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  مشخصات فردي -1

  خسروي: نام خانوادگي                                                             عبدالرسول: نام

  دير: محل صدور                                            2422: شماره شناسنامه

                            دير -20/4/1351: تاريخ و محل تولد

  رساني پزشكي گروه كتابداري و اطالع - دانشكده پيراپزشكي - دانشگاه علوم پزشكي بوشهر: محل كار

   gmail.com@khosravi٢٤٢٢: پست الكترونيك

  تحصيالت - 2

 )درجه(عنوان  
 معدل تاريخ اخذ مدرك دانشگاه/ مؤسسه رشته

 11/16 1374 دانشگاه شيراز رساني كتابداري و اطالع كارشناسي

 29/17 1384 علوم پزشكي ايراندانشگاه  پزشكي رساني كتابداري و اطالع كارشناسي ارشد

  59/17  1390  دانشگاه فردوسي مشهد  رساني كتابداري و اطالع  دكتري

 كليدواژه ها و عبارت هاي پيشنهادي موتورهاي كاوش در بسط جست و جو از بررسي كارآمدي :نامه دكتري عنوان پايان

 اهللا فتاحي ، دكتر مهري پريرخدكتر رحمت: استادان راهنما.   "ل كمترين كوشش و نظريه بار شناختيديدگاه كاربران بر اساس اص

  دكتر محمدحسين دياني: استاد مشاور

  :چكيده

 2008موتور كاوش گوگل از سال . هاي اطالعاتي، بازيابي اطالعات مرتبط با نياز كاربر استهاي اصلي نظامهدفيكي از  :مقدمه

 .ها و عبارتهاي پيشنهادي را به امكانات خود افزوده استكمك به كاربران در تدوين عبارت جستجو، قابليت كليدواژه به منظور

دانشجويان تحصيالت (ها و عبارتها در بسط جستجو از ديدگاه كاربران بررسي كارآمدي اين گونه كليدواژههدف پژوهش حاضر 

  .ه بار شناختي استبر اساس اصل كمترين كوشش و نظري) تكميلي

گيري غير احتمالي از نوع نمونه هاي پژوهش برپايه نمونهپژوهش، نمونه) كمي و كيفي(با توجه به رويكرد تركيبي  :روش شناسي

فّني / نفر دانشجوي تحصيالت تكميلي از دو حوزه موضوعي علوم انساني اجتماعي و علوم پايه 60تعداد . هدفمند استفاده شد

هاي آنها به چهار نفر برگزار و ديدگاه 60اي با هر يك از هاي جداگانه نشست. گيري هدفمند برگزيده شدنديه نمونهمهندسي بر پا
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تمركز اطالعات . كسب شد "مصاحبه"و  "هاي ثبت رخدادهاتحليل فايل "و  "پروتكل بلندانديشي"، "پرسشنامه"شيوه، يعني 

به معيارهاي گزينش كليدواژه هاي پيشنهادي گوگل و نيز قضاوت آنها در باره ربط مورد نياز بر واكنش جامعه مورد بررسي نسبت 

  .اطالعات بازيابي شده حاصل از كاربرد اين كليدواژه ها بود

همخواني كليدواژه "هاي پژوهش نشان داد كه در پيوند با معيارهاي گزينش كليدواژه و عبارتهاي پيشنهادي يافته :هايافته

از باالترين ميزان توافق نظر بين كاربران ) 4از نمره ( 53/3با ميانگين  "از كاربر يا كليدواژه اوليه جستجوي ويپيشنهادي با ني

هاي بازيابي شده موتور كاوش همچنين بيشترين اتفاق نظر در پيوند با معيارهاي قضاوت ربط مدارك يا صفحه. برخوردار است

همچنين . است) 4از نمره ( 62/3با ميانگين "زيابي شده با عبارت پيشنهاديهمخواني ربط مدرك با"گوگل مربوط به معيار

هاي اين پژوهش در يافته. معيارهاي جديدي در زمينه قضاوت ربط مدارك بازيافتي در ارتباط با نيازهاي كاربران شناسايي شد

ها و نتايج بازيابي شده بار شناختي گونه كليدواژه اينها و عبارتهاي پيشنهادي نشان داد كه مورد نوع و ميزان بار شناختي كليدواژه

آزمون فرضيه ديگر پژوهش نيز نشان داد كه . منفي براي كاربران ايجاد نكرده، بلكه به فهم كاربران در جستجوي بهتر كمك كرد

