اطالع-
رساني بين سالهاي  .2235-2211کتابداری و اطالعرساني( .21-1 ،3 ،20 ،علمي – پژوهشي)
http://www.aqlibrary.ir/index.php?module=TWArticles&file=index&func=view_pubarticles
List&page=1&cid=30&pid=10
 .1محمدي ،مهدي " .)2231( .آيا اطالعات ميتواند ثروت محسوب شود؟" .اطالعشناسي ،5 ،شماره .33-1 ،5-2
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/139
 .3محمدي ،مهدي -ايزدي يگانه ،مهري .)2231( .اشتراک منابع در کتابخانه هاي سنتي و ديجيتالي با تاکيد بر چند تجربه
جهاني .کتاب ماه کليات2 ،22 ،و ،3دي و بهمن.21-31 :
http://www.ketabmah.ir/Paperview.aspx?paperid=11644+&Magazineid=1
 .5محمدي ،مهدي؛ متقي دادگر ،امير ( " .)2231بررسي تطبيقي آزمون کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطالعرساني دانشگاه-
هاي دولتي و دانشگاه آزاد اسالمي بين سالهاي  .2231-2232کتابداری ،دفتر چهل و ششم ،پاييز و زمستان.213-244 :
(علمي – ترويجي)
=http://jlib.ut.ac.ir/?_action=article&vol=2094&issue=3761&_isدوره+،04+شماره+،04+پاییز+
7831
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 .20محمدي ،مهدي؛ فضلالهي ،سيفاله ( .)2231بررسي ميزان آشنايي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم با کتابخانه و
ضرورت ارائه آموزش از ديدگاه آنها .کتابداری ،دفتر چهل و هشتم ،پاييز و زمستان( .223-52 :علمي – ترويجي)
=http://jlib.ut.ac.ir/?_action=article&vol=2104&issue=2113&_isدوره+،04+شماره+،03+پاییز+
7831
 .22محمدي ،مهدي ( ،2233بهمن) .آموزش استفادهکنندگان چرا و چگونه .کتاب ماه کليات.12-15 ،) 3 (22 ،
http://www.ketabmah.ir/PaperList2.aspx?id=9532&Magazineid=1
 .23محمدي ،مهدي؛ فضل الهي ،سيفاله ( ،2235مرداد) .بررسي عوامل بازدارنده موثر بر فعاليتهاي علمي – پژوهشي اعضاي
هيئت علمي در دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم .کتاب ماه (کليات ).15-45 ،)3( 22 ،
http://www.ketabmah.ir/PaperList2.aspx?id=9544&Magazineid=1
 .08محمدي،مهدي؛ آزاده ،فريدون؛ بابالحوائجي ،فهيمه ( .)2235تربيت ديني و اخالقي کودکان و نوجوانان .انجمن معارف
اسالمي( .343-322 ،)2( 1 ،علمي – پژوهشي)
 .51محمدي ،مهدي؛ آزاده ،فريدون؛ بابالحوائجي ،فهميه (" .)5731نقش ادبيات در شکلگيري شخصيت کودکان و نوجوانان با تاکيد
بر گرايشهاي ديني و اخالقي" .تربيت اسالمی( .502 -525 :)52( 1 ،علمي – پژوهشي)
;http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=133192&varStr=5محمدي44%مهدي,آزاده44%فریدون,باب44%الحوائجي
44%فهیمه;تربیت44%44%اسالمي;بهار44%و44%تابستان744;747;74;5;447832%
 .51محمدي ،مهدي ( .) 5731بررسي وضعيت انتشار داستانهاي ديني کودکان و نوجوانان بين سالهاي  .5731-5732تحقيقات اطالعرساني
و کتابخانههاي عمومي( .30-11 ،)1( 51 ،علمي – پژوهشي)
http://www.publij.ir/browse.php?mag_id=11&slc_lang=fa&sid=1
 .51محمدي ،مهدي ( « .)5712تحليل محتوا و نقد داستانهاي ديني منتشر شده براي کودکان و نوجوانان در سالهاي .»5731-5732
دوفصلنامه تربيت اسالمي ،سال ششم ،شماره ( .530-511 ،57علمي – پژوهشي)
;http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=162798&varStr=7محمدي44%مهدي;تربیت44%44%اسالمي;پاییز%
44و44%زمستان714;705;78;4;447824%
 .53محمدي ،مهدي (« .)5715بررسي داستانهاي ديني کودکان و نوجوانان منتشر شده بين سالهاي  .»5731-5732دوفصلنامه مطالعات
ادبيات کودک( .571 -521 ،)5(7 ،علمي – پژوهشي)
;http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=163371&varStr=6محمدي44%مهدي;مطالعات44%44%ادبیات44%44%
كودك;بهار44%و44%تابستان(44%7;8;447827%پیاپي785;742;)445%
 .53محمدي ،مهدي ( « .)5710تحقيقات تحليل محتوا در ادبيات کودکان و نوجوانان ايران از سال  .» 5712-5717تحقيقات اطالعرساني
و کتابخانههاي عمومي( .571 -555،)5( 51 ،علمي – پژوهشي
http://www.publij.ir/browse.php?mag_id=20&slc_lang=fa&sid=1
حسيني نسب ،اعظم؛ محمدي ،مهدي؛ طالعي ،عبدالحسين؛ (.)5717تحليل موضوعي مقاالت نشريات علمي – پژوهشي حوزه علوم حديث
منتشره بين سالهاي  .5712 – 5731فصلنامه علوم حديث ،دوره ( 051-531 ،)5( ،51علمي – پژوهشي)
http://www.ulumhadith.ir/?_action=articleInfo&article=7601
 .51گراميراد ،فاطمه ،محمدي ،مهدي؛ سرلک ،نرگس ( « .)5717تحليل محتواي مقالههاي مجالت علمي – پژوهشي حسابداري منتشره
بين سالهاي  . »5710 -5733مديريت حسابداري( 3 ،شماره ( 521-500 ،)07علمي – پژوهشي)
http://jma.srbiau.ac.ir/article_5754_566.html
 .02محمدي ،مهدي؛ آقابابايي ،وحيده ( .)5717ديجيتال سازي نسخههاي خطي در کتابخانهها .بساتين. 011 -031 ،)0( 5 ،
 .05محمدي ،مهدي؛ آقابابايي ،وحيده ( « .)5711بررسي فرايند ديجيتال سازي نسخ خطي در کتابخانههاي شهر قم از ديدگاه مديران و
کارشناسان» .مطالعات دانششناسي.551 -11 ،)0( 5 ،
http://jks.atu.ac.ir/article_1090_82.html
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 .00محمدي ،مهدي؛ سيفي ،فريده ( .)5711مفاهيم اخالقي در آئينه داستانهاي ترجمه شده براي کودکان و نوجوانان .معرفت،)0( 01 ،
( .30 -11علمي – ترويجي)
http://magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1418094&l=fa
 .48محمدي ،مهدي؛ دادگر متقي ،امير؛ مطهرنيا ،ايمان (« .)5711تحليل محتواي مقاالت فصلنامه پژوهشهاي فلسفي -کالمي طي
سالهاي  .»5715 – 5733پژوهشهاي فلسفی – کالمی( 535-511 )11( 53 ،علمي – پژوهشي)

