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 بنام خدا

 

 "مریم سادات رزمگیر"ای سوابق تحصیلی، تخصصی و حرفه

 

 سوابق تحصیلی

 سال شروع و اتمام معدل  کل محل تحصیل رشته تحصیلی نوع مدرک
 1376-1379 97/18 دانشگاه علوم پزشکی تبریز کتابداری و اطالع رسانی پزشکی کارشناسی

 1383-1386 55/18 نشگاه علوم پزشکی ایراندا کتابداری و اطالع رسانی پزشکی کارشناسی ارشد

 1400-1395 22/19 دانشگاه علوم پزشکی ایران کتابداری و اطالع رسانی پزشکی دکتری

 

 سوابق شغلی

 تاریخ سمت بخش محل فعالیت
 1381-1382 فهرست نویس فهرست نویسی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 1382-1384 مسئول  فهرست نویسی فهرست نویسی پزشکی ایران کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم

 1384-1385 کتابدار ارشد مرجع مرجع کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 1385-1391 کارشناس مسئول تهیه و توزیع  کتب و نشریات سفارشات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 1391- 1394 معاونت  کتابخانه مدیریت پزشکی ایران کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم

 1398-1394 کارشناس مسئول علم سنجی اداره علم سنجی و انتشارات

 1400-1398  کارشناس مسئول علم سنجی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 -1400 ل کتابخانهمسئول روابط بین المل اطالع رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 پایان نامه 

 نمره استاد راهنما مقطع عنوان پایان نامه
بررسی وضعیت ساختاری مجالت انگلیسی زبان پزشکی با معیارهای انتخاب 

 ISIمجالت برای نمایه شدن در 

 75/19 آقای علی بیک کارشناسی ارشد

 90/19 آقای دکتر صدقی دکتری تخصصی غیرواگیر کشور ارائه مدلی برای ارتقاء تاثیر پژوهشهای پیشگیری در بیماریهیا
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 آموزشی فعالیت های تدریس و  سابقهالف. 

  پایان نامه در هدایت مشاورههمکاری و .1

 گروه وابستگی سال دفاع عنوان پایان نامه نقش 
تعیین شکاف دیجیتالی بین دانشجویان تحصیالت  استاد مشاور 1

 یرانتکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ا

دانشگاه علوم  98

 پزشکی ایران

کتابداری و 

اطالع رسانی 

 پزشکی

ارتباط اخالق سازمانی با رضایت شغلی کتابداران  استاد مشاور 2

دانشگاهی دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و 

 شهید بهشتی

دانشگاه علوم  99

 پزشکی ایران

و  یکتابدار

 یاطالع رسان

 یپزشک

 

 ه ) واحد درسی(تدریس در دانشگا.2

عنوان  ردیف

 درس

 تاریخ مقطع تدریس مقطع تدریس محل تدریس

تعداد  کارشناسی کاردانی

 واحد

کارشناسی 

 ارشد

تعداد  دکترا

 ساعت/واحد
بانکهای  1

 اطالعاتی

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران

    * 1 92-91 

دانشگاه علوم  کارآموزی 2

 پزشکی تهران

   *  1.5 93-92 

دانشگاه علوم  موزیکارآ 3

 پزشکی تهران

 *    1 94-93 

مدیریت  4

 منابع

دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

 93-94 ساعت 32  *   

مراجع  5

 تخصصی

 پزشکی

دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

 94-95 ساعت 15  *   

سیستمهای  6

 رسانیاطالع

دانشکده علوم 

رفتاری و سالمت 

 روان )ایران(

   *  1 95-96 

تمهای سیس 7

اطالع 

رسانی 

 پزشکی

دانشکده مدیریت 

و اطالع رسانی 

 پزشکی ) ایران(

   *  1 98-99 
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عنوان  ردیف

 درس

 تاریخ مقطع تدریس مقطع تدریس محل تدریس

تعداد  کارشناسی کاردانی

 واحد

کارشناسی 

 ارشد

تعداد  دکترا

 ساعت/واحد
فناوری  8

اطالعات در 

 پرستاری

دانشکده 

 پرستاری )ایران(

 *    1.5 99-400 

فناوری  9

اطالعات در 

 پرستاری

دانشکده 

 پرستاری )ایران(

 *    1.5 99-400 

  سازماندهی 10

منابع 

 (4پزشکی )

شکده مدیریت دان

و اطالع رسانی 

 پزشکی ) ایران(

   *  3 99-400 

 

 ها(تدریس )کارگاه. 3

 تاریخ مدت عنوان برنامه مخاطبین محل تدریس 
کتابخانه مرکزی دانشگاه  1

 علوم پزشکی ایران

 1387 ساعت 20 مجموعه سازی کتابداران دانشگاه

کتابخانه مرکزی دانشگاه  2

 علوم پزشکی ایران

اخالق  PhDیان مقطع دانشجو

 پزشکی

 1392 ساعت 16 آشنایی با رایانه و بانکهای اطالعاتی

کتابخانه مرکزی دانشگاه  3

 علوم پزشکی تهران

کتابداران دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران

آموزش بانک 

 ScienceDirectاطالعاتی

 1391 ساعت 8

کتابخانه مرکزی دانشگاه  4

 علوم پزشکی تهران

ه علوم کتابداران دانشگا

 پزشکی تهران

 1391 ساعت Scopus 8آموزش بانک اطالعاتی

کتابخانه مرکزی دانشگاه  5

 علوم پزشکی ایران

کتابداران دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

آموزش بانک اطالعاتی 

ScienceDirect 

 1393 ساعت 8

کتابخانه مرکزی دانشگاه  6

 علوم پزشکی ایران

کتابداران دانشگاه علوم 

 انپزشکی ایر

آموزش بانک اطالعاتی 

ScienceDirect دارای مجوز (

آموزش ضمن خدمت کارکنان  

 دانشگاه (

 1393 ساعت 8

کتابخانه مرکزی دانشگاه  7

 علوم پزشکی ایران

کتابداران دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

آموزش بانک اطالعاتی 

Scopus دارای مجوز آموزش ضمن(

 خدمت کارکنان  دانشگاه(

 1393 ساعت 4

کتابخانه مرکزی دانشگاه  8

 علوم پزشکی ایران

کتابداران دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

آموزش بانک اطالعاتی 

Scopus دارای مجوز آموزش ضمن(

 خدمت کارکنان  دانشگاه(

 1393 ساعت 4
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 تاریخ مدت عنوان برنامه مخاطبین محل تدریس 
کتابخانه مرکزی دانشگاه  9

 علوم پزشکی ایران

کتابداران دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

ابی و راهبردهای مهارت های اطالع ی

جستجو در وب )دارای مجوز آموزش 

 ضمن خدمت کارکنان  دانشگاه(

 1393 ساعت 8

کتابخانه مرکزی دانشگاه  10

 علوم پزشکی ایران

کتابداران دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

 آشنایی با پایگاه اطالعاتی 

Up to date  دارای مجوز آموزش

 ضمن خدمت کارکنان  دانشگاه(

 1393 ساعت  4

بیمارستان فیروزآبادی )  11

دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران(

علم سنجی: مدیریت پروفایل علمی در  اعضای هیات علمی دانشگاه

و   ORCIDاسکوپوس، گوگل اسکالر، 

ResearcherID 

 19/11/96 ساعت 4

بیمارستان علی اصغر )  12

دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران(

: مدیریت پروفایل علمی در علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه

و   ORCIDاسکوپوس، گوگل اسکالر، 

ResearcherID 

 17/12/96 ساعت 4

کتابخانه مرکزی دانشگاه  13

 علوم پزشکی ایران

نمایندگان علم سنجی مراکز 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

آشنایی با سامانه های اعضای هیات 

 (ISID)علمی 

 19/2/97 ساعت 2

دانشگاه  کتابخانه مرکزی 14

 علوم پزشکی ایران

نمایندگان علم سنجی مراکز 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

آشنایی با شناسه های آکادمیک علم 

 سنجی

 5/3/97 ساعت 2

مرکز آموزشی درمانی هفتم  15

تیر  ) دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران(

 10/4/97 ساعت 2 آشنایی با سامانه های علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه

دانشکده طب ایرانی)  16

دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران(

جستجو در منابع علمی با محور  اعضای هیات علمی دانشگاه

 شاخص عای علم سنجی

 5/8/97 ساعت 4

دانشگاه علوم پزشکی  17

ایران، معاونت تحقیقات و 

 فناوری

اعضای هیات علمی دانشگاه 

 های علوم پزشکی کشور

نابع آموزش نرم افزار مدیریت م

Mendeley 

 5/5/1400 ساعت 2

دانشگاه علوم پزشکی  18

ایران، معاونت تحقیقات و 

فناوری  با همکاری مرکز 

مطالعات و توسعه آموزش 

دانشگاه ) دارای امتیاز 

 (EDCبازآموزی 

 10/5/1400 ساعت 2 شاخصهای علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی  19

قیقات و ایران، معاونت تح

 فناوری  

 1400آذر  ساعت 2 "آشنایی با مجالت نامعتبر و جعلی" اعضای هیات علمی دانشگاه

 )در انتظار

 (برگزاری

دانشگاه علوم پزشکی  20

ایران، معاونت تحقیقات و 

 فناوری  

 1400آذر  ساعت 2 اثربخشی پژوهشها اعضای هیات علمی دانشگاه

 )در انتظار

 (برگزاری
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 تاریخ مدت عنوان برنامه مخاطبین محل تدریس 
وم پزشکی دانشگاه عل 21

ایران، معاونت تحقیقات و 

 فناوری  

 یاستراتژ نیدر تدو جیاشتباهات را اعضای هیات علمی دانشگاه

 جستجو

زمستان  ساعت 2

1400 

 )در انتظار

 (برگزاری

دانشگاه علوم پزشکی  22

ایران، معاونت تحقیقات و 

 فناوری  

زمستان  ساعت 2 نشر مقاله یسنجش اعتبار مجالت برا اعضای هیات علمی دانشگاه

1400 

 )در انتظار

 (برگزاری

دانشگاه علوم پزشکی  23

ایران، معاونت تحقیقات و 

 فناوری  

جستجو در  شرفتهیپ یکهایتکن اعضای هیات علمی دانشگاه

 اسکوپوس

زمستان  ساعت 2

1400 

 

 

 آموزشی های .تهیه بسته 4

 سال زمان  عنوان بسته آموزشی مخاطب مجوز 

توانمند سازی سرمایه انسانی کمیته آموزش و  1

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

عموم پرسنل 

 دانشگاه 

 1395 ماه 1.5 جستجو در اینترنت

 

 . برگزاری ژورنال کالب5 

 تاریخ محل برگزاری عنوان 
 95/12/3 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه ایران مروز نظام مند 1

2 Predatory open access… 96/9/27 یریت و اطالع رسانی پزشکیدانشکده مد 

 

 سخنرانی

سازمان برگزار  عنوان محل برنامه 

 کننده

 تاریخ مجوز جامعه هدف

گروه کتابداری  از مدیریت تا ترجمه نشر خانه کتاب ایران -سرای اهل قلم 1

 خانه کتاب ایران

کتابداران و  

سایر عالقمندان 

حوزه های 

 مرتبط

 22/7/93 خانه کتاب
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سازمان برگزار  عنوان محل برنامه 

 کننده

 تاریخ مجوز جامعه هدف

ابخانه مرکزی دانشگاه علوم کت 2

 پزشکی ایران

آموزش بانک اطالعاتی 

ScienceDirect 

آموزش مداوم 

جامعه پزشکی 

وزارت بهداشت 

 درمان

پزشکان 

متخصص و 

فوق تخصص 

گروه های 

 مختلف

وزارت 

 بهداشت

18/8/93 

گروه کتابداری  ترجمه دانش در مسیر علم  خانه کتاب ایران-سرای اهل قلم  3

 ایرانخانه کتاب 

کتابداران و  

سایر عالقمندان 

سایر حوزه های 

 مرتبط

 20/8/93 خانه کتاب

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم  4

 پزشکی ایران

آموزش بانک اطالعاتی 

ScienceDirect 

آموزش مداوم 

جامعه پزشکی 

وزارت بهداشت 

 درمان

پزشکان 

متخصص و 

فوق تخصص 

گروه های 

 مختلف

وزارت 

 بهداشت

14/10/94  

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم  5

 پزشکی ایران

آموزش جستجوی منابع 

 الکترونیکی

مرکز مطالعه و 

توسعه آموزش 

 EDCدانشگاه 

اعضای هیات 

 علمی دانشگاه

EDC 22/8/98 

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم  6

 پزشکی ایران

آموزش جستجوی منابع 

 الکترونیکی

مرکز مطالعه و 

توسعه آموزش 

 EDCدانشگاه 

اعضای هیات 

 علمی دانشگاه

EDC 8/10/98 

 پلت فرم کنگره ) آنالین( 7

/https://congress.ilisa.ir 
)گزارش نشست در آدرس فوق 

 موجود است(

 نشستشیپ نینخست

کنگره  نیششم یسنجعلم

: متخصصان علوم اطالعات

 یسازادهیو پ یطراح

در  یعلم سنج یهاسامانه

ها: ملزومات دانشگاه

 و کاربردها اتیتجرب

کنگره دبیرخانه 

متخصصان علوم 

 اطالعات

جامعه کتابداری 

 کشور

وزارت 

 علوم

اسفند  13

1399 

 پلت فرم کنگره ) آنالین( 8

/https://congress.ilisa.ir 
)گزارش نشست در آدرس فوق 

 جود است(مو

 نشستشیپ دومین

کنگره  نیششم یسنجعلم

: متخصصان علوم اطالعات

: یسنجعلم یسامانه مل»

و توسعه  یسازکپارچهی

عملکرد  یابیارز یابزارها

کنگره دبیرخانه 

متخصصان علوم 

 اطالعات

جامعه کتابداری 

 کشور

وزارت 

 علوم

خرداد  5

1400 

https://congress.ilisa.ir/
https://congress.ilisa.ir/
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سازمان برگزار  عنوان محل برنامه 

 کننده

 تاریخ مجوز جامعه هدف

محققان و  یعلم

 «یقاتیتحق یهاسازمان

پنل تخصصی علم سنجی  فرم کنگره ) آنالین(پلت  9

کنگره متخصصان  نیششم

  علوم اطالعات

کنگره دبیرخانه 

متخصصان علوم 

 اطالعات

جامعه کتابداری 

 کشور

وزارت 

 علوم

آبان  26

1400  

 

 پژوهشی یهاتی. سابقه فعالب

 منتشرشده در مجالت علمی مقاالت. 1

 /وضعیت نمایه نقش عنوان مقاله 

 سال

 نتشارا مجله

1 Quality of reporting randomized controlled trials 
(RCTs) in diabetes in Iran; a systematic review 

نویسنده 

 پنجم

Scopus, 
PubMed, 
ESI 

2015 Journal of 
Diabetes & 
Metabolic 
Disorders 

2 Photobiomodulation for spinal cord injury: A 
systematic review and meta-analysis 

نویسنده 

 دوم

Scopus, 
PubMed. 
WoS 
(IF=3.2 ) 

2020 Physiology & 
Behavior 

3 Contribution of Iranian scholars to medical 
sciences: A holistic overview of 140-years 
publication 

نویسنده 

  مسئول

Scopus, 
PubMed 

2020 Medical 
Journal of 
Islamic 
Republic of 
Iran  

4 Scientific impact of Iran University of Medical 
Sciences researchers in Research Gate, Google 
Scholar, and Scopus: An altmetrics study 

