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 منتشره در نشریات داخلی مقاالت 

زاده،یحییفکوثری ،رعنا. وضعیت استقرار مولفه های مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی محقق،نیلوفر،حجتی 

 39-22ص.2،شماره 70،دوره 1396:مرور نظامند. مدیریت سالمت، تابستان 

 سایت وب در شده ارائه خدمات بررسی رعنا. کوثری، محبی، صادقی، محمدرضا علی بیک، نیلوفر محقق، زرقانی مریم

، شماره 11دوره ، 1396، خرداد و تیر سالمت پیاورد مجله. کشور پزشکی علوم های دانشگاه مرکزی های کتابخانه

 .141-134ص.  .2

بررسی وضعیت به  .اله، محقق نیلوفر، حاصلی مریم، جهان جو ابد فاطمه، تهمتن ایمان زرقانی مریم، شموسی نعمت

، شماره 15 ، دوره1395بیمارستانی شهر تهران. نشریه بیمارستان. بهار  کارگیری کتابداران پزشکی در کتابخانه های

 85-77. ص. 1
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شادکام محمود،  صالحی مسعود، تهمتن ایمان، نوری ،رشا اطلسی محمدی عاطفه، مریم، گل زرقانی ،محقق نیلوفر

 علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز مجله .شواهد بر مبتنی دانش از استفاده و نگر جامعه مهرداد. آموزش مستغاثی

 .173-163. ص. 2شماره  ،10دوره ، 1394تابستان ، یزد پزشکی

 دانشگاه یشده نمایه مقاالت شناسی روش بررسی حمید. حقانی بیک محمدرضا، باقری زینب، محقق نیلوفر، علی

 .179-162ص.  .2ه ، شمار9دوره ، 1394مجله پیاورد سالمت. تیر  .2012: مد پاب در تهران پزشکی علوم

 مقاالت در علمی های همکاری میزان حسینی فاطمه. بررسی آغا ،نیلوفر محقق فراهانی هلیا، اسکروچی رقیه، شهرابی

. ص. 56، شماره 17جلد ، 1393. مجله پیاورد سالمت. اردیبهشت 2011 تا 2002: علوم وبگاه ایران در عروق و قلب

46-55. 

کاربردهای رایانه های جیبی و تلفنهای هوشمند توسط  هما، محقق نیلوفر. تهمتن ایمان، صدقی شهرام، طالچی

 .اینترن ها و رزیدنت ها در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ یک مطالعه کیفی )گزارش کوتاه(

 .12-7. ص.48شماره  ،15 ، دوره1391مدیریت سالمت. تابستان 

گرایش موضوعی پایان نامه های دانشکده مدیریت  محقق نیلوفر، حسینی فاطمه. گرجی ابوالقاسم، رحمان پور سمیه، 

. ص. 33 ، شماره11 ، دوره1387(. مدیریت سالمت. پاییز 1380-1386و اطالع رسانی پزشکی )سال های تحصیلی 

23-32. 

فصلنامه  اده شود.تواند برای ارزشگذاری تحقیقات استف محقق نیلوفر، احمدی حسن. چرا عامل تاثیر مجالت نمی

 .165-149. ص. 3 ، شماره9 ، دوره1384پاییز  مدرس علوم انسانی.

نشریه علوم انسانی  وری اطالعات.طراحی بنیاد ملی اطالعات راهکار بهبود شاخص بهره منتظر غالمعلی، محقق نیلوفر.

 .230-219. ص.45-44 ، شماره12-13 ، دوره1382بهار  -1381زمستان  الزهرا.

، 1376 تابستان و بهار :نشریه کتاب.  .تهران شهر دانشگاهی های کتابخانه میان منابع و اطالعات مبادله. یلوفرمحقق ن

 .101-93. ص. 2-1، شماره 8دوره 
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 سال ناشر محل نشر تالیف یا ترجمه عنوان

کاربرد در رایانش ابری :مبانی نظری 

 کتابخانه های نسل سوم

تالیف عصمت محرابی نیلوفر 

 لیال نعمتی انارکیمحقق و 

دانشگاه  تهران

علوم 

پزشکی 

 ایران

1397 

در دست 

 انتشار

         مسئولیتهای اجرایی 
 

 6/10/96( از تاریخ EDOمرکز توسعه آموزش دانشکده ) مدیر

 5/8/97رابط دانشکده با مرکز رشد معاونت تحقیقات و فناوری از تاریخ 



 2/8/97رابط معرفی چهره های ماندگار از تاریخ 

 28/5/97اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه از تاریخ مسئول تیم 

 به مدت یکسال 14/8/96عضو کمیته اخالق حرفه ای دانشکده از تاریخ 

 11/7/96استاد مشاور دانشجویان گروه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی از تاریخ 

 .15/8/95نماینده کمیته آموزش پاسخگو 

 .15/8/95عضو کمیته آموزش پاسخگو 

 .22/4/95ترجمان دانش در دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی نماینده 

 1/4/96 خیدانشکده از تار یپژوهش یعضو شورا

 .27/3/96آموزش پاسخگو  تهیمسئول کم

 .95و 94 عضو شورای معین دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی

 .92عضو کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده در سال 

 . 1390دانشجویی دفتر توسعه آموزش دانشکده مدیریت و اطالع و رسانی. عضو کمیته مشورتی 

دانشکده مدیریت و اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران،  EDOمسئول کمیته استعدادهای درخشان دفتر 

1388. 