http://pfk.qom.ac.ir/article_547_21.html
 .01گراميراد ،فاطمه؛ محمدي ،مهدي؛ سرلک ،نرگس ( .)5711توليدات علمي حوزههاي حسابداري و مالي ايران در پايگاه اطالعاتي
 .)0257 -0227( Web of Scienceحسابداري مديريت( .511-575 ،)01( 3 ،علمي – پژوهشي)

http://jma.srbiau.ac.ir/article_7944_1248.html
 .01محمدي ،مهدي؛ سپيدنامه ،زينب و عباداله عموقين ،جعفر ( .)5711نيازهاي اطالعاتي زنان عشاير کوچنشين شهرستان کهگيلويه.
تعامل نسان و اطالعات( .31 -33 ،)1( 0 ،علمي – پژوهشي) قابل دسترسي از

http://hii.khu.ac.ir/browse.php?a_id=2443&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
 .01محمدي ،مهدي؛ حسنخاني ،معصومه و اميد معصومه ( .)5711يک دهه پژوهش :تحليل استنادي دو فصلنامه تربيت اسالمي (-5731
 .)5711دوفصلنامه تربيت اسالمی( .513 -515 ،)00( 55 ،علمي – پژوهشي)

http://islamicedu.rihu.ac.ir/article_1051_238.html
 .03رحيمپور ،نازيال؛ محمدي ،مهدي ( .)5711ضريب دقت و بازيافت پايگاه مقاالت فارسي در حوزه علم اطالعات و دانششناسي و
تعيين همپوشاني بين آنها .علوم و فنون مديريت اطالعات ، 13 -33 ،)0( 5 ،قابل دسترسي از

http://stim.qom.ac.ir/article_654_e333774c12b8cfc0efde2e64b3758c5a.pdf
 .03پرويزشاهي ،صغري؛ محمدي ،مهدي؛ زارعي ،هاجر ( .)5711انعکاس مفاهيم علم اطالعات و دانششناسي در درسنامههاي دوره
ابتدايي» .مطالعات ملی کتابداري و سازماندهی اطالعات( 37-11 ،)5( 03 ،علمي – پژوهشي) قابل دسترسي از

http://nastinfo.nlai.ir/article_844_173.html
 .01سرلک ،نرگس؛ محمدي ،مهدي و گراميراد ،فاطمه ( .)5711بررسي وضعيت ترجمه دانش حسابداري در ايران .بررسيهاي
حسابداري و حسابرسي (دانشکده مديريت دانشگاه تهران) ،)0( 07 ،تابستان ( 050 -517 ،علمي – پژوهشي) قابل دسترسي از

