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 تحصیلی آموزشی و سوابق

 

 دانشگاه خلیج فارش بوشهر – علم اطالعات و دانش شناسی کارشناسی:

دانشگاه علوم پزشکی  -کتابداری و اطالع رسانی پزشکی کارشناسی ارشد:

 تهران -ایران

زنان نخس  باردار و  ع یابی سالم بررسی رفتار اطال عنوان پایان نامه:

 زای مراکز سالم  شمال غرب تهران نخس 

 دکتر شهرام صدقی استاد مشاور:      دکتر سیروس پناهی استاد راهنما:

 

 

 4611الی 4631

 4611الی  4616

 

 سوابق حرفه ای

 

  سال دوبه مدت  – تهران -رگوالتوری سه شرک  واردات مکمل غذاییکارمند بخش 

 به مدت یک سال -تهران -کتابخانه فرهنگی معاون  دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران –تابدار کمک ک 

 تهران -راه اندازی کتابخانه شخصی میر مجلسی 

 تهران -کمک در راه اندازی بخش سمعی بصری کتابخانه حسینیه ارشاد 

 مهارتها

 مهارتهای نرم افزاری

  دارای مدرکICDL 1, 2 

 نرم افزار اندنوت کار و آشنایی با 

  کار و آشنایی با نرم افزارcamtasia studio 

 آشنایی با نرم افزارهای تخصصی کتابداری و اطالع رسانی 

 

 آشنایی با زبانهای خارجی

  3دارای مدرک زبان سطح  top notch 
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 سایر مهارتها

 جستجوی اطالعات پزشکی و غیر پزشکی 

 ی بالینی و غیر بالینیآشنایی و کار عملی با پایگاه های اطالعات 

 آشنایی با مبانی کامپیوتر و تایپ سریع 

  بوشهر -یگاهتخصصی و دانشعمومی،گذراندن دوره های کارآموزی کارشناسی در کتابخانه های 

 تهران-گذراندن دوره های کارآموزی کارشناسی ارشد در کتابخانه جهاد کشاورزی و علوم پزشکی ایران 

 

 خالصه سوابق پژوهشی

 

 تهران )در دس   غرب شمال سالم  مراکز زای نخس  و باردار بررسی رفتار اطالع یابی سالم  زنان نخس ه مقال

 اقدام(

  مترجم همکار در کتابStory Time Success, 2016 

  داوری مقالهInformation Needs of Pregnant Women referred to HealthCenters in 

Behshahr City during 2016-2017 مجله علمی پژوهشی  درJournal of Community Health 

Research 

  نویسنده همکارطرح تحقیقاتی مطالعه علم سنجی برون دادهای علمی پژوهشگران دانشکده پرستاری و مامایی

 )پروپوزال( 4611تا  4631یک کشور و مصورسازی ساختار علمی این حوزه در سال دانشگاه های علوم پزشکی تیپ 

 شرکت در کارگاه ها

 4616 دانشکده مدیری  و اطالع رسانی پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی ایران -نرم افزار مدیری  منابع اندنوت 

  4611 -"رسانه های اجتماعی در مراکز اطالع رسانی"گواهی شرک  در هشتمین همایش ملی ادکا تخ  عنوان 

 4611سازمان غذا و دارو  -ژیمی، غذایی، ویتامینی و گیاهی گواهی پایان دوره اتحادیه واردکنندگان مکمل های ر 

 4613 دانشگاه علوم پزشکی لرستان -آشنایی با منابع الکترونیک ناشر الزویر 

  کار عملی باScopus   وISI 13/44/4613 -دانشگاه علوم پزشکی لرستان -با محوری  علم سنجی 

 4613 دانشگاه علوم پزشکی لرستان -تاثیر آموزش کتب و اسناد الکترونیک در علوم پزشکی 

 دوره آموزشی ویژه تربی  مدرس (Training the Trainers شیوه استفاده از مجموعه منابع بالینی )

Clinicalkey 

 4613آبان  13و 13انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران -چهارمین کنگره ساالنه متخصصان علوم اطالعات ایران 

 1/3/4613بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد  -ابداریآشنایی با مباحث جدید کت 

 

 برگزاری کارگاه ها



  و کار عملی آموزشPowepoint – 4611دانشگاه خلیج فارس بوشهر 

  آموزش و کار عملی با نرم افزارCamtasia Studio –  4611دانشگاه خلیج فارس بوشهر 

  آشنایی و کار عملی با پایگاه اطالعاتیPubmed- 4/1/4613 -اپزشکیدانشکده پیر 

 43/3/4613 -دانشکده پرستاری و مامایی -دانشگاه علوم پزشکی لرستان -جستجوی پیشرفته 

  آموزش و کار عملی با پایگاه هایPubmed  وScopus- دانشکده داروسازی -دانشگاه علوم پزشکی لرستان- 

11/1/4613 

 اطالعاتی پایگاه با کار و آشنایی، پیشرفته سرچ EBSCOhost- دانشگاه علوم  -یژه دانشجویان دندان پزشکیو

 44/1/4613 -پزشکی لرستان

 اطالعاتی پایگاه با عملی کار و آشنایی clinical key- 44/1/4613 -بیمارستان شهید رحیمی 

 اطالعاتی پایگاه با عملی کار و آشنایی clinical key- 43/3/13 -دانشکده پیراپزشکی -ویژه اعضای هیأت علمی 

 اطالعاتی پایگاه با عملی کار و آشنایی clinical key- دانشکده پرستاری و مامایی -ویژه اعضای هیأت علمی-

16/3/13 

 اطالعاتی پایگاه با عملی کار و آشنایی clinical key- دانشکده بهداش  و تغذیه -ویژه اعضای هیأت علمی- 

64/3/13 

 ویژه اعضای هیأت علمی دانشکده های پزشکی،  -ب(آشنایی با نظام نوین اطالعات پژوهش پزشکی)سامانه منبع یا

 11/3/13 -پرستاری و مامایی و داروسازی

 فتخاراتا

  دانشگاه خلیج فارس بوشهر 4611علم اطالعات و دانش شناسی سال برتر دانشجوی 

 11/3/4611 -دانشجوی نمونه گروه کتابداری استان بوشهر 

 