 حیطه مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی پزشکی درسرپرست و مسئول اجرایی اولین المپیاد علمی دانشجویان 

  .1388 ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی ،ایران

دانشگاه تربیت مدرس،  Offlineو Onlineرئیس گروه اطالع رسانی و خدمات کامپیوتری پایگاههای اطالعاتی

 .1384-1383مرداد ماه 

 .1383عضو کمیته انتخاب و تامین منابع علمی دانشگاه تربیت مدرس، 

 .1383تا مرداد ماه  1380مدرس،  معاون کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت

 .1382-84مسئول اجرایی دوره های آشنایی با کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس، 

 .1378-1380رئیس گروه تامین مدرک کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس، 

 

 

 

 

 

 

 )ارائه مقاله در همایش ها و کنفرانس ها )چاپی، پوستر، شفاهی 

سرداری فرزانه. بررسی تاثیر جو سازمانی بر نگرش کارآفرینی کتابداران با توجه به نقش میانجی خالقیت محقق نیلوفر، 

. 1395آبان  20 دانشگاه عالمه طباطبایی. فردی در آنها. نهمین همایش ملی ادکا تحت عنوان ساختارهای نوین شغلی.

 پوستر



راهکارهای کتابداران در مراکز اطالع چالشها،  مجازی، ..... آموزش ضمن خدمت،محمد رضا نیلوفر، علی بیک محقق 

 .سخنرانی1394بهمن  15-13رسانی.هشتمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی.

 

وضعیت عملکرد مدیریت امنیت اطالعات در کتابخانه های دانشگاه های دولتی علوم پزشکی شهر تهران  .لوفریمحقق ن

آبان  27. کنفرانس بین المللی علوم انسانی،روانشناسی و علوم اجتماعی. 27002استاندارد ایزو/ آی.ای.سی. اساس بر

 مقاله چاپ. 1394

 

تحلیل سطح انتقال و اشتراک دانش در مراکز تحقیقاتی دانشگاه  ، عباس زاده فالح آرزو.محقق نیلوفربابایی محمدرضا، 

المللی جهت گیریهای نوین در مدیریت اقتصاد و حسابداری. با مشارکت سازمان علوم پزشکی ایران. کنفرانس بین 

 مقاله پذیرش شده. 1394مرداد  1 مدیریت صنعتی آذربایجان و دانشگاه فنی حرفه ای استان آذربایجان.

 

تهران:  های بیمارستانی شهر بررسی وضعیت کتابخانه. ، حاصلی مریممحمد رضا،زرقانی مریم نیلوفر،علی بیک محقق

نخستین همایش ملی کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور.تهران :دانشگاه  1393سال 

  .پوستر1393آبان 28و27. علوم پزشکی شهید بهشتی

 

بررسی وضعیت انتقال و به اشتراک گذاری دانش  ، تهمتن ایمان، اطلسی رشا، صالحی مسعود.مریم نیلوفر،زرقانی محقق

 28-27در مراکز تحقیقاتی پزشکی کشور ایران.هفتمین کنفرانس بین المللی دانش.تهران دانشگاه شهید بهشتی،

 ارائه مقاله .1393بهمن

 

سایت بررسی خدمات وب  مریم،محقق نیلوفر،علی بیک محمد رضا، صادقی طاهره، محبی سمیه، کوثری رعنا. زرقانی

، نخستین همایش ملی کتابخانه ها و مراکز 1393کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی وزارت بهداشت سال 

 سخنرانی.1393آبان  28و27 .اطالع رسانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

 

ی وزارت علوم، محقق نیلوفر، ]و.... دیگران[ بررسی شاخصهای دستیابی به بهروری بیشتر در کتابخانه های دانشگاه

تحقیقات و فناوری مطالعه موردی : کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و مدارک علمی دانشگاه تربیت مدرس، پذیرفته 

 . 1382، تهران : دانشگاه صنعتی شریف،1382خرداد ماه  8و7بهره وری در آموزش عالی، شده در سمینار

 

 

محقق نیلوفر،) مقدمه ای بر آیین نامه مبادله مدارک و اسناد علمی بین کتابخانه های وابسته وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری ( ارائه شده به دومین سمینار و گردهمایی اتحادیه اطالعاتی دانشگاههای حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

 . 1381مشهد، اردیبهشت 

 



نیلوفر، تاثیر نظام اشتراک منابع کتابخانه ای بر افزایش بهره وری اطالعات پنجمین سمینار  حققمنتظر غالمعلی، م

 برای سمینار .1379سراسری کتابداری و اطالع رسانی پزشکی، تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 

 شرکت در مجامع علمی 

 

 

 برگزارکننده تاریخ برگزاری عنوان همایش/سمینار
دانشگاه عالمه  20/8/95 لی رشته علم اطالعات و دانش شناسیوین شغساختارهای ن

 طباطبایی

مرکز همایش های  27/8/94 کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی

 صدا و سیما
International conference on humanities psychology 

and social science 
5/4/94 

(27th july 2015) 

MIPI 

How to publish a scientific journal article 29/11/91 
(18th februrary 2013) 

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران

دانشگاه علوم  17/2/88لغایت  15/2/88 دهمین کنگره آموزش علوم پزشکی استاد توانمند

 پزشکی شیراز

اهداف عدالت در  شبردینقش دانشگاهها و پژوهشگران در پ

 موثر بر سالمت یسالمت و عوامل اجتماع

دانشگاه علوم  14/12/87

پزشکی ایران، 

دانشکده مدیریت 

 و اطالع رسانی

 

 
 

 

 

 

 پایان نامه ها 

سلطانی، سحر. رتبه بندی معیارهای انتخاب نرم افزارهای کتابخانه ای تحت وب دانشگاههای علوم پزشکی کشور بر 

دانشکده مدیریت و اطالع  دانشگاه علوم پزشکی ایران،. به راهنمایی نیلوفر محققاساس روش فرآیند تحلیل شبکه. 