نویسنده 

 دوم

Scopus, 
PubMed 

2020 Medical 
Journal of 
Islamic 
Republic of 
Iran 

5 Exploring Research impact Models: Scoping 
review 

نویسنده 

 اول

Scopus, 
WoS 
(IF=2.7) 

2021 Research 
Evaluation 

 یلیتکم التیتحص انیدانشجو نیب یتالیجیشکاف د یبررس 6

 یو مهارتها یاز نظر استفاده، دسترس رانیا یدانشگاه علوم پزشک

 اطالعات یفناور

نویسنده 

 چهارم

ISC, 
Magiran, 
Noormags 

عات و مدیریت اطال 2020

 دانش شناسی

7 Distribution of gold nanoparticles into the brain: 
systematic review and meta-analysis 

 

نویسنده 

 پنجم

Scopus, 
PubMed, 
WoS 
(IF= 5.9) 

2021 Nanotoxicology 
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 /وضعیت نمایه نقش عنوان مقاله 

 سال

 نتشارا مجله

8 Predatory journals: the status of Iranian 
scholarly publishing  

نویسنده 

 مسئول

حال در 

 داوری

 

9 A systematic review on the effect of pain on 
short-term memory in preclinical studies 

نویسنده 

 چهارم

درحال  

 داوری

 

 

 ) کتاب( انتشارات. 2

 نقش ناشر ISBN سال اثر عنوان کتاب
امواج فراصوت و تاثیر آن در تشخیص و درمان 

 سرطان

 ل قلمیزیق 1-23-8012-964-978 87

 )تبریز(

 ویراستار

 

 کنگره ها و همایشها. مقاالت ارائه شده در 3

 زمان نحوه ارائه محل برگزاری عنوان همایش عنوان مقاله نویسنده) گان( 
توسعه خدمات  زهرا سیف -مریم رزمگیر 1

کاربرمدار: چشم 

انداز کیفی خدمات 

 کتابخانه ها

هشتمین همایش 

کتابداران سازمان 

نامه مدیریت و بر

 ریزی کشور

مرکز  -اصفهان

همایشهای سازمان 

مدیریت و برنامه 

 ریزی کشور

دی  3الی  1 سخنرانی

1383 

محمد رضا  -مریم رزمگیر 2

روح انگیز  -علی بیک

 جمشیدی اورک

بررسی وضعیت 

ساختاری مجالت 

چاپی علمی 

پژوهشی پزشکی 

انگلیسی زبان  

کشور از نظر 

انتخاب مجال ت 

 برای نمایه شدن در

 ISIپایگاه اطالعاتی 

ارتباط پیشرفت 

علمی جامعه و 

نمایه سازی بین 

المللی مقاالت ) 

ISI , SCOPUS) 

کتابخانه ملی  –تهران 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 1386آذر  16 سخنرانی

سید بهنام  -علی عظیمی 3

مریم  -الدین جامعی

حمیده  -سادات رزمگیر

 احتشام

آسیب شناسی 

عوامل چالشی در 

ه های کتابخان

دانشگاهی: مطالعه 

موردی کتابخانه 

نخستین همایش 

ملی آسیب شناسی 

و آسیب زدایی 

 جریان اطالعات

دانشگاه علوم  -تهران

 پزشکی شهید بهشتی

 1393آبان  28 سخنرانی
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 زمان نحوه ارائه محل برگزاری عنوان همایش عنوان مقاله نویسنده) گان( 
مرکزیدانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

مریم سادات  -زهرا فرجی 4

 رزمگیر

سواد سالمت و 

 کتابخانه ها

همایش ملی 

و سواد  کتابخانه

 اطالعات سالمت

انجمن کتابداری و 

اطالع رسانی شاخه 

 کرمان

چکیده 

 پذیرفته شد

 1393اسفند 

 

5 Azadeh Aletaha, 
Amir Ramezani, 

Hamidreza 
Baradaran, Maryam 

Razmgir, Ashkan 
Majedi 

Global 
collaborative 
networks on 
randomized 

control 
trials(RCTs) for 

Iranian 
researches on 

diabetes 
mellitus 

published in 
impact factor 

medical 
journals 

between 
2014-2004 : a 

social network 
analysis 

University of 
oxford 

دانشگاه  -انگلستان

 آکسفورد

oral 24-22june 
2016 

 

 

 پژوهشی هایطرحدر و وهمکاری مشارکت  .4

 -تاریخ تصویب گیوابست عنوان طرح تحقیقاتی شماره

 شماره طرح

مجری/ همکار *

 طرح

 اسناد مرکز و مرکزی کتابخانه راهبردی برنامه تهیه 1

 ایران پزشکی علوم دانشگاه

 دوم مجری 24832 ایران پزشکی علوم دانشگاه

مطالعه جامع روند انتشار مطالعات حوزه سالمت  2

پژوهشگران ایرانی نمایه شده در پابمد و مدالین 

 ل فاز او

-136-04-93 ایران پزشکی علوم دانشگاه

25292 

 همکار اصلی

 همکار اصلی 1795 ایران پزشکی علوم دانشگاه حوزه دیابت RCTارزیابی کیفیت مقاالت  3

بررسی و تحلیل توزیع موضوعی پزشکی ایران با  4

 بار بیماریها

 اصلی همکار 1794 تهران پزشکی علوم دانشگاه

دانشگاه علوم  کیکادممجالت آ تیوضع یبررس 5

نامه  هینما طیاز نظر احراز شرا رانیا یپزشک

DOAJ 

 همکار اصلی 1396 ایران پزشکی علوم دانشگاه
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 -تاریخ تصویب گیوابست عنوان طرح تحقیقاتی شماره

 شماره طرح

مجری/ همکار *

 طرح

پژوهشگران دانشگاه  یاستناد یهاشاخص سهیمقا 6

و اسکوپوس  تیگسرچیدر ر رانیا یعلوم پزشک

 کسی: مطالعه آلتمتر96در سال 

 اصلی همکار 1396 ایران پزشکی علوم دانشگاه

 یریشگیپ یهاپژوهش ریارتقاء تاث یبرا یارائه مدل 7

 رانیدر ا ریرواگیغ یهایماریاز ب

 ایران پزشکی علوم دانشگاه

IR.IUMS.REC.1397.1236 

 مجری دوم 1397

بر حافظه کوتاه مدت و  نیو پرگابال نیاثر گاباپنت 8

 مرور نظام مند کیبلند مدت : 

 ایران پزشکی علوم دانشگاه

IR.IUMS.REC.1399.1084 

 همکار اصلی 1397

 یشغل تیبا رضا یاخالق سازمان تیارتباط رعا 9

 یعلوم پزشک یدانشگاهها یکتابداران دانشگاه

 یبهشت دیتهران و شه ران،یا

 ایران پزشکی علوم دانشگاه

IR.IUMS.REC.1398.1243 

 همکار اصلی 1398

ر در کاهش عوارض و بهبود اث ینانو تکنولوژ ریتاث 10

موجود:  یبا داروها سهیضد درد در مقا یداروها

 دمرور نظام من کی

 ایران پزشکی علوم دانشگاه

IR.IUMS.REC.1398.676 

 همکار اصلی 1398

و  یبر نانومواد کربن کیستماتیس یمرور 11

 قلب دهید بیبافت آس میدر ترم شانیکاربردها

 ایران پزشکی علوم دانشگاه

IR.IUMS.REC.1398.662 

 همکار اصلی 1398

بر حافظه کوتاه مدت  کیاثر درد نوروپات یبررس 12

 زیو متا آنال کیستماتیمرور س کی:یوانیدر مدل ح

 ایران پزشکی علوم دانشگاه

IR.IUMS.REC.1398.298 

 همکار اصلی 1398

 التیتحص انیدانشجو نیب یتالیجیشکاف د 13

 رانیا یدانشگاه علوم پزشک یلیتکم

 ایران پزشکی علوم دانشگاه

IR.IUMS.REC.1397.929 

 همکار اصلی 1398

 زریمطالعات انجام شده اثر ل کیستماتیس یبررس 14

 یوانیدر مدل ح ینخاع عهیکم توان بر ضا

 ایران پزشکی علوم دانشگاه

IR.IUMS.REC.1397.1087 

 همکار اصلی 1399

بر  (یفا ی)وا میس یشبکه ب یاثر مواجهه بافناور 15

مطالعه نظام  کی( :وانیسان و ححافظه بلند مدت)ان

 مند

 ایران پزشکی علوم دانشگاه

IR.IUMS.REC.1400.086 

 همکار اصلی 1400

 علمی مجالت یداورعضو هیات ج. 

