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 ـ سًاتق تحصيلي :1
 محل فبرؽ التحصیلی رضٍت مقطغ

 )وبم مًسسٍ ي ضُر(

 تبریخ 

 فبرؽ التحصیلی

 مؼذل

 33/01 0731 گٌاتاد ( –)آهَصؿگاُ ؿْیذ تْـتی  ػلَم تدشی دیپلم

گاُ ػلَم پضؿىی ایشاى وتاتذاسی ٍ اطالع سػاًی پضؿىی كارشىاسي  73/01 0731 تْشاى -داـً

گاُ پ ػلن اطالػات ٍ داًؾ ؿٌاػی كارشىاسي ارشذ  51/01 0731 هـْذ  -ًَس امیداـً

گاُ فشدٍػی ػلن اطالػات ٍ داًؾ ؿٌاػی)گشایؾ تاصیاتی اطالػات( دكتزي   دس حال تحصیل هـْذ -داـً

 

 ـ عىًان پزيصٌ ي یا پایان وامٍ :3
ًان مقطغ  استبد راَىمب ػى

 كارشىاسي ارشذ
ـگاّی ّای وتاتخاًِ خذهات ویفیت ػطح هطالؼِ   گٌاتاد ؿْشػتاى دًا

 وَال الیة اتضاس تا
 خاًن دوتش هشین ػالهی

 

 

 ـ فُزست فعاليتُاي آمًسشي ي تذریس در داوشگاَُا ي مزاكش آمًسش عالي4
 تبریخ وبم داوطگبٌ یب مرکس آمًزش ػبلی مقطغ تحصیلی وبم درس ردیف
 05/00/51 داًشگاُ علَم پسشىی گٌاباد گرٍُ 7لیساًس)پرستاری،بْذاشت هحیط(  في آٍری اطالعات 0

 01/1/51 داًشگاُ علَم پسشىی گٌاباد گرٍُ 7لیساًس  في آٍری اطالعات ٍ پرستاری 3

 1/00/51 علَم پسشىی گٌابادداًشگاُ  گرٍُ 3لیساًس  في آٍری اطالعات 7

 05/1/53 داًشگاُ علَم پسشىی گٌاباد گرٍُ 3لیساًس  في آٍری اطالعات 5

1 IT  3/00/53 داًشگاُ علَم پسشىی گٌاباد گرٍُ 3لیساًس  در پرستاری 

 30/1/55 داًشگاُ علَم پسشىی گٌاباد گرٍُ 3لیساًس  في آٍری اطالعات 1

 5/1/53 داًشگاُ علَم پسشىی گٌاباد گرٍُ 7ًاپیَستِ بْذاشت خاًَادُ  وارشٌاسی وتابخاًِ الىترًٍیه 3

 في آٍری اطالعات در پرستاری 5

رایاًِ ٍ سیستوْای اطالع رساًی در 

 پسشىی

 فٌاٍری اطالعات در هاهایی

 گرٍُ 0 لیساًس

 گرٍُ 7 فَق لیساًس

 

 گرٍُ 0 لیساًس

 33/5/30 داًشگاُ علَم پسشىی گٌاباد

 اطالع رساًیسیستوْای  3

 في آٍری اطالعات

 گرٍُ 0فَق لیساًس 

 گرٍُ 0لیساًس  

 33/3/33 داًشگاُ علَم پسشىی گٌاباد

 3/1/33 داًشگاُ علَم پسشىی گٌاباد گرٍُ  7فَق لیساًس  سیستوْای اطالع رساًی پسشىی 01

 سیستوْای اطالع رساًی پسشىی 00

 آشٌایی با فٌاٍری ًَیي اطالعات

 گرٍُ 3فَق لیساًس 

 گرٍُ 0لیساًس 

 05/5/35 داًشگاُ علَم پسشىی گٌاباد

 33/01/35 داًشگاُ علَم پسشىی گٌاباد گرٍُ 0لیساًس  في آٍری اطالعات 03

 35/3/31 داًشگاُ علَم پسشىی گٌاباد گرٍُ 0لیساًس  في آٍری اطالعات 07

 03/5/31 گٌابادداًشگاُ علَم پسشىی  گرٍُ 0لیساًس  آشٌایی با فٌاٍری ًَیي اطالعات 05

از بذٍ خذهت تا بِ حال بِ عٌَاى  داًشگاُ علَم پسشىی گٌابادبرای گرٍّْای هختلف از داًشجَ ٍ وارهٌذ تعذاد بسیار زیادی وارگاُ ٍ ٍرن  01