 .1397، رسانی

 



 .نیلوفر محقق به راهنماییابخانه ای در دانشگاههای علوم پزشکی کشور. محرابی، عصمت. ارایه الگوی همکاری بین کت

 .1396، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی ران،یا یدانشگاه علوم پزشک

 

نمایی . به راهوالدکم وب اسیقم اسر اسب یرانای - یالماس طب وزهح یارسف ایه تایس وب یابارزیسیدان، احسان. 

دانشکده  ران،یا یدانشگاه علوم پزشک داور نیلوفر محقق. دکتر لیال نعمتی انارکی، با مشاوره فاطمه نجات بخش.

 .1395، مدیریت و اطالع رسانی

 

. به 2012الدر س Pubmedدر  رانهت یکزشپ وملع اهگشدان دهش هایمن االتقم یاسنش روش یررسب زینب. باقری،

دانشکده مدیریت و اطالع  ران،یا یدانشگاه علوم پزشک. مشاوره نیلوفر محققبا  راهنمایی محمد رضا علی بیک،

 .1393رسانی،

 

 انکزشپ اهدگاز دی ارانمیب اند در درمواهر شب ینتبم یکزشپ االتقاز م ادهفتط در اسبرتم لوامع نییعت علیپور، اکرم.

 یلوفر محقق،داور ن. 1391. ینیسح هاطما فآغ. با مشاوره یا طالچمه. به راهنمایی لیر اردبهش یاندرم یوزشز آمراکم

 .1393،اندانشکده مدیریت و اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایر ران،یا یدانشگاه علوم پزشک

 

 اتدمو خ یکزشپ وملع اهگشدان یملع اتیه ایضاع یسیلگان یامد اسنتسم ترسهف ندویتمصطفوی زاده، مژده. 

. گیب یلا عدرضمحم. با مشاوره یروچکاس هیرق . به راهنماییادینتاس ایهاهگایاز پ ادهفتا اسب رانهت یاندرم یتداشهب

 .1392 داور نیلوفر محقق.

 

تا  2002 وملع اهگدر وب رانای روقو ع بلق االتقدر م یفیالت مه ایه هکبش لیلحو ت میرست .ایل، هیانراهف یرابهش

دانشکده مدیریت و اطالع  ،تهران یدانشگاه علوم پزشک نیلوفر محقق. همشاوربا  دکتر اسکروچی، ییراهنما. به 2011

 .1392، رسانی

 

 هسوسدر م یکزشپ هتسه التجر میاثت ربو ض االتقد مواهش طوحاط سبارت یررسب. هاطم، فادیآب تدول ینیسح

 ران،یا یدانشگاه علوم پزشک مشاوره نیلوفر محقق.با  راهنمایی محمدرضا علی بیک،. به 2011 :یملع اتاطالع

 .1392دانشکده مدیریت و اطالع رسانی،

 

 انهج وملع ادینتاس اهگایو پ isiو  Scopus ادینتاس ایهاهگایپ وب اتحفص ریذیرد پاربک یابارزی آزادی، طناز.

 یدانشگاه علوم پزشک. با مشاوره نیلوفر محققنیلسن. به راهنمایی دکتر اسکروچی،  تسیل کاز چ ادهفتا اسب الماس

 .1390 ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی ،تهران

 



ملکی، مریم. ارزیابی وب سایتهای فارسی حوزه سرطان بر اساس مقیاس وب مد کوال. به راهنمایی دکتر اسکروچی، 

دانشکده مدیریت و اطالع  ،تهران یدانشگاه علوم پزشک. داور نیلوفر محققبا مشاوره محمدرضا علی بیک.استاد 

 .1390رسانی،

 

 یملع عامجا و مه دهکشدان نیو الت یارسف یشژوهپ یملع اتریشن االتقم ویتحم لیلحت. هقدی، صیانث اطیشن

دانشکده  ،تهران یدانشگاه علوم پزشک با مشاوره نیلوفر محقق.. به راهنمایی محمدرضا علی بیک، رانای ازیداروس

 .1390مدیریت و اطالع رسانی،

 

 انتارسمیا در به تدنا و رزیه رنتنط ایوسد تنموشه ایه نفلو ت یبیج ایه هانرد رایاربک یررسبتهمتن، ایمان. 

، یا طالچمه راهنمایی دکتر صدقی. با مشاوره . بهیفیک هعطالم ک(: ی)ره ینیمخ ام( و ام)صرماک ولرس رتضح ایه

  .0139دانشکده مدیریت و اطالع رسانی، ،تهران یدانشگاه علوم پزشک. ققحر موفلین

 

 وملع یاه اهگشدان رانگشژوهپ دهش رلتنک یادفصت ینیالب یاه یائارآزمک یاه دهیکچ یابی. ارزارضیلع ،یهلال انام

با مشاوره  ،یا طالچمه یی. به راهنماConsort تسیل کاز چ ادهفتا اسب PubMedدر  دهش هیامن رانهو ت رانیا یکزشپ

تهران، دانشکده  یدانشگاه علوم پزشک محقق. لوفریداور ن ،رکاو یدیشمج زیگان روح ،یرواق دیماور حشم ادانتاس

 .1390-1389 ،یو اطالع رسان تیریمد

 

ور شک یکزشپ وملع ایهاهگشدان زیرکم ایه هانخابتک ایه هانخابتک ایه تایس وب یفیک یابارزی. ابری، فازادهاشپ

 یندیابعال نزی یاجح نسحم، با مشاوره گیب یلا عدرضمحمبه راهنمایی  "..امو.ایی. کوب" از روش ادهفتا اسب رانای