https://acctgrev.ut.ac.ir/article_58469.html
 .72محمدي ،مهدي ( .)5711جايگاه ادبيات کودک در کتابهاي درسي مقطع ابتدايي ايران .مطالعات برنامه درسي ايران،)12( 52 ،
( . 11 -15علمي – پژوهشي) http://magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1617545&l=fa
 .75محمدي ،مهدي؛ خدادادشهري ،نيره؛ زارعي ،عيسي ( .)5711بررسي وضعيت و خدمات ميز مرجع مجازي در کتابخانههاي
دانشگاههاي دولتي ايران« .دانششناسي (علوم کتابداري و اطالعرساني و فناوري اطالعات).31 -31 ،)77( 3 ،
http://qje.iau-tnb.ac.ir/article_525977_969c61d67df9305a10ff9ff48d211c64.pdf
 .70محمدي ،مهدي؛ مطهرينيا ،ايمان ( .)5711ارزيابي رضايت کاربران از معماري و رنگآميزي فضاي داخلي کتابخانههاي عمومي
شهرستان يزد ،تحقيقات اطالعرساني و کتابخانههاي عمومي( . 713 -731،)7( 00 ،علمي – پژوهشي)
http://publij.ir/browse.php?cur=1&sid=1&slc_lang=fa
 .77محمدي ،مهدي؛ پناهي ،سميه و سهيلي ،عزيز ( .)5711تحليل محتواي چکيده رسالههاي دکتراي علم اطالعات و دانششناسي از
سال  .5717 -5731کتابداري و اطالعرساني( .550-35 ،)7( 53 ،علمي – پژوهشي)

http://lis.aqr-libjournal.ir/article_44465.html
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 .71ونائيان ،کبري؛ محمدي ،مهدي و عظيمي خبازان ،فرنوش ( .)5711بررسي عوامل سازماني با بهرهوري کتابداران کتابخانههاي
عمومي استان همدان .دانششناسي (علوم کتابداري و اطالعرساني و فناوري اطالعات)507 -521 ،
http://qje.iau-tnb.ac.ir/article_529379.html
 .71حسينينسب ،اعظم؛ محمدي ،مهدي و طالعي ،عبدالحسين ( .)5711تحليل موضوعي مقاالت علمي پژوهشي حوزه علوم قرآن نشر
يافته بين سالهاي  .5712 -5731کتاب قيم( . .513 -515 ،)51( 1 ،علمي – پژوهشي)
http://kq.haeri.ac.ir/article_923.html
 .71محمدي ،مهدي؛ حسنخاني ،معصومه و اميد ،معصومه ( .)5711تحليل محتواي مقالههاي دو فصلنامه «تربيت اسالمي» در سالهاي
 .5711 -5731تربيت اسالمي( .513 -515 ،)01( 0 ،علمي – پژوهشي)
http://islamicedu.rihu.ac.ir/article_1286_253.html
 .73محمدي ،مهدي؛ سپيدنامه ،زينب و عباداله عموقين ،جعفر ( .)5711نيازهاي اطالعاتي بهداشت و سالمت زنان عشاير کوچنشين:
انگيزهها ،منابع ،مشکالت و چالشها .مديريت اطالعات و سالمت( .72 -01 ،)5( 51 ،علمي – پژوهشي)

http://him.mui.ac.ir/index.php/him/article/view/2942/3580
 .73محمدي ،مهدي؛ فلسفين؛ سکينه ( .)5711بررسي وضعيت انتشار دايرهالمعارفهاي کودکان و نوجوانان منتشره بين سالهاي
 .5712 -5731دانششناسي (علوم کتابداري و اطالعرساني و فناوري اطالعات).31 -31 ،)71( 52 ،

http://qje.iau-tnb.ac.ir/article_531535.html

 .71رستمي ،فاطمه؛ محمدي ،مهدي؛ طالعي ،عبدالحسين و زارعي ،عيسي ( .)5711بررسي رضايتمندي کاربران از خدمات بخش
نسخ خطي کتابخانههاي ملي ،مجلس ،آستان قدس رضوي و کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران» .کتابداري و اطالعرساني،)1( 51 ،
( 11 -72علمي – پژوهشي).
http://lis.aqr-libjournal.ir/article_48295.html
 .12رستمي ،فاطمه؛ محمدي ،مهدي؛ طالعي ،عبدالحسين و زارعي ،عيسي ( .)5711وضعيت خدمات دهي در بخش نسخ خطي
کتابخانهها .مطالعات ملي کتابداري و سازماندهي اطالعات( . 510 -513 ،)5( 03 ،علمي – پژوهشي)

http://nastinfo.nlai.ir/article_1088_359574ecb56c98bd376f861369df5928.pdf

 .15آجيلي ،فاطمه؛ حاجاحمدي ،سيمين؛ محمدي ،مهدي ( « .)5711ويژگيهاي ظاهري ،ساختاري و محتوايي وبسايتهاي نشريات
علمي – پژوهشي ايران» تحقيقات اطالعرساني و کتابخانههاي عمومي( . 032 -011 ،)0(07 ،علمي – پژوهشي)
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د) مقاالت انگليسی:

Mohammadi, Mahdi; Isfandyari Moghaddam, Ali Reza. (2008). “Some Issues
On Impact And Characteristics Of Information As Wealth In The New
Economy”. International Journal of Information Science and Technology.
)علمي – پژوهشي( Vol, 6, No, 2, P: 37-47
http://ijism.ricest.ac.ir/ojs/index.php/ijism/article/view/99/84
Mohammadi, Mahdi; Isfandyari Moghadam, Alireza; Ezadi Yeghaneh, Mehri
(2008). “Students’ Perception of the Impact of User Education on the Use of
Reference Resources: An Iranian Experience”. Library Philosophy & Practice
](E- Journal) [available at
Www.http//digitalcommons.unl.edu/libphilprac/199
Mohammadi, Mahdi; Azadeh, Fereydoon; Babalhavaeji, Fahimeh (2010).
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"Content analysis – based studies of Iranian literature for children and
young adults 1974-2007: A review". IFLA Journal, 36(2), 166-175 online
[available] http://ifl.sagepub.com/content/36/2/166.abstract?etoc

هـ) مقاالت ترجمهاي:
 .2محمدي ،مهدي ".قوانين اخالق حرفهاي انجمن کتابداري آمريکا" .در مجموعه اخالق حرفهای کتابداران و اطالعرسانان.
تاليف و ترجمه انجمن کتابداري قم .تهران :نشر کتابدار.10-45 :2231 ،
 .3محمدي ،مهدي ".قوانين اخالق حرفهاي انجمن کتابداري آستوني " .در مجموعه اخالق حرفهای کتابداران و اطالعرسانان.
تاليف و ترجمه انجمن کتابداري قم .تهران :نشر کتابدار.12-13 :2231 ،
 .2محمدي ،مهدي ".قوانين اخالق حرفهاي انجمن کتابداري آنگلستان" .در مجموعه اخالق حرفهای کتابداران و اطالعرسانان.
تاليف و ترجمه انجمن کتابداري قم .تهران :نشر کتابدار.11-14 :2231 ،
 .5محمدي ،مهدي ".قوانين اخالق حرفهاي انجمن کتابداري اوکراين" .در مجموعه اخالق حرفهای کتابداران و اطالعرسانان.
تاليف و ترجمه انجمن کتابداري قم .تهران :نشر کتابدار.13-11 :2231 ،
 .4محمدي ،مهدي ".قوانين اخالق حرفهاي انجمن کتابداري سريالنکا" .در مجموعه اخالق حرفهای کتابداران و اطالعرسانان.
تاليف و ترجمه انجمن کتابداري قم .تهران :نشر کتابدار.31-32 :2231 ،
 .1محمدي ،مهدي ".قوانين اخالق حرفهاي انجمن کتابداري سوئد" .در مجموعه اخالق حرفهای کتابداران و اطالعرسانان.
تاليف و ترجمه انجمن کتابداري قم .تهران :نشر کتابدار.52-50 :2231 ،
 .1زنين – يوست ،آلشيا ( .) 2231مرجع ديجيتالي :آنچه گذشته به ما آموخته و آنچه آينده در بر خواهد داشت .مترجم مهدي
محمدي ،اطالعات و علوم فناوری ،دوره  ،32شماره  ،3-2پاييز و زمستان305-234 :
http://www.rayasamin.ir/jipm?IssueId=405
و) مقاالت همايش:
 .2محمدي ،مهدي؛ فضلالهي ،سيفاله ( .)2232بررسي ميزان آشنائي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم با بخش
مرجع و منابع آن و ضرورت ارائه آموزش از ديدگاه آنان .آموزش استفادهکنندگان و توسعه سواد اطالعاتي در
کتابخانهها و مراکز اطالعرساني :مجموعه مقالههای همایش آموزش استفادهکنندگان و توسعه سواد اطالعاتي در
کتابخانهها ،مراکز اطالعرساني و موزهها .به کوشش رحمت اهلل فتاحي]...و ديگران[.مشهد :آستان قدس رضوي،
سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد.231 -355 ،
 .3محمدي ،مهدي "جامعه اطالعاتي و ويژگيهاي آن" .همایش چالشهای علم اطالعات ،اصفهان :دانشگاه اصفهان،
گروه علوم کتابداري و اطالعرساني 20 -5 ،خرداد.2231 ،
 .7محمدي ،مهدي (" .)083۱بررسی عوامل بازدارنده موثر بر فعاليتهاي پژوهشی اعضاي هيات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم" همايش راهکارهاي گسترش توليد علم در دانشگاه ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم،
دي ماه
 .1محمدي ،مهدي (« .)08۱۱بررسی تحليلی انتشارات علمی توليد شده در حوزه اخالق در پايگاه Web of
 Scienceبين سالهاي  » ۱108 -۱118همايش اسالم و ارزشهاي متعالي با تاکيد بر اخالق ،تهران :دانشگاه تربيت
دبير شهيد رجايي 3 ،اسفند.
 .1محمدي ،مهدي؛ سيفي ،فريده ( « .)08۱۱بررسی مفاهيم اخالقی در داستانهاي ترجمه شده براي
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کودکان و نوجوانان منتشره بينسالهاي 0831ـ .»083۱همايش اسالم و ارزشهاي متعالي با تاکيد بر اخالق،
تهران :دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 3 ،اسفند.
 .1فلسفين ،سُکينه؛ محمدي ،مهدي؛ عربشيباني ،زکيه (« .)5717تحليل وب سايتهاي کودکان و نوجوانان از نظر
مؤلفههاي ساختاري ،محتوايی و ظاهري» .مجموعه مقاالت نخستين همايش دوساالنة ادبيات کودک و مطالعات
کودکي :ادبيات؛ کودک ديروز ،کودک امروز ،به کوشش حسين شيخ رضائي .تهران :خانه کتاب ايران-531 ،5711 :
.051
 .3محمدي ،مهدي ،فلسفين ،سکينه؛ خويدکي ،سمانه ( « .)5717گروهيبندي »سنّی« ادبيات کودك :کارآمد يا
ناکارآمد؟» .نخستين همايش دوساالنة ادبيات کودک و مطالعات کودکي :ادبيات؛ کودک ديروز ،کودک امروز به
کوشش حسين شيخ رضائي .تهران :خانه کتاب ايران.552-13 ،5711 :
 .3محمدي ،مهدي (« .)5717کتابخانههاي ديجيتال و کتابداران عصر ديجيتال» دهمين همايش سراسري آرشيوها
و کتابخانهها :نقش فناوريهاي نوين در آرشيو و کتابخانه» .صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 0-5 ،آبان ماه  ،زيباکنار
 .1محمدي ،مهدي؛