شاپ آهَزشی ٍ وارگاّْای ادٍاری 

 وتابخاًِ

هذیر ٍ هذرس وتابخاًِ دیجیتال  تا اعضای ّیات علوی ٍ پسشىاى

اهَزشْای هستٌذ زیادی داًشگاُ 

اًجام دادُ ام وِ بِ دلیل تعذد ٍ 

حجن باال فمط بِ ٍاحذّای حك 

التذریس اوتفا شذ ٍ فمط فایل 

برخی وارگاّْا بعٌَاى ًوًَِ 

 آٍردُ شذُ است

 

 كتة )تزجمٍ تاليف ( -5
  

ًان کتبة  ػى
 سبل اوتطبر

وبم وًیسىذگبن ثٍ ترتیت رکر ضذٌ ريی 

 جلذ

 تأليف کتت

 ػَاالت تیَْؿیهدوَػِ 
 ػثاػؼلی ػثاع ًظاد، ػلیشضا هؼلن، هدتثی 0733

 اصلٌذی ؿْشی

فٌاٍسی اطالػات ٍ واستشد واهپیَتش تشای 
 داًـدَیاى ػلَم پضؿىی

هدتثی اصلٌذی ؿْشی، هلیحِ ؿاسػی ًیا،  0737
حؼي ؿداػی، حؼیي ػدن، ػلیشضا 

 ػطاسدی

 

 ـ فُزست مقاالت6

ًان مقبٍل  وبم وًیسىذگبن )وًیسىذٌ مسئًل مقبلٍ را ثب  اوتطبرػىًان مجلٍ ي سبل  ػى

 ػالمت * مطخص فرمبییذ

ػىبيیه 

مقبالت 

مجالت ػلمی 

پژيَطی 

)داخلی ي 

 خبرجی(

 چبح ضذٌ

 

 پایگاّْای اًؼاًی ًیشٍی ٍضؼیت همایؼِ
 پضؿىی ػلَم داًـگاُ ّای ػشضِ اطالػات

 اػاع تش ؿشق وـَس ٍ ؿوال
ـگاّیّای  وتاتخاًِ اػتاًذاسدّای  دًا

 0231ػال  دس وـَس

 افك داًؾ
0230 

*هدتثی.اصلٌذی.ؿْشی،ػلیشضا 
 ػطاسدی،صذیمِ گَّشی

 فٌاٍسی واستشد ٍ ٍخَد همایؼِ ٍ ضشٍست
 ػلَم ّای وتاتخاًِ دس ػالهت اطالػات

وـَس ؿشق ٍ ؿوال پضؿىی  

ػلوی استثاط  
0231 

*ػلیشضا ػطاسدی، هدتثی اصلٌذی، صذیمِ 
 گَّشی، حؼي ؿداػی

ػىبيیه 

مقبالت 

مجالت ػلمی 

 تريیجی

 چبح ضذٌ

 
 

 داًـگاُ ٍتؼایت صفحات ویفیت اسصیاتی
 ایىَال هذل تشاػاع گٌاتاد پضؿىی ػلَم

 
 

 هدلِ اطالع سػاًی پضؿىی ًَیي
0233 

 
 

ؿْشی،  اصلٌذی *هیثن داػتاًی، هدتثی
 ػلی اوشاهی

ػىبيیه 

مقبالت ارائٍ 

ضذٌ در 

 َمبیص َب

 چبح ضذٌ

 
 

هشوضی وتاتخاًِیه  همایؼِ  

)داًـىذُ ػلَم پضؿىی گٌاتاد ( تا 

اػتاًذاسدّای هصَب وتاتخاًِ هلی 

 خوَْسی اػالًی ایشاى

ػی ٍ یىویي ّوایؾ)وـَسی( تاصُ 

ٍلیي  ّای پضؿىی ٍ پیشاپضؿىی: ا

ّوایؾ ػشاػشی داًـدَیی وتاتذاسی 

 ٍ اطالع سػاًی پضؿىی

 پَػتش 1384دع.ج.اصفْاى/

 