، رانهت یاندرم یتداشهب اتدمو خ یکزشپ وملع. دانشگاه استاد داور نیلوفر محقق، اورک دییشمز جیگان ، روح

 .1390-1389. یکزشپ یانرس و اطالع تریدیمدانشکده 

 

. به لزاب یکزشپ وملع اهگشدان ینیالب وملو ع هایپ وملع یملع اتیا هضاع یاتواد اطالعس تیعوض هسایقم. ولتا، بخیک

 تیریتهران، دانشکده مد یدانشگاه علوم پزشک داور نیلوفر محقق.، ینیسح هاطمف، با مشاوره یا طالچمهراهنمایی 

 .1389 ی،و اطالع رسان

 

 رانهر تهش یتدول ایهاهگشدان زیرکم ایه هانخابتک ارشفو س هیهت نیولئسم اهدگدی یررسب. ورهصنو، مل یرچیمد

 علی رضا علی بیک.راهنمایی . به 1388-8913الدر س یکیرونتکال عابند مریخ یاهگشدان ایه ومیرسسنرد ککلماز ع

 .1389ی، دانشکده مدیریت و اطالع رسان ،تهران یدانشگاه علوم پزشک .امگوشخ هومصعمو  مشاوره نیلوفر محققبا 

 



راهنمایی به . 1386-1384یتدول یایامو م اریترسپ ایه دهکشدان التجم االتقم ویتحم لیلحتپیمان.  ،جانانی

داشکده مدیریت و ،یو اطالع رسان تیری، دانشکده مدایران یدانشگاه علوم پزشک. داور نیلوفر محققهما طال چی. 

 .1388 ،اطالع رسانی پزشکی

 

 ایه هامن انایپ یشژوهپ اداتهنشیپ ناویند و عارش یاسنارشک ایه هامن انایپ یوعوضم هسایقمرحمانپور، صدیقه. 

با ی، به راهنمایی ابوالقاسم گرج. واتحم لیلحت روش هب 86-80 ایهالدر س یکزشپ یانرس و اطالع تریدیم دهکشدان

 .1388-1387،یو اطالع رسان تیری، دانشکده مدایران یدانشگاه علوم پزشک. نیلوفر محقق مشاوره
 

 

 

 طرحهای پژوهشی 

 

 انیپا خیتار شروع خیتار سمت عنوان طرح

دانشگاه  نیمحقق انیشبکه ترجمان دانش م جادیامکان ا نییتب

 رانیا یعلوم پزشک

 افتهیخاتمه  31/3/94 همکار طرح

آموزش ضمن خدمت  یو چالشها ،مشکالتیاثر بخش یبررس

و  یمرکز یکتابداران شاغل در کتابخانه ها دگاهیاز د یمجاز

 تهران یعلوم پزشک یدانشگاهها یدانشکده ا

 3/9/94 3/9/93 اول یمجر

اطالعات در کتابخانه  تیامن تیریعملکرد مد تیوضع یابیارزش

وابسته به وزارت بهداشت مستقردر  یدانشگاهها یمرکز یها

 1392شهر تهران در سال 

 1/7/94 1/7/93 یمجر

اطالعات در کتابخانه  تیامن تیریعملکرد مد تیوضع یابیارزش

در شهر تهران بر اساس  یعلوم پزشک یدولت یدانشگاه ها یها

 27002.ی.سی.ایآ /زویاستاندارد ا

 1393 30/4/92 

و  یرشته کتابدار النیاشتغال به کار فارغ التحص زانیم یبررس

در  رانیتهران و ا یدانشگاه علوم پزشک یپزشک یاطالع رسان

 1380-1390 یشهر تهران در سالها یها مارستانیب

 03/4/93 4/10/92 طرح یمجر

دانش در مراکز  یانتقال و به اشتراک گذار تیوضع یبررس

 ایران وتهران یدانشگاه علوم پزشک یقاتیتحق

 30/7/93 2/7/92 مجری اصلی

 و تحقیقاتی مراکز در دانش ترجمان و انتقال وضعیت بررسی

(: منا) آفریقا شمال و میانه خاور منطقه پزشکی علوم دانشگاه

 متاآنالیز و مند نظام مرور یک

 3/7/93 2/7/92 مجری

http://research.iums.ac.ir/group_karshenasan/view_tarh_form.phtml?admin=malmir&seed=mYwOG8CNXWsuadRie7dUOoRSZsZQd7UQtX0zYQ4ps3fyHjNDP&cod_tarh=92-02-136-22972
http://research.iums.ac.ir/group_karshenasan/view_tarh_form.phtml?admin=malmir&seed=mYwOG8CNXWsuadRie7dUOoRSZsZQd7UQtX0zYQ4ps3fyHjNDP&cod_tarh=92-02-136-22972
http://research.iums.ac.ir/group_karshenasan/view_tarh_form.phtml?admin=malmir&seed=mYwOG8CNXWsuadRie7dUOoRSZsZQd7UQtX0zYQ4ps3fyHjNDP&cod_tarh=92-02-136-22972


 نیبه کار رفته در عناو یواژه ها دیکل انیارتباط م یبررس

مقاالت در مجالت منتخب منتشر  نیاستناد به ا زانیمقاالت و م

 تهران یشده توسط دانشگاه علوم پزشک

 30/12/91 30/1/91 یاصل یمجر

دانشگاه  یبا کتابخانه مرکز ییدوره آموزش آشنا یطرح برگزار

 تا کنون 1378مدرس از سال  تیترب

   