 داوری میزان ناشر مدت داوری عنوان مجله 
1 Medical Journal of The Islamic Republic of 

Iran (MJIRI) 
 ساعت 500 یراندانشگاه علوم پزشکی ا 1392از سال 

 مقاله 2 دانشگاه علوم پزشکی ایران 1393از سال  تعامل انسان و اطالعات یفصلنامه علم 2

 30مقاله )  2 دانشگاه خوارزمی 1396از سال  مدیریت اطالعات سالمت 3

 ساعت(

 مقاله 2 دانشگاه شاهد 1399از سال  فصلنامه علم سنجی 4

و آسیب   عضو کمیته داوری همایش آسیب شناسی 5

 زدایی کتابخانه ها

 مقاله 1 دانشگاه شهید بهشتی 1392
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   عناوین مقاالت داوری شده

 زمان حمایت کننده/ناشرسازمان  مجله/همایش نام مقاله 
بررسی موانع و راهکارهای مدیریتی در انجام وظایف 

 کتابداران پزشکی

آسیب شناسی و 

آسیب زدایی 

 جریان اطالعات

کی شهید دانشگاه علوم پزش

 کتابخانه ملی -بهشتی

 1393آبان  28و  27

نیاز به شناخت و تأثیر آن بر رفتار اطالع یابی مشارکتی 

شناسی و علوم دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده روان

 تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی

تعامل انسان و 

 اطالعات

 1394خرداد  2 دانشگاه خوارزمی

دیجیتالی: معرفی و انتخاب  دسترس پذیری کتابخانه های

 ابزارهای ارزیابی خودکار پیوسته

تعامل انسان و 

 اطالعات

 1394آبان 30 دانشگاه خوارزمی

Assessment of Iranian Systematic Reviews 
and Meta-analysis abstracts indexed in 
WOS and Scopus based on PRISMA 
checklist and determine the correlation 
between the obtained results with 
scientometric indicators 

Medical 
Journal of The 
Islamic 
Republic of 
Iran (MJIRI) 

 1394اسفند  11 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 یاطالعات یها گاهیجستجو و پا یعملکرد موتورها یبررس

 یپزشک یتخصص

علوم دانشکده مدیریت دانشگاه  مدیریت سالمت

 پزشکی ایران

1397 

کتابداران شاغل در  یتالیجیسواد د یقیتطب یبررس

علوم  یهادانشگاه یاو دانشکده یدانشگاه یهاکتابخانه

   یبهشت دیو شه رانیتهران، ا یپزشک

دانشکده مدیریت دانشگاه علوم  مدیریت سالمت

 پزشکی ایران

1398 

Retraction of articles in reproductive 
medicine researches: A systematic review 

Medical 
Journal of The 
Islamic 
Republic of 
Iran (MJIRI) 

 1398 دانشگاه علوم پزشکی ایران

Research Progress of Coronavirus: analysis 
and visualization of the global publication 
output 

Medical 
Journal of The 
Islamic 
Republic of 
Iran (MJIRI) 

 1399بهمن  دانشگاه علوم پزشکی ایران

Job competencies and skills of 
scientometrics specialists: A qualitative 
study 

Scientometrics 1400اردیبهشت  دانشگاه امام حسین 

The Effective Trends and Driving Forces in 
The Future of Research Performance 
Evaluation Based on Scoping Review and 
Interview 

Medical 
Journal of The 

Islamic 
Republic of 
Iran (MJIRI) 

 1400خرداد  دانشگاه علوم پزشکی ایران

Assessing Google searches for toothache 
during COVID-19 lockdowns 

Medical 
Journal of The 

Islamic 
Republic of 
Iran (MJIRI) 

 1400مهر  دانشگاه علوم پزشکی ایران
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 تخصصی در حوزه برای بهبود خدمات پیشنهادات ارائه شده

 وضعیت  زمان  واحد دریافت کننده  عنوان پیشنهاد 
تفکیک بخش های ارائه خدمات کتاب، نشریات . پایان 

نامه و بانک های اطالعاتی و واگذاری انتخاب و تامین 

 ه دهندگان خدمات در همان بخش هامنابع به ارائ

دانشگاه علوم پزشکی 

 کتابخانه مرکزی-ایران

امتیاز از معاونت  3دریافت  1385

 پژوهشی و اجرای پیشنهاد 

استقرار گیت درب ورودی بخشهای کتابخانه و حذف 

 کنترل فیزیکی و استفاده از پرسنل تخصصی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 کتابخانه مرکزی-ایران

از ریاست امتیاز  5ریافت د 1393

و اجرای بخشی از دانشگاه 

 پیشنهاد

ایجاد مرکز تربیت مدرسین برای آموزش متخصصان بالینی 

 و پایش دوره های آموزشی در وزارت بهداشت

مرکز –وزارت بهداشت 

توسعه و هماهنگی اطالعات 

 و انتشارات علمی

 موافقت برای اجرای پیشنهاد 1394

 

 امور اجرایی

 زمان مرجع ابالغ حکم عنوان
 1391-1385 ریاست کتابخانه مرکزی کارشناس مسئول تهیه و توزیع منابع

 1391-1394 مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکزی اسناد دانشگاه معاونت کتاخانه مرکزی ومرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی ایران

م عضو کمیته تامین منابع کتابخانه مرکزی و تابعه دانشگاه علو

 پزشکی ایران

 1393 مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

نماینده کتابخانه دانشگاه در جلسات مجمع کتابخانه های بزرگ 

 کشور ) مکتب(

 1393 مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

عضو کمیته اجرایی همایش آسیب شناسی و آسیب زدایی جریان 

 اطالعات

 1393 میرئیس کمیته عل

عضو کمیته علمی همایش آسیب شناسی و آسیب زدایی جریان 

 اطالعات

 1393 رئیس کمیته علمی

 

 

 افتخارات دانشجویی

 سال معدل کل دانشگاه عنوان
 1379 97/18 زعلوم پزشکی تبری (در رشته ) مقطع کارشناسی 1376ورودی  دانشجوی رتبه اول

 1386 55/18 پزشکی ایرانعلوم  ارشد( ) مقطع کارشناسیدر رشته  1383ورودی  دانشجوی رتبه اول

 1400 27/19 پزشکی ایرانعلوم  دکتری(در رشته ) مقطع  1395ورودی  دانشجوی رتبه اول
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 آزمونهای زبان انگلیسی

 سال نمره سازمان برگزار کننده عنوان
 1393 61 وزارت بهداشت MHLEآزمون 

 

 دریافت شده تقدیرهای

 سال طاکنندهمقام اع عنوان
 1379 معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  رتبه ممتازی دانشجویان کتابداری پزشکی

ترویج فرهنگ کتابخوانی و اشاعه اطالعات 

 و پیشبرد اطالع رسانی

 1384 معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 1388 رانمعاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ای تشویق نامه

راه اندازی و استقرار نرم افزار و پورتال 

 کتابخانه

 1390 ی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی ایرانمدیریت کتابخانه مرکز

 1391 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران پروژه جابجایی مکان کتابخانه مرکزی

آموزش جستجو در منابع الکترونیکی به 

 اخالق پزشکی  PhDان دانشجوی

 1391 مدیریت کتابخانه مرکز ی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی ایران

