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  سوابق تحصیلی 

   1385کتابداري و اطالع رسانی (پزشکی)، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،  کارشناسی :

  1393زشکی شهید بهشتی، کتابداري و اطالع رسانی (پزشکی)، دانشگاه علوم پ:  کارشناسی ارشد

:تحلیل مقایسه اي شاخص هاي علم سنجی مجالت علوم پزشکی کشور در پایگاه هاي عنوان پایان نامه 
  اطالعاتی اسکوپوس و وب آو ساینس

  کتابداري و اطالع رسانی (پزشکی)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، در حال تحصیل : دکتري تخصصی



  سوابق آموزشی 
  الف) تدریس  

  بانی کامپیوتر، کارشناسی ناپیوسته هوشبري، دانشگاه علوم پزشکی گنابادم -

  ب) برگزاري کارگاه هاي آموزشی

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم  -دانشجویان -کارگاه آموزشی جستجوي منابع الکترونیک -
  پزشکی گناباد

دانشگاه علوم –ضاي هیات علمی ویژه اع -کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه هاي استنادي و علم سنجی -
  1395-پزشکی گناباد

دانشگاه علوم –ویژه اعضاي هیات علمی  -کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه هاي استنادي و علم سنجی -
  1396-پزشکی گناباد

  :در مجامع علمی داخل و خارج ج) سخنرانی 

 - اه استنادي اسکوپوسبررسی مقایسه اي شاخص هاي علم سنجی مجالت علوم پزشکی کشور در پایگ -
  1395- دانشگاه علوم پزشکی تبریز- همایش ملی کتاب و خواندن

سمینار ملی نقش علوم پایه   -تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در پایگاه استنادي اسکوپوس -
  1391دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، –پزشکی در ارتقاي سالمت 

سمینار ملی نقش علوم پایه  پزشکی  -مطالعه علم سنجی سواد سالمت بر اساس گزارشات پایگاه پاب مد -
  1391دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، –در ارتقاي سالمت 

سمینار ملی  -بررسی حضور مطالعات کارآزمایی بالینی صورت گرفته در ایران در پایگاه اطالعاتی پاب مد -
  1391دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، –ی در ارتقاي سالمت نقش علوم پایه  پزشک

  1391- دانشگاه علوم پزشکی گناباد-همایش قرآن پژوهی و سالمت -نقش بر پاداري نماز و عبادت -

ششمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان  -بررسی پارامترهاي خواب و عوامل موثر بر کیفیت خواب -
  1389- شرق کشور

  



  سوابق پژوهشی 
  
  آلتمتریکس -بازیابی اطالعات- مدیکال ژورنالیزم-علم سنجی: الیق و زمینه پژوهشی ع

  انتشار مقاله:
-The stusus and predictors of hypertension preventive nutritional behavioral 
… Electronic Physician – PubMed (Accepted) 
 

  انتشار کتاب :
  :موتورها و روش هاي جستجو در اینترنت9فصل -از آزمایش تا پردازش تالیف :

  
  طرح هاي پژوهشی مصوب (در دست اجرا، خاتمه یافته) :

  
دانشگاه علوم -کوپوس و وب آو ساینسبررسی تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در پایگاه اس

  1390-پزشکی گناباد

دانشگاه علوم پزشکی شهید -بررسی مقایسه اي شاخص هاي علم سنجی مجالت علوم پزشکی کشور
  1393-بهشتی

  
  شرکت در فعالیت هاي میدانی، برگزاري نمایشگاه ها :

  
 استانداري خراسان رضوي -همکاري در برگزاري نمایشگاه هاي استانی و سطح شهرستان ویژه هفته پژوهش

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد -همکاري در برگزاري نمایشگاه داخل دانشگاهی ویژه هفته پژوهش

علمی دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق  همکاري فعال در برگزاري همایش
 دانشگاه علوم پزشکی گناباد -کشور

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد -همکاري فعال در برگزاري کارگاه اخالق در انتشار آثار پژوهشی قطب نه

 شگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدان -همکاري در برگزاري همایش علوم اجتماعی و رسانه هاي کتابداري

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد - همکاري در برگزاري کارگاه ژنتیک در پزشکی



سنجی و  ، علمEnd noteهمکاري در برگزاري کارگاه هاي علمی از قبیل پروپوزال نویسی، مقاله نویسی، 
 دانشگاه علوم پزشکی گناباد - و ... جستجوي منابع الکترونیک

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد -همکاري در برگزاري همایش قرآن پژوهی و معنویت در سالمت

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد -همکاري در برگزاري ششمین کنگره پژوهشی دانشجویان شرق کشور

  دانشگاه علوم پزشکی گناباد -همکاري در برگزاري همایش یادواره شهید دکتر پورابراهیم

  

  سوابق اجرایی 
  علمی پژوهشی افق دانش مدیر داخلی نشریه -

  ویراستار ساختاري نشریه افق دانش -

- Technical Editor  نشریهResearch & Health 

    اددانشگاه علوم پزشکی گناب- کارشناس واحد علم سنجی-

 مسوول هیات دارت بانوان دانشگاه علوم پزشکی گناباد -

  جوایز و افتخارات علمی :

 "کارمند نمونه"تقدیر نامه از ریاست دانشگاه به عنوان 

نشریه علمی پژوهشی  Chemical Abstractالمللی تقدیر نامه از ریاست دانشگاه به جهت اخذ نمایه بین 
 افق دانش

  "کارشناس فعال پژوهشی"تقدیر نامه هاي متعدد از ریاست دانشگاه به عنوان 

  :ضویت در مجامع و انجمن هاي علمی ع

  عضو انجمن کتابداري و اطالع رسانی پزشکی سابق

  

  



  :، نرم افزار یا دستگاه) ( تسلط بر زبان هاي خارجیمهارت ها 

 فارسی

  انگلیسی 

  نرم افزارهاي علم سنجی 

 

  فرهنگیسوابق 
  1389-مسابقات فرهنگی کارکنان وزارت بهداشت -کسب رتبه اول بخش ترجمه در سطح دانشگاه-

  1396- وزارت بهداشت  کارکنانورزشی المپیاد  –کسب مقام پنجم رشته ورزشی دارت  -

  

  ینمعرف
 نی دانشگاهعضو هیات علمی کتابداري و اطالع رساقاضی میرسعید  سید جواد قاي دکترجناب آ  -

  علوم پزشکی تهران

اعظم شاهبداغی عضو هیات علمی کتابداري و اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی دکتر سرکار خانم  -
  شهید بهشتی

  


