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رزومه اجرایی
سوابق کاری و اجرایی

 کارشناس روابط عمومی دانشگاه از سال  1387تا سال 1384
 کارشناس کتابداری مدیریت منابع علمی ،کتابخانه مرکزی و اسناد از سال  1384تاکنون
 همکاری در بخش سازماندهی منابع
 همکاری در بخش مرجع
 شرکت در جشنواره های پژوهشی و دریافت لوح تقدیراز مسئولین
 همکاری در برپایی غرفه های جنبی جشنواره های پژوهشی و دریافت لوح تقدیر از مسئولین
 همکاری در خرید منابع کتابخانه از طریق نمایشگاه های بین المللی کتاب
 عضو انجمن کتابداری ایران
 همکاری در برگزاری پنجاه و سومین دوره ازمون گواهینامه – دانشنامه تخصصی و بیستمین دوره
آزمون دانشنامه فوق تخصصی سال  1385و دریافت لوح تقدیر از دکتر علیرضا زالی رئیس
دانشگاه
 مسئول دبیرخانه اولین همایش ملی کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی دانشگاههای علوم پزشکی
کشور  :آسیب شناسی و اسیب زدایی جریان اطالعات و دریافت لوح تقدیر از دکتر افشین زرقی
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و رئیس همایش
 همکاری در ارزشیابی سالیانه کتابخانه های تابعه دانشگاه
 همکاری در تهیه و تدوین آئین نامه های مدیریت منابع علمی ،کتابخانه مرکزی و اسناد و دریافت
لوح تقدیر از دکتر عباس حق پرست مدیر منابع علمی ،کتابخانه مرکزی و اسناد

فعالیت های علمی و پژوهشی

 همکاری در طرح تحقیقاتی بررسی میزان رضایتمندی بیماران بستری در بیمارستانهای
آموزشی،درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
 همکاری در گردآوری و تالیف کتاب فرزانگان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 همکاری در نشریه کاغذ کنگره ( نشریه روزانه اولین کنگره پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر و
دریافت لوح تقدیر از دکتر فریدون عزیزی رییس کنگره )
 همکاری در طرح تحقیقاتی بررسی نگرش کارکنان واحدهای ذیربط دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی در مورد عوامل موثر بر فعالیت شغلی
 همکاری در طرح راه اندازی واحد ارتباط مردمی دانشگاه
 همکاری در طرح پاسخگویی به ارباب رجوع واحدهای تابعه دانشگاه از طریق ایجاد واحد های
روابط عمومی
 عضو کمیته اجرایی اولین کنگره پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر و دریافت لوح تقدیر از دکترفریدون عزیزی رئیس مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم و رئیس کنگره
 مشاور علمی – اجرایی در اولین همایش ملی ساماندهی مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و تهیهکتابچه خالصه مقاالت کنگره
 همکاری در تهیه ویژه نامه جشن دانش آموختگان دانشگاه عضو کمیته اجرایی سمینار جایگاه بهداشت جنسی در باروری و ناباروری و همکاری در تهیهکتابچه خالصه مقاالت سمینار

رزومه علمی

 ترجمه  17مقاله برای چاپ در هفته نامه نقل و نقد و اخبار دانشگاه که عناوین آن عبارتند از:
 .1مدیتیشن راهی به سوی زندگی بدون استرس
 .2نقش تغذیه در مراقبت از بیماران سرطانی
 .3کلسترول چیست و چرا مهم است
 .4روزه داری
 .5ذهن آرام
 .6روغن زیتون
 .7ترافیک سنگین برای قلب خطرناک است
 .8نوشیدن یک فنجان چای به افزایش حافظه کمک می کند
 .9آب داخل بطری درصد باالیی از باکتری دارد
 .11مادران آینده و دیدگاه جهانی
 .11فواید استروئیدها برسالمت جنین
 .12سلولیت
 .13ناراحتی های قلبی و سکته مغزی
 .14مراقبت از لثه به منظور مراقبت از قلب
 .15ترمیم نقص نای در رحم مادر
 .16ترجمه مقاله عسل و مبارزه با سرطان در مجله اخبار دانشگاه و خبرنامه شرکت تعاونی
انجمن دندانپزشکی ایران ( دندان سالم لبخند زیبا )

دوره های گذرانده شده
ردیف
1
2
3
4
5

عنوان دوره

نوع دوره

ساعات آموزشی قبل از سال 1379

شغلی

آزمون توجیهی بدو خدمت کارکنان دولت(س)

توجیهی بدوخدمت

فن آوری اطالعات ( 2و ( ) ICDL 1سایر)

عمومی

کتابداری عمومی مقدماتی (س)

شغلی

راهکارهای استفاده از منابع تخصصی علوم پزشکی و بانکهای
اطالعاتی

6
7
8
9
11
11
12
13
14
15

شغلی

کمکهای اولیه و پدافند غیر عامل

عمومی

مرجع شناسی(س)

شغلی

فراهم آوری منابع کتابخانه ای(س)

شغلی

هل اتی(روز ملی خانواده) (سایر)

عمومی

مدیریت زمان

بهبود مدیریت

استانداردها و اصالح الگوی مصرف

عمومی

قانون مدیریت خدمات کشوری

شغلی

آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها

عمومی

سازماندهی منابع الکترونیکی

شغلی

اخالق حرفه ای برای کتابداران

شغلی

ردیف
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25
26

عنوان دوره

نوع دوره

فهرست نویسی (س)

شغلی

پژوهشهای سازمانی (س)

بهبود مدیریت

فهرست نویسی و طبقه بندی پایه

شغلی

نشریات الکترونیکی

شغلی

مرجع شناسی التین پزشکی

شغلی

روش های نمایه سازی نوین

شغلی

آموزش قرایت و تفسیر قرآن مجید(سایر)

عمومی

معرفت و بصیرت حسینی(س)

عمومی

مردم ساالری دینی(س)

عمومی

آموزش نرم افزار نگارش مقاالت علمی ()end note

شغلی

راهکارهای استفاده از منابع تخصصی علوم پزشکی و بانکهای
اطالعاتی

27
28
29

اصول و مبانی مدیریت کتابخانه(س)

شغلی

اخالق حرفه ای برای کتابداران

شغلی

راهکارهای استفاده از منابع تخصصی علوم پزشکی و بانکهای
اطالعاتی

31

شغلی

روش های نمایه سازی نوین

شغلی
شغلی

ردیف
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
41
42
43

عنوان دوره

نوع دوره

نشریات الکترونیکی

شغلی

راههای پیشگیری و کنترل بیماریهای قلبی و عروقی

عمومی

درس هایی از قرآن

عمومی

حماسه حسینی

عمومی

روش تحقیق در کتابداری

شغلی

فهرست نویسی و طبقه بندی پایه

شغلی

آموزش نرم افزار نگارش مقاالت علمی ()end note

شغلی

استخراح مقاله علمی پژوهشی از پایان نامه ،رساله و طرح پژوهشی شغلی
دسترسی به کتب الکترونیکی پزشکی در وب

شغلی

آشنایی با شاخص های علم سنجی

شغلی

اهمیت عمومی و پزشکی حشرات ناقل بیماری

عمومی

پژوهش های اینترنتی

شغلی

مرجع شناسی التین پزشکی

شغلی