 1391 ی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی ایرانمدیریت کتابخانه مرکز تشویق نامه

تدوین و تدریس رایانه و بانک های 

اخالق   PhDاطالعاتی به دانشجویان 

 پزشکی

 1392 و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی ایران یمدیریت کتابخانه مرکز

 1392 مدیریت امور عمومی معاونت پژوهشی همکاری با مدیریت امور عمومی

 1393 ی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی ایرانمدیریت کتابخانه مرکز تشویق نامه

همکاری در فرایند انتخاب و خرید کتاب 

 94-نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 1394 معاونت تحقیقات و فناوری

 1394 ی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی ایرانمدیریت کتابخانه مرکز تقدیرنامه 

اب به عنوان کارشناس برگزیده انتخ

 سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشورعلم

ریاست مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی وزارت 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

1397 

اب به عنوان کارشناس برگزیده انتخ

 سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشورعلم

ریاست مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی وزارت 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

1398 

سنجی ی در داوری پژوهش نامه علم همکار

و کسب رتبه الف مجله از طرف کمیسیون 

 نشریات وزارت علوم

 1399 سردبیر و مدیر مسئول پژوهش نامه علم سنجی
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 هاو کنگره هاشرکت در همایشها، سمینار

سازمان برگزار  عنوان

 کننده

تاریخ  مدت محل برگزاری

 برگزاری
آشنایی با بانک های اطالعاتی 

Ovid Technologies 

 24/4/83 یک روز دانشگاه علوم پزشکی ایران موسسه نسیم ایمان

بررسی آخرین تحوالت اطالع 

رسانی با نگاهی به دستاوردهای 

 نوین سیمرغ

 28/9/84 یک روز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شرکت نوسا

همایش معاونین توسعه مدیریت و 

منایع  دانشگاه های علوم پزشکی 

 ستقر در تهرانم

دانشگاه علوم پزشکی 

دانشگاه علوم  -تهران

 پزشکی ایران

 19/9/86 یک روز دانشگاه علوم پزشکی ایران

ریاست جمهوری،  چهارمین همایش بیولوژی اعتیاد

ستاد مبارزه با مواد 

دانشگاه علوم  -مخدر

 پزشکی ایران

 30/3/89 یک روز دانشگاه علوم پزشکی ایران

ی و اطالعاتی منابع الکترونیک

OVID & EBSCO 

 -موسسه نسیم ایمان 

 دانشیار

 89. 6/10 یک روز دانشگاه علوم پزشکی ایران

مرکز همایشهای بین المللی صدا و  شرکت نوسا ای نوساسیستم های فراکتابخانه

 سیما

 19/10/89 یک روز

بومی سازی استانداردهای حوزه 

 مدیریت اطالعات

کتابداری و  نانجم

شرکت  -انیاطالع رس

 پارس آذرخش

کتابخانه ملی جمهوری اسالمی 

 ایران

 29/10/89 یک روز

استانداردها و پروتکل ها : بستر 

 پیاده سازی شبکه های اطالعاتی

کتابخانه ملی جمهوری اسالمی  شرکت پارس آذرخش

 ایران

 1/12/90 یک روز

جستجوی معنایی و  نیاز به 

ساختارهای جدید اطالعاتی 

(FRBR , RDA) 

کتابخانه ملی جمهوری اسالمی  شرکت نوسا

 ایران

 3/12/90 ساعت 4

گردهمایی دوره ای روسای کتابخانه 

ها و مراکز تامینمنابع الکترونیک 

 دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 4/9/92 ساعت  8 دانشگاه علوم پزشکی تهران وزارت بهداشت 

 Clinicalسمینار آموزشی مجموعه 

key 

–وزارتبهداشت

 کترزسیستمشر

 9/2/93 ساعت 8 هتل اسپیناس

 Mosby’sسمینار آموزشی 

nursing consult, skills , 
clinical key 

–وزارتبهداشت

 شرکترزسیستم

 9/2/93 ساعت 5 هتل اسپیناس

سمینار اموزشی مجموعه 

ELSEVIER 

معاونت تحقیقات و 

فناوری وزارت 

سالن اجالس داشنگاه علوم 

 زشکی تهرانپ

 19/3/93 ساعت 8
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سازمان برگزار  عنوان

 کننده

تاریخ  مدت محل برگزاری

 برگزاری
شرکت رز  -بهداشت

 سیستم

نسل نوین نرم افزارهای کتابخانه ای 

با معرفی سیستم یکپارچه مدیریت 

 کتابخانه و کتابخانه دیجیتال نیکا

 29/7/93 یک روز هتل سیمرغ شرکت پارس آذرخش

بررسی جایگاه پژوهشی ایران و 

معرفی ابزارهای جدید تولید علم ) 

 (Elsevierامکانات محصوالت 

–ت بهداشت وزار

 شرکت رز سیستم 

 5/8/93 یک روز هتل سیمرغ

نخستین همایش ملی کتابخانه ها و 

مراکز اطالع رسانی دانشگاه های 

علو پزشکی : آسیب شناسی و 

 آسیب زدایی جریان اطالعات

دانشگاه علوم پزشکی 

 شهید  بهشتی

 28/8/93و  27 دو روز دانشگاه علوم پزشکی شهید  بهشتی

نشگاه علوم پزشکی داپژوهشگران 

 ایران 

 17/1/94و18 دو روز مرکز همایش های رازی علوم پزشکی ایران

 24/1/94و25 دو روز کتابخانه مرکزی علوم پزشکی ایران Proquestکارگاه آموزشی 

آشنایی با منابع الکترونیکی و بانک 

 Ovidهای اطالعاتی 

 27/7/94 یک روز کتابخانه مرکزی علوم پزشکی ایران

لش ها و فرصت های مدیریت چا

 ترجمان دانش

 28/9/94 یک روز  مرکز همایش های رازی علوم پزشکی ایران

پنجمین همایش کارشناسان علم 

سنجی دانشگاه های علوم پزشکی 

 کشور

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات و 

انتشارات علمی 

 وزارت بهداشت

تا  18/12/94 ساعت 16 دانشگاه علوم پزشکی ایران

19/12/94 

هفتمین همایش روسای ادارات و 

کارشناسان علم سنجی دانشگاه های 

 علوم پزشکی کشور

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات و 

انتشارات علمی 

 وزارت بهداشت

 23/11/95 ساعت 8 وزارت بهداشت

سومین کنگره ساالنه متخصصان 

 علوم اطالعات ایران

انجمن کتابداری و 

 اطالع رسانی پزشکی

لغایت  14/8/96 روز 2 انه ملی ایرانکتابخ

15/8/96 

هشتمین همایش روسای ادارات و 

کارشناسان علم سنجی دانشگاه های 

 علوم پزشکی کشور

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات و 

انتشارات علمی 

 وزارت بهداشت

 17/10/97 ساعت 8 وزارت بهداشت
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 ی تخصص پژوهشییا دوره های آموزشی  ها،کارگاه شرکت در

 زمان طول دوره برگزاری محل عنوان
 27/9/78 ساعت 8 پزشکی تبریز مدانشگاه علو آموزش مدالین

دانشکده داروسازی دانشگاه  آموزش نرم افزار پارس آذرخش

 علوم پزشکی تبریز

 1379 ماه 3

ICDL 1384 ساعت 130 دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 13/11/84و12 ساعت 16 دانشگاه علوم پزشکی ایران مقاله نویسی

دوره کوتاه مدت کتابداری و 

 اطالع رسانی پزشکی

 1385 ساعت 40 دانشگاه علوم پزشکی ایران

، علم ISIموسسه اطالعات علمی 

 سنجی و نمایه اسنتادی علوم

کتابخانه ملی جمهوری اسالمی 

 ایران

 15/9/86 ساعت 8

Ebrary  دانشگاه  –شرکت نسیم ایمان

 علوم پزشکی ایران

 th May 2010 18 روز یک

 30/7/90تا  11/7/90 ساعت 20 دانشگاه علوم پزشکی تهران ساختمان و تجهیزات کتابخانه

( : فهرست 1سازماندهی منابع )