 

 

یؿْش یاصلٌذ ی*هدتث  

گزس ٍ ًظشی تش پظٍّـْا ٍ آساء 
َلِ ًواص ٍ ػالهت سٍاى  اًذیـوٌذاى دس هم

ًَیؼٌذُ اصلی  –  

 ّوایؾ هلی ًواص ٍ ػالهت
گاُ ع ج گٌاتاد/ 0234داـً  

 پَػتش

*هدتثی اصلٌذی ؿْشی، تتَل تَاًای 
 هٌذی، ػلی اوشاهی ًَلاتی

ًواص ٍ تاثیش آى تش خٌثِ ّای هختلف 
 ػالهت سٍاى

ػالهت ّوایؾ هلی ًواص ٍ  
گاُ ع ج گٌاتاد/ پَػتش 0234داـً  

ا، ٍخیِْ  *اوشم صاحثی سٌّی، تتَل تًَا
 ػادات تالشصادُ، هدتثی اصلٌذی ؿْشی

ـگاُ اسصیاتی همایؼِ ای ًتایح تحمیمات اًدام   ّوایؾ هلی وتاتخاًِ ٍ هشدم دًا



ؿذُ دس ػٌدؾ ویفیت خذهات وتاتخاًِ 

َالو ّا تا اػتفادُ اص اتضاس الیة  
 )همایؼِ وتاتخاًِ ّای داخل (

ؿْیذ تاٌّش وشهاى تِ ّوىاسی اًدوي 

 0231وتاتذاسی ٍ اطالع سػاًی ایشاى/
 پَػتش

 *هدتثی اصلٌذی ؿْشی، هیثن داػتاًی

اسصیاتی همایؼِ ای ًتایح تحمیمات اًدام 

ؿذُ دس ػٌدؾ ویفیت خذهات وتاتخاًِ 
)همایؼِ  تا اػتفادُ اص اتضاس الیة وَالی ّا

 وتاتخاًِ ّای داخل تا خاسج وـَس(

ّوایؾ هلی وتاتخاًِ ّا ٍ هشاوض 

اطالع سػاًی داًـگاّْای ػلَم 
 پضؿىی وـَس)د ع ج ؿْیذ تْـتی(/

پَػتش 0232  

 

 *هدتثی اصلٌذی ؿْشی، هیثن داػتاًی

 دس هذیشیت خذهات یفیتػطح و هطالؼِ
 ؿْشػتاى گٌاتاد یاًـگاّدوتاتخاًِ ّای 

وَال یةالتا اتضاس   

ّوایؾ هلی داًـگاُ هحَس تَػؼِ 
گاُ پیام ًَس تشتت حیذسیِ/  0234داـً

 پَػتش

 

 

 *هدتثی اصلٌذی ؿْشی

 
 

 تاص تؼشیف فشٌّگ ؿْیذ ٍ ؿْادت

اٍلیي یادٍاسُ هٌطمِ ای ؿْذای 
 0231خاهؼِ پضؿىی د ع ج گٌاتاد/

ی  ػخٌشًا

 

*تتَل تَاًای هٌذی، هدتثی اصلٌذی 

هشین خصلتی، ؿْشی، ػویِ پان ًظاد، 
 ػصوت ػاصٍاس

 

 ـ طزح پضيَشي: 7

وبم َمکبران )مسئًل طرحٍ را ثب  ػىًان طرح  ردیف

 ػالمت * مطخص فرمبییذ

 تبریخ اختتبم  تبریخ ضريع

داًـىذُ ػلَم پضؿىی گٌاتاد همایؼِ وتاتخاًِ هشوضی  0

تا اػتاًذاسدّای هصَب وتاتخاًِ هلی خوَْسی اػالهی  

 ایشاى

 

ؿْشی، پشٍیض هؼشٍضی،  هدتثی اصلٌذی *

 تتَل تَاًا، ػلیشضا ػطاسدی

 

 

 
0757 

 

 
0755 

 

 ػشضِ اطالػات ْایٍضؼیت ًیشٍی اًؼاًی پایگاّهمایؼِ  3

ش اػاع تداًـگاّْای ػلَم پضؿىی ؿوال ٍ ؿشق وـَس 

ـگاّی وـَس یاػتاًذاسدّا دس ػال  وتاتخاًِ ّای دًا

0731 
 

 