حسنخاني ،معصومه (« .)08۱۱بررسی خدمات ويژه اطالعات سالمت کتابخانههاي

عمومی سازمان فرهنگی – تفريحی شهرداري اصفهان براي مادران :مطالعه موردي طرح کتاب ،مادر،
کودک» همايش ملي کتابخانه و سواد اطالعات سالمت 3-1 ،خرداد  ،5711کرمان :دانشگاه علوم پزشکي کرمان
 .52سرلک ،نرگس؛ محمدي ،مهدي؛ گرامي ،فاطمه (« .)5711بررسي وضعيت ترجمان دانش حسابداري در ايران» ،سيزدهيمن
همايش ملي حسابداري ايران 75-72 ،ارديبهشت ،تهران :دانشگاه تهران
http://library.manhesabdaram.com/uploads/paperfile/paperfile-1432408007.pdf
 .55سپيدنامه ،زينب؛ محمدي ،مهدي؛ عباداله عموقين ،جعفر ( « .)5711نقش کتابخانههاي عمومي در تامين نيازهاي اطالعاتي
زنان عشاير کوچنشين شهرستان کهگيلويه ،همايش ملی کتابخانههاي عمومی :عوامل و موانع جذب و توسعه
مخاطب ،اهواز 1-1 ،اسفند.
 .50محمدي ،مهدي؛ ابراهيمي خيرآباد؛ فضه؛ رفيعي ،محمد محسن؛ ابراهيمي ،غالمرضا ( « .)5711ميزان بهرهگيري ابزارهاي
نوين بازاريابي در کتابخانههاي عمومي ايران» ، .همايش ملی کتابخانههاي عمومی :عوامل و موانع جذب و
توسعه مخاطب ،اهواز 1-1 ،اسفند.
 .57محمدي ،مهدي؛ بهرامي ،سوسن و کرمي ،طاهره (.)5711تبيين وضعيت آموزش سالمت در کتابهاي درسی
دوره ابتدايی( .)08۱۱همايش ملي انسان ،جامعه و سالمت ،قم 07 -05 ،ارديبهشت .دانشگاه قم
 .51محمدي ،مهدي؛ رستمي ،سهراب ( .)5711بررسی ميزان استناد به منابع پايگاههاي اطالعاتی مقالههاي
فارسی در مقالههاي مجالت حوزه علوم و قرآن و حديث .همايش ملي نشريات علمي کشور 03 ،مهر ماه،
دانشگاه شهيد بهشتي ،تهران
 .51عباداله عموقين ،جعفر؛ محمدي ،مهدي ( .)5711بررسی توليدات علمی دانشگاههاي استان قم در پايگاه
اطالعاتی آي .اس .آي طی سالهاي  .۱10۲ -۱11۲دومين کنفرانس ملي سنجش و ارزشيابي علم :ارزشيابي
کيفيت نظامهاي سنجش علم ،فناوري و صنعت1 .و  3بهمن دانشگاه اصفهان ،اصفهان
ز) طرحها:
 .۲محمدی ،مهدی ( .)۲384بررسي ميزان توليدات علمي اعضاء هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم .دانشگاه
آزاد اسالمي واحد قم ،معاونت پژوهشي.
 .۱محمدی ،مهدی ( .)۲38۳تحليل استنادی پایاننامه کارشناسي ارشد حقوق جزاء و جرمشناسي ،الهيات (گرایش
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فقه و مباني حقوق) و علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم .دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم ،معاونت
پژوهشي.
 .8کريمي ،رضا با همکاري مهدي محمدي ...و ديگران ( .)2235توليد ،توزيع و عرضه کتابهاي مذهبي بين سالهاي -2233
 2231از ديدگاه ناشران و کارشناسان موضوعي ( :چالش ها ،فرصت ها و راهکارها) .معاونت پژوهشى دفتر تبليغات
اسالمى حوزه علميه قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي (طرح ملی )