 نویسی توصیفی

 11/90/ 30تا  6/10/90 ساعت 18 دانشگاه علوم پزشکی تهران

(: فهرست 2سازماندهی منابع )

 نویسی موضوعی

 11/90/ 30تا  6/10/90 ساعت 18 تهراندانشگاه علوم پزشکی 

(: فهرست 3سازماندهی منابع )

 رده بندی

 15/2/91تا  1/2/91 ساعت 18 دانشگاه علوم پزشکی تهران

(: فهرست 4سازماندهی منابع )

 نویسی رایانه ای

 25/4/91تا  1/4/91 ساعت 18 دانشگاه علوم پزشکی تهران

علم سنجی  اداره انتشارت و کارگاه مرور سیستماتیک

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 91/ 22/3و 21 ساعت 11

 12/91 /5تا  15/11/91 ساعت 16 دانشگاه علوم پزشکی تهران جستجو در موتورهای جستجو

 22/7/91تا  18/6/91 ساعت 18 دانشگاه علوم پزشکی تهران مدیریت نشریات ادواری

 22/7/91تا  18/6/91 اعتس 18 دانشگاه علوم پزشکی تهران کتابخانه دیجیتال

 5/12/91تا  15/11/91 ساعت 18 دانشگاه علوم پزشکی تهران خدمات مرجع دیجیتال

حفاظت و نگهداری مواد 

 کتابخانه

 5/12/91تا  15/11/91 ساعت 18 دانشگاه علوم پزشکی تهران

An Introduction to 

English  سطح یک 
 25/4/91تا  1/4/91 ساعت 20 دانشگاه علوم پزشکی تهران

An Introduction to 

English   دوسطح 
 25/4/91تا  1/4/91 ساعت 20 دانشگاه علوم پزشکی تهران

آشنایی با ائتالف کاکرین و 

 فرایندهای مرور سیستماتیک

 –گروه اسکیزوفرنیای کاکرین 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 14/10/92 ساعت 8
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 زمان طول دوره برگزاری محل عنوان
آموزی بانک اطالعاتی زبا

Clinical Key 

 28/11/92 ساعت 4 ایرانانشگاه علوم پزشکی د

مرکز توسعه و هماهنگی  Clinical Keyمجموعه منابع 

اطالعات و انتشارات علمی 

 وزارت بهداشت

 10/2/93تا  9/2/93 ساعت 12

Elsevier workshop Train 
the Trainers of Iran 

MOH 

مرکز توسعه و هماهنگی 

اطالعات و انتشارات علمی 

 شتوزارت بهدا

 20/2/93تا  19/2/93 ساعت 12

Clinical Key 28/3/93 ساعت 4 دانشگاه  علوم پزشکی ایران 

Up to date 21/3/93 ساعت 4 دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 11/4/93 ساعت 4 دانشگاه علوم پزشکی ایران Mendeleyمدیریت مراجع 

سومین کارگاه آموزشی 

تخصصی فرایند تامین منابع 

دانشگاه های علوم الکترونیک 

 پزشکی کشور

 18/4/93 ساعت  8 وزارت بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی شهید  دیجیتال سازی منابع پزشکی

 بهشتی

 28/8/93و27 ساعت 8

سومین کارگاه آموزشی 

د تامین منابع تخصصی فراین

های علوم الکترونیک دانشگاه

 پزشکی کشور

معاونت تحقیقات وفناوری 

گاه علوم دانش–وزارت بهداشت 

 پزشکی تهران

 4/9/93 ساعت  8

 5/11/93 ساعت  4  دانشگاه علوم پزشکی ایران  تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه 

های آموزش مدرس مجموعه

ISI ,Proquest 

معاونت تحقیقات و فناوری 

 وزارت بهداشت 

 25/1/94 ساعت 16

آشنایی با منابع الکترونیک و 

 OVIDبانک های اطالعاتی 

دانشگاه علوم  -سیم ایمانن

 پزشکی ایران 

 27/7/94 ساعت  8

مرجع نویسی و آشنایی با نرم 

 Endnoteافزار 

اداره علم سنجی و انتشارات 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 4/9/94 ساعت 5

روش شناسی پژوهش در 

 مقاالت علوم پزشکی

کارگروه آموزش و 

 توانمندسازی وزارت بهداشت

 19/12/94ایت لغ 18/12/94 روز 2

کمیته تحقیقات دانشجویی  ISIجستجوی پیشرفته 

دانشکده مدیریت و اطالع 

 رسانی پزشکی )ایران(

 28/7/95 ساعت 4

دانشگاه علوم کتابخانه مرکزی  مرور نظام مند

 پزشکی ایران

 3/9/95 روز 1
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 زمان طول دوره برگزاری محل عنوان
مرور نظام مند و متاآنالیز ) 

توانمندسازی دانشجویان 

 تحصیالت تکمیلی(

امور آموزشی و مدیریت 

تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

 21/4/96تا  17/4/96 ساعت 8

پروپوزال نویسی ) توانمندسازی 

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی(

مدیریت امور آموزشی و 

تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

 21/4/96تا  17/4/96 ساعت 8

مقاله نویسی ) توانمندسازی 

 یان تحصیالت تکمیلی(دانشجو

مدیریت امور آموزشی و 

تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

 21/4/96تا  17/4/96 ساعت 8

 روش تحقیق کیفی

)توانمندسازی دانشجویان 

 تحصیالت تکمیلی(

مدیریت امور آموزشی و 

تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

 21/4/96تا  17/4/96 ساعت 8

منابع الکترونیک با  جستجوی

 تاکید بر علم سنجی

 12/7/96 روز 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 20/7/96لغایت  18/7/96 روز 3 دانشگاه علوم پزشکی ایران مرور نظام مند

گران در ترجمان نقش واسطه

 دانش با محوریت سالمت

دانشکده مدیریت و اطالع 

 رسانی پزشکی ) ایران(

 1/9/96 ساعت 2

نظام مند و متاآنالیز ) دوره مرور 

 دوم(

 9/9/96لغایت  7/9/96 روز 3 دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشکده مدیریت و اطالع  تجزیه تحلیل تماتیک

 رسانی پزشکی ) ایران(

 22/9/96 ساعت 8

استراتژی جستجوی الکترونیک 

 برای مطالعات مرور سیستماتیک

 9/12/96لغایت  8/12/96 روز 2 دانشگاه علوم پزشکی ایران

نمایه سازی مجله های علمی در 

 پایگاه های اطالعای بین المللی

 12/12/96 روز 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشکده مدیریت و اطالع  انتخاب آزمون های مناسب

 رسانی پزشکی ) ایران(

 13/9/97 ساعت 4

کاربرد آمار در علوم اطالعات و 

 کتابداری

گاه علوم دانشکتابخانه مرکزی 

 پزشکی ایران

 1/4/98 ساعت 7

در علم سنجی و   spssکاربرد 

 وب سنجی

دانشگاه علوم کتابخانه مرکزی 

 پزشکی ایران

 13/5/98 ساعت 8

روشهای افزایش شانس مقاله 

 برای پذیرش

دانشکده مدیریت و اطالع 

 رسانی پزشکی ) ایران(

 22/8/98 ساعت 3

ایجاد و اصالح پروفایلهای 

های ها و دانشگاهشکدهعلمی دان

 علوم پزشکی

مرکز توسعه و هماهنگی 

اطالعات و انتشارات علمی 

 وزارت بهداشت

 7/11/98 ساعت 8



 ریسادات رزمگ میمر یاو حرفه یتخصص ،یلیسوابق تحص

 