ػلیشضا ػطاسدی، هدتثی اصلٌذی ؿْشی، *

گَّشیصذیمِ   

 

 
0753 

 

 
0731 

تشسػی هیضاى هطلَتیت ٍب ػایت داًـگاُ ػلَم پضؿىی  7
0730گٌاتاد اص دیذگاُ واستشاى دس ػال   

*هیثن داػتاًی، هدتثی اصلٌذی ؿْشی، ػلی 
لاتی  اوشاهی ًَ

 
0731 

 
0730 

 
5 

 

 
تشسػی ػَاد اطالػاتی داًـدَیاى داًـىذُ ػلَم پضؿىی 

 ٍ خذهات تْذاؿتی دسهاًی گٌاتاد

 

هدتثی اصلٌذی ؿْشی، اصغش تختیاسصادُ، *

ػلی اوشاهی، ػلیشضا هٌصَسیاى   

 
0735 
 

 
 ()در دست اجرا 

ـگاّدخذهات وتاتخاًِ ّای  یفیتػطح و هطالؼِ 1  یًا

  وَال یةؿْشػتاى گٌاتاد تا اتضاس ال

 
 هدتثی اصلٌذی ؿْشی*

 
0737 
 

 
0731 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 جًایش يتشًیق وامٍ َاي علمي: -8

 مرجغ صبدر کىىذٌ  مًضًع سطح

 هلی

ًَِ وـَسی  وتاتذاس ًو
 

 اًدوي ػلوی وتاتذاسی ٍ اطالع سػاًی پضؿىی

دسیافت لَح تمذیش ٍ ػپاع اص طشف هؼاًٍت تحمیمات ٍ فٌاٍسی ٍصاستخاًِ تخاطش وؼة ستثِ 

 اٍل وـَس دس اسصیاتی ٍب ػایت وتاتخاًِ ّای دیدیتال داًـگاّْای ػلَم پضؿىی وـَس
 

 

 تحمیمات ٍصاست تْذاؿتهؼاًٍت 

 

 :يرک شاپُا ي گًاَيىامٍ َاي مُم -9

 تاریخ عٌَاى ردیف

 تذریس کارگاَُای مختلف در حًسٌ باوکُای اطالعاتی تحت يب، مه جملٍ اس مُمتزیه آوُا :  -0

Elsevier - Ebsco – Up to Date – Ovid – Wiley – 

Oxford -  Proquest –  MD consult – 

 Nursing Consult – Images MD –Springer  -  Pubmed   

کٍ گًاَیىامٍ َای معتبز ي گاَاً بیه المللی تمامی ایه ديرٌ َا بٍ عاليٌ بزخی ديرٌ َای دیگز    -

 ویش اخذ شذٌ است.

جُت داوشجًیان ي مزاجعیه  0733تا  0755اس سال 

 ٍ کمیتٍ تحقیقات  –معايوت تحقیقات ي فىايری   –کتابخاو

  –دفتز وُاد رَبزی   –مزکش تحقیقات   –اوشجًیی د

 آمًسش مذايم ي ...

 

 :شزكت در َمایش َا ي سميىار َا تعىًان عًامل اجزایي -22

 تبریخ ػىًان ردیف

0-  0751 ّوایؾ هلی ًواص ٍ ػالهت 

3- ٍاحذ گٌاتاد –داًـگاُ آصاد   -اٍلیي وٌفشاًغ هٌطمِ ای هٌْذػی تشق ٍ الىتشًٍیه    0751 

7- گٌاتاد -ػویٌاس هٌطمِ ای طًتیه پضؿىی    0751 

5-  0753 یادٍاسُ ؿْذاء خاهؼِ پضؿىی 

1- هـْذ  -دٍاصدّویي ّوایؾ آهَصؽ ػلَم پضؿىی وـَس    0731 

1-  0730 ّوایؾ هلی هؼٌَیت، لشآى پظٍّی ٍ ػالهت 

3- گٌاتاد -( 3ػویٌاس هٌطمِ ای طًتیه پضؿىی)   0737 

3- ػٌتیّوایؾ تیي الوللی طة    0735 

5- غ وـَسی تشق  گاُ آصاد   -وٌفشًا ٍاحذ گٌاتاد  –داـً  0731 

3-  0731 ّوایؾ هٌطمِ ای اخالق دس اًتـاسات آثاس پظٍّـی 

01-  0731 دٍاصدّویي وٌگشُ پظٍّـی ػالیاًِ داًـدَیاى ػلَم پضؿىی ؿشق وـَس 

 

