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 سوابق آموزشی

 سوابق تحصیلی 

 

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز -رسانی پزشکیکتابداری و اطالع -کارشناسی

 

 سوابق اجرایی

 دانشگاه تهران -رسانی کتابداری و اطالع -کارشناسی ارشد 

 دانشگاه تهران -شناسی )مدیریت اطالعات(علم اطالعات و دانش -دکتری 

 

 علوم پزشکی سبزوار اطالعات دانشگاه یفناور ریمد

 علوم پزشکی سبزوار پژوهش دانشگاه ریمد

 علوم، تحقیقات و فناوریوزارت  قاتیدانشگاهها و مراکز تحق یابیطرح ارز مشاوره

 کتابخانه مرکزی علوم پزشکی سبزوار کتابدار

 علوم پزشکی سبزوار ینه مرکزمسئول کتابخا

 در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار اطالعات یدرس فناور مسئول

 سبزوار  یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده پزشک نیموسس مجله الت عضو

 کارگروه بررسی توانایی های جنبی متقاضیان هیات علمی عضو

 سبزوار یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش – یفصلنامه علم یعلم مشاور

 

 

 علم سنجی ینقشه علم با استفاده از نرم افزارها میترس

شدن  هینما یآنها برا یمجالت و آماده ساز یساز هینما
 یالملل نیب یگاههایدر پا

 مقاله، سازمان سنده،یدر سطح نو ریتاث یشاخص ها

و راهکارهای افزایش  سندگانینو یریپذ تیرو شیافزا
 استناد

 انتشار مقاله یانتخاب مجله مناسب برا

سازمان، موضوع و  سنده،یپژوهش در سطح نو یابیارز
 نهیزم نیکارگاه در ا یبرگزار

 کارگاه یو برگزار یعلم سنج یشاخصها

 یاطالعات یگاههایکارگاه جستجو در پا یبرگزار

  Photoshop ،Officeافزارهای تسلط به نرم

استنادات  تیریمد ینرم افزارهاتسلط به 

(Mendeley, EndNote, Zotero  ( 

 سوابق اجرایی

 رزومه علمی، آموزشی و اجرایی

های علوم پزشکی سبزوار، دانشگاه پیام نور سبزوار، مدرس مدعو در دانشگاه

 نشگاه تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیدانشگاه حکیم سبزوار، دا

علوم بهزیستی و اهلل، های بقیهدر دانشگاه های ارزیابی پژوهشمدرس کارگاه

  توانبخشی و علوم پزشکی زابل

اهلل، اسفراین، سبزوار، زابل، های بقیهای علم سنجی در دانشگاههمدرس کارگاه

  علوم پزشکی گیالن

مدرس کارگاه های جستجو منابع الکترونیک در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 

 زابل، خراسان شمالی، علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشگاه حکیم سبزواری

سبزوار، علوم پزشکی گیالن، در علوم پزشکی  های علمهای نقشهکارگاهمدرس 

 اهلل، زابلبقیه

های علوم پزشکی سبزوار، علوم در دانشگاهنرم افزارهای علم سنجی مدرس 

 پزشکی گیالن، پژوهشگاه غدد درون ریز و دیابت علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 



 

 

 

 

 مقاالت

 های پژوهشیطرح

، مجری اصلی، 8811-8811سبزوار در سال  یتیجمع قاتیتحق گاهیساله منطقه تحت پوشش پا 4ماهه تا  6افت رشد کودکان  کیعلل ارگان یفراوان یبررس
 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 ، مجری اصلی، علوم پزشکی سبزوارسبزوار یدانشگاه علوم پزشک یعلم اتیه یبه منابع اطالعات در اعضا یو مشکالت دسترس یاطالعات یازهاین یبررس

 سبزوار در سال یدانشگاه علوم پزشک ییو ماما یپرستار انیو دانشجو ینیبال انیمرب دگاهیآن از د تیفیبهبودک یو راهکارها ینیمشکالت آموزش بال یبررس
 ، همکار، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار11-11

 ، همکار، دانشگاه علوم پزشکی سبزوارشرفتهیپ نسونیپارک یماریبه ب انیدر مبتال ینیتسک یمراقبتها ینیبال یهایژگیو

 ، مجری اصلی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار8834سبزوار سال  یعلوم پزشک انیدانشجو یسواد اطالعات یبررس

 ی، مجری اصلی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ابتید مارانیو درمان ب شیدر آموزش ، پا ستمیاز س استفاده

 ی، مجری اصلی، دانشگاه علوم پزشکی سبزواردانشگاه یهاکتابخانه یسبزوار بر اساس استاندارها یدانشگاه علوم پزشک یکتابخانه مرکز تیوضع یبررس

 ، مجری اصلی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوارکوال بیبا استفاده از ل ینه مرکزکاربران از خدمات کتابخا تیرضا زانیم یبررس

 ، همکار، دانشگاه علوم پزشکی سبزواررانیدر ا یمناسب جهت استفاده محققان حوزه سالمند یکیالکترون یمنابع اطالعات ییو شناسا یبررس
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