19 
 

 زمان طول دوره برگزاری محل عنوان
IELS Writing task  دانشکده مدیریت و اطالع

 رسانی پزشکی

 18/4/99 ساعت 3

احتمال  راهکارهای افزایش

پذیرش مقاالت در ژورنالهای 

 معتبر

دانشکده مدیریت و اطالع 

 سانی پزشکیر

 8/10/99 ساعت 3

Covid-19 pandemic and 
higher education in 

Canada 

دانشکده مدیریت و اطالع 

 رسانی پزشکی

 2020نوامبر 30 ساعت 4

دانشکده مدیریت و اطالع  اخالق در پژوهش

 رسانی پزشکی

 2/6/99 ساعت 4

سنجش و ارزیاب  مکنسرسیو

فناوری و نوآوری در ایران:  علم

 و راهکارها مسائل

مرکز تحقیقات و سیاست علمی 

 کشور

 25/6/99 ساعت 2

دانشکده مدیریت و اطالع  روش تدریس

 رسانی پزشکی

 31/6/99 ساعت 5

 6/7/99 ساعت 3  چگونه مقاله بنویسیم

سامانه کارگاه های دانشگاه  چگونه مقاله منتشر کنیم

 علوم پزشکی ایران

 7/7/99 ساعت 3

 6/5/1400 ساعت 2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز لعات مروریآشنایی با انواع مطا

 

  به عنوان کارشناس برنامه ) صدا و سیمایجمهوری اسالمی ایران( حضور در رسانه

 زمان برگزارکننده موضوع
شبکه سالمت  صدا و سیمای  انتخاب کتاب: معرفی کتابهای مناسب در حوزه دیابت

استدیو  -جمهوری اسالمی ایران

 جمجام  5

 1395مرداد 

 شرکت در ژورنال کالبهای تخصصی

 زمان برگزارکننده عنوان
A scoping review of competencies for editors of 

biomedical journals 
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

11/12/97 

Visual traffic sweeps  کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم

 ی ایرانپزشک

16/9/96 

Health information seeking and technology use 
among veterans with spinal cord injuries and 

disorders 

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

4/9/96 
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 زمان برگزارکننده عنوان
Demonstrating the financial impact of clinical 

libraries: a systematic review 
ه تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم کمیت

 پزشکی ایران

14/9/96 

The electronic library  کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم

 پزشکی ایران

7/10/95 

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم  وضعیت انتقال و ترجمان دانش در مراکز تحقیقاتی

 پزشکی ایران

5/8/95 

Predatory open access: a longitudinal study of article 
volumes and market characters 

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

27/9/96 

The future of scholarly communication or academic 
dumping ground? A review 

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

30/8/97 

 26/6/99 دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی بر تحقیقات و عملکرد اطالعات  Covid-19ر همه گیری تاثی

 

 شرکت در دوره های عمومی

 زمان طول دوره محل برگزاری عنوان
سازمان مدیریت و برنامه ریزی  آیین نگارش و مکاتبات اداری

 کشور

 28/11/84 ساعت 24

ریت و برنامه ریزی سازمان مدی مدیریت کیفیت جامع

 کشور

 3/7/85تا  26/6/85 ساعت 12

سازمان مدیریت و برنامه ریزی  سیره نبوی

 کشور

 29/10/85تا  21/10/85 ساعت 24

سازمان مدیریت و برنامه ریزی  امر به معروف و نهی از منکر

 کشور

 8/4/86تا  6/4/86 ساعت 24

خالصه سازی متون مکاتبات و 

 نوشته های اداری

ن مدیریت و برنامه ریزی سازما

 کشور

 16/6/86تا  14/6/86 ساعت 12

سازمان مدیریت و برنامه ریزی  نمازشناسی

 کشور

 21/10/86تا  19/10/86 ساعت 14

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم  تکنولوژی آموزشی

 پزشکی ایران

 27/1/87 ساعت 16

 25/5/90 تا 1/5/90 ساعت 6 دانشگاه علوم پزشکی ایران تفکر نقادانه

آشنایی با انجام کار وشیوه های 

 دورکاری و قوانین و مقررات آن

 25/5/90تا  1/5/90 ساعت 8 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 25/5/90تا  1/5/90 ساعت 8 دانشگاه علوم پزشکی ایران (1مصرف بهینه منابع )

نقش نماز در نجات و سعادت 

 انسان

 22/7/91تا  18/6/91 ساعت 8 دانشگاه علوم پزشکی ایران
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 زمان طول دوره محل برگزاری عنوان
 25/4/91تا  1/4/91 ساعت 8 دانشگاه علوم پزشکی ایران کار تیمی و گروهی

 5/12/91تا  15/11/91 ساعت 16 دانشگاه علوم پزشکی ایران بهبود فرایندهای کاری

 5/12/91تا  15/11/91 ساعت 12 دانشگاه علوم پزشکی ایران رتهای ارتباط موثرامه

استراتژیک  کارگاه تدوین برنامه

 دانشگاه 

 5/11/93 ساعت  8 دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 

 تجارب حرفه ای

اینجانب با استعانت از خداوند متعال در اواخر دوره تحصیل مقطع کارشناسی به پیشنهاد یکی از اساتید گروه کتابداری و اطالع 

ماه  7دانشکده داروسازی دعوت به کار شدم و به مدت  رسانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای پروژه مکانیزاسیون کتابخانه

کتابخانه کنگره به نرم افزار  CD-MARCدر کتابخانه مذکور مشغول به کار شدم. انتقال اطالعات از  79تا دی ماه  79از تیرماه  

ابی و امانت منابع از اهداف بازیسرعت و یکدستی در به منظور تهیه بارکد کتابها کتابخانه و تکمیل اطالعات رکورد منابع برای 

در بخش آموزش انستیتو ایزایران شعبه تبریز برای  80پروژه مذکور بود. پس از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی، در سال 

ماه مشغول به کار شدم. ویراستاری مجله داخلی موسسه )ستاک( و شرکت در امور پژوهشی پروژه راه اندازی شبکه  4مدت 

 از امور انجام شده در دوره مذکور می باشد. ،سسهفیبر نوری مو

در دانشگاه علوم پزشکی ایران استخدام رسمی شدم و در بخش خدمات فنی کتابخانه مرکزی مشغول به کار شدم.  81در سال 

در بخش خدمات فنی به منظور یکدستی امور فنی بر اساس خط مشی و سیاست های کتابخانه، دستنامه تخصصی فهرست 

به صورت داوطلبانه با شورای کتاب کودک برای تدوین فرهنگنامه کودک و نوجوان و دیگر  82ی را تدوین نمودم. سال نویس

سال فعالیت  3فعالیت های مرتبط در جهت رشد و اعتالی فرهنگ کتابخوانی برای کودکان کشور همکاری داشتم. پس از حدود 

. حضور منتقل شدمبخش مرجع و اطالع رسانی کتابخانه  ی کسب تجربهبه درخواست خود برا ,در بخش خدمات فنی دانشگاه

در بخش مرجع فرصتی برای تجربه مهارتهای ارتباطی و تخصصی با کاربران کتابخانه و نیز آموزش مراجعه کنندگان بود. پس 

نابع )سفارش کتابها، سال حضور در بخش مرجع به پیشنهاد ریاست وقت کتابخانه برای مسئولیت بخش تهیه و توزیع م 1از 

در بخش مذکور شروع به کار نمودم. بخش سفارشات جنبه دیگری  85مجالت و بانکهای اطالعاتی( انتخاب شدم و در سال 

از فعالیت های تخصصی شامل انتخاب و گزینش منابع  به همراه مدیریت مالی مجموعه بود که تجربه ارتباط با فراهم کنندگان, 
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تشکیل کمیته تامین کتابخانه به جهت تعامل رسمی و تخصصی با . تخصصی را به اینجانب منتقل نمودکارگزاران و ناشران 

یکی از پیشنهادات اینجانب  با هدف انتخاب منابع اطالعاتی مناسب و مدیریت بهینه منابع مالیسایر بخشهای مرتبط کتابخانه 

