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 به نام خدا

 کارنامه سوابق آموزشی،پژوهشی و اجرایی

 1360متولد  – نام خانوادگی: لیال نعمتی انارکینام و 

 09125364273تلفن همراه:     -Lnemati@yahoo.comپست الکترونیک: 

 سوابق تحصیلی       

 محل تحصیل گرایش د نوع مدرک
شهر کشور و 

 محل تحصیل
 معدل کل

سال شروع و 

 اتمام

 1377-1375 29/19 هرانت-ایران دبیرستان خواجه عبداهلل انصاری - علوم تجربی دیپلم

 1378-1377 19 هرانت-ایران پیش دانشگاهی صدیقه رودباری - علوم تجربی پیش دانشگاهی

 1383-1379 44/18 ناتهر-ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران پزشکی کتابداری کارشناسی

 1386-1384 18/19 هرانت-ایران هران شمالت-دانشگاه آزاد اسالمی اطالع رسانی کتابداری کارشناسی ارشد

 اطالع رسانی کتابداری دکتری
علوم و -دانشگاه آزاد اسالمی

 تحقیقات تهران
 1391 -1387 82/17 هرانت-ایران

        سوابق آموزش 

 سال تدریس تاریخ شروع عنوان درس مقطع تحصیلی محل تدریس

 IT 26/11/1387 1387-1388فناوری اطالعات و  کارشناسی پرستاری        دانشگاه آزاد تهران پزشکی

 IT 28/6/1388 24/10/1388فناوری اطالعات و  کارشناسی پرستاری دانشگاه آزاد تهران پزشکی

دانشکده پزشکی دانشگاه 

 علوم پزشکی ایران

کارشناسی ارشد دانشجویان 

 ی علوم پایههارشته
 1388 13/7/1388 سیستمهای اطالع رسانی پزشکی

دانشکده پزشکی دانشگاه 

 علوم پزشکی ایران
 1388 13/7/1388 فناوری اطالعات علوم اعصاب PhDدانشجویان 

دانشکده پزشکی دانشگاه 

 علوم پزشکی ایران

ی هاتمامی رشته PhDدانشجویان 

 پیراپزشکی

ی اطالع رسانی پزشکی و سیستمها

 جستجوهای پیشرفته
24/11/1388 3/4/1389 

دانشکده پزشکی و 

 پیراپزشکی 

دانشجویان کارشناسی ارشد و 

PhD ی پیراپزشکیهارشته 

سیستمهای اطالع رسانی پزشکی و 

 جستجوهای پیشرفته
1/7/1389 1/11/1389 

 15/11/1391 26/6/1391 آئین نگارش علمی کارشناسی کتابداری دانشگاه اصفهان

 15/11/1391 26/6/1391 مرجع شناسی تخصصی کارشناسی کتابداری دانشگاه اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 دانشکده مدیریت
 کارشناسی کتابداری

مبانی کتابخانه، کتابداری و اطالع 

 رسانی
23/6/1392 31/10/1392 

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 دانشکده مدیریت

و  س ارشد روانشناسیکارشنا

 ارزیابی سالمت
 31/10/1392 23/6/1392 ی اطالع رسانی پزشکیهاسیستم

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد 

 تهران شمال
 31/10/1392 23/6/1392 (3-1متون تخصصی انگلیسی) کارشناسی کتابداری

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد 

 تهران شمال
 31/10/1392 23/6/1392 یمبانی کتابدار کارشناس ارشد کتابداری

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 دانشکده مدیریت
 15/10/1393 1/7/1393 ی اطالع رسانی پزشکیهاسیستم کارشناس ارشد پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 دانشکده مدیریت
 15/10/1393 1/7/1393 کاربرد کامپیوتر در مامایی کارشناس ارشد مامایی

 15/10/1393 2/9/1393 ی اطالع رسانی پزشکیهاسیستم کارشناس ارشد ماماییپزشکی ایران، دانشگاه علوم 
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 دانشکده مدیریت

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 دانشکده مدیریت
 15/10/1393 26/8/1393 ی اطالع رسانی پزشکیهاسیستم کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 یتدانشکده مدیر
 15/10/1393 26/8/1393 ی اطالع رسانی پزشکیهاسیستم روانشناسی بالینی دکتری

دانشگاه شهید بهشتی، 

 دانشکده پرستاری و مامایی
 15/10/1393 1/7/1393 در پرستاری فناوری اطالعات دکتری پرستاری

دانشگاه شهید بهشتی، 

 دانشکده پرستاری و مامایی
 15/10/1393 1/7/1393 در پرستاری فناوری اطالعات دکتری پرستاری

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد 

 تهران مرکز
 15/10/1393 17/7/1393 روش تحقیق کارشناس ارشد کتابداری

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 دانشکده مدیریت
 30/3/1394 11/11/1393 کاربرد اطالعات در پرستاری کارشناس پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 نشکده مدیریتدا
 30/3/1394 11/11/1393 1واژه پردازی  کارشناسی کتابداری

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 دانشکده مدیریت
 30/3/1394 11/11/1393 1اصطالح شناسی علوم پایه  کارشناسی کتابداری

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 دانشکده مدیریت
 دکتری کتابداری

الع کاربرد فناوری اطالعات در اط

 شناسی پزشکی
11/11/1393 30/3/1394 

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 دانشکده مدیریت
 30/3/1394 11/11/1393 2اصطالح شناسی علوم پایه کارشناسی پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 دانشکده مدیریت

کارشناسی ارشد انفورماتیک 

 پزشکی
 30/3/1394 11/11/1393 سیستمهای اطالع رسانی پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 دانشکده مدیریت
 30/3/1394 11/11/1393 سیستمهای اطالع رسانی پزشکی کارشناسی ارشد پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 دانشکده مدیریت
 30/3/1394 11/11/1393 سیستمهای اطالع رسانی پزشکی دکتری پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 مدیریت دانشکده
 30/3/1394 11/11/1393 سیستمهای اطالع رسانی پزشکی ی مدیریتهادکتری کلیه گروه

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 دانشکده مدیریت
 20/10/94 1/7/94 (2واژه پردازی ) کارشناسی کتابداری

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 دانشکده مدیریت
 20/10/94 1/7/94 یمرجع شناسی تخصصی پزشک کارشناسی کتابداری

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 دانشکده مدیریت
 دکتری کتابداری

مطالعات تطبیقی در کتابداری و اطالع 

 رسانی
1/7/94 20/10/94 

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 دانشکده مدیریت

کارشناسی ارشد فناوری اطالعات 

 سالمت
 20/10/94 1/7/94 ی اطالع رسانیهاسیستم

علوم پزشکی ایران، دانشگاه 

 دانشکده علوم رفتاری
 20/10/94 1/7/94 ی اطالع رسانیهاسیستم کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 دانشکده علوم رفتاری

کارشناسی ارشد روانشناسی 

 بهداشت
 20/10/94 1/7/94 ی اطالع رسانیهاسیستم
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 های تدریس شدهکارگاه

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 ه علوم رفتاریدانشکد
 20/10/94 1/7/94 ی اطالع رسانیهاسیستم دکتری روانشناسی بالینی

دانشگاه شهیدبهشتی، 

 دانشکده پرستاری
 20/10/94 1/7/94 ی اطالع رسانیهاسیستم دکتری پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 دانشکده مدیریت
 1/4/95 1/12/94 ی اطالع رسانیهاسیستم دکتری مدیریت اطالعات سالمت

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 دانشکده مدیریت
 1/4/95 1/12/94 ی اطالع رسانیهاسیستم ارشد مدیریت اطالعات سالمت

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 دانشکده مدیریت
 1/4/95 1/12/94 علوم ارتباطات دکتری کتابداری سالمت

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 دانشکده مدیریت
 1/4/95 1/12/94 نمایه سازی چکیده نویسی کتابداری ارشد

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 دانشکده مدیریت
 1/4/95 1/12/94 فناوری اطالعات در پرستاری گروه( 2کارشناسی پرستاری )

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 دانشکده مدیریت
 20/10/95 1/7/95 مرجع تخصصی علوم پزشکی ارشد کتابداری

گاه علوم پزشکی ایران، دانش

 دانشکده مدیریت
 20/10/95 1/7/95 مطالعات تطبیقی دکتری کتابداری

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 دانشکده مدیریت
 20/10/95 1/7/95 علوم ارتباطات دکتری کتابداری

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 دانشکده مدیریت
 20/10/95 1/7/95 ی اطالع رسانیهاسیستم ارشد فناوری سالمت

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 دانشکده مدیریت
 20/10/95 1/7/95 ی اطالع رسانیهاسیستم ارشد اقتصاد بهداشت

 20/10/95 1/7/95 تفناوری اطالعا دکتری پرستاری دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 دانشکده مدیریت
 30/3/96 20/11/95 مطالعات تطبیقی دکتری کتابداری پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 دانشکده مدیریت
 30/3/96 20/11/95 نمایه سازی و چکیده نویسی ارشد کتابداری پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 دانشکده مدیریت
 30/3/96 20/11/95 آموزش مجازی ارشد کتابداری پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 دانشکده مدیریت
 20/11/96 1/7/96 روش تحقیق کتابداری پزشکی ارشد

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 دانشکده مدیریت
 20/11/96 1/7/96 مدیریت کتابخانه ها ارشد کتابداری پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 دانشکده مدیریت
 20/11/96 1/7/96 علوم ارتباطات دکتری کتابداری پزشکی