از بسط جستجوي مبتني تفاوت معناداري بين ميزان ربط نتايج بازيافتي حاصل از عبارت جستجوي اوليه و نتايج بازيافتي حاصل 

ها عبارتهاي پيشنهادي در بهبود ربط بازيافت/ هابه بيان ديگر، استفاده از كليدواژه. عبارتهاي پيشنهادي وجود دارد/ هابر كليدواژه

درصد از كاربران به  4/87هاي اين بخش بر اساس اصل كمترين كوشش، نشان داد كه بيش از همچنين يافته. مؤثر بوده است

بين ميزان استفاده نيز، . دهندها و عبارتهاي پيشنهادي موتور كاوش گوگل توجه نموده و آنها را مورد استفاده قرار ميدواژهكلي

) بسط جستجو(ها و عبارتهاي پيشنهادي فّني مهندسي از كليدواژه/ اجتماعي و علوم پايه/ كاربران دو حوزه تحصيلي علوم انساني

ها و در پايان به منظور بهبود نتايج بازيافت حاصل استفاده از كليدواژه. داري وجود ندارد ت معنيدر موتور كاوش گوگل تفاو

  .عبارتهاي پيشنهادي، پيشنهادهاي كاربردي ارائه شده است

ها و عبارتهاي پيشنهادي، موتورهاي كاوش، گوگل، بسط جستجو، قضاوت ربط، اصل كمترين كوشش، كليدواژه :هاكليدواژه

  بار شناختي نظريه
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  سوابق استخدامي - 3

 تا تاريخ از تاريخ نام مؤسسه عنوان

 1387 1/9/1378 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر كارمند

  1385  5/5/1385  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  هيات علمي

  سوابق اجرايي -4

 تا تاريخ از تاريخ نام مؤسسه عنوان

مسئول بخش نشريات كتابخانه 

 اه خليج فارسمركزي دانشگ

 30/8/1377 2/9/1376 دانشگاه خليج فارس

  30/6/1387  30/8/1378  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  مسئول كتابخانه مركزي دانشگاه

رساني  كتابداري و اطالع مدير گروه

  پزشكي

  30/6/1387  5/5/1385  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

  30/6/1387  1/6/1384  وشهردانشگاه علوم پزشكي ب  مدير مسول انتشارت دانشگاه

  ).ه انجمنيردوره سوم هيات مد(   بازرس انجمن كتابداري

  

6/12/85  6/12/89  

رساني  مدير گروه كتابداري و اطالع

  پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

  دپ/1726/1/20نامه شماره 

13/3/1391  

  ادامه دارد  1/7/1390

عضو شوراي تحصيالت تكميلي 

  دانشگاه

  ادامه دارد  1/10/1390  وم پزشكي بوشهردانشگاه عل

  ادامه دارد  1391  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  يته وبومتريك دانشگاهمك عضو
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  سوابق آموزشي - 5