پذیرفت . ل فعالیت بنده در آن بخش به شکل منظمی انجام میسا 5برای بهبود روند تامین منابع اطالعاتی بود که در طول 

ارتباط با سایر بخش های کتابخانه و ارائه پیشنهاد پیوند منابع در محمل های مختلف در نرم افزار به گونه ای که کاربر بهترین  

دانشگاه علوم پزشکی ایران در  89 استفاده را از منابع  داشته باشد، از دیگر فعالیت های قابل ذکر بنده بوده است. در سال

دانشگاه علوم پزشکی تهران ادغام شد و به همین دلیل نرم افزارهای کتابخانه های دانشگاه یکسان سازی شد. به این منظور 

برای کل مجموعه های کتابخانه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران، نرم افزار کتابخانه ای پارس آذرخش انتخاب شد .این انتخاب 

تیجه بررسی تخصصی گروهی در قالب جلسات متعدد بود که بنده نیز یکی از اعضای گروه تخصصی برای گزینش نرم افزار ن

بودم. فعالیت جهت ویرایش برخی ویژگی های نرم افزار و همکاری جهت تغییر و بهینه سازی پورتال کتابخانه دانشگاه از دیگر 

مدیریت جابجایی منابع برای انتقال به ساختمان  ،پیشنهاد ریاست وقت کتابخانهبه  91فعالیت های بنده بوده است. در سال 

متری واقع در طبقه سوم ساختمان دانشکده پیراپزشکی به ساختمانی  1000جدید کتابخانه را بر عهده داشتم و کتابخانه از فضای 

وهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و از سوی معاونت پژ 91طبقه  در همان پردیس منتقل گشت. در سال  11مستقل در 

مدیریت  کتابخانه به عنوان معاون کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه منصوب شدم و به مدت سه سال در سمت اجرایی 

مذکور تمام تالش خود را جهت  ارتقاء کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه بکار گرفتم. از آنجا که یکسال از معاونت 

ب در دوران ادغام دانشگاه ایران در دانشگاه علوم پزشکی تهران سپری شد ، تعداد کتابخانه های اقماری دانشگاه به حدود اینجان

کتابخانه رسیده بود که این موضوع نیاز به گسترش ارتباط با کتابخانه ها ، تعامل الزم به منظور حل مسائل مرتبط ، برگزاری  60

ن دانشگاه و نظارت بر روی اصالح مشکالت نرم افزار کتابخانه و پورتال داشت که هدایت آن جلسات هم اندیشی با کتابدارا

 توسط اینجانب صورت گرفت.

از آنجا که به عقیده اینجانب دوره کارآموزی و کارورزی نقش مهمی در ارتقاء توانمندی دانشجویان رشته کتابداری و اطالع  

کتابخانه ها دارد و سبب تجربه آموختنی ها در عرصه عمل می باشد ، کنترل جدی رسانی پزشکی به عنوان سرمایه های آتی 

بر این امور داشتم. اجرای جلسات انتقال دانش به منظور ایجاد روحیه همبستگی بین همکاران کتابدار و انتقال دانش از جمله 

اختار فیزیکی جدید کتابخانه پیشنهاد استقرار گیت اموری بود که به پیشنهاد اینجانب در کتابخانه برگزار گردید. با توجه به س
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در درگاه ورودی و درب های هر سالن توسط اینجانب به معاونت محترم پژوهشی دانشگاه ارائه گردید. استقرار گیت و نصب 

 دوربین می توانست کنترل فیزیکی در طبقات را حذف نموده و پرسنل تخصصی حاضر در سالن ها به جهت انجام کارهای

و برای  گیت ورودی کتابخانه نصب گردید، مارده شوند. بر اساس این پیشنهادکار گتخصصی تر در بخش های مختلف به

تدوین  کارکنان کتابخانه بر اساس رهنمودهای ایفال،تدوین منشور اخالقی کاربران و  استقرار دوربین ها جانمایی انجام شد.

به منظور ارتقاء کیفی خدمات کتابخانه مرکزی و اقماری، بخانه های دانشگاه شاخص ها و استاندارهای ارزیابی خدمات کتا

مذاکره با نماینده وزیر می باشند. تالش های قابل ذکر بنده جمله از آنها، دستورالعمل وجین و پیگیری مراحل تصویبتدوین 

جامعیت مجموعه و تبدیل کتابخانه به  بهای منتشره پزشکی کشور به منظورامحترم ارشاد جهت کسب نسخ اهدایی از تمامی کت

به هیات  وری اسناد تاریخی مربوطشنهاد ایجاد مرکز اسناد دانشگاه و گردآپیو ارائه  مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم پزشکی

)مکتب(،  کتابخانه تاثیر گذار کشور 7انتخاب کتابخانه دانشگاه به عنوان یکی از از امور قابل ذکر می باشد. امنای دانشگاه 

شرکت در جلسات مربوط به  توسعه پورتال مشترک منابع ، تبادل منابع و عضویت واحد یکی دیگر از افتخارات دوره تصدی 

سمت اجرایی بنده می باشد. برنامه ریزی منظم به منظور آموزش کارکنان و نیز هماهنگی با بخش آموزش مداوم وزارت 

از بانک های اطالعاتی به منظور کمک به  متخصصان علوم پزشکی در بهبود استفاده  بهداشت برای برگزاری دوره های استفاده

در ایجاد و راه اندازی دفتر مرور سیستماتیک دانشگاه  93از منابع ذکر شده از دیگر امور انجام شده می باشد. اینجانب در سال 

فعالیت هم اکنون در مرحله طراحی سایت می باشد. بنا  . اینی کتابداران نیز فعالیت داشته امبه عنوان سرگروه کارگروه تخصص

بر عالیق شخصی همواره با دفتر نشریات دانشگاه همکاری داشته ام و جهت بهبود امور تخصصی مجالت گام برداشته ام .در 

ر بخش علم اینجانب تصمیم به فعالیت د حسب سیاست های دانشگاه معاونت کتابخانه به فرد دیگری واگذار گردید و 94سال 

امور تخصصی از جمله کنترل پروفایل محققین دانشگاه، آموزش مشغول انجام در این بخش سال  5سنجی دانشگاه گرفتم و 

در سال و  شدماعضای هیات علمی برای مدیریت پروفایل های پژوهشی، مدیریت سامانه تشویق مقاالت و موارد مرتبط دیگر 

سامانه به صورت رسمی راه اندازی و مورد  95ات علمی را به عهده گرفتم و سال مدیریت سامانه علم سنجی اعضای هی 94

که در این مدت با توجه به عملکرد مثبت در اعتالی فعالیتهای تخصصی علم سنجی، سامانه علم  بهره برداری قرار گرفت

ماهنگی انتشارات علمی از سوی مدیریت توسعه و ه بار 3سنجی اعضای هیات علمی و برگزاری کارگاه های تخصصی، 

. از آنجا که همواره یکی از دغدغه های بنده عدم معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مورد تقدیر و تشویق قرار گرفتم

، یکی از پیشنهادات اینجانب در این حوزه ، پیشنهاد تشکیل مرکز انک های اطالعاتی پزشکی بوده استاستفاده مناسب از ب
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آموزش متخصصان خصوصاً اعضای بالینی دانشگاه ها می باشد که این موضوع  به  دفتر توسعه و هماهنگی  آموزش مدرسین و

در مقطع دکتری تخصصی دانشکده مدیریت و  95در سال . است اطالعات و انتشارات علمی وزرات بهداشت ارائه گردیده

طول دوره تمام تالش . در شدم محترم گروه کتابداریو مشغول کسب دانش و تجربه از اساتید  پذیرفته اطالع رسانی پزشکی

ممتاز در  به عنوان دانشجوی 22/19 کل با معدل 1400سال  خود را انجام امور آموزشی و پژوهشی به نحو عالی نمودم و در

 ورودی فارغ التحصیل شدم.

 

 

 