 سال تدریس تاریخ شروع تعداد افراد کالس عنوان درس مقطع تحصیلی ل تدریسمح

دانشکده پزشکی دانشگاه 

 علوم پزشکی ایران
 دانشجویان پزشکی

کارگاه آموزشی آشنایی با کتابخانه 

 ملی دیجیتال پزشکی
 1387 1387 یک روز
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مرکز تحقیقات 

 ی کم تهاجمیهاجراحی
 پزشکان و اعضای هیات علمی

ه آموزشی جستجوی پیشرفته کارگا

 در رشته پزشکی
20 14/7/1390 14/7/1390 

مرکز تحقیقات 

 ی کم تهاجمیهاجراحی

پزشکان تخصص و فوق 

 تخصص 

کارگاه آموزشی جستجوی مقدماتی 

 در رشته پزشکی
15 13/10/1390 13/10/1390 

مرکز تحقیقات 

 ی کم تهاجمیهاجراحی

پزشکان تخصص و فوق 

 تخصص 

شی جستجوی پیشرفته کارگاه آموز

 در رشته پزشکی
10 17/10/1390 17/10/1390 

مرکز تحقیقات 

 ی کم تهاجمیهاجراحی

پزشکان تخصص و فوق 

 تخصص 

آشنایی با کتابخانه دیجیتال و 

 ی جستجوهااستراتژی
40 17/2/1391 17/2/1391 

مرکز تحقیقات 

 ی کم تهاجمیهاجراحی

دانشجویان و اساتید حوزه 

 پزشکی

در نرم افزار  اطالعات علمی مدیریت

 اندنوت و زوترو
20 29/2/1392 29/2/1392 

پژوهشگاه علوم و فناوری 

 اطالعات ایران
 کلیه مقاطع

مدیریت اطالعات علمی در نرم افزار 

 اندنوت و زوترو
20 20/3/93 20/3/93 

دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران، دانشکده مدیریت
 8/7/1393 8/7/1393 ساعت 2 متون جستجوی علمی دانشجویان جدید الورود

پژوهشگاه علوم و فناوری 

 اطالعات ایران
 کلیه مقاطع

مدیریت اطالعات علمی در نرم افزار 

 اندنوت و زوترو
 15/6/93 15/6/93 ساعت 8

پژوهشگاه علوم و فناوری 

 اطالعات ایران
 کلیه مقاطع

مدیریت اطالعات علمی در نرم افزار 

 اندنوت و زوترو
 10/8/93 10/8/93 ساعت 8

دانشگاه علوم پزشکی 

ایران،مرکز تحقیقات علوم 

مدیریت و اقتصاد 

 سالمت،دانشکده مدیریت

 کلیه مقاطع
مدیریت اطالعات علمی در نرم افزار 

 اندنوت
 18/9/93 18/9/93 ساعت 4

کمیته تحقیقات 

دانشجویی دانشکده 

 مدیریت دانشگاه ایران

 کلیه مقاطع
نرم افزار  مدیریت اطالعات علمی در

 اندنوت
 23/2/94 23/2/94 ساعت 8

دانشکده مدیریت، دفتر 

 توسعه آموزش
 اعضای هیات علمی

استنادی اسکوپوس  آشنایی با پایگاه

های های جستجو و شاخص)روش

 سنجی(علم

 13/8/94 13/8/94 ساعت 4

آموزش مداوم پزشکان 

(CME) 
 30/9/94 30/9/94 ساعت 4 آشنایی با علم سنجی اعضای هیات علمی

دانشگاه علوم پزشکی 

مرکزمطالعات و ایران، 

 توسعه آموزش دانشگاه

 7/11/94 7/11/94 ساعت Search Strategy 5 اعضای هیات علمی

آموزش مداوم پزشکان 

(CME) 
 24/11/94 24/11/94 ساعت web of science 4آشنایی با پایگاه  اعضای هیات علمی

دانشگاه علوم پزشکی 

رگروه مرجعیت ایران، کا

 علمی

 اعضای هیأت علمی
های پایش و آشنایی با سامانه شاخص

 ارزیابی علم، فناوری و نوآوری
 23/4/95 23/4/95 ساعت 4

دانشگاه علوم پزشکی 

 زنجان
 Web ofآشنایی با پایگاه استنادی  اعضای هیات علمی

knowledge 
 10/6/95 9/6/95 ساعت 16

دانشگاه علوم پزشکی 

زمطالعات و ایران، مرک
 31/6/1395 31/6/1395 ساعت Search Strategy 5 اعضای هیات علمی
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 ی نوشته شده در دوران تحصیلهاپایان نامه

 نمره نام استاد راهنما مقطع تحصیلی عنوان پایان نامه) فارسی و انگلیسی(

ههای مقایسه آموزشهای حضوری دانشجویان کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی دانشگا

سانی الع رجویان کارشناسی کتابداری و اطدولتی شهر تهران با آموزشهای غیر حضوری دانش

 دانشگاههای پیام نور مراکز استانهای ایران

 خانم دکتر اباذری کارشناسی ارشد

19.75 

هشی و مراکز پژو هاارائه الگوی پیشنهادی اشتراک دانش میان اعضای هیات علمی دانشگاه

 کشوردر رشته پزشکی
 خانم دکتر نوشین فرد دکتری تخصصی

19.50 

 

 

 ی پژوهشیهاطرح
 سال سمت کد طرح سازمان حمایت کننده عنوان طرح

رایانه ای نمودن اطالعات کتابهای موجود در کتابخانه 

 دانشکده پزشکی ایران

دانشکده پزشکی علوم 

 پزشکی ایران

 مجری طرح 
1386-1387 

 توسعه آموزش دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی 

ایران، استعدادهای 

و  مرکزمطالعات  درخشان

 و توسعه آموزش دانشگاه

 دانشجویان
آمادگی هشتمین المپیاد علمی 

 دانشجویان علوم پزشکی کشور
 95-94 95-94 ساعت6

نشگاه علوم پزشکی دا

مدیریت امور ایران، 

آموزشی و تحصیالت 

 تکمیلی

 9/11/95 9/11/95 ساعتEndnote 5 دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشگاه علوم پزشکی 

ایران، مدیریت امور 

آموزشی و تحصیالت 

 تکمیلی

 12/11/95 12/11/95 ساعت 9 جستجوی منابع دانشجویان کارشناسی ارشد

کی دانشگاه علوم پزش

مرکزمطالعات و   ایران، 

 توسعه آموزش دانشگاه

 20/11/1395 20/11/1395 ساعت Search Strategy 5 اعضای هیات علمی

دانشگاه علوم پزشکی 

ایران، مدیریت امور 

آموزشی و تحصیالت 

 تکمیلی

   96تابستان  جستجوی منابع دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشگاه علوم پزشکی 

ور ایران، مدیریت ام

آموزشی و تحصیالت 

 تکمیلی

    جستجوی منابع دانشجویان کارشناسی ارشد

کتابخانه مرکزی، مرکز 

 اطالعات وزارت بهداشت
 17/4/96 17/4/96 ساعت 5 نرم افزار مدیریت منابع تمامی گروه ها

دانشگاه علوم پزشکی 

ایران، مرکزمطالعات و 

 توسعه آموزش دانشگاه

 2/5/96 2/5/96 ساعت Search Strategy 5 اعضای هیات علمی
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 طراحی وب سایت کتابخانه دانشکده پزشکی
دانشکده پزشکی دانشگاه 

 نعلوم پزشکی ایرا

 مجری 
1387 

ی های بیمارستانهابررسی  مقایسه ای دیدگاه مدیران کتابخانه

ن آموزشی  دانشگاه علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی و تهرا

از فن آوری اطالعات در   نسبت به جایگاه و استفاده

 1388ی مرتبط در  سال  هاکتابخانه

 88634 باشگاه پژوهشگران جوان

26/7/1388 

 حهمکار اصلی طر

1389-1390 

 ایجاد پورتال ملی موسیقی ایران 
صداو سیمای جمهوری 

 اسالمی ایران

 مشاور و ناظر 
1391 

 ملی سالمتجامع طرح ایجاد پورتال 
دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 دانشکده پزشکی

 مجری  در دست تصویب
1393 

 طراحی سامانه گزارش گیری اساتید
دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 پزشکی دانشکده

 مجری  در دست تصویب
1393 

ارزشیابی وضعیت عملکرد مدیریت امنیت اطالعات در 

های وابسته به وزارت بهداشت های مرکزی دانشگاهکتابخانه

 1392مستقر در شهر تهران در سال 

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 دانشکده مدیریت

 کد طرح

18125-136-01-93 

 همکار اصلی

1393-1394 

جایگاه وب سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایران و  ارزیابی

 تعیین نقاط قوت و ضعف

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 معاونت تحقیقات

 همکار اصلی 26005-66-02-94
1394-1395 

 تبیین طرح ایجاد شبکه ترجمان دانش
دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 معاونت تحقیقات