 یعلم ئتیه یو اعضا انیدانشجو یسنجش سواد اطالعات طرح

 یمدرس کتابخانه مرکز تیدانشگاه ترب

 1384 1383 مجری اصلی

مجازی  یدانشکده ها یخدمات کتابخانه های دیجیتال ارزیابی

 التیتحص یمجاز انیدانشجو دگاهیدانشگاه های کشور از د

 یلیتکم

 30/8/97 25/9/95 مجری اصلی

 ارانیدست دگاهی( از دیمارستانی)ب ینیکتابدار بال خدمات

 رانیا یدانشگاه علوم پزشک یآموزش یمارستانهایب

 25/3/97 30/11/95 اصلی یمجر

 مراکز و ها¬الگوی پیاده سازی رایانش ابری در کتابخانه ارائه

 رسانی اطالع

 25/9/1397 25/9/1396 اصلی یمجر

دانشگاه  یکتابخانه مرکز یها ندیفرا یطرح استاندارد ساز

 ISO9002 یمدرس بر اساس نظام استاندارد ساز تیترب

 تهیکم سیرئ

 یراهبر

1378 1379 

 

 

 کارگاههای آموزشی 

 
 ساعت برگزارکننده سمت تاریخ برگزاری عنوان کارگاه

و اطالع  تیریدانشکده مد مدرس 20/9/97 ؟اعتباربخشی چیست

. دفتر توسعه یپزشک یرسان

 آموزش دانشکده

2 

 ساعت

و اطالع  تیریدانشکده مد مدرس 18/6/97 جستجوی منابع اطالعاتی

. دفتر توسعه یپزشک یرسان

 آموزش دانشکده

4 

 ساعت

 18/7/96 نظام مند مرور

لغایت 

20/7/96 

شرکت 

 کننده

 .رانیا یدانشگاه علوم پزشک

 معاونت تحقیقات و فناوری

سه 

 روز

نرم افزارهای تولید محتوا در آموزش 

 ,Podcasts, Edit By Paintمجازی 

Camtasia 

شرکت  15/7/96

 کننده

و اطالع  تیریدانشکده مد

. دفتر توسعه یپزشک یرسان

 آموزش دانشکده

 4 

 ساعت



شرکت  26/4/96 روش تحقیق کیفی مقدماتی

 کننده

. رانیا یدانشگاه علوم پزشک

مرکز مطالعات و توسعه 

 دانشگاه

5 

 ساعت

شرکت  18/4/96 آموزش پاسخگو بین رشته ای

 کننده

. رانیا یدانشگاه علوم پزشک

مرکز مطالعات و توسعه 

 دانشگاه

5 

 ساعت

 شرکت  3/3/96 تکنیکهای تئاتر در تدریس

 کننده

. رانیا یدانشگاه علوم پزشک

مرکز مطالعات و توسعه 

 دانشگاه

5 

 ساعت

کارگاه شبکه های اجتماعی برای 

 محققان و اعضاء هیئت علمی

شرکت  13/2/96

 کننده

دانشگاه علوم پزشکی ایران. 

دانشکده مدیریت و اطالع 

 رسانی پزشکی

4 

 ساعت

کارگاه آموزشی یادگیری الکترونیکی 

 آموزشی()طراحی 

شرکت  1/3/96

 کننده

دانشگاه علوم پزشکی ایران. 

مرکز مطالعات و توسعه 

 آموزش

5 

 ساعت

کارگاه پیشرفته ترجمان، تبادل و تجاری 

 سازی دانش

شرکت  10/11/95

 کننده

 یدانشگاه علوم پزشک

 مرکز تحقیقات و فناوری.رانیا

5 

 ساعت

کارگاه آئین نگارش انگلیسی به زبان 

 )نگارش مجالت پیچیده(انگلیسی 

شرکت  9/4/95

 کننده

دانشگاه علوم پزشکی ایران. 

مرکز مطالعات و توسعه 

 دانشگاه

5 

 ساعت

شرکت  8/10/95 رایانش ابری

 کننده

دانشکده مدیریت و اطالع 

 رسانی پزشکی

4 

 ساعت

ترجمان دانش، حفاظت از  ناریسم

 یالملل نیو معاهدات ب یفکر تیمالک

شرکت  5/10/95

 کننده

. رانیا یدانشگاه علوم پزشک

 یو فناور قاتیمعاونت تحق

8 

 ساعت

و اطالع  تیریدانشکده مد  1/10/95 ترجمان دانش کارگاه

. دفتر توسعه یپزشک یرسان

 آموزش دانشکده

4 

 ساعت

شرکت  Story Line  3/9/95 کارگاه

 کننده

و اطالع  تیریدانشکده مد

. دفتر توسعه یپزشک یرسان

 آموزش دانشکده

4 

 ساعت



شرکت  5/8/95 یمقدمات یجستجو کارگاه

 کننده

. رانیا یدانشگاه علوم پزشک

دانشکده  قاتیتحق تهیکم

 یو اطالع رسان تیریمد

 قاتیتحق تهی. کمیپزشک

 ییدانشجو

4 

 ساعت

کارگاه تولید محتوای آموزش در فضای 

 مجازی

14/7/95 

19/7/95 

شرکت 

 کننده

دانشکده مدیریت و اطالع 

دفتر توسعه رسانی پزشکی. 

 آموزش دانشکده

8 

 ساعت

 Actionژورنال کالبهای مدل 

Research  در آموزش و کاربردی سازی

 نتایج پژوهش و موانع آن

7/7/95 

14/7/95 

شرکت 

 کننده

دانشگاه علوم پزشکی ایران. 

