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سوابق کاری و اجرایی :
شروع کاراز سال 1366در معاونت پژوهشی وراه اندازی کتابخانه مرکزی دانشگاه
 فعالیت در بخش مرجع و امانت کتابخانه مرکزی تا کنونفعالیت در بخش فراهم آوری منابع کتابخانه تا کنون مسئول خرید منابع کتابخانه از طریق نمایشگاه های بین المللی کتاب اردیبهشت و آبان ماهمسئول خرید منابع جهت مراکز ودر خواستهای مراکز در صورت نیاز مراکز از انتشارات معتبر شرکت در جشنواره های پژوهشی و دریافت لوح تقدیراز مسئولین شرکت در امتحانات بورد تخصصی و فوق تخصصی وزارت بهداشت جهت برگزاری امتحانات بورد راه اندازی کتابخانه شعبه بین الملل در قشم و آموزش به کتابدار آن واحد در سال 1386 راه اندازی کتابخانه پزشکی در شهرستان یزد در سال 1378 راه اندازی و تهیه منابع کتابخانه پزشکی کرمان در سال 1375 -مسئول تهیه و جمع آوری منابع امتحانات بورد -همکاری و راه اندازی کتابخانه آزمایشگاه جامع و آموزش کتابدار آن واحد

 عضو انجمن کتابداری علوم پزشکی ایران -شرکت و حضور در جلسات انجمن در صورت نیاز

فعالیت های علمی و پژوهشی :
 همکاری در اجرای طرح های پژوهشی 1378و 1383 همکاری در طرح تحقیقاتی" نمایه نامه طرح های تحقیقاتی کتابخانه مرکزی" از سال 1365 -1383 همکاری در طرح تحقیقاتی" ارائه الکترونیک و تدوین پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی"در سال 1390
همکار اصلی در طرح پژوهشی به عنوان " طراحی مدل ارتقای مشارکت مردمی و همکاری بین بخشی درعرصه سالمت " در تابستان سال 1394
 ابالغ در سال  1393به عنوان " مسئول بخش مرجع کتب فارسی و التین و نظارت بر امور سالنمطالعه از مدیر کتابخانه مرکزی دکتر سیروس مومن زاده
 مسئول پیگیری امور اجرایی همایش کتابداری " آسیب شناسی و آسیب زدایی جریان اطالعات " در سال1393

رزومه علمی  :مقاالت
ترجمه  3عنوان مقاله در نشریه کتابداری کاپا/ترجمه و گردآوری  11عنوان مقاله در نقل و نقد
عنوان مقاله  :انواع اسکنر و کاربرد آن در نشریه اخبار دانشگاه شماره  4پاییز 84
عنوان مقاالت  :معرفی کتاب  :کارایی مدیر کتابخانه – تربیت کننده کارامد کتابخانه

خدمات منابع مجازی –تصویر و جایگاه کتابدار – منابع الکترونیکی و توسعه مجموعه کتابخانه -فهرست نویسی
کتاب با استفاده از قواعد آنگلو امریکن – دوره نهم شماره یک
عنوان ترجمه مقاله  :فهرست برخی از کتابخانه های مهم ایران و جهان در نشریه اخبار دانشگاه پاییز 1383
عنوان ترجمه مقاله  :قدیمی ترین فرهنگ ایرانی دو زبانه در نشریه کاپا دوره یازدهم ،شماره 1
عنوان ترجمه مقاله  :معرفی کتاب سن دیه گو  :در نشریه کاپا دوره یازدهم شماره 6
عنوان ترجمه مقاله  :کارایی مدیر کتابخانه دوره نهم شماره یک نشریه کاپا
عنوان ترجمه مقاله  :اصول گزارش نویسی دوره دهم شماره  3نشریه کاپا
عنوان ترجمه مقاله :شماره استاندارد بین المللی دوره دهم  ،شماره  ،6تابستان 78
-1عنوان مقاله " :کسب اطالعات بیمار محور در بیماران قلبی عروقی شرکت کننده در برنامه توانبخشی  :یک
تحلیل محتوی کیفی  " .دوره اول شماره زمستان 93شماره استاندارد بین المللی  2383-434مجله
پژوهشی در پرستاری
 -2پوستر " :کسب اطالعات بیمار محور در بیماران قلبی عروقی شرکت کننده در برنامه توانبخشی  :یک تحلیل
محتوی کیفی  " .در هجدهمین کنگره سالیانه طب فیزیکی توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران در آذر ماه
.1393
 -3تعیین ارتباط هوش هیجانی در رفتار مراقبتی در پرستاران .
1- Iranian red crescent medicine journal ( the motivation of Iranian patient
with cardiovascular diseases for health information seeking. ( Iranian red
crescent medicine journal : ID 23036
2- Family caregivers experience of stroke recovery among older adult living in
)iran : a qualitatives study .( Iranian red crescent medicine journal ID: 27686
3- Family caregivers experience of activities of daily living handling in older
adult with stroke: Scandinavian journal of caring science .(ID: scs- 2010)0230