 عنوان دروس تدريس شده

نوع 

 درس

 رشته

مقطع 

 تحصيلي

مؤسسه محل 

 تدريس

  مدت

 از             تا

    يكارشناس    كتابداري    تخصصي    4و 3و  2و 1سازماندهي 
دانشگاه علوم پزشكي 

    بوشهر

1/7/1385    

    اكنون

    كارشناسي    كتابداري    تخصصي سازي مجموعه

دانشگاه علوم پزشكي 

    بوشهر

1/7/1385    

    اكنون

    كارشناسي    كتابداري    تخصصي اي سازماندهي رايانه

دانشگاه علوم پزشكي 

    بوشهر

1/7/1385    

    اكنون

    كارشناسي    كتابداري    تخصصي اداره كتابخانه

زشكي دانشگاه علوم پ

    بوشهر

1/7/1390    

    اكنون

  كارشناسي  كتابداري    تخصصي  ساختمان و تجهيزات كتابخانه
دانشگاه علوم پزشكي 

  بوشهر
1/7/1388    

    اكنون

  ارشد كارشناسي  كتابداري  تخصصي  شناسي تخصصي پزشكي مرجع
دانشگاه علوم پزشكي 

  بوشهر
1/7/1389  

1/7/1390  

  ارشد رشناسيكا  كتابداري  تخصصي  ذخيره و بازيابي اطالعات
دانشگاه علوم پزشكي 

  بوشهر
1/7/1390  

  اكنون

    ارشد كارشناسي    كتابداري    تخصصي سمينار تحقيق

دانشگاه علوم پزشكي 

    بوشهر

1/7/1390    

    اكنون

  ارشد كارشناسي    كتابداري  تخصصي  مديريت كتابخانه
دانشگاه علوم پزشكي 

  بوشهر
1/7/1390  

  اكنون
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سيستم هاي اطالع رساني 

  بهداشتي
  تيارياخ

آموزش 

  بهداشت
  كارشناسي ارشد

دانشگاه علوم پزشكي 

  بوشهر
1/7/1390  

  اكنون

  كارشناسي ارشد  پرستاري  اختياري  آوري اطالعات پرستاري فن
دانشگاه علوم پزشكي 

  بوشهر
1/7/1391  

  اكنون

  كارشناسي ارشد  كتابداري  تخصصي  پايان نامه
دانشگاه علوم پزشكي 

  بوشهر
1/7/1390  

ــه  ادامــ

  دارد

  

  

  سوابق پژوهشي -6

  )فارسي(مقاالت علمي پژوهشي  1- 6

سنجي مهار مستندات امكان. العابديني، محسنزينآبادي، سعيد؛ خسروي، عبدالرسول؛ حاجيشريفرضايي .1

پژوهشي مطالعات  -فصلنامه علمي. موضوعي پايگاههاي اطالعاتي پزشكي فارسي موجود بر روي وب

 ). 1386زير چاپ، احتماال پائيز (ي مشهد تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوس

 )1383پاييزوزمستان (2و1شماره . 20 دوره. رساني فصلنامه علوم اطالع. وب نامرئي. خسروي، عبدالرسول  .2

نظرسنجي از جامعه كتابداري و اطالع رساني  .داورپناه محمدرضا ؛اهللا خسروي، عبدالرسول، فتاحي رحمت .3

 1388، تابستان )24پياپي ( 3سال ششم، شماره . نايران پيرامون نام رشته و احتمال بازنگري در آ

تحليل ساختار و الگوريتم ذخيره و بازيابي اطالعات در پايگاه  ؛اهللا فتاحي رحمت ؛خسروي، عبدالرسول .4

 1389، زمستان 64پژوهشنامه پردازش و مديريت اطالعات، شماره . هاي استنادي وبي

تحليل بسط جستجوي  .دياني، محمدحسين ؛ ، مهريپريرخ ؛اهللا فتاحي رحمت ؛خسروي، عبدالرسول .5

شماره  ،58رساني  فصلنامه كتابداري و اطالع .كاربران در موتور كاوش گوگل بر پايه نظريه بارشناختي

 1391، 15جلد ، دوم

بررسي  .ندياني، محمدحسي ؛ پريرخ، مهري ؛اهللا فتاحي رحمت ؛اهللا فتاحي رحمت ؛خسروي، عبدالرسول .6

ها و عبارتهاي پيشنهادي موتور كاوش گوگل در بسط جستجو و افزايش ربط از  كارآمدي كليدواژه

 )دردست انتشار(رساني  پژوهشنامه كتابداري و اطالع. ديدگاه دانشجويان تحصيالت تكميلي
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اي و  راب كتابخانهرابطه بين اضط بررسي. نيلوفر،معتمد؛ خسروي، عبدالرسول؛ بصيريان جهرمي؛ شهره سيدحسيني .7

مجله تحقيقات كتابداري و اطالع رساني  .هوش هيجاني در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي و خليج فارس

 1391،  )2: ، شماره46: دوره(شماره جاري . دانشگاهي

بررسي سطح سواد سالمت بيماران ديابيتي و . خسروي، عبدالرسول؛ ارسطوپور، شعله؛ احمدزاده، خديجه .8

 1392، 63شماره  .رساني فصلنامه كتابداري و اطالع .زان خوانايي منابعمي

به عنوان يكي از مصاديق  مطالعه ادغام. فرد، ليال العابديني، محسن؛ خسروي، عبدالرسول، مكتبي زين حاجي .9

فصلنامه پژوهشنامه علم . رساني تخصصي ايران  اصلي مديريت تغيير در دو كتابخانه و مركز اطالع

 .1391پاييز  1شناسي، شماره  ات و نسخهاطالع

سازي مدل. فرد، خداكرم؛ خسروي، عبدالرسول؛ پاك، اميد؛ پاسبان، اسماعيل؛ صفايي؛ زهرا سليمي .10

علوم  كتابخانه دانشگاه: نمونه موردي( در كتابخانه دي.آي.اف.آرآوري  پذيرش فنعوامل موثر بر 

