
 
 1400، زمستان 1، شماره 1پژوهشی، دوره نشریه علمی مطالعات دانش

 

 گروه دبیران: 
دکتر ؛ استاد کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دکتر حسن اشرفی ریزی

دانشیار گروه فلسفه دکتر محمد اصغری، ؛ استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریزحسین اصغرپور، 

دکتر افشین ؛ استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریزدکتر رحیم بدری گرگری، ؛ دانشگاه تبریز

دکتر فرامرز سهیلی،  ؛بریزدانشیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه تحمدی پور، 

تاد گروه اسدکتر محمد عباس زاده، ؛ نور دانشیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه پیام

دکتر ؛ استاد گروه علوم رایانه دانشگاه تبریزدکتر آیاز عیسی زاده، ؛ علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

دکتر ؛ استاد بازنشسته گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه تهران، فداییغالمرضا 

عبدالحسین فرج پهلو، استاد گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران 

مرکز اطالع رسانی  گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابعدانشیار ، دکتر محمدرضا قانع ؛ اهواز

استاد بازنشسته گروه علم اطالعات و دانش شناسی ، دکتر جعفر مهراد؛ (ISCعلوم و فناوری )

عات و دانش شناسی دانشگاه دانشیار گروه علم اطال، دکتر مهدیه میرزابیگی؛ دانشگاه شیراز

رسول دکتر ؛ دانشیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه تهراندکتر نادر نقشینه، ؛ شیراز

استاد ، دکتر محسن نوکاریزی؛ دانشیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه تبریززوارقی، 

دانشیار دکتر حمیدرضا جمالی، ؛ گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

استاد بازنشسته علوم کتابداری و دکتر پی.بی.مانگال، ؛ دانشگاه چارلز استوارت کشور استرالیا

دانشیار مدیریت اطالعات دانشگاه پنجاب دکتر مزمل طاهیرا، ؛ اطالع رسانی دانشگاه دهلی هند

 تپه ترکیهاستاد مدیریت اطالعات دانشگاه حاجتدکتر بولنت ییلماز، ؛ پاکستان

 

 داوران این شماره
دکتر محمد زره شناسی دانشگاه تبریز؛ ، دانشیار گروه علم اطالعات و دانشپوردکتر افشین حمدی

، دانشیار گروه دکتر فرامرز سهیلیشناسی دانشگاه خوارزمی؛ اطالعات و دانش، استادیار گروه علم ساز

، استادیار گروه علم اطالعات و دکتر هاشم عطاپورشناسی دانشگاه پیام نور؛ علم اطالعات و دانش

شناسی سازمان اسناد ، استادیار علم اطالعات و دانشدکتر سیامک محبوبشناسی دانشگاه تبریز دانش

، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز؛ دکتر فیروز محمودیو کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران؛ 

، دکتر رحمان معرفتشناسی دانشگاه تبریز؛ ، استادیار گروه علم اطالعات و دانشدکتر اکبر مجیدی

، دانشیار گروه علم دکتر مهدیه میرزابیگی شناسی دانشگاه سمنان؛استادیار گروه علم اطالعات و دانش

شناسی ، دانشیار گروه علم اطالعات و دانشدکتر علی منصوریشناسی دانشگاه شیراز؛ اطالعات و دانش

شناسی دانشگاه ، دانشیار گروه علم اطالعات و دانشدکتر عبدالرضا نوروزی چاکلیدانشگاه اصفهان؛ 

 شاهد
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 دانشگاه تبریز صاحب امتیار:

 دکتر افشین حمدی پور مدیرمسئول:
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