 مجری اول 25646-66-04-93
1393-1395 

 های پودمانی و کوتاه مدت آموزشدوره بررسی و ارائه الگوی

 پزشکی در فضای مجازی

م پزشکی ایران، دانشگاه علو

 معاونت آموزشی

 همکار اصلی 28160-67-02-95

 )دانشگاه مجازی(
1394-1395 

ایی و اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب مدیران شناس

های علوم پزشکی ایران، تهران و های مرکزی دانشگاهکتابخانه

 شهید بهشتی با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه و دیمتل

دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 دانشکده مدیریت

 مجری اول 26392-136-04-94

1394-1395 

ی و ترسیم نقشه علمی تولیدات تحلیل خوشه های موضوع

یه پژوهشگران ایران و خاورمیانه در حوزه آموزش پزشکی نما

 2016شده در پایگاه استنادی علوم تا سال 

مرکز مطالعات و توسعه 

 دانشگاه ایران و نصر

 مجری اول 

1396 

 سوابق شغلی

 تاریخ سمت بخش مکان فعالیت

 1383 کارورز کلیه بخشهای کتابخانه انصنعت و علوم پزشکی ایرکارورزی در کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و 

 1385-1384 فهرست نویس مدیریت پردازش کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران

 1386 -1385 کتابدار)ارشد( کتابخانه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

 1387 مسئول مپیوترمرکز کا مسئول سایت دانشکده پزشکی

 1391-1388 کتابدار ارشد معاونت پژوهشی ، دانشکده پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران

 1393-1392 مسئول علم سنجی معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی ایران

 1392 پژوهشگر پاره وقت گروه مدیریت دانش پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران

 نشگاه علوم پزشکی ایراندا
کتابخانه مرکزی و مرکز 

 اسناد دانشگاه
 26/9/1393 رئیس کتابخانه مرکزی

 هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت
کتابداری و اطالع رسانی 

 پزشکی
 -26/6/1393 استادیار

 افتخارات       

 سال کشوری رتبه رشته، گرایش یا گروه آزمایشی مقطع

http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=lnemati@yahoo.com&seed=17833183977240909418699295364732782892365399468&cod_tarh=94-04-136-26392
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=lnemati@yahoo.com&seed=17833183977240909418699295364732782892365399468&cod_tarh=94-04-136-26392
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=lnemati@yahoo.com&seed=17833183977240909418699295364732782892365399468&cod_tarh=94-04-136-26392
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 کارشناسی ارشدآزمون ورودی 

 وزارت بهداشت
 1384 12 کتابداری و اطالع رسانی پزشکی

 کارشناسی ارشدآزمون ورودی 

 دانشگاه آزاد
 1384 6 کتابداری و اطالع رسانی

 1386 دانشجوی نمونه واحد تهران شمال کتابداری و اطالع رسانی کارشناسی ارشد

 1390  واحد علوم و تحقیقات  عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان دکتری

 1391  و نخبگان پژوهشگر برتر و عضو برتر باشگاه پژوهشگران جوان دکتری

دانش آموخته برتر آموزشی، 

 پژوهشی و نوآور 
 1392  اقدام جهت تشکیل پرونده در بنیاد ملی نخبگان

 هاتشویق نامه     

 سال مقام اعطا کننده عنوان

 1386 شی دانشکده پزشکی دانشگاه ایرانسرپرست پژوه تشویق نامه

   1387-1386 رئیس کتابخانه ه موجود در کتابخانه دانشگا رایانه ای نمودن کتابهایتقدیر جهت 

 1387 سرپرست پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه ایران تشویق نامه

 1388 ریاست دانشکده پزشکی تشویق نامه

 تشویق نامه 
یت نشگاه ایران بابت طراحی و مدیردانشکده پزشکی دا ریاست 

 سایت کتابخانه
1388 

 1389 معاونت پشتیبانی دانشکده پزشکی تشویق نامه

 1390 معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران تشویق نامه

 19/11/1394 معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران تشویق نامه

 3/12/1394 نه ملی جمهوری اسالمی ایرانرئیس سازمان اسناد و کتابخا تقدیرنامه

 1394 ریاست دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی تقدیر نامه

 تقدیرنامه
 مشاور و معاون آموزشی و مسئول راه اندازی دانشگاه علوم

 پزشکی مجازی
1395 

 تقدیر نامه
تمین المپیاد علمی دانشجویان همکاری در هش-ریاست دانشگاه

 علوم پزشکی
3/7/1395 

 24/8/1395 معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران تقدیرنامه

 1395 ریاست دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی تقدیر نامه

 11/12/1395 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تقدیرنامه

 17/12/1395 معاونت آموزشی دانشگاه تقدیرنامه

 13/2/1396 اطالع رسانی پزشکیریاست دانشکده مدیریت و  تقدیرنامه

 یا دانش آموختگان برگزیده دانشجویان    
 سال نام دانشگاه مقطع عنوان رشته

 1378 صدیقه رودباری دبیرستان و پیش دانشگاهی علوم تجربی

 1383 علوم پزشکی ایران کارشناسی کتابداری پزشکی

 1386 دتهران شمال،واحدانشگاه آزاد کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی

 1391 دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات  دکتری تخصصی یکتابداری و اطالع رسان

 ی زبانهاآزمون

 سال رتبه رشته، گرایش یا گروه آزمایشی مقطع

 1386 قبول قطعی  دانشگاه تهران دکترای تخصصی

Tolimo  570 وزارت علوم  score 1385=2007 

Advance,EFL Kishair Institute Pass 1382=2004  
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MSRT 2012=1390 72 وزارت علوم 

MHLE 2014-1393 78 وزارت بهداشت 

IELTS(Academic) IDP 5/6 2015 

IELTS(General) IDP 7 2017 

 و مجامع علمی هاعضویت در انجمن 

 مدت عضویت محل فعالیت مجمع نام مجمع

 سال5 تهران انجمن کتابداری ایران

 سال3 تهران اری پزشکی ایرانانجمن کتابد

 سال6 تهران مرکز اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران

 سال6 تهران و نخبگان در باشگاه پژوهشگران جوان عضویت

 سال2 تهران عضویت در انجمن ایرانی جامعه اطالعاتی

 سال1 و ایرانداک وزارت علوم عضو انجمن)نخبگان جامعه، محققان و نوآوران(

 سال1 وزارت علوم عضو شبکه زنان دانشمند زنان اسالم

Emerald Literati Network 2013 امرالد عضو- 

 -1393  عضو بسیج جامعه پزشکی

شبکه کتابخانه های کمی و کیفیعضویت در   QQML 2017 

 ترجمه مقاالت 

 سال انتشار مقاله اصلی نویسنده مقاله اصلی نام مقاله

Linking theory and practice in LIS education in 

Latin America and the Caribbean 

Filiberto Felipe, Martínez Arellano 

Jaime Ríos Ortega 
IFLA 2012 

The Global Health Library - Opportunities for 

mobility 
Ian Roberts IFLA 2010 

Using Web 2.0, Open Source Technology and 

Social 

Networking Services to Facilitate Collaboration 

and Access to Genealogy and Local History 

Information 

Melvin P. Thatcher IFLA2009 

 

 Vital Decisions: A Critical Look at Health 

Literacy in Turkey 

 

 H. Inci Önal 
IFLA 2014 

 داوری مقاالت 

 رتبه نشریه نام نشریه

 علمی ترویجی ماهنامه گفتمان علم و فناوری

 علمی پژوهشی مجله اطالع رسانی نوین پزشکی

ها و خدمات اطالعاتینظام  علمی پژوهشی 

 علمی پژوهشی پیاورد سالمت

 علمی پژوهشی فصلنامه دانش شناسی

 علمی پژوهشی تعامل انسان و اطالعات

 علمی پژوهشی المتمدیریت س

 1394بهمن  داور مقاالت هشتمین همایش یادگیری الکترونیکی

Information Technology and People ISI 

International Journal of constructional Education and 
Research 

ISI 

Journal of Health Research ISI 

Scientific Journal of Education Technology ISI 

Program ISI 
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The Electronic Library ISI 

Journal of Education Research and Reviews ISI 

  

 هاداوری فصول کتاب 

 سال انتشار ویراستار ناشر عنوان فصلی از کتاب عنوان کتاب

Handbook of Research on 

Information Architecture and 

Management in Modern 

Organizations 

Information 

Architecture as 

an Enabler for 

Business 

Development – 

A Case Study 

IGI Global George Leal Jamil 2014-2015 

Handbook of Research on 

Information Architecture and 

Management in Modern 

Organizations 

Information 

architecture and 

business 

modeling in 

modern I.T 

organizations 

IGI Global George Leal Jamil 2014-2015 

 

 ( انتشارات) مقاالت داخلی... 

 ردیف
 عنوان مقاله نویسنده)گان(

سال انتشار و 

 شماره 
 نام نشریه

1 
 زهرا اباذری

 لیال نعمتی انارکی

 مقایسه میزان استفاده اساتید کتابداری و اطالع رسانی

 دانشگاههای دولتی و پیام نور از فناوریهای اطالعاتی

 ازدیدگاه دانشجویان

 ز پایی 54، 1شماره

1387  

تحقیقات اطالع رسانی و  نشریه علمی پژوهشی

 سابق( پیام کتابخانهی عمومی) هاکتابخانه

 69ص. 

 رویا پورنقی 2

 لیال نعمتی انارکی

و  انفورماتیک پزشکی و بیوانفورماتیک: منابع، شاخصها

 ویژگیهای کتابخانه دیجیتالی

، مهر 12شماره 

1387 

  ماهنامه اطالع یابی و اطالع رسانی

 60ص. 