 .1شيرخاني ،علي با همکاري مهدي محمدي  ] ...و ديگران[ مميزي دانش سياسي در ايران براي اداره کل مميزي توسعه علوم
معاونت پژوهشي رياست جمهوري .5710-5712 ،معاونت علمي و فناوري معاونت (طرح ملی )
 .1محمدي ،مهدي با همکاري طاهره غالمي و نرگس خالقي ( .)5711ارزيابي کيفي وبسايت کتابفروشيهاي آنالين ايران.
معاونت پژوهشي خانه کتاب ايران( .طرح ملی )
ح) نقدها:
 .2محمدي ،مهدي (بهمن « .)2230فهرستنويسي و ردهبندي کتابهاي فارسي»  .کتاب ماه (کليات) .53-55 :3 ،4
 .۱محمدي ،مهدي ( .)2233مرجعشناسي فارسي و عربي .فصلنامه کتاب.251-235 :2 ،25 .
 .2محمدي ،مهدي (تير « .)2233از انتخاب موضوع تا چاپ سپاري» .کتاب ماه (کليات) .22-31 :1 ،23
 .5محمدي ،مهدي ( « .)2255گذري و نظري آئينهاي بر تحوالت و پيشرفتهاي کتابداري و اطالعرساني ايران» .فصلنامه نقد
کتاب

اطالعرساني

و

ارتباطات،

(،)1-3

3

-25

.33

قابل

دسترسي

از

http://icbr.faslnameh.org/browse.php?a_id=198&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1

ط) گزارشها:
 .2گزارش فارغالتحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم .خبرنامه انجمن کتابداری و اطالعرساني ایران ،5 ،2 .شهريور
.21-21 :2232
 .3قصه شکل گيري انجمن کتابداري و اطالع رساني استان قم .خبرنامه انجمن کتابداری و اطالع رساني ایران ،3 ،4 ،فروردين و
ارديبهشت .32 -30 :2234
ي) مصاحبهها
 .۲محمدي ،مهدي .پژوهش در پرسش .رواق هنر و اندیشه .شماره  ،21آبان . 250-223 :2231
ك) کارگاهها:
 .2کارگاه پاياننامه نويسي براي طالب سطح چهار (معادل دکتري) حوزه علميه ،معاونت پژوهشي حوزه علميه قم ( 4دوره )
در تاريخهاي متفاوت .
 .3کارگاه مقاله نويسي براي اعضاء هيات علمي جامعه المصطفي  32دي ماه 2235
 .2کارگاه شيوههاي جستجوي اطالعات در اينترنت و پايگاههاي اطالعاتي براي اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد
اسالمي واحد قم 30 ،و  32بهمن .2235
 .5کارگاه مقاله نويسي فارسي براي نيروگاه هستهاي استان قم ،بهمن ماه 50
 .4کارگاه مقالهنويسي براي اعضاء بسيج دانشجويي ،بسيج دانشجويي دانشگاه قم اسفند 50
 .1کارگاه پاياننامه نويسي براي دانشجويان کارشناسي ارشد دانشگاه مجازي المصطفي قم ،بهمن 2252
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 .1کارگاه مقاله نويسي براي دانشجويان علوم تربيتي ،معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم 3-1 ،تير .2253
 .3کارگاه پروپوزال نويسي براي دانشجويان کارشناسي ارشد مديريت صنعتي ،معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم،
 23 -22تير ماه 2253
 .5کارگاه خدمات کتابخانهها براي کودکان و نوجوانان .نهاد کتابخانههاي عمومي استان يزد 24 ،آذر .2253
 .20کارگاه روشهاي تحقيق کمي و کيفي ،انجمن کتابداري و اطالعرساني استان قم 25 ،اسفند .2252
 .22کارگاه «روش تحقيق با تاکيد بر پاياننامه نويسي» ،ويژه استادان دانشگاههاي استان قم 34 ،اسفند 2252
 .23کارگاه «روش تحقيق با تاکيد بر پاياننامه نويسي» انجمن علمي گروه مديريت دانشگاه قم
 .22کارگاه «روش تحقيق با تاکيد بر پاياننامهنويسي ويژه گرايشهاي علوم انساني و اجتماعي» پژوهشگاه علوم و فناوري
اطالعات ايران (ايرانداک) 22 ،مهر 2254
 .25کارگاه «روش تحقيق با تاکيد بر پاياننامهنويسي ويژه گرايشهاي علوم انساني و اجتماعي» پژوهشگاه علوم و فناوري
اطالعات ايران (ايرانداک) 35 ،آذر 2254
 .24کارگاه «روش تحقيق با تاکيد بر پاياننامهنويسي ويژه گرايشهاي علوم انساني و اجتماعي» پژوهشگاه علوم و فناوري
اطالعات ايران (ايرانداک) 30 ،ارديبهشت .2251
 .21کارگاه « مقاله نويسي براي مجالت علمي – پژوهشي» دانشگاه قم2251/2/2 ،
 .21کارگاه روش تحقيق و پرپوزال نويسي ،بنياد ملي نخبگان حوزوي مشهد مقدس  22و  25مرداد 2254
 .23کارگاه «روش تحقيق با تاکيد بر پاياننامهنويسي ويژه گرايشهاي علوم انساني و اجتماعي» پژوهشگاه علوم و فناوري
اطالعات ايران (ايرانداک) 32 ،مرداد ماه .2251
 .25کارگاه «مديريت اطالعات علمي در محيط ورد با تاکيد بر پاياننامه» پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران (ايرانداک)2 ،
آذر ماه .2251