 )در دست انتشار.( .رساني دانشگاهي مجله تحقيقات كتابداري و اطالع ).پزشكي بوشهر

فصلنامه طب . بررسي سواد سالمت بيماران استان بوشهر. احمدزاده، خديجه, خسروي، عبدالرسول .11

 )در دست انتشار.(جنوب

مد و  هاي جستجوي پيشنهادي پاب ها و عبارت بررسي كارآمدي كليدواژه .خسروي، عبدالرسول؛ پوش، زهرا .١٢

 )در دست انتشار( .رساني اطالع ظام ها و خدمات اطالعاتن. اه كاربران حوزه پزشكيمنابع بازيابي شده از ديدگ

مد و  هاي جستجوي پيشنهادي پاب ها و عبارت بررسي كارآمدي كليدواژه .خسروي، عبدالرسول؛ پوش، زهرا .١٣

 )دست انتشار در( .رساني اطالع ظام ها و خدمات اطالعاتن. منابع بازيابي شده از ديدگاه كاربران حوزه پزشكي

 

  

  نمايه شده در اسكوپوس مقاالت انگليسي 

  

Sharifabadi, S.R., Khosravi, A., Zeinolabedini, M.H. A study on the feasibility of 

subject authority control of web-based Persian medical databases: An iranian 

experience.  International Journal of Information Science and Management (٢) ٧. pp. ١-

١٤  

Khosravi, A., Fattahi, S.R. Web-based citation databases: An analysis of the 

structures and algorithms for information storage and retrieval. Information 

Sciences and Technology (٢) ٢٦, pp. ٢٢٢-١٩٩ 
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اي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي  ي هوش هيجاني و اضطراب كتابخانه بررسي رابطه). 1391(ه سيدحسيني، شهر

دكتر عبدالرسول : استاد راهنما. دانشكده پيراپزشكي. دانشگاه علوم پزشكي بوشهر. بوشهر و دانشگاه خليج فارس بوشهر

  .رضا بصيريان جهرمي و دكتر نيلوفر معتمد: استادان مشاور. خسروي

بررسي سطح سواد سالمت و ميزان خوانايي منابع آموزشي در دسترس بيماران ديابتي ). 1391(دزاده، خديجه احم

دكتر : استاد راهنما. دانشكده پيراپزشكي. دانشگاه علوم پزشكي بوشهر. مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر شيراز

 ر و دكتر رحيم طهماسبيدكتر شعله ارسطوپو: استادان مشاور. عبدالرسول خسروي

دانشكده . علوم پزشكي بوشهر .بررسي محتوي آموزش مسايل جنسي در كتابهاي دوره ابتدايي). 1393(تصديقي، فاطمه

  .رضا بصيريان جهرمي و دكتر نيلوفر معتمد: استادان مشاور. دكتر عبدالرسول خسروي: استاد راهنما. پيراپزشكي

مد از ديدگاه كاربران دانشگاه علوم  ها و عبارتهاي پيشنهادي پاب آمدي كليدواژهبررسي ميزان كار). 1393(پوش، زهرا

رضا بصيريان : استادان مشاور. دكتر عبدالرسول خسروي: استاد راهنما. دانشكده پيراپزشكي. علوم پزشكي بوشهر. پزشكي بوشهر

  .جهرمي و دكتر نيلوفر معتمد

علوم  .درماني با توجه به معيارهاي ظاهري و محتوايي هاي تغذيه و رژيم سايت ارزيابي كيفيت وب ).1394(موسوي، سيده سميه

، رضا بصيريان طمه برازجانيفا: استادان مشاور. دكتر عبدالرسول خسروي: استاد راهنما. دانشكده پيراپزشكي. پزشكي بوشهر

 جهرمي

رساني پزشكي و  هاي دروس تخصصي مقطع كارشناسي رشته كتابداري و اطالع ارزيابي سرفصل ). 1395(نسب، محمد شاكرثابت 

محسن حاجي زين  دكتر :استادان مشاور. دكتر عبدالرسول خسروي: استاد راهنما .پزشكي بوشهرعلوم . ارائه موارد پيشنهادي

  .العابديني

هاي  ات سالمت در كتابخانهخدمات اطالع منابع و آمادگي كتابداران نسبت به ارائه ميزان بررسي. )1395(نسرين محمودي،

  .عبداهللا حاجيونديرضا بصيريان جهرمي و دكتر : استادان مشاور. دكتر عبدالرسول خسروي: استاد راهنما .ستان بوشهراعمومي 
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