 :سًاتق اجزایي، آمًسشي ، خذماتي -22

 محل ػىًان وًع
تبریخ 

 ضريع
 تبریخ خبتمٍ

برگساری/ شروت در 

ّا ٍ دٍرُ وارگاُ

 ّای آهَزشی

داٍسی تیؾ اص تیؼت ػٌَاى وتاب تِ ػٌَاى واسؿٌاع ٍ ػضَ وویتِ اًتـاسات 
 داًـگاُ

گاُ ػلَم  داـً
 پضؿىی گٌاتاد

 
0751 

 

 
 تا تحال

 
دس  3هخصَف وتاتذاساى هٌطمِ  "وتاتذاس تالیٌی"تذسیغ دس اٍلیي دٍسُ واسگاُ 

 هـْذ

 
گاُ ػلَم  داـً

هـْذپضؿىی   

 
هْش  3ٍ  1

0731   

 
 

 
 

آهَصؿی هختلف گشٍّْای تشای "سػاًی اطالع ّای ػیؼتن" دسع تذسیغتذریس در  گاُ ػلَم    داـً
0751 

 



داًشگاّْا ٍ 

هؤسسات آهَزش 

 عالی

 تا تحال پضؿىی گٌاتاد

آهَصؿی هختلف گشٍّْای تشای "الىتشًٍیه وتاتخاًِ" دسع تذسیغ گاُ   ػلَم داـً
 پضؿىی گٌاتاد

 
0751 

 
 تا تحال

آهَصؿی هختلف گشٍّْای تشای  "اطالػات فٌاٍسی" دسع تذسیغ گاُ ػلَم   داـً

 پضؿىی گٌاتاد

 تا تحال 0751

آشٌایی با ًرم 

افسارّای تخصصی 

 واهپیَتری

 

  ICDLآؿٌایی تا هْاستْای ّفتگاًِ 

 

 گٌاتاد

تِ دلیل تؼذد 

هٌذسج دس 

 گَاّی پیَػت

 

پاسع آرسخؾ ًشم افضاس   " تْشاى 

spss گٌاتاد "  

Endnote 

 ٍ هَاسد دیگش وِ تِ اسایِ هذسن تؼٌذُ خَاّذ ؿذ

  تْشاى ٍ گٌاتاد

" 

 

 

 سایر هَارد

گزساًذى خذهت همذع ػشتاصی دس هؼاًٍت فشٌّگی ٍ وتاتخاًِ آػتاى لذع   -0
 سضَی تصَست هذیش وتاتخاًِ ٍ وتاتذاس

وتاتخاًِ آػتاى لذع سضَی حذٍد یىؼال وِ تا واس تصَست لشاسدادی دس  -3
ٍخَد اختصاف سدیف اػتخذاهی خزب سػوی داًـگاُ آصاد ؿذم تصَست هذیش 

 وتاتخاًِ ٍ وتاتذاس وِ هٌدش تِ وؼة سضایت ٍ دسیافت لَح ػپاع گشدیذ

اػتخذام سػوی دس داًـگاُ آصاد اػالهی دس حذٍد ػِ ػال )دٍ ػال ٍ یاصدُ  -7
تاتخاًِ هشوضی هاُ( تؼٌَاى هذیش و  

 
اػتخذام سػوی دس داًـگاُ ػلَم پضؿىی گٌاتاد  -5  

 هـْذ

 

 هـْذ

 

 گٌاتاد

 

 گٌاتاد

0731 

 

0733 

 

0735 

 

0750 

0733 

 

0735 

 

0750 

 