دانشکده مدیریت و اطالع 

 رسانی پزشکی

4 

 ساعت

الی  17/6/95 2اخالق علمی و حرفه ای سطح 

شهریور  25

95 

شرکت 

 کننده

 8 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 ساعت

شرکت  31/5/95 سمینار رضایت و برائت

 کننده

 8 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 ساعت

شرکت  25/4/96 ارزشیابی برنامه های آموزشی

 کننده

. رانیا یدانشگاه علوم پزشک

مرکز مطالعات و توسعه 

 آموزش دانشگاه

5 

 ساعت

الکترونیکی و استفاده از  کارگاه یادگیری

 سامانه

شرکت  21/4/95

 کننده

دانشگاه علوم پزشکی ایران. 

مرکز مطالعات و توسعه 

 دانشگاه

5 

 ساعت

کارگاه آئین نگارش انگلیسی به زبان 

 )عبارت پردازی( انگلیسی

شرکت  13/4/95

 کننده

دانشگاه علوم پزشکی ایران. 

مرکز مطالعات و توسعه 

 آموزش دانشگاه

5 

 ساعت

     

کارگاه آئین نگارش انگلیسی به زبان 

 انگلیسی )ویژگی های متون علمی(

شرکت  2/4/95

 کننده

دانشگاه علوم پزشکی ایران. 

 مرکز مطالعات و توسعه

  آموزش دانشگاه

5 

 ساعت



آموزش تخصصی منابع الکترونیک ناشر 

Elsevier  شاملScopus, Science 

Direct Mendley 

شرکت  30/6/94

 کننده

. رانیا یدانشگاه علوم پزشک

 کتابخانه مرکزی

یک 

 روز

کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع 

 2اخالق علمی و حرفه ای سطح 

15/11/94 

/17/11لغایت

94 

شرکت 

 کننده

 8 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 ساعت

آشنایی با پایگاه استنادی 

Scopus روشهای جستجوی تخصصی و(

 علم سنجیاستخراج شاخصهای 

دانشکده مدیریت و اطالع  سخنران 13/8/94

. دفتر توسعه رسانی پزشکی

 آموزش دانشکده

4 

 ساعت

کارگاه مشاوره در ویرایش انواع اطالعات 

 و زبان علمی مقاالت انگلیسی

25/6/94 

1/7/94 

8/7/94 

شرکت 

 کننده

دانشکده مدیریت و اطالع 

رسانی پزشکی. دفتر توسعه 

 آموزش دانشکده

12 

 ساعت

دانشگاه علوم پزشکی ایران.  سخنران Search Strategy 7/11/94کارگاه 

مرکز مطالعات و توسعه 

 دانشگاه 

5 

 ساعت

کارکاه دانش افزایی استادان با موضوع 

 اخالق علمی و حرفه ای

شرکت  4/94

 کننده

 16 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 ساعت

     

با موضوع  استادان ییکارکاه دانش افزا

 تعلیم و تربیت اسالمس

15/11/93 

لغایت 

17/11/93 

شرکت 

 کننده

 16 رانیا یدانشگاه علوم پزشک

 ساعت

بر اساس حل  یریادگی یروش ها

 مساله

شرکت  7/11/93

 کننده

. رانیا یدانشگاه علوم پزشک

مرکز مطالعات و توسعه 

 دانشگاه

 

آشنایی با شیوه نگارش مقاالت علمی 

(2) 

. رانیا یدانشگاه علوم پزشک  6/11/93

مرکز مطالعات و توسعه 

 دانشگاه

 

شرکت  Co-Teaching 5/11/93تدریس مشارکتی 

 کننده

. رانیا یدانشگاه علوم پزشک

مرکز مطالعات و توسعه 

 دانشگاه

 



کارگاه دانش افزایی استادان بت موضوع 

 اخالق علمی و حرفه ای

20/5/93 

27/5/93 

شرکت 

 کننده

 8 .رانیا یپزشکدانشگاه علوم 

 ساعت

 Endnote 21/3/93جستجوی پیشرفته متون و 

22/3/93 

شرکت 

 کننده

و اطالع  تیریدانشکده مد

ی. دفتر توسعه پزشک یرسان

 آموزش دانشکده

16 

 ساعت

Data Mining In Health Care 

Workshop 
30 

September 

2013 

شرکت 

 کننده

 یدانشگاه علوم پزشک

دانشکده مدیریت و .رانیا

 اطالع رسانی پزشکی

 