3 
 زهرا اباذری

 لیال نعمتی انارکی
 مقایسه آموزشهای حضوری و غیر حضوری

، 1شماره، 14سال 

، (51پیاپی)

 1387بهار

 فصلنامه میراث شهاب

 174ص. 

 موجود در وب سایت حافظه جهانی  مدیریت میراث مکتوب لیال نعمتی انارکی 4

5 
 لیال نعمتی انارکی

ات: بررسی ارتباط ژئوپلتیک و ژئواکونومیک اطالع

 متقابل

، 24شماره 

 1388تابستان 

 اطالع شناسی  علمی پژوهشی  نشریه

 159ص. 

6 
 زهرا اباذری

 لیال نعمتی انارکی

دانشجویان کتابداری  آموزشهای حضوری وغیرحضوری

 : مطالعه تطبیقیواطالع رسانی در ایران

، شماره 21دوره 

(، 84، پیاپی )4

 89زمستان 

 کتاب فصلنامه ینشریه علمی پژوهش

مریم سدهی، علیرضا  7

 اسفندیاری مقدم، 

 مژده دهقانی، 

لیال نعمتی انارکی و الهه 

 حسن زاده

های بیمارستانهای آموزشی نسبت دیدگاه مدیران کتابخانه

: یک مطالعه هاکتابخانه این به جایگاه فناوری اطالعات در

  تطبیقی
 

، شماره 6سال 

19، 

1392 

دانش شناسی و علوم اطالع  نشریه علمی پژوهشی

  رسانی

8 
 لیال نعمتی انارکی 

تاملی بر اقتصاد آموزش: با تاکید بر آموزشهای کتابداری و 

 اطالع رسانی
 ارسال شده برای کلیات کتاب ماه 

9 
 لیال نعمتی انارکی

نقش فناوری اطالعات و ارتباطات بر توسعه اقتصادی نوین 

 در کشورهای شمال و جنوب

، 1ماره ، ش1دوره

1390 
 جامعه اطالعاتی فصلنامه علمی پژوهشی

 جامعه اطالعاتی فصلنامه علمی پژوهشی 1390مفهوم توسعه پایدار در جوامع اطالعاتی با گذری بر نقش  لیال نعمتی انارکی  10
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 فناوری اطالعات

 لیال نعمتی انارکی 11

 جیالحوائدکتر فهیمه باب 

نشجویان پزشکی از مقایسه میزان آشنایی و استفاده دا

 کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران

، 13، شماره 4سال

1390 
 انش شناسید پژوهشی -علمیفصلنامه 

 لیال نعمتی انارکی 12

 فاطمه نوشین فرد

 فهیمه باب الحوائجی

 زهرا اباذری

عوامل فردی مؤثر بر اشتراک دانش میان اعضای هیأت 

ها و مراکز پژوهشیعلمی دانشگاه  

، شماره 10دوره 

، آذر و دی 5

1392 

 دیریت اطالعات سالمت م پژوهشی-نشریه علمی

13 
 لیال نعمتی انارکی

 فاطمه نوشین فرد

 ارائه الگوی پیشنهادی اشتراک دانش درون سازمانی میان

 اعضای هیأت علمی بر مبنای عوامل فردی، سازمانی و فنی

 54شماره 

 92زمستان 

1392 

 سالمتدیریت م پژوهشی -نشریه علمی

 لیال نعمتی انارکی 14

 فاطمه نوشین فرد

در میان اعضای هیات  فرهنگ سازمانی واشتراک دانش 

  علمی رشته پزشکی

، شماره 25دوره 

 1393، زمستان 4

صلنامه مطالعات ملی فپژوهشی -نشریه علمی

 کتابداری و سازماندهی اطالعات

 لیال نعمتی انارکی 15

 فاطمه نوشین فرد

وضعیت  با تأکید بر دانش اشتراک برمؤثر  عوامل سازمانی

 فرهنگ، رهبری، ساختار و راهبرد سازمانی

، سال 56شماره 

1393 
 دیریت سالمتمپژوهشی -نشریه علمی

16 
 اشتراک دانش برون سازمانی: ارائه الگویی جامع لیال نعمتی انارکی

سال اول، شماره 

 1393اول، 
 وینشکی نپژوهشی اطالع رسانی پز-نشریه علمی

 رویا پورنقی 17

 لیال نعمتی انارکی
 روند پژوهش در حوزه ترجمان دانش

سال اول، شماره 

 93، زمستان 1
 طالعات دانش شناسیم پژوهشی-نشریه علمی

18 
 حامدآقاجانی

 لیال نعمتی انارکی

 فروزان عشوری

رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با رضایت شغلی کتابداران 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

، 1، شماره 3دوره 

 1396بهار 
 نشریه علوم . فنون مدیریت اطالعات

 لیال نعمتی انارکی 19

 سید احسان سیدان

 فاطمه نجات بخش

اس اسالمی بر اس-ارزیابی وب سایت های حوزه طب ایرانی

 WebMedQualمقیاس 
، شماره 14دوره 

2 ،1396 
 ژوهشی مدیریت اطالعات سالمتپ-نشریه علمی

20 
 ی انارکیلیال نعمت

 فرزانه سرداری

The Mental Health Status of Librarians in 

Shahid Sadoughi University of Medical 

Sciences 

6(2): 124-

128, 2017 

Journal of Community Health 

Research 

  )انتشارات )مقاالت خارجی 

 ردیف
 عنوان مقاله نویسنده)گان(

سال انتشار و 

 شماره 
 نام نشریه

1 
 لیال نعمتی انارکی

 فهیمه باب الحوائجی 

Investigating the Awareness and Ability of 

Medical Students in Using Electronic 

Resources of the (IDL) portal of Iran: A 

Comparative Study 

Vol. 31, 

Issue 1, 

2013, 

pp.70-83 

The Electronic Library 

(IF2011= 0/500)(ISI) 

 علیرضا اسفندیاری مقدم،  2

مژده دهقانی، مریم 

 سدهی،

 لیال نعمتی انارکی،  

 و الهه حسن زاده 

The status of information technology in 

Iranian hospital 

libraries: A comparative study of managers' 

attitude 

Vol 47, 

Issue 3, 

2013, 

pp. 220-238 

Program: electronic library and 

information systems 

(IF2011=0/377) 

 :Knowledge Management Process in Digital IEEE Xplore DOI لیال نعمتی انارکی 3
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 Age: Proposing a Model for Implementing آزاده حیدری

E-Learning Through Digital Libraries 

Digital 

Library 

(2011) 

10.1109/ICAICT.2011.6110927 

(Indexed in Scopus) 

 فاطمه نوشین فرد 4

 لیال نعمتی انارکی
Information Technology as a Medium of 

Inter-organizational Knowledge Sharing 

October 

2012 

Libray Philosophy and Practice 

(Indexed in Scopus) 

 فاطمه نوشین فرد 5

 لیال نعمتی انارکی

Success Factors of Inter-organizational 

Knowledge Sharing: A Proposed 

Framework 

Vol. 32, 

Issue 2, 2014 

The Electronic Library(ISI) 

(IF2011= 0/667) 

 لیال نعمتی انارکی 6

 رویا پورنقی
The Effect of Geographical Proximity on 

Organizational Knowledge Sharing 

Major 

Revision 
The Electronic Library 

 لیال نعمتی انارکی 

 مینا توسلی فرهی

Scholarly Communication through 

Institutional Repositories: Proposing a 

practical model 

Vol. 37 

Issue 1, 

2017 

Collection Building (Scopus) 

 )کتب  تالیفی) فصلی از این کتاب 

 تاریخ نشر محل نشر ISBN عنوان فصلی از کتاب کتابعنوان 

Developing Sustainable 

Digital Libraries: 

Socioeconomic 

Perspectives 

Contents 

Bridging the Digital Divide in 

Developing Countries: A Review 
9781615207671 IGI Global 2010 

 مدیریت اسناد الکترونیکی 

ی نخستین هامجموعه مقاله

همایش ملی آرشیو ی)آرشیو برای 

 همه(

649-446-250-4 : ضرورتها و چالشهاهارقومی سازی آرشیو  1389 کتابخانه ملی ایران 

Emerging Pedagogies in 

the Networked 

Knowledge Society: 

Practices Integrating 

Social Media and 

Globalization 

Knowledge Sharing for Improving 

the Effectiveness of University–Industry 

Collaborations 

9781466647572 IGI Global  2014 

Artificial Intelligence 

Applications in Distance 

Education 

Providing a model for Global 

Knowledge Networking (GKN) with 

utilizing of digital libraries and Artificial 

Intelligence 

9781466662766 IGI Global 2014 

Effective Project 

Management through the 

Integration of Knowledge 

and Innovation 

Infrastructures of Knowledge sharing in 

countrywide Universities and Research 

Centers 
 IGI Global 2015  

  ی آموزشی و پژوهشی هااشتراک دانش در سازمانکتاب 

چاپ، دارای در دست 

مجوز لوگوی دانشگاه تایید 

شده توسط شورای 

 انتشارات دانشگاه

 

    

  عنوان برتر در میان فصول انتشاراتIGI Global   2013در سال 

 تاریخ نشر محل نشر ISBN ز کتابعنوان فصلی ا کتابعنوان  نویسنده)گان(

 لیال نعمتی انارکی

 آزاده حیدری

Developing 

Sustainable 

Digital Libraries: 