 اوٌَى

 
 :افتخارات ي جًایش مُم -21

 تبریخ ػىًان ردیف

 0751 پظٍّـگش فؼال هؼاًٍت آهَصؿی ٍ پظٍّـی داًـىذُ ػلَم پضؿىی گٌاتاد -0

 0753 واسؿٌاع فؼال حَصُ پظٍّؾ داًـگاُ ػلَم پضؿىی گٌاتاد -3

ًَِ وـَسی -7  0753 وتاتذاس ًو

داًـگاُ ػلَم پضؿىی گٌاتاد 0735واسهٌذ ًوًَِ ػال  -5  0755 

ـگاُ ػلَم پضؿىی گٌاتاد  -1  0733 وؼة همام پظٍّـگش تشتش دس دًا

ؿْشػتاى وؼة همام اٍل دس هؼاتمِ تفؼیش دس ػطح واسوٌاى اداسات -1  0737 

وؼة لَح افتخاس ٍ تمذیش وتثی تِ ػٌَاى وتاتذاساى ٍ خادهاى ػشصِ فشٌّگ ؿْشػتاى اص طشف فشهاًذاس ٍ سئیغ اداسُ فشٌّگ ٍ اسؿاد  -3
 اػالهی گٌاتاد دس دٍ ػال هتَالی

35-0737  

 0735 واسؿٌاع فؼال حَصُ پظٍّؾ داًـگاُ ػلَم پضؿىی گٌاتاد -5

تـاسات ػلوی هؼاًٍت تحمیمات ٍصاستخاًِ دسیافت لَح تمذیش ٍ -3 ػپاع اص طشف سئیغ هشوض تَػؼِ ٍ ّواٌّگی اطالػات ٍ ًا  0735 

دسیافت لَح تمذیش ٍ ػپاع اص طشف هؼاًٍت تحمیمات ٍ فٌاٍسی ٍصاستخاًِ تخاطش وؼة ستثِ اٍل وـَس دس اسصیاتی ٍب ػایت وتاتخاًِ ّای  -01
 دیدیتال داًـگاّْای ػلَم پضؿىی وـَس

0731 

 

 

 



 :ومایٍ ساسي ي تذيیه ياصٌ وامٍ كتة -25

 وًع اثر سبل  وبضر ػىًان کتبة ردیف

هدوَػِ هماالت ٍ چىیذُ هماالت تشگضیذُ ّوایؾ   -0
 هلی ًواص ٍ ػالهت

ًوایِ ػاصی اثش ّوچٌیي ؿاغل دس ػوؼی تصشی  0751 هؼاًٍت پظٍّـی د ع ج گٌاتاد
 ٍ دتیشخاًِ ّوایؾ

هلی هؼٌَیت ٍ ػالهتهدوَػِ هماالت ّوایؾ   -3  ًوایِ ػاصی اثش ٍ ػَاهل اخشایی ّوایؾ 0730 د ع ج گٌاتاد 

سٍؽ تحمیك ًگاسؽ هماالت ػلوی ٍ پایاى ًاهِ   -7
 ّای تحصیلی

 ًوایِ ػاصی ٍ تذٍیي ٍاطُ ًاهِ 0730 خؼشٍی تا ّوىاسی د ع ج گٌاتاد

 تىٌیه ّای هیىشٍآًاتَهی   -5
 دوتش اتشاّین صادُ

تذٍیي ٍاطُ ًاهًِوایِ ػاصی ٍ  0731   

 خَدهشالثتی دس اذ.آی.ٍی ٍ ایذص  -1

دوتش هحوذپَس   

 ًوایِ ػاصی تذٍیي ٍاطُ ًاهِ 0731 خؼشٍی تا ّوىاسی د ع ج گٌاتاد

 
 :پيشىُادات ارسوذٌ -21

سازهاى ٍ شخص پیشٌْاد  عٌَاى پیشٌْاد ردیف

 دٌّذُ

سازهاى یا 

شخص لبَل 

 وٌٌذُ پیشٌْاد

 ًتیجِ پیشٌْاد

هَخَد وتاتخاًِ ًؼثت تِ ٍضؼیت تشسػی ٍضغ   -0

اػتاًذاسد ٍ پیـٌْاد ساّىاس خْت سػیذى تِ 
 اػتاًذاسد

ًْاد سیاػت  د ع ج گٌاتاد/ هدتثی اصلٌذی

 خوَْسی

ّضاس دالسی 011اخز تَدخِ   

اػتاًذاسی  د ع ج گٌاتاد/ هدتثی اصلٌذی اتَهاػیَى اداسی اػتاًذاسی  -3
 خشاػاى

 اخز تَدخِ   سیالی

ػاصی ٍ خشیذ ًـشیات واغزی تغییش دس هدوَػِ  -7 گاُ ػلَم  د ع ج گٌاتاد/ هدتثی اصلٌذی  داـً