شرکت  20/9/92 اخالق در پژوهش

 کننده

 یدانشگاه علوم پزشک

و  ی.اداره علم سنجرانیا

 انتشارات دانشگاه

4 

 ساعت

اصول روش تحقیق کیفی با رویکرد 

 فنومنولوژی

8/11/92 

9/11/92 

شرکت 

 کننده

و اطالع  تیریدانشکده مد

ی. دفتر توسعه پزشک یرسان

 آموزش 

8 

 ساعت

ضوابط و مقررات 0نامه ارتقا آئین 

 دانشگاهی(

شرکت  24/9/92

 کننده

 .رانیا یدانشگاه علوم پزشک

 معاونت آموزشی

16 

 ساعت

شرکت  29/8/92 آشنایی با علم سنجی 

 کننده

 یدانشگاه علوم پزشک

و  تیری.دانشکده مدرانیا

 یپزشک یاطالع رسان

4 

 ساعت

Endnote 8/4/92  شرکت

 کننده

 5 رانیا یدانشگاه علوم پزشک

 ساعت

آکادمیک به زبان  cvنحوه نگارش 

 انگلیسی

شرکت  13/10/91

 کننده

 .تهران یدانشگاه علوم پزشک

و اطالع  تیریدانشکده مد

. دفتر توسعه یپزشک یرسان

 دانشکده آموزش

4 

 ساعت

شرکت  21/4/91 دقیقه از کار برای نوآوری 5

 کننده

. تهران یدانشگاه علوم پزشک

 معاونت آموزشی

 روز 1

 22/6/90 گارگاه ابزار سازی روایی و پایایی

23/6/90 

شرکت 

 کننده

 علوم پزشکی دانشگاه

تهران.دانشکده مدیریت و 

 اطالع رسانی

10 

 ساعت



Co -Teachhng 6/7/90  شرکت

 کننده

دانشگاه تهران.دانشکده 

 مدیریت و اطالع رسانی

5 

 ساعت

 
Systematic Review 7/4/90  لغایت

8/8/90 

شرکت 

 کننده

و اطالع  تیریدانشکده مد

. دفتر توسعه یپزشک یرسان

 آموزش دانشکده

10 

 ساعت

شرکت  15/12/88 ارزشیابی دانشجو

 کننده

و اطالع  تیریدانشکده مد

. دفتر توسعه یپزشک یرسان

 آموزش دانشکده

5/1 

 ساعت

کارگاه تبحر اطالعاتی جهت آموزش 

 دستیاران سال اول

پزشکی ایران  دانشگاه علوم مدرس 14/5/88

معاونت آموزشی. دفتر 

 مطالعات وتوسعه آموزش

یک 

 روز 

کارگاه تبحر اطالعاتی جهت آموزش 

 دستیاران سال اول

دانشگاه علوم پزشکی ایران  مدرس 21/5/88

معاونت آموزشی. دفتر 

 مطالعات وتوسعه آموزش

 دانشگاه

یک 

 روز 

کارگاه تبحر اطالعاتی جهت آموزش 

 دستیاران سال اول

دانشگاه علوم پزشکی ایران  مدرس 28/5/88

معاونت آموزشی. دفتر 

 مطالعات وتوسعه آموزش

یک 

 روز 

کارگاه تبحر اطالعاتی جهت آموزش 

 دستیاران سال اول

دانشگاه علوم پزشکی ایران  مدرس 07/5/88

معاونت آموزشی. دفتر 

 مطالعات وتوسعه آموزش

یک 

 روز 

لغایت  3/5/88 کارگاه تبحر اطالعاتی دستیاران

29/5/88 

 رانیا یدانشگاه علوم پزشک مدرس

. دفتر یمعاونت آموزش

مطالعات وتوسعه آموزش 

 دانشگاه

24 

 ساعت

 ئتیه یاعضا یکارگاه توانمند ساز

 . یعلم

30/3/88 

لغایت 

27/4/88 

دانشگاه علوم پزشکی ایران  مدرس

معاونت آموزشی. دفتر 

 مطالعات وتوسعه آموزش

یک 

 روز



روش های نوین ارزشیابی دانشجویان 

 مدیریت و اقتصاد پزشکی 

شرکت  13/3/88

 کننده

. رانیا یدانشگاه علوم پزشک

.دفتر یمعاونت آموزش

 مطالعات و توسعه آموزش

8 

 ساعت

شرکت  5/11/87 کارگاه طرح درس

 کننده

دانشگاه علوم پزشکی ایران. 

معاونت آموزشی.دفتر 

 مطالعات و توسعه آموزش

5 

 ساعت

 شیراینگارش و و نیآئ یکارگاه تخصص

 یعلم

شرکت  6/9/87

 کننده

. رانیا یدانشگاه علوم پزشک

و اطالع  تیریدانشکده مد

 یرسان

5 

 ساعت

 یسینگارش و مقاله نو یکارگاه تخصص

 یعلم

یلغا30/7/87

 1/8/87 ت

. رانیا یدانشگاه علوم پزشک مدرس

و اطالع  تیریدانشکده مد

 یپزشک یرسان

دو 

 روز

 یتهایفعال یابیارزش یهیکارگاه توج

 یقاتیمراکز تحق ،یپژوهش

شرکت  3/2/87

 کننده

 یدانشگاه علوم پزشک

 قاتی.معاونت تحقرانیا

 . یفناور

5 

 ساعت

شرکت  8/8/86 یدرون یابیکارگاه ارزش

 کننده

. رانیا یدانشگاه علوم پزشک

و اطالع  تیریدانشکده مد

 یرسان

5 

 ساعت

شرکت  28/10/85 یسیکارگاه آموزش مقاله نو

 کننده

. رانیا یدانشگاه علوم پزشک

 یمعاونت پژوهش

16 

 ساعت

شرکت  27/2/85 قیکارگاه آموزش روش تحق

 کننده

. رانیا یدانشگاه علوم پزشک

 یمعاونت پژوهش

32 

 ساعت
 
 

 

 

 سابقه تدریس 
 

 مقطع نام درس

 کارشناسی ارشد نمایه سازی و چکیده نویسی

 کارشناسی برای بزرگساالنمواد و خدمات کتابخانه 



 کارشناسی مجموعه سازی

 کارشناسی 3و 2و 1سازماندهی دانش 

 کارشناسی اداره کتابخانه

 کارشناسی ساختمان و تجهیزات کتابخانه

 کارشناسی کارآموزی

 ارشد و دکتریکارشناسی  سیستمهای اطالع رسانی

 کارشناسی آشنایی با صنعت چاپ و نشر

 کارشناسی کتابخانه و کتابداریآشنایی با 

 کارشناسی ارشد فناوری اطالعات

 کارشناسی ارشد مدیریت کتابخانه ها

 کارشناسی تاریخ آموزش پزشکی جهان

 کارشناسی تاریخ تمدن

 کارشناسی فلسفهعمومی تاریخ 

 کارشناسی تاریخ علوم پزشکی

 یکارشناس کارآموزی

 

 

 

 

 تقدیر نامه ها 

  عنوان تقدیرنامه
تقدیرنامه از رئیس دانشکده مدیریت و اطالع رسانی جهت تالش در راستای تحقق متعالی 