دوره های آموزشی گذرانده شده :
ساعات آموزشی ( ساعات کالسهای عمومی  419ساعت و ساعات کالسهای شغلی  1198ساعت )
مجموع  1693 :ساعت)
 ساعات آموزشی قبل از  )538( 1379ساعت در سال  1378شغلی -فن آوری اطالعات ()ICDL

( )130ساعت در سال  1384شغلی

 -دوره کتابداری تکمیلی

( )80ساعت در سال  1384شغلی

 راهکار های استفاده از مابع تخصصی (  )30ساعت در سال  1386شغلی -فراهم آوری منابع کتابخانه

(  )20ساعت در سال  1387شغلی

 تحلیل داده ها با نرم افزار  )30 ( spssساعت در سال  1388شغلی اصول و مبانی مدیریت کتابخانه (  )12ساعت در سال  1389شغلی -مدیریت زمان

( )4ساعت در سال  1389شغلی

 سازماندهی منابع الکترونیکی (  )20ساعت در سال  1390شغلی اخالق حرفه ای برای کتابداران (  )12ساعت درسال  1390شغلی -پژوهشهای سازمانی

(  )12ساعت در سال  1390شغلی

 -نشریات الکترونیکی

( )35ساعت در سال  1391شغلی

 -مرجع شناسی التین پزشکی

(  )12ساعت در سال  1391شغلی

 روش های نمایه سازی نوین (  ) 8ساعت در سال  1391شغلی آموزش نرم افزار مقاالت علمی  )15( END NOTEساعت در سال  1392شغلی راهکار های استفاده از منابع تخصصی (  )30ساعت در سال  1393شغلی -روش تحقیق در کتابداری

(  )12ساعت در سال 1394

 دسترسی به کتب الکترونیکی پزشکی در وب (  )6ساعت در سال 1394 آشنایی با شاخص های علم سنجیتقدیر نامه ها و تشویقی ها:

(  )12ساعت در سال 1394

تقدیر نامه در جشنواره پژوهشی دانشگاه در سال 1385از مدیر روابط دانشگاهی و امور بین الملل
سمینار ها( دکتر حسن فضلی)
تقدیر نامه جهت برگزاری کردن امتحانات بورد تخصصی و فوق تخصصی در شهریور سال  1385از رییس
دانشگاه دکتر زالی
تقدیر نامه جهت خرید منابع از نمایشگاه بین المللی کتاب از معاون پژوهشی دانشگاه دکتر خالق نژاد در سال
.1386
تقدیر نامه جهت هشتمین جشنواره پژوهشی در سال  1386از دکتر محمد رحمتی رودسری معاون پژوهشی
دانشگاه .
تقدیر نامه جهت شرکت در برگزاری شصت و دومین بورد تخصصی و فوق تخصصی در مرداد  1387از مشاور
وزیر و دبیر شورای آموزش پزشکی از دکتر محمد علی محققی.
تقدیر نامه جهت برگزاری بورد و فرایند تهیه منابع در نمایشگاه بین المللی کتب در سال  1387از رییس
کتابخانه دکتر سیروس مومن زاده
تقدیر نامه جهت برپایی غرفه های نهمین جشنواره پژوهشی در سال  1387از معاون پژوهشی دانشگاه دکتر
رحمتی رودسری
تقدیر نامه در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب در اردیبهشت  1388از معاون پژوهشی دانشگاه دکتر
رحمتی رودسری
تقدیر نامه جهت برپایی غرفه های دهمین جشنواره پژوهشی در سال  1388از معاون پژوهشی دانشگاه دکتر
رحمتی رودسری
تشویق نامه جهت بازدید از کتابخانه های تابعه و ارزشیابی بر اساس چک لیست و ارائه نهایی دانشگاه در سال
 1389از مدیر کتابخانه دکتر مومن زاده
تشویق نامه جهت همکاری مستمر در تدوین نیاز سنجی آموزشی کتابداران در سال  1390از مدیر کتابخانه
مرکزی دکتر مومن زاده
تقدیر نامه جهت نمایشگاه بین المللی کتاب در اردیبهشت سال 1390
تقدیر نامه جهت بیست و پنجمین نمایشگاه کتاب در اریبهشت سال  1391ازرییس کتابخانه دکتر ایاد بهادری
تقدیر نامه جهت سیزدهمین جشنواره پژوهشی در سال  1391از رییس کتابخانه مرکزی دکتر ایاد بهادری
تقدیر نامه جهت شرکت در بیست و هشتمین دوره امتحانات بورد تخصصی و فوق تخصصی در شهریور 1391
تشویق نامه جهت چهاردهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه در سال  1392از مدیر کتابخانه مرکزی دکتر بهادری

تشویق نامه جهت چهاردهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه در سال 1392از معاون پژوهشی دانشگاه دکتر
رحمتی رود سری
تشویق نامه در راستای برگزاری شایسته پانزدهمین جشنواره پژوهشی سال  1393از دکتر افشین زرقی معاون
تحقیقات و فن آوری دانشگاه
تشویق نامه جهت سازماندهی خرید کتب در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب در اردیبهشت 1393
از مدیر کتابخانه دکتر سیروس مومن زاده
تشویق نامه جهت برپایی و برگزاری همایش ملی کتابخانه ها  :آسیب شناسی و آسیب زدایی جریان اطالعات در
آبان  1393از مدیر امور اداری و اجرایی معاونت تحقیقات و فن آوری آقای ملک پور
تشویق نامه جهت برپایی و برگزاری همایش ملی کتابخانه ها  :آسیب شناسی و آسیب زدایی جریان اطالعات در
آبان  1393از مدیر کتابخانه مرکزی دکتر سیروس مومن زاده
تشویق نامه جهت برگزاری شصت و یکمین آزمون گواهینامه تخصصی بورد در شهریور  1393از مدیر کتابخانه
مرکزی دکتر سیروس مومن زاده
تشویق نامه جهت خرید منابع کتابخانه و مراکز در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب در اردیبهشت
سال  1394از مدیر کتابخانه مرکزی دکتر سیروس مومن زاده
تشویق نامه جهت تالش وافر در ارائه خدمات خالصانه در کتابخانه و پیشبرد اهاف کتابخانه در سال  1394از
دکتر عباس حق پرست مدیر منابع علمی و کتابخانه مرکزی و اسناد
تشویق نامه جهت برگزاری شصت و دومین آزمون تخصصی و فوق تخصصی در شهریور  1394از دکتر عباس
حق پرست مدیر منابع علمی  ،کتابخانه مرکزی و اسناد
تقدیر نامه جهت سپاس از خدمات در خرید منابع کتابخانه و سایر مراکز در نمایشگاه های بین المللی کتاب در
اردیبهشت سال  1394از مدیر امور اداری و اجرایی معاونت تحقیقات و فن آوری