 پضؿىی گٌاتاد

 اخز خایضُ ٍ لَح تمذیش

 

 :چىذیه مزحلٍ جذب كتة اَذایي تصًرت عمذٌ -23

 تبریخ  میسان کتت ي مرحلٍ سبزمبن اَذا کىىذٌ ردیف

ًؼخِ دس یه هشحلِ   وتاتخاًِ هلی خوَْسی اػالهی ایشاى -0 320  05/1/0751  

 

3- 

 
 وتاتخاًِ هشوضی داًـگاُ تْشاى

ًؼخِ دس ػِ هشحلِ 3111     
 خلذ 311 -0

 خلذ 511 -3

 خلذ 0111  -7

 
35/3/0757  

00/7/0755  

33/0/0751  

 

7- 

 

 ٍصاست اسؿاد

ًؼخِ تِ اسصؽ 37111  

 
111/111/111/0  

 

 

71/00/0753  

ًؼخِ 553 آػتاى لذع سضَی  -5 0753تاتؼتاى    

ًؼخِ 3115 هَػؼِ اًتـاسات ػلوی -5  1396/5/10 

 

 
 



 

 
سوابق تدریساهم    

 
 
 
 
 



 تدریس واحد ردسی دااگشنهی
 

 فُزست فعاليتُاي آمًسشي ي تذریس در داوشگاَُا ي مزاكش آمًسش عالي
 تبریخ وبم داوطگبٌ یب مرکس آمًزش ػبلی مقطغ تحصیلی وبم درس ردیف
 05/00/51 داًشگاُ علَم پسشىی گٌاباد گرٍُ 7لیساًس)پرستاری،بْذاشت هحیط(  في آٍری اطالعات 0

 01/1/51 داًشگاُ علَم پسشىی گٌاباد گرٍُ 7لیساًس  في آٍری اطالعات ٍ پرستاری 3

 1/00/51 داًشگاُ علَم پسشىی گٌاباد گرٍُ 3لیساًس  في آٍری اطالعات 7

 05/1/53 داًشگاُ علَم پسشىی گٌاباد گرٍُ 3لیساًس  في آٍری اطالعات 5

1 IT  3/00/53 داًشگاُ علَم پسشىی گٌاباد گرٍُ 3لیساًس  در پرستاری 

 30/1/55 داًشگاُ علَم پسشىی گٌاباد گرٍُ 3لیساًس  في آٍری اطالعات 1

 5/1/53 داًشگاُ علَم پسشىی گٌاباد گرٍُ 7وارشٌاسی ًاپیَستِ بْذاشت خاًَادُ  وتابخاًِ الىترًٍیه 3

 في آٍری اطالعات در پرستاری 5

رایاًِ ٍ سیستوْای اطالع رساًی در 

 پسشىی

 فٌاٍری اطالعات در هاهایی

 گرٍُ 0لیساًس 

 گرٍُ 7فَق لیساًس 

 

