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 1396ابان ماه  24کتابدار برتر دانشگاه علوم پزشکی تهران ،  ✓

 1396 تقدیر نامه حسن فعالیت، معاونت تحقیقات فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران ✓

 1396تقدیر نامه حسن فعالیت، معاونت پژوهشی دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران  ✓

تقدیرنامه  اولین جشنواره فرهنگی کارکنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ✓

 1396دکتر محسن پرویز، سال 

 1395معاونت پژوهشی ، دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران  سال تکریم ارباب رجوع ،  ✓

 1394تقدیرنامه، معاونت پژوهشی ، دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران  سال  ✓

 1393تقدیرنامه، معاونت پژوهشی ، دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران  سال  ✓

 1392دانشگاه علوم پزشکی تهران  ، سال تقدیرنامه، ریاست دانشکده مجازی  ✓

- 3به شماره نامه  1394استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  سال  ✓

 21/6/94به تاریخ  435/

  8پزشکی شهید بهشتی، دانشجوی برتر دانشکده پیراپزشکی در نهمین جشنواره آموزشی دانشگاهی شهید مطهری، دانشگاه علوم  ✓

 1393اردیبهشت 

 کسب رتبه اول  در تمام نیمسالهای تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد  دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ✓

 کسب رتبه اول در آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته  کتابداری و اطالع رسانی پزشکی در  وزارت بهداشت  ✓

ورودی کارشناسی ارشد رشته  کتابداری و اطالع رسانی ) محض( در  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در  در آزمون  9کسب رتبه  ✓

 1390سال 

کسب رتبه اول  در تمام نیمسالهای تحصیلی مقطع کارشناسی  دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به تاریخ   ✓

 و دریافت لوح و سکه بهار آزادی  8/2/88

 و دریافت لوح 20/8/87نمونه در دانشکده پیراپزشکی به تاریخ  دانشجوی ✓

 فعالیت اجرایی و علمی 

 1398، دانشکده مجازی و معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران  مدیتککارشناس اجرایی و علمی، برنامه   ✓

یادگیری دانشگاهی عراق و ایران، دانشکده مجازی و معاونت  اجرایی و علمی، برنامه اپاتل: پلتفرم آنالین برای آموزش و کارشناس  ✓

 1398بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 1397عضو کمیته علمی و اجرایی اولین رویداد استارتاپ ویکند سالمت الکترونیکی دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران  ✓

شور، کمیسیون انجمن های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،  اعتباربخشی و ارزشیابی انجمن های کعضو کمیته تخصصی  ✓

1396 



کارشناس اجرایی فرایند جستجوی مقاالت در پایگاه های علمی جهت فرایند ارزشیابی عملکرد پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید   ✓

 1394بهشتی 

ه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.  کادر اجرایی سومین سمپوزیوم نقش علوم پایه پزشکی در ارتقای سالمت. دانشکد ✓

 .1393بهمن  29تهران: 

کادر اجرایی و مجری هفتمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی. دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی   ✓

 .1393آذر  4-6تهران:

خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی با معاونت  همکاری در پروژه ارزشیابی پژوهشی و استناد مقاالت دانشگاه علوم پزشکی و  ✓

 تا شهریور ( 1390پژوهشی دانشگاه )شروع همکاری از تیر 

 1391دانشکده پیراپزشکی شهید بهشتی: اسفند کادر اجرایی دومین سمینار نقش علوم پایه در ارتقاء سالمت؛  ✓

اری و اطالع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:  های اجتماعی در علوم کتابدسمینار دانشجویی شبکه و رسانه لمی دبیر  ع  ✓

 1391آذر 

دبیر علمی چهارمین همایش کتابداری و اطالع رسانی پزشکی دانشکده پیراپزشکی شهید بهشتی با عنوان رسانه های اجتماعی و   ✓

 ( 1390علوم کتابداری و اطالع رسانی ) اسفند ماه سال 

 1389-1390رسانی دانشکده پیراپزشکی شهیدبهشتی در سال دبیر انجمن کتابداری و اطالع  ✓

 1390کادر اجرایی دومین جشنواره ملی دانشجویی برترین های سال کتابداری و اطالع رسانی در ایران، ادکا: خرداد  ✓

 زشکی اسالم و ایرانهمکاری در تهیه پرونده علمی ) ارجاعات پزشکان دوره اسالمی به پزشکان یونانی( برای درج در دایرة المعارف پ  ✓

   1387در فرهنگستان علوم پزشکی در سال 

 1389کادر اجرایی در اولین سمینار ملی نقش علوم پایه در ارتقاء سالمت در اسفند  ✓

دی   5و  4کادر اجرایی سومین همایش کتابداری و اطالع رسانی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به تاریخ ✓

1387 

- 23کادر اجرایی در دومین همایش کتابداری و اطالع رسانی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به تاریخ          ✓

 و پذیرش مسئولیت و اداره نمایشگاه کتاب این همایش 1386آذر  21

 گواهی 

معاونت بین  ،   Internationalization of Higher Education during Coronavirus Crisisوبینار  شرکت در  ✓

 1399الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران  

 1398شرکت در کارگاه اصول مکاتبات اداری، معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران  ✓

 1398، پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران Preziشرکت در کارگاه ساخت اسالید گویا و موثر برای سخنرانی: نرم افزار  ✓

 1397شرکت در کارگاه اصول و پرتکل های بین المللی در مراسم و گردهمایی ها، معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران  ✓