Socioeconomic 

Perspectives 

Bridging the 

Digital Divide in 

Developing 

Countries: A Review 

9781615207671 IGI Global (USA) 2010 

http://dx.doi.org/10.1109/ICAICT.2011.6110927
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Contents 
 

  مواد آموزشی 

ی صحیح جستجو در اینترنتهاآشنایی با شیوه  

 ) مجموعه دروس ارائه شده در کارگاه آموزشی دانشگاه الزهرا(

 ناشر: انتشارات دانشگاه الزهراء

 اری وکتابدآموزشی حوزه  طرح درس و منابع الکترونیکی تهیه لوح فشرده حاوی

 عمومی و پزشکی اطال ع رسانی

 

 خنرانها به عنوان سشرکت در همایش 

 تاریخ برگزاری عنوان سخنرانی محل برگزاری نام دوره

های مرکزی نهمین گردهمایی روسای کتابخانه

 یرانهای علوم پزشکی ادانشگاه
 دانشگاه علوم پزشکی همدان

 آشنایی با مکتب
 شهریور 16و  15

 1394آبانماه  24 تعریف و ضرورت کتابدار بالینی: تاریخچه، دانشگاه علوم پزشکی ایران دوره آموزش کتابدار بالینی

نخستین کنگره ساالنه متخصصان علوم اطالعات 

 ایران

انجمن کتابداری و اطالع 

 رسانی پزشکی ایران

جایگاه حال حاضر کتابداری پزشکی در 

 های پیش روگیری بالینی و افقتصمیم
 1394آبانماه  17و  16

 نشست ادواری دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور
رت بهداشت، ساختمان وزا

 مرکزی

 طرح پیشنهادی کتابخانه مجازی
 1394دی ماه  22

هشتمین همایش یادگیری الکترونیکی در آموزش 

 پزشکی
 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 های مجازیکتابخانه
 1394بهمن  15

های تخصصی دانشگاه علوم کارگروه نشست ادواری

 پزشکی مجازی کشور

وزارت بهداشت، ساختمان 

 مرکزی

 گزارش کارگروه مجازی
 1394دی ماه  22

های تخصصی دانشگاه علوم کارگروه نشست ادواری

 پزشکی مجازی کشور

وزارت بهداشت، ساختمان 

 مرکزی

 گزارش کارگروه مجازی
 1395تیر  26

 آشنایی اعضای هیئت علمی جدیدالورود با دانشگاه
ی هاهمایش 3سالن شماره 

 رازی

 کتابخانه الکترونیک
 1395مهر  17

 نشست کتابخوانی اطالع درمانی
کتابخانه مرکزی دانشگاه 

 ایران

 اطالع درمانی
 1395آبان  22

    

 ها و امور اجراییابالغ 

 تاریخ  پست اجرایی محل  نام دوره

 1393خرداد  24 مسئول علم سنجی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران مسئول علم سنجی دانشکده پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی ایران ئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاهر
رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد 

 دانشگاه
 1393آذر ماه  26

 های بزرگ کشور )مکتب(مجمع کتابخانه
کتابخانه ملی جمهوری 

 اسالمی ایران
 1393آذر ماه  26 عضو هیأت امنای مکتب

ه در بهداشت و کارگروه تخصصی حوادث غیرمترقب

 درمان

کارگروه معاونت تحقیقات و 

 فناوری

 مدیریت اطالع رسانی و شبکه پژوهش
 1394خرداد  19

هشتمین همایش یادگیری الکترونیکی در آموزش 

 پزشکی
 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 عضو کمیته علمی همایش
 1394بهمن  15

هشتمین همایش یادگیری الکترونیکی در آموزش 

 پزشکی
 شگاه علوم پزشکی ایراندان

 عضو کمیته راهبردی
 1394بهمن  15

 دانشگاه علوم پزشکی ایران برنامه تحول نظام سالمت در حوزه آموزش
عضو کارگروه اجرایی بسته آینده نگری و 

 مرجعیت علمی در آموزش پزشکی
 1394اسفند  15
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 دانشگاه علوم پزشکی ایران برنامه تحول نظام سالمت در حوزه آموزش
 توسعه آموزشعضو کارگروه اجرایی بسته 

 مجازی
 1394اسفند  15

 دانشگاه علوم پزشکی ایران برنامه تحول نظام سالمت در حوزه آموزش
عضو کارگروه اجرایی بسته آمایش 

 سرزمین
 1394اسفند  15

ها و مراکز اطالع دومین همایش ملی کتابخانه

 رسانی پزشکی
 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 علمیدبیر 
 1395آبان ماه  5و 4

های علوم پایه آزمون دوره دکتری تخصصی رشته

 پزشکی، بهداشت و تخصصی
 دانشگاه علوم پزشکی ایران

عضو تیم مصاحبه رشته کتابداری و اطالع 

 رسانی پزشکی
 1395تیر  9

 دانشگاه علوم پزشکی ایران سرپرست معاونت بین الملل دانشکده مدیریت
للی سازی دانشکده عضو کمیته بین الم

 مدیریت
 1395دی  28

 1396اردیبهشت  17 عضو شورای معین دانشکده مدیریت دانشگاه علوم پزشکی ایران معاون آموزشی دانشکده مدیریت 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران 
عضو کمیته ترجمان دانش دانشکده 

 مدیریت
 

 کی ایراندانشگاه علوم پزش برنامه تحول نظام سالمت در حوزه آموزش
عضو کارگروه اجرایی بسته آینده نگری و 

 مرجعیت علمی در آموزش پزشکی
 1396مهرماه  5

 دانشگاه علوم پزشکی ایران برنامه تحول نظام سالمت در حوزه آموزش
عضو کارگروه اجرایی بسته توسعه آموزش 

 مجازی
 1396مرداد  18

 

 

 لی (و...) مها، کنفرانسهامقاالت ارائه شده در همایش 

 
 محل برگزاری عنوان همایش، کنفرانس عنوان مقاله نویسنده)گان(

نحوه ارائه )سخنرانی، 

 پوستر(
 سال ارائه

1 

 لیال نعمتی انارکی

 رویا پورنقی

مقایسه آموزشهای حضوری و غیر 

حضوری دانشجویان کتابداری و 

 اطالع رسانی در ایران

سومین همایش 

کتابداری و اطالع رسانی 

 پزشکی

گاه علوم پزشکی دانش

 شهید بهشتی

 سخنرانی تهران
 دی( 4-5)