 گرٍُ 0لیساًس 

 33/5/30 داًشگاُ علَم پسشىی گٌاباد

 سیستوْای اطالع رساًی 3

 في آٍری اطالعات

 گرٍُ 0فَق لیساًس 

 گرٍُ 0لیساًس  

 33/3/33 داًشگاُ علَم پسشىی گٌاباد

 3/1/33 داًشگاُ علَم پسشىی گٌاباد گرٍُ 7فَق لیساًس  سیستوْای اطالع رساًی پسشىی 01

 سیستوْای اطالع رساًی پسشىی 00

 آشٌایی با فٌاٍری ًَیي اطالعات

 گرٍُ 3فَق لیساًس 

 گرٍُ 0لیساًس 

 05/5/35 داًشگاُ علَم پسشىی گٌاباد

 33/01/35 پسشىی گٌابادداًشگاُ علَم  گرٍُ 0لیساًس  في آٍری اطالعات 03

 35/3/31 داًشگاُ علَم پسشىی گٌاباد گرٍُ 0لیساًس  في آٍری اطالعات 07

 03/5/31 داًشگاُ علَم پسشىی گٌاباد گرٍُ 0لیساًس  آشٌایی با فٌاٍری ًَیي اطالعات 05

تعذاد بسیار زیادی وارگاُ ٍ ٍرن  01

شاپ آهَزشی ٍ وارگاّْای ادٍاری 

 وتابخاًِ

گرٍّْای هختلف از داًشجَ ٍ وارهٌذ برای 

 تا اعضای ّیات علوی ٍ پسشىاى

از بذٍ خذهت تا بِ حال بِ عٌَاى  داًشگاُ علَم پسشىی گٌاباد

هذیر ٍ هذرس وتابخاًِ دیجیتال 

داًشگاُ اهَزشْای هستٌذ زیادی 

اًجام دادُ ام وِ بِ دلیل تعذد ٍ 

حجن باال فمط بِ ٍاحذّای حك 

ط فایل التذریس اوتفا شذ ٍ فم

برخی وارگاّْا بعٌَاى ًوًَِ 

 آٍردُ شذُ است
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رک تدریس  ساری مدا

 

ته دلیل تعدد کارگاهها و ورک شاپها که تعضا تصورت مداوم و ادواری تزگشار می شود فقط تعدادی اس آنها من 
الثته مستند کاغذی اکثز آنها ته همزاه داوطلة موجود استتاب نمونه آورده شد که   

 

 

 ورک شاپها و گواهینامه های مهم

 تاسیخ ػٌَاى سدیف
:تذسیغ واسگاّْای هختلف دس حَصُ تاًىْای اطالػاتی تحت ٍب، هي خولِ اص هْوتشیي آًْا   -0  

Elsevier - Ebsco – Up to Date – Ovid – Wiley – 
Oxford -  Proquest –  MD consult – 

 Nursing Consult – Images MD –Springer  -  Pubmed   

وِ گَاّیٌاهِ ّای هؼتثش ٍ گاّاً تیي الوللی تواهی ایي دٍسُ ّا تِ ػالٍُ تشخی   -

 دٍسُ ّای دیگش  ًیض اخز ؿذُ اػت.

خْت داًـدَیاى ٍ  0733تا  0755 اص ػال

هؼاًٍت تحمیمات ٍ   –هشاخؼیي وتاتخاًِ 

هشوض   –ویتِ تحمیمات داًـدَیی و –فٌاٍسی 

آهَصؽ هذاٍم   –دفتش ًْاد سّثشی   –تحمیمات 
... ٍ 
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          :              / /     

                       

لاسی هحتشم لشآى   /0 - /  تالٍت آیاتی چٌذ  اص والم ا ... هدیذ 

آلای دوتش هَػی ػدادی   /  - /0  افتتاحیِ، هؼاسفِ ،تیاى اّذاف ٍ اًتظاسات

دػتِ تٌذی ولی هٌاتغ 

)والػیه/تحت ٍب* فاسػی/غیشفاسػی*اؿتشاوی/غیشاؿتشاوی( ٍ هؼشفی 

Holding  وتاتخاًِ هشوضی

1 / - 0/  

 

آلای اصلٌذی 

 هشٍسی تش تاًه ّای اطالػاتی فاسػی

( Sid*Medlib*Ensaniغیش اؿتشاوی )

اؿتشاوی 

(Civilica*Magiran*Iranmedex*Noormags*elmnet 

*Irandoc )

10-1 /  

 

آلای اصلٌذی 

ؿشوت وٌٌذگاى  10-10/ 1   ٍ واس ػولی پشػؾ ٍ پاػخ

آؿٌایی تا تاًه ّای اطالػاتی غیش فاسػی 

( Pubmedغیش اؿتشاوی )

 Scopus*Clinical key*Up toاؿتشاوی )

Date*Elsevier*ovid ... ٍ )

1 /11-1 /10 

 

آلای اصلٌذی 

ؿشوت وٌٌذگاى  11/ 1-0/11  ٍ واس ػولی  پشػؾ ٍ پاػخ

ؿشوت وٌٌذگاى  0/11 -11/  خوغ تٌذی 

 
                    

 
                                                                     

 
 

 

 12/5/99 امضبء ي تبریخ:  - مجتجی ازقىذی ضُری  : وبم ي وبم خبوًادگی

 

 

 

 

 