 .30کارگاه « کاربرد نرمافزار  Wordدر پژوهش» پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران (ايرانداک) 33 ،آذر ماه 2251
 .32کارگاه «روش پژوهش :پاياننامه نويسي» پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران (ايرانداک)2251/22/21 ،
ل) پاياننامههاي هدايت شده (استاد راهنما)
 .2کرمي ،مريم ( .)2252بررسي ميزان استفاده و آشنایي کتابداران با خدمات تحویل مدرک در کتابخانههای تخصصي
شهر تهران .استاد راهنما دکتر مهدي محمدي ،استاد مشاور دکتر فرنوش عظيمي خبازان .پاياننامه کارشناسي ارشد علم
اطالعات و دانش شناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان ،همدان
 .3سيفي ،فريده ( .)2253بررسي درونمایه داستانهای ترجمه شده برای کودکان بين سالهای  ۲388-۲385و مقایسه آنها با
اخالق اسالمي (بر اساس اصطالحنامه اخالق اسالمي) .استاد راهنما دکتر مهدي محمدي ،استاد مشاور عبدالحسين
طالعي ،پاياننامه کارشناسي ارشد علم اطالعات و دانششناسي ،دانشگاه قم ،قم
 .2عرب احمدي ،مليحه«)2253( .بررسي وضعيت دخيره و بازیابي در سيدیهای کمک درسي مقطع ابتدایي و راهنمایي
انتشارات رزمندگان» استاد راهنما دکتر مهدي محمدي ،استاد مشاور دکتر سودابه شاپوري ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد
تنکابن ،تنکابن
 .5رستمي ،فاطمه « )2253( .بررسي ميزان رضایت کاربران از خدمات اطالعاتي بخش نسخ خطي کتابخانه» .استاد راهنما
دکتر مهدي محمدي ،پاياننامه کارشناسي ارشد علم اطالعات و دانششناسي ،دانشگاه قم ،قم
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 .4حسيني ،اعظم « .)2253(.تحل يل موضوعي مقاالت نشریات علوم قرآني و حدیث منتشره در بين سالهای -۲386
 .»۲3۳1استاد راهنما دکتر مهدي محمدي ،استاد مشاور عبدالحسين طالعي ،پاياننامه کارشناسي ارشد علم اطالعات و
دانششناسي ،دانشگاه قم ،قم
 .1آقابابايي ،وحيده « .)2253( .بررسي فرآیند دیجيتالسازی نسخ خطي در کتابخانههای شهر قم» .استاد راهنما دکتر مهدي
محمدي ،پاياننامه کارشناسي ارشد علم اطالعات و دانششناسي ،دانشگاه قم ،قم
 .7ونائيان ،کبري « .)2253( .بررسي رابطه بين عوامل سازماني با بهرهوری کتابداران کتابخانههای عمومي استان همدان».
استاد راهنما دکتر مهدي محمدي ،استاد مشاور خانم دکتر فرنوش عظيمي خبازان .پاياننامه کارشناسي ارشد علم اطالعات و
دانششناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان ،همدان
 .3پرويز شاهي ،صغري ( « .)2252بررسي مفاهيم علم اطالعات و دانششناسي در کتابهای درسي مقطع ابتدایي سال
تحصيلي  .»۲3۳۱-۲3۳۲استاد راهنما دکتر مهدي محمدي ،استاد مشاور دکتر هاجر زارعي ،پاياننامه کارشناسي ارشد علم
اطالعات و دانششناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنکابن ،تنکابن.
 .5رحيمپور ،نازيال ( « .)2252بررسي ضريب دقت و بازيافت مقاالت حوزه علم اطالعات و دانش شناسي در مقاالت فارسي
پايگاه هاي نورمگز ،مگ ايران و اس .آي .دي» .استاد راهنما دکتر مهدي محمدي ،پاياننامه کارشناسي ارشد علم اطالعات و
دانششناسي ،دانشگاه قم ،قم
 .20سپيدنامه ،زينب (.)2252بررسي نيازهاي اطالعاتي زنان عشايرکوچنده شهرستان کهگيلويه» .استاد راهنما دکتر مهدي
محمدي ،پاياننامه کارشناسي ارشد علم اطالعات و دانششناسي ،دانشگاه قم ،قم
 .22آجيلي ،فاطمه ( .)2252بررسي ويژگيهاي ظاهري ،ساختاري و محتوايي وب سايتهاي نشريات علمي – پژوهشي ايران.
استاد راهنما دکتر مهدی محمدی؛ استاد مشاور جعفر عباداله عموقين ،پاياننامه کارشناسي ارشد علم اطالعات و دانش-
شناسي ،دانشگاه قم ،قم
 .23مالکي ،سمانه (.)۲3۳3بررسي مؤلفههای خالقيت در داستانهای کودکان منتشر شده بين سالهای  ۲3۳1-۲387بر
اساس الگوی گيلفورد  .استاد راهنما دکتر مهدی محمدی ،استاد راهنمای دوم دکتر عباس حبيب زاده ،پاياننامه
کارشناسي ارشد علم اطالعات و دانششناسي ،دانشگاه قم ،قم
 .22فاضل ،هاديه (.)2255بررسي ميزان توليدات علمي دانشگاههای عراق در پایگاه آی اس آی بين سالهای ۱1۲3 -۱113
استاد راهنما دکتر مهدي محمدي ،پاياننامه کارشناسي ارشد علم اطالعات و دانششناسي ،دانشگاه قم ،قم
 .۲4مطهرینيا ،ایمان ( .)۲3۳5بررسي مفاهيم دیني در کتابهای شعر کودک و نوجوان درایران بين سالهای .۲3۳3-۲3۳1
پاياننامه کارشناسي ارشد علم اطالعات و دانششناسي ،دانشگاه قم ،قم
 .۲5محمدی ،مهدی؛ نوروزی ،یعقوب ( .)۲3۳5بررسي ميزان رعایت مؤلفههای اخالق حرفهای در کتابخانههای دیجيتالي
دانشگاههای شهر تهران از دیدگاه کتابداران .پاياننامه کارشناسي ارشد علم اطالعات و دانششناسي ،دانشگاه قم ،قم
پاياننامههاي هدايت شده (استاد مشاور)
 .۲گرامي ،فاطمه ( .) ۲3۳۱ترجمان دانش حسابداری .استاد راهنما دکتر نرگس سرلک ،استاد مشاور دکتر مهدی
محمدی ،پایان نامه کارشناسي ارشد حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم ،قم
 .۱نصریان ،طاهره (.)۲3۳3تحليل محتوای کتابهای داستاني دیني کودکان و نوجوانان در ایران منتشره بين سال
های  .۲387.-۲3۳۱استاد راهنما دکتر فهيمه باب الحوائجي؛ استاد مشاور دکتر مهدی محمدی .پایاننامه
کارشناسي ارشد علم اطالعات و دانششناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات ،تهران
ل ) جوايز:
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.2