1387 

2 
 لیال نعمتی انارکی

 رویا پورنقی

رقومی سازی آرشیوها: ضرورتها و 

 چالشها

اولین همایش ملی آرشیوی 

 ایران)آرشیو برای همه(

مرکز اسناد و کتابخانه 

 ملی ایران

و چاپ در  سخنرانی

 مجموعه مقاالت
 

16- 17 

 اردیبهشت

  1388  

3 
 لیال نعمتی انارکی

نقش کتابداران و متخصصان 

 2اطالعاتی در آموزش الکترونیکی

آموزش الکترونیکی در حوزه 

 پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی 

 مشهد

پذیرش به صورت 

 پوستر

27-29 

1388اسفندماه   

4 

 لیال نعمتی انارکی
ی هاو شبکه 2کاربرد وب 

 اجتماعی در آموزش الکترونیکی

انشگاه دملی کنفرانس 

 الکترونیکی

با حمایت نهاد ریاست 

جمهوری و برخی از 

، هاوزارتخانه

دانشگاههاو سازمانها و 

به همت مرکز 

ی طاپکو با هاهمایش

مجوز وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

 سخنرانی
اسفند ماه 7-8

1388 

 لیال نعمتی انارکی 5

 رویا پورنقی

ی هاو شبکه 2کاربرد وب 

ترونیکی اجتماعی در آموزش الک

اولین کنگره ملی فناوری 

 اطالعات در نظام سالمت

دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی 

پذیرش به صورت 

 پوستر

اسفند ماه  7-5

1388 
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 هرمزگان علوم پزشکی

6 
 لیال نعمتی انارکی

 رویا پورنقی

در مدیریت  2کاربرد فناوری وب 

 بحران سالمت

اولین کنگره ملی فناوری 

 ام سالمتاطالعات در نظ

دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی 

 هرمزگان

پذیرش به صورت 

 پوستر

اسفند ماه  7-5

1388 

7 
 رویا پورنقی

 لیال نعمتی انارکی

در توسعه سواد  2نقش وب 

 اطالعاتی

سواد اطالعاتی: کاربردها و 

 چشم اندازها

دانشکده روانشناسی و 

علوم تربیتی دانشگاه 

 سمنان

 سخنرانی
ین ماه فرورد 25

1389 

8 

 لیال نعمتی انارکی
آموزش آرشیویستها در عصر 

 فناوری اطالعات

دومین همایش ملی آرشیوی 

(2ایران)آرشیو برای همه  

مرکز اسناد و کتابخانه 

 ملی ایران

چاپ در مجموعه 

 مقاالت

16-15 

ماه اردیبهشت 

9138  

9 
 رویا پورنقی 

 لیال نعمتی انارکی

طراحی  مدیریت ایمنی در

 ان آرشیوساختم

دومین همایش ملی آرشیوی 

 (2ایران)آرشیو برای همه

مرکز اسناد و کتابخانه 

 ملی ایران

و چاپ در  سخنرانی

 مجموعه مقاالت

15-16 

 ماه  اردیبهشت

9138  

1

0 
 لیال نعمتی انارکی

 رویا پورنقی

استفاده ازخرد جمعی در 

 آرشیوهای دیجیتالی

دومین همایش ملی آرشیوی 

 (2همه ایران)آرشیو برای

مرکز اسناد و کتابخانه 

 ملی ایران

چاپ در مجموعه 

 مقاالت

16-15 

اردیبهشت ماه 

1389 

1

 لیال نعمتی انارکی 1

حق مولف در آرشیوهای 

دیجیتالی: دغدغه جوامع علمی 

 در عصر دیجیتال

دومین همایش ملی آرشیوی 

 (2ایران)آرشیو برای همه

مرکز اسناد و کتابخانه 

 ملی ایران
 ه پذیرش چکید

16-15 

ردیبهشت ا

9138  

1

2 
 رویا پورنقی

 لیال نعمتی انارکی

کاربرد مدیریت ریسک در 

 حفاظت منابع دیجیتالی

ی هاهمایش ملی کتابخانه

 دیجیتالی

ی هاانجمن کتابخانه

دیجیتالی 

 اسالمی)ایدال(

89خرداد ماه  سخنرانی  

1

 لیال نعمتی انارکی 3
مدیریت محتوا و حق مالکیت 

 ی دیجیتالهاانهمعنوی در کتابخ

ی هاهمایش ملی کتابخانه

 دیجیتالی

ی هاانجمن کتابخانه

دیجیتالی 

 اسالمی)ایدال(

چاپ در مجموعه 

 مقاالت
98خرداد ماه  

1

 آزاده حیدری 4

 لیال نعمتی انارکی

Providing a model for 

Global Knowledge 

Networking (GKN) with 

utilizing of digital 

libraries and Artificial 

Intelligence 

سومین کنفرانس ملی مدیریت 

 دانش

ی هاسالن همایش

 رازی

پذیرش به صورت 

 پوستر

بهمن  20-19

1389 

1

5 

 لیال نعمتی انارکی

 غزاله موسی خانی

دولت الکترونیک و مدیریت اسناد 

 الکترونیکی

همایش ملی آرشیوی  سومین

 (2ایران)آرشیو برای همه

مرکز اسناد و کتابخانه 

 ی ایرانمل
  سخنرانی

خرداد  21

1390 

16 
 لیال نعمتی انارکی

پیشنهاد چهارچوبی برای اشتراک 

 دانش برون سازمانی

ششمین کنفرانس ملی 

 مدیریت دانش

ی هامرکز همایش

 شهید بهشتی
 سخنرانی

اسفند  6-7

1392 

1

7 
 لیال نعمتی انارکی

اشتراک دانش میان اعضای هیات 

 علمی با تاکید بر عوامل فردی

ششمین کنفرانس ملی 

 مدیریت دانش

ی هامرکز همایش

 شهید بهشتی
 سخنرانی

اسفند  6-7

1392 

 

 رویا پورنقی

 لیال نعمتی انارکی

بررسی روند پژوهش در حوزه 

ترجمان دانش: با نگاهی به 

مفاهیم ترجمان دانش در 

 مدیریت دانش

همایش ملی تعامل انسان و 

 اطالعات
1393 آبان 7 پوستر خوارزمیدانشگاه   

 

 لیال نعمتی انارکی

گذاری های به اشتراکزیرساخت

ها و مراکز دانش در دانشگاه

 پژوهشی کشور

اولین کنفرانس ملی مدیریت و 

 فناوری اطالعات و ارتباطات

پارک علم و فناوری 

 دانشگاه تهران

 سخنرانی مجازی

 مقاله برتر
93بهمن  27  
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 لیال نعمتی انارکی

Cloud Computing and 

Digital Libraries: 

Survey of Different 

Aspects in Digital Era 

اولین کنفرانس راهبردها و 

 راهکارهای فناوری اطالعات

ی هامرکز همایش

 دانشگاه تهران
 

اسفند  2-3

1393 

   و...) بین المللی(ها، کنفرانسهامقاالت ارائه شده در همایش 

 
 محل برگزاری نفرانسعنوان همایش، ک عنوان مقاله نویسنده)گان(

نحوه ارائه )سخنرانی، 

 پوستر(
 سال ارائه

1 

 لیال نعمتی انارکی

 آزاده حیدری

Bridging the Digital 

Divide: Challenges in 

Developing Countries 

 

International 

Conference of Asian 

Special Libraries 

(ICoASL 2008) 

On 

Shaping the Future of 

Special Libraries: 

Beyond Boundaries 

New Delhi 
Oral 

Presentation 

26-28 

November 

2008 

 

2 
 آزاده حیدری

 لیال نعمتی انارکی

 

The Role of Libraries 

and Librarians in 

Diminishing the Digital 

Divide through Equality 

of Access to 

Information 

BOBCATSSS 2010 

proposal 
Italy Poster 

January201

0 

3 

 لیال نعمتی انارکی

 آزاده حیدری

The Role of Digital 

Libraries (DLs) 

in Diminishing the 

Digital Divide Through 

Equality of Access to 

Information 

 

International 

Conference of Asian 

Special Libraries 

(ICoASL 2011) 

on Building User 

Trust: The Key to 

Special Libraries 

Renaissance in the 

Digital Era 

in association with 

Japan Special 

Libraries Association 

(JSLA) 

organized by 

SLA Asian Chapter 

Tokyo, Japon, 

2011 

 

Oral 

Presentation 
10-12 Feb 

4 

 لیال نعمتی انارکی

 آزاده حیدری

 فرنوش افراسیابی

Knowledge 

Management Process in 

digital age: Proposing a 

model for implementing 

E-Learning through DLs 

Asia-Pacific 

Conference on Library 

& Information 

Education and 

Practice: Issues, 

Challenges and 

Opportunities, 

MALAYSIA). 

Pullman 

Putrajaya 

Lakeside, 

Putrajaya, ccepted A

Abstract 

(22-24 June 

2011( 

5 

 آزاده حیدری

 لیال نعمتی انارکی

Freedom of Access to 

Information: The Role 

of Libraries and 

Librarians in 

Diminishing the Digital 

Divide 

Asia-Pacific 

Conference on Library 

& Information 

Education and 

Practice: Issues, 

Challenges and 

Opportunities, 

MALAYSIA). 

Pullman 

Putrajaya 

Lakeside, 

Putrajaya Accepted 

Abstract 

(22-24 June 

2011( 

Knowledge Sharing for COLLNET Istanbul, Turkey Poster 20-23 لیال نعمتی انارکی 6  
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 Improving the  آزاده حیدری

Effectiveness of 

University–Industry 

Collaboration 

Global 

Interdisciplinary 

Research Network 

 

Sep. 2011 

7 

 آزاده حیدری

 لیال نعمتی انارکی

The role of Information 

and Communication 

Technologies (ICTs) in 

Public participation and 

science policy 

COLLNET 

Global 

Interdisciplinary 

Research Network 

 

Istanbul, Turkey 

Poster 
20-23  

Sep. 2011 

8 

 لیال نعمتی انارکی

 آزاده حیدری

Knowledge 

Management Process 

in Digital Age: 

PROPOSING a 

MODEL for 

IMPLEMENTING E-

LEARNING through 

DIGITAL 

LIBRARIES 

The 5th International 

Conference on 

Application of 

Information and 
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Oral 

Presentation 
2014 

1

2 
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Knowledge Sharing in 
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Research Centers in Iran 

IFKAD 

Italy 

Oral 

Presentation 
2014 

1
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Germany 

Oral 

Presentation 
2014 

1
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France 

Oral 

Presentation 
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 آزاده حیدری
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SLA 
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2015 
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Presentation 
2015 
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Oral 

Presentation 
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 لیال نعمتی انارکی

 محسن زین العابدینی

 مهدی علیپورحافظی

 حسین کامکار

 حامد شیرازی نژاد
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IFLA Poland Oral 

Presentation 
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 افسانه دهناد

 شعله بیگدلی

 کامران سلطانی

 آیدین آرین خصال

 لیال نعمتی انارکی
 

A survey of short and 

modular courses for an 

e-learning 

program 

AMEE FINLAND Oral 

Presentation 
2017 

 ی مختلف )آموزشی ، پژوهشی، اجرایی(هاشرکت در دوره 

 تاریخ برگزاری اعتتعداد س محل برگزاری نام دوره

 اپراتوری مهارتی کامپیوتر
مرکز آموزش جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و 

 صنعت ایران

 
23/11/1379 

 5/11/1385 130 مجتمع فنی تهران ICDLدوره 

 26/5/1385  انستیتو ایزایران (Spssنرم افزار آماری)

 30/8/1385  یزی استان تهرانسازمان مدیریت و برنامه ر آموزش آیین نگارش و مکاتبات اداری

 9/12/1385  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران آموزش امر به معروف و نهی از منکر

 2/5/1386  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران آموزش سیره نبوی

 13/5/1386  ن تهرانسازمان مدیریت و برنامه ریزی استا شناخت راهها وروشهای نوین دستیابی به اطالعات

 25/10/1386  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران آموزش نماز شناسی

 13/12/1386  استانداری تهران اعتیاد

 28/12/1386  استانداری تهران برنامه ریزی استراتژیک

 6/11/1386  استانداری تهران شناسایی و استفاده از طرفیتهای ذهنی

 20/5/1387  استانداری تهران کتابع کتابخانه ای فراهم آوری منابع
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 27/8/1387  استانداری تهران برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران

 24/10/1387  استانداری تهران ارزشیابی عملکرد مدیران و کارکنان 

 12/12/1387  استانداری تهران نظام پیشنهادات در سازمانهای دولتی

 5/5/1388  استانداری تهران ت کتابخانه اصول و مبانی مدیری

 28/5/1388  استانداری تهران اصول و مبانی ارتباطات

 27/10/1388  استاداری تهران اتوماسیون اداری

 21/1/1389  استانداری تهران مدیریت کیفیت جامع

 2/5/1389  کمیته راهبردی وزارت بهداشت مدیریت بحران

 کمکهای اولیه
تاد هالل احمر و استانداری کمیته آموزش س

 تهران

 
17/4/1389 

 13/7/1389  استانداری تهران مرجع شناسی 

 4/10/1389  استانداری تهران قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری

 4/3/1390 16 دانشگاه علوم پزشکی تهران (2-1)مدیریت خدمات کشوری لوصا

 5/8/1390 16 شکی تهراندانشگاه علوم پز (2-1) مصرف بهینه منابع

 5/5/1390 8 دانشگاه علوم پزشکی تهران دورکاری

 13/6/1390 20 دانشگاه علوم پزشکی تهران ساختمان و تجهیزات کتابخانه

 18/8/1390 18 دانشگاه علوم پزشکی تهران فهرست نویسی توصیفی :(1)سازماندهی منابع

 18/8/1390 18 شگاه علوم پزشکی تهراندان ( : فهرست نویسی موضوعی2سازماندهی منابع )

 30/1/1391 18 دانشگاه علوم پزشکی تهران رده بندی :(3)سازماندهی منابع 

 3/2/1391 18 دانشگاه علوم پزشکی تهران ای( : فهرست نویسی رایانه4سازماندهی منابع )

 12/4/1391 8 دانشگاه علوم پزشکی تهران روابط سالم زن و شوهر

 13/4/1391 20 دانشگاه علوم پزشکی تهران فشار روانی در محیط کارمقابله با 

 19/6/1391 18 دانشگاه علوم پزشکی تهران مدیریت نشریات ادواری

 20/6/1391 18 دانشگاه علوم پزشکی تهران کتابخانه دیجیتال

 1391 18 دانشگاه علوم پزشکی تهران خدمات مرجع دیجیتال

 1391 16 انشگاه علوم پزشکی تهراند جستجو در موتورهای جستجو

 1392 15 دانشگاه علوم پزشکی ایران مشتری مداری

 1392 15 دانشگاه علوم پزشکی ایران مدیریت تعارض

 هاو همایش هابازآموزی دانش افزایی، ،هادیشیشرکت در هم ان 

 تاریخ برگزاری محل برگزاری طول مدت دوره عنوان

 1386 دانشگاه الزهراء اردیبهشت 20 -19 اشتراک و افتراق آرشیو،کتابخانه وموزه: وجوه

 1386 دانشگاه اصفهان خرداد 10-9 ی علم اطالعاتهاچالش

 1386 انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران)ادکا( آذر 15-14 خدمات مرجع و اطالع رسانی

 1386 بهشتیدانشگاه علوم پزشکی شهید  آذر 23-21 اطالع رسانی پزشکی و جامعه پزشکی

 آبان 24 اصطالحنامه و کاربردهای آن در محیط الکترونیکی
مرکز اطالعات و مدارک اسالمی و انجمن 

 کتابداری و اطالع رسانی ایران
1386 

 1387 انجمن دانشجویی دانشگاه الزهراء بهشتاردی26-25 های عمومی کشور،تنگناها،توانمندیها و راهکارهاکتابخانه

 1388 دانشگاه علوم پزشکی مشهد همن ماهب 29-28 الکترونیکی در علوم پزشکیکاربرد یادگیری 

ی ها: بسترپیاده سازی شبکههااستانداردها و پروتکل

 اطالعاتی
 1390 شرکت پارس آذرخش اسفند 1

 1392 ایرانداک بهمن 9 هیندی دیجیتالی در ایران با نگاهی به آهایک دهه کتابخانه

 1393 ، نهاد رهبریدانشگاه علوم پزشکی ایران آذر 19، 13، 12 ساعت( 16) مبانی انقالب اسالمی و اندیشه سیاسی اسالم
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های علوم ، اساتید دانشگاهجامعه پزشکی همایش بسیج

 پزشکی
 1393 دانشگاه علوم پزشکی تهران آذر 13

 1393 شکی مشهددانشگاه علوم پز دی 18و  17 های مرکزیای روسای کتابخانههفتمین گردهمایی دوره

 --- تاثیر ماهواره بر ...
، دانشکده دانشگاه علوم پزشکی ایران

 مدیریت
1393 

 1394 دانشگاه علوم پزشکی ایران، نهاد رهبری تیرماه ساعت(12) ایاخالق علمی و حرفه

 1394 دانشگاه علوم پزشکی ایران، نهاد رهبری مرداد 28و  27 ساعت(8)اخالق علمی و حرفه ای

 1394 دانشگاه علوم پزشکی همدان شهریور 16و  15 های مرکزیای روسای کتابخانهن گردهمایی دورهنهمی

 1394 انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران آبان 17و  16 نخستین کنگره ساالنه متخصصان علوم اطالعات ایران

های مرکزی و ای روسای کتابخانهدهمین گردهمایی دوره

 الینیآموزش کتابدار ب
 1394 دانشگاه علوم پزشکی ایران آبان 26و  25و 24

 های کمیته علمی ترجمان، تبادل و تجاریآشنایی با فعالیت

 های ترجمان دانشسازی و بررسی راهکارهای تقویت فعالیت
 1394 کتابخانه مرکزی آذرماه 15

IIIIIIIIIIIII IIIIIIII IIIIIIIIII  II7
Congress 

16-17 August 2015=1394 اه علوم پزشکی تهراندانشگ 

های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و مرور بسته

 برنامه عملیاتی
 1394 دانشگاه علوم پزشکی ایران بهمن 7

های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و مرور بسته

 برنامه عملیاتی
 1394 دانشگاه علوم پزشکی ایران بهمن 28

های مرکزی و ای روسای کتابخانهدورهیازدهمین گردهمایی 

 آموزش کتابدار بالینی
 1394 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبحشی اسفند 3و2

 1394 های رازیمرکز همایش اسفند 11 های خالقبازاریابی اندیشه

 اسفند 18 اولین هم اندیشی پژوهشگران برتر دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی ایران، طبقه هفتم 

 کزیستاد مر
1394 

های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و مرور بسته

 میه آینده نگاری . مرجعیت علکارگروه بست -برنامه عملیاتی
 1394 دانشگاه علوم پزشکی ایران اسفند 5

های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و مرور بسته

های تحول و نوآوری در ترجمان بسته -برنامه عملیاتی

 زش علوم پزشکیآمو

 1394 دانشگاه علوم پزشکی ایران اسفند 19

های ها، نوآورینخستین جشنواره اختراعات، فناوری

 ژوهشی در حوزه سالمتپ-آموزشی
 1395 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ایران اردیبهشت 19

 1394 اد رهبریدانشگاه علوم پزشکی ایران، نه اسفند ماه 19و  15 ساعت(8)تاریخ تمدن اسالمی

های مرکزی ای روسای کتابخانهدوازدهمین گردهمایی دوره

 و آموزش کتابدار بالینی
 1395 دانشگاه علوم پزشکی  چم خاله گیالن خرداد 6و  5

 1395 دانشگاه علوم پزشکی ایران، نهاد رهبری مرداد 21-20و  14-13 ساعت(16)1سطح تعلیم و تربیت اسالمی

 1394 دانشگاه علوم پزشکی ایران، نهاد رهبری مرداد 28و27 ساعت(8ای ) اخالق علمی و حرفه

 1395 دانشگاه علوم پزشکی ایران، نهاد رهبری شهریور 25الی  17 2اخالق علمی و حرفه ای سطح

 دومین کنگره ساالنه متخصصان علوم اطالعات ابران

های دانشگاهی:نقش اعضای هیات علمی در )نشست کتابخانه

 های دانشگاهی(اعتالی کتابخانه رونق و

 1395 انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران آبان 15-16

 سمینار ترجمان دانش، حفاظت از مالکیت فکری و معاهدات

 بین المللی
 دی 5

مدیریت ترجمان، تبادل و تجاری سازی 

 دانش
1395 

 1395 دانشگاه علوم پزشکی تهران دی 13های بزرگ های مرکزی دانشگاههم اندیشی روسای کتابخانه
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 تهران

 شرکت در کارگاهها 

 تاریخ برگزاری محل برگزاری طول مدت دوره عنوان

 آذر 23 آشنایی با بانکهای اطالعاتی پزشکی
انجمن کتابداری و اطالع رسانی پزشکی و دانشکده 

 پیراپزشکی شهید بهشتی
1386 

 1387 شگاه علوم پزشکی ایراندان تیر 20 آشنایی با کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی

 1387 کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران آبان 9-8 کارگاه آموزشی برنامه حافظه جهانی

 1387 انجمن کتابداری ایران و کتابخانه ملی ایران آبان 23 آشنایی مفهومی با فهرستنویسی ماشین خوان)مارک(