کترونیکی تعاملی با استفاده از نرم افزار استوری الین، دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران شرکت در کارگاه تولید محتوای ال  ✓

1397 

، معاونت تحقیقات فناوری Clinical Keyشرکت در کارگاه دوره آموزشی ویژه تربیت مدرس شیوه استفاده از مجموعه منابع بالینی   ✓

 1397وزارت بهداشت و آموزش پزشکی 



ن کنفرانس ملی و نخستین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازی های دیجیتال، گرایش ها فناوری ها و کاربردها، بنیاد  شرکت در دومی ✓

 1397ملی بازی های رایانه ای 

 1397شرکت در کارگاه کاربرد فناوری های نوین آموزشی در آموزش پزشکی پاسخگو، دانشگاه علوم پزشکی تبریز  ✓

 1396می: رویکردی نوین در سنجش جایگاه علمی کشورها، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور شرکت در کارگاه پیچیدگی عل ✓

 1396شرکت در کارگاه آموزشی اصول و فنون سخنرانی علمی ، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران  ✓

   1396شرکت در ورکشاپ روش تحلیل محتوا. دانشگاه عالمه طباطبائی.  ✓

ر اولین کارگاه ملی کتابداران پزشکی و اطالعات سالمت، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی  شرکت د ✓

1396 

شرکت در کارگاه آموزش آشنایی و نحوه استفاده از سامانه منبع یاب، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و اموزش   ✓

 1396پزشکی 

 1396، پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران  MAXQDZبا داده های کیفی نرم افزار شرکت در دوره کار  ✓

 1396، پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران  SPSSشرکت در دوره کار با داده های کمی: کاربرد نرم افزار  ✓

 1396شرکت در دوره آموزشی مرور سیستماتیک و متاآنالیز، پژوهشکده محیط زیست  ✓

 .  1395دی  15شرکت در کارگاه بازی گونه سازی. مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه تهران.  ✓

 1395، دانشکده مدیریت دانشگاه علوم پزشکی ایران Visual traffic sweepشرکت در کارگاه  ✓

 ت(ساع 6. )1395اذر  13شرکت در کارگاه مرور نظام مند. کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران.  ✓

 . 1395شرکت در ورکشاپ پایگاه اطالعاتی و کتابخانه کاکرین. کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران  ✓

 .1395شرکت در کارگاه بازی سازی در بازاریابی، پارک علم و فناوری مدرس  ✓

ایرانی مطالعات جهان دانشگاه تهران: . انجمن 16شرکت در کارگاه مجازی مدیریت اطالعات علمی با استفاده از نرم افزار اندنوت  ✓

 1395اردیبهشت 

شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم و استانداردهای حفاظت و نگهداری در کتابخانه های دیجیتالی ، انجمن کتابداری و   ✓

 .1395اطالع رسانی ایران 

 ساعت(   6.)1395مهر  29بداری و اطالع رسانی ایران، شرکت در کارگاه آموزشی کاربرد شبکه های اجتماعی در کتابخانه ، انجمن کتا ✓

شرکت در کارگاه آموزشی دوره ساماندهی فرآیندهای پژوهشهای اکادمیک با مندلی، مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهید   ✓

 .1395بهشتی، 

اطالعاتی   ✓ بانک های  و  الکترونیکی  منابع  با  آشنایی  کتابخاOvid و     Wileyشرکت در کارگاه  پزشکی  .  علوم  دانشگاه  نه مرکزی 

 . 1395تهران

 ..1395مقدماتی و پیشرفته ، شرکت خدمات اموزشی و پژوهشی راهبرد پیمایش  SPSSشرکت در کالس آموزشی نرم افزار  ✓

 .1395شرکت در کالس آموزشی روش تحقیق ، شرکت خدمات اموزشی و پژوهشی راهبرد پیمایش  ✓

و تکنیکهای نوین دیداری سازی داده ها و اطالعات ، پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات  شرکت در کارگاه آموزشی اینفوگرافیک  ✓

 1395ایران، 

  16. انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران. ) 1394آبان   17و  16شرکت در نخستین کنگره ساالنه متخصصان علوم اطالعات ایران.  ✓

 ساعت( 

افزار کتابخانه ای با معرفی سیستم یکپارچه مدیریت کتابخانه دیجیتال، شرکت کتابداری شرکت در همایش تخصصی نسل نوین نرم  ✓

 1393و اطالع رسانی پیام حنان 



شرکت در نخستین همایش ملی کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی دانشگاه های علوم پزشکی: آسیب شناسی و آسیب زدایی جریان   ✓

 1393تی اطالعات. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهش

 .1393شرکت در کارگاه چگونه مقاله منتشر کنیم. اداره انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران  ✓

 .1393شرکت در کارگاه چگونه مقاله بنویسیم. اداره انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران  ✓

  4-6کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی. تهران: های بالینی در محیط مجازی. هفتمین همایششرکت در کارگاه مهارت ✓

 .1393آذر 

شرکت در چهاردهمین همایش کشوری آموزشی علوم پزشکی . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران:اردیبهشت   ✓

1392. 

 1392شرکت در کارگاه پژوهش در محیط وب . خانه کتاب: اردیبهشت  ✓

 1392، دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران رفته پیش Wordشرکت در کارگاه  ✓

 .1387شرکت در کارگاه آموزشی آر.اس.اس. خانه کتاب: اردیبهشت  ✓

 

 

 

 

 