 نظام آموزشی کشور

1395 

در  یپزشک انیدانشجو یعلم ادیالمپ نیاول ییبه سبب سرپرست و مسئول اجرا ریتقد

 و اقتصاد سالمت تیریمد طهیح

1388 

 1386 یدر رشته کتابدار تیریاستاد نمونه دانشکده مد

 1383 مدرس تیدانشگاه ترب 1383کتابدار نمونه سال 

 

 

 داوری مقاالت مجله مدیریت سالمت 



 

 .1395، مدیریت سالمت، تحلیل هم نویسندگی علمی مراکز تحقیقات علوم پزشکی استان گیالن

 

علوم پزشکی شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر یکپارچه سازی کتابخانه های دیجیتالی در دانشگاه های 

 .1395، مدیریت سالمت، کشور با روش تاپسیس فازی

 

بر فرایندهای مدیریت دانش متاثر از فرهنگ سازمانی )مطالعه موردی:دانشگاه علوم  بررسی تاثیر سرمایه فکری

 .1395پزشکی استان مازندران(، مدیریت سالمت، 

 

، مدیریت بر اساس استاندارد ایزو 1393تا  1389ارزیابی نمایه کتابهای پزشکی فارسی منتشره در سالهای 

 .1395سالمت، 

 

 .1395، مدیریت سالمت، WoSمیزان انطباق الزامات ساختاری مجالت علوم پزشکی ایران با معیارهای ساختاری 

 .1395، مدیریت سالمت، مند علوم پزشکی ایرانعوامل موثر براستناد در مقاالت مروری نظام تحلیل

 

یکپارچه سازی کتابخانه های دیجیتالی در دانشگاههای علوم پزشکی )مدل تحلیل عاملی راهبردی موثر بر 

 .1395 ،مدیریت سالمت ،تاییدی(

 

طی سالهای  meshتحلیل محتوای طرح های پژوهشی اجرا شده در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بر اساس 

 .1388، مدیریت سالمت،1368-70

 

دانشگاه علوم  ن نامه های موضوعات بهداشت و علوم زیستی کتابخانه مرکزیانطباق واژه های نمایه ای پایا

 .1388پزشکی ایران، مدیریت سالمت، 

 

  .1388 شاخص های اصلی طراحی و ارزیابی کتابخانه های دیجیتال، مدیریت سالمت،

 

محیط وب، مدیریت  رفتاری بر تعامل اعضای هیئت علمی دانشگاه با منابع اطالعاتی در –تاثیر عوامل فرهنگی 

 .1388سالمت، 
 

 

انطباق واژه های نمایه ای پایان نامه های رشته های بهداشت و علوم زیستی در مرکز منتخب با استاندارد نمایه 

 .1387(، مدیریت سالمت، ANSI/NISOمریکا )آسازی سازمان استاندارد های اطالعاتی ملی 



 

 web پزشکی ایران به همراه شبکه های تالیف مشترک در پایگاهتولیدات علمی نویسندگان دانشگاه علوم  بررسی

of science  1387میالدی، مدیریت سالمت،  2007تا سال. 

 

بررسی نظرات اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مورد کیفیت خدمات کتابخانه 

 .1387المت، ، مدیریت سLIBQUALمرکزی دانشگاه علوم پزشکی بر اساس طرح 

 

بررسی آلودگی اطالعات در پایگاه های اطالعاتی پزشکی منتخب دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دیدگاه اعضای 

 .1387هیئت علمی، مدیریت سالمت،

امکان سنجی ارائه خدمات کتابخانه ای به بیماران در بیمارستان های آموزشی شهر تهران و ارائه الگو، مدیریت 

 .1387سالمت، 

 

الگویی مناسب برای وب سایت دانشگاه علوم پزشکی تبریز از طریق تحلیل محتوایی و ساختاری وب  ارائه

 .1387 سایتهای دانشگاههای امریکا با استمداد از نظرات صاحبنظران، مدیریت سالمت،

 

 .1386،بررسی تطبیقی میزان سواد اطالعاتی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی. مدیریت سالمت

 

 .1386 ،مدیریت سالمت ،آسیب شناسی آرشیو داری دیداری شنیداری در ایران : پژوهش کیفی

 

با استاندارد اصالحنامه نویسی سازمان  Pubmed ،Embaseمقایسه ساختار اصالحنامه های پایگاه های اطالعاتی 

 ،مدیریت سالمت ،گاههای نمایه سازی دو پای کارشناسیاستانداردهای اطالعاتی ملی امریکا و بررسی شیوه 

1386. 

 

( و همخوانی آنها با محتوای سر فصل مصوب 1385-84بررسی کتاب های منتشر شده کتابداری و اطالع رسانی )

  .1386،مدیریت سالمت ،دروس

 

 .1386 ،مدیریت سالمت ،بررسی مشخصات وب سایت های پزشکی و بهداشتی فارسی با معیار سیلبرگ

 

 .1386 ،مدیریت سالمت ،پژوهشی زبان ایران -مجالت پزشکی علمی بررسی وضعیت استنادات در

 

  های تحقیقاتیداوری طرح 



بررسی نگرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

 علمی و پایگاههای اطالعاتی پزشکی.ایران نسبت به مفهوم دسترسی آزاد به منابع 

 

 .1389. 1389-1384مقاالت مجله علمی پژوهشی مدیریت سالمت بین سال های  تحلیل کمی

 

 بررسی شیوه طراحی و اسپارگاه دیجیتالی دانشگاه علوم پزشکی تهران و ارائه دستورالعمل ها برای پیاده سازی 

 

  .Pubmed .1389ن ایرانی نمایه شده در سی روند انتشار مطالعات پژوهشگرابرر

 

 