معرفی کتابخانه دیجیتال نوسا و مدیریت منابع 

 ترونیکالک
 1387 شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران)نوسا( آذر 18

 1387 انجمن کتابداری ایران و کتابخانه ملی ایران بهمن 10 وب سنجی

Scientific Writing 5 1388 مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی اسفند ماه 

ISI Scientific Writing)1389 ی اطالعات ایرانورانپژوهشگاه علوم و ف آذر ماه 17 )پیشرفته 

 1389 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران ی ماهد 28-27 چگونه مقاله بنویسیم؟

 1389 انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران دی ماه 28 ی علمیهاو معیارهای داوری مقاله، رویکردها  هاشیوه

 2009 ایپرشبکه -آمستردام هلند مارچ  13 رایپ

 1390 شرکت پارس آذرخش روز3 با نرم افزار پارس آذرخش آشنایی

 1390 شرکت پارس آذرخش روز1 آشنایی با پورتال جامع کتابخانه ای

 1390 شرکت کاریاارقام ند اسف 16-3 جهت طراحی پورتال Drupalآشنایی با نرم افزار 

 1391 و نخبگان باشگاه پژوهشگران جوان خرداد ISI 4شیوه تدوین مقاله 

 1392 پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران اردیبهشت 11-7 تدنومدیریت اطالعات علمی با استفاده از نرم افزار ان

 1392 مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت خرداد  30 و پژوهیار Zoteroنرم افزار 

 1392 علوم و فناوری اطالعات ایرانپژوهشگاه  ن بهم Spss 20-26دوره مقدماتی و پشرفته نرم افزار آماری 

را  هاچگونه یک پژوهش آینده پژوهی در کتابخانه

 طراحی و اجرا کنیم
 خرداد 4

، سازمان فرهنگی هنری ی عمومی کشورهانهاد کتابخانه

 شهرداری
1393 

 1393 ، اداره انتشارات و علم سنجیدانشگاه تهران مرداد 14 علم سنجیآشنایی با 

رفته جهت انجام مطالعات مروری جست و جوی پیش

 نظام مند
 1393 ، اداره انتشارات و علم سنجیدانشگاه تهران شهریور 24

 1393 دفتر توسعه آموزش دانشکدهدانشکده مدیریت،  آبان 7 در فضای مجازی محتوای آموزشی تولید

سرقت ادبی و چگونگی کار با نرم افزارهای تشخیص 

 آن
 آبان 26

ش مرکزمطالعات و توسعه آموزی ایران، دانشگاه علوم پزشک

 دانشگاه ایران
1393 

 1393 پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران آذرماه 8 ی اجتماعیهاتحلیل شبکه

 1393 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دی  17و 16 ایمدیریت تخصصی منابع کتابخانه

 دی 29و  28 یکیف-روش تحقیق مقدماتی
ش وم پزشکی ایران، مرکزمطالعات و توسعه آموزدانشگاه عل

 دانشگاه ایران
1393 

 بهمن  5 تدریش مشارکتی
ش دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکزمطالعات و توسعه آموز

 دانشگاه ایران
1393 

 بهمن 7 یادگیری بر اساس حل مسأله
ش دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکزمطالعات و توسعه آموز

 دانشگاه ایران
1393 

 1393 دانشگاه علوم پزشکی ایران اسفند OVID 16آشنایی با بانک اطالعاتی 

 فروردین Proquest. ISI 24-25دوره آموزش مدرس 
ت، مرکزتوسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات وزارت بهداش

 درمان و آموزش پزشکی
1394 
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 1394 نشگاه ایراناداره انتشارات و علم سنجی دا خرداد 20 1مدیریت و کنترل پروژه 

مدیریت بیمارستانی با رویکرد اقتصاد و فناوری 

 بیمارستانی
 1394 (CMEآموزش مداوم پزشکی ) مرداد 25

 ت ومنابع الکترونیک ناشر الزویر)مندلی، ساینس دایرک

 اسکوپوس(
 1394 شرکت مهندسی فرایدا شهریور 30

 1394 دفتر توسعه آموزش دانشکده مدیریت مهر 8شهریور،  25 التمشاوره در ویرایش انواع اطالعات و زبان علمی مقا

نرم افزارهای تولید محتوا در آموزش مجازی 

(Camptesia, edit by paint, podcasts) 
 1394 دفتر توسعه آموزش دانشکده مدیریت مهر 15

 2015=1394 نماینده وایلی آبان 24 کتابخانه آنالین وایلی )کتابدار بالینی(

 1394 مرکزتوسعه و هماهنگی اطالعات وزارت بهداشت آبان 26-24 وره آموزشی کتابداربالینیاولین د

 1394 (CMEآموزش مداوم پزشکی ) آذر 28 ترجمان دانش

 1395 های نوین، دبیرکارگروه مرجعیتدانشکده فناوری اردیبهشت 8 آشنایی با مفاهیم مرجعیت علمی

 1395 ه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاهکتابخان اردیبهشت  18 مرور نظام مند

 آیین نگارش و ویرایش متون فارسی
 اردیبهشت 20

ش دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکزمطالعات و توسعه آموز

 دانشگاه ایران
1395 

 1395 های نوین، دبیرکارگروه مرجعیتدانشکده فناوری اردیبهشت 22 آشنایی با رصد مرجعیت علمی 

 1395 های نوین، دبیرکارگروه مرجعیتدانشکده فناوری خرداد Mind Map 19آشنایی با 

 1395 کتابخانه مرکزی خرداد 29 ارزیابی عملکرد کارکنان

های کوتاه مدت کارگاه توانمندسازی آزمون مصاحبه

(MMI) 
 تیر 28

ش دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکزمطالعات و توسعه آموز

 دانشگاه ایران
1395 

 های سالمته طراحی سامانهمفاهیم اولی
 1395 های نوین، دبیرکارگروه مرجعیتدانشکده فناوری تیر 29

 اولین دوره آموزش کتابدار پژوهشی
 1395 مرکزتوسعه و هماهنگی اطالعات وزارت بهداشت آبان 24-26

 1395 کتابخانه مرکزی آذر 3 مرور نظام مند

 1395 ورمرکز تحقیقات سیاست علمی کش آذر 23 آلتمتریکس

های اطالعاتی های علمی در پایگاهنمایه سازی مجله

 ملی و بین المللی
 1395 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور آذر 24

Gamification 8 دانشگاه علوم پزشکی ایران،  دیEDO 1395 

 آشنایی بانرم افزارهای تولید محتوا
 اسفند 2

 مه ریزیدانشگاه علوم پزشکی ایران، معاون توسعه و برنا

 آموزش پزشکی
1395 

شبکه های اجتماعی برای محققان و اعضای هیات 

 علمی
 1396 دانشکده مدیریت، دفتر توسعه آموزش دانشکده اردیبهشت 13

Publishing Academic Books in 

Collaboration with Intr. Publishers 
04 June USERN 2017 

 

 هاشرکت در ژورنال کالب

 تایج پژوهش و موانع آنکاربردی سازی ن
 مهر 14

 دفترتوسعهدانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت، 

 آموزش دانشکده
1395 

 مرور نظام مند
 1395 کتابخانه مرکزی 

Information encountering on social 17 1395فترتوسعه دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت، د آذر 
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media and tacit knowledge sharing آموزش دانشکده 

 

 (ومشاور های در حال انجام )استاد راهنماپایان نامه

 نمره دانشجونام  مقطع تحصیلی عنوان پایان نامه) فارسی و انگلیسی(

 --- سید احسان سیدان )راهنما(کارشناسی ارشد یرانی بر اساس شاخص وب مدکوالا-های فارسی حوزه طب اسالمیارزیابی وب سایت

های وشبررسی تولیدات علمی حوزه پزشکی کودکان ایران در پایگاه استنادی علوم با ر

 2010-2015استنادسنجی و آلتمتریکس:
 حامد آقاجانی )راهنما(کارشناسی ارشد

--- 

بررسی میزان آگاهی و استفاده کتابداران و دانشجویان پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی 

 های همراه هوشمند ی کاربردی اطالع رسانی پزشکی بر روی گوشیهاایران از برنامه

 )راهنما(کارشناسی ارشد

18/8/95-18/2/96 
 ثریا موسوی

--- 

 یزد استان دولتی های¬رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و سالمت کتابداران دانشگاه
 )راهنما(کارشناسی ارشد

29/8/95-29/2/96 
 داریفرزانه سر

--- 

های شناسایی و رتبه بندی موانع اشتراک دانش در میان پزشکان شاغل در بیمارستان

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 سهیال گنج خانلو )راهنما(کارشناسی ارشد

 

پزشکی  های علومهای دانشگاهشاغل در کتابخانه های کتابدارانارزیابی مهارت

 تهران و شهیدبهشتی ایران،
 آرزو میرگلوی بیات ارشد )مشاور(کارشناسی 

 

 

 امور فرهنگی و خیریه 

 تاریخ برگزاری محل برگزاری طول مدت دوره عنوان

 1394 کتابخانه مرکزی شهریور 8 موسسه خیریه کهریزک

 1394 فرهنگستان علوم پزشکی  فرهنگستان علوم پزشکی

 1395 کتابخانه مرکزی  کنسرسیوم محتوای ملی

 

  1395، تابستان 23داحلی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره مصاحبه فصلنامه 
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