استاد نمونه دانشگاه جامع علمي کاربردي حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي ،در سال 2235

.3

پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم در سال .2231

.2

پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم در سال 2231

.5

پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم در سال 2233

.4

پژوهشگر برتر دانشگاه قم در سال 2251

م) يادداشتهاي متفرقه:
 .0خوشبختی کتابدار و سه « خ» يک سياستمدار قابل بازيابی در ليزنا
]http://www.lisna.ir/Away/13460- [ 1392/8/14خوشبختی-کتابدار-و-سه-خ-یک-سیاستمدار
 .0لزوم بررسی گرايش کودك و نوجوان در رشته علم اطالعات ،قابل بازيابی در ايزنا
http://www.lisna.ir/main/18580%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
 .8مام کودکان ايران زمين پر کشيد قابل بازيابی در ليزنا

http://www.lisna.ir/main/25860-%D9%85%D8%A7%D9%85%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF

پاياننامه «گنج ناشناخته و رها شده» يا « جوانههاي شکوفايی» پيشگفتار کتاب شيوهنامه گام به گام نگارش پاياننامه:
ويژه گرايش هاي علوم انسانی و اجتماعی .نوشته مهين چناري و نرگس خالقی .قم :دانشگاه حضرت معصومه (س)،
.08۱۱
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