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 ي اجرايو  انتشاراتي ،كارنامه سوابق آموزشي، پژوهشي 

 

 اطالعات شخصي 

 
 16/06/6139   :كارنامهتاريخ تكميل 

  حجت ا.. :نام

 سليماني نام خانوادگي:

 

 تهران،  علوم پزشکي شغل: مدرس دانشكده پيراپزشكي دانشگاه

 ، سردبير مجله ندای ایثارسئول مجله ستارهمدیر انتشارات دانش شناس، مدیرم

 88607945  (:و شماره تلفن شهركد كشور،  كدشماره تلفن محل كار )

 021: (و شماره تلفن شهركد كشور،  كدشماره تلفن منزل )*

 09129330489 شماره تلفن همراه )موبایل(:*

 soleimani@razi.tums.ac.ir-h و daneshshenas@yahoo.com و daneshshenas@gmail.com : آدرس پست الكترونيكي*

 

 سوابق تحصيلي 

 الف( تحصيالت عاليه

 

 رشته تحصيلي
گرايش رشته 

 تحصيلي

درجه 
 علمي

دانشگاه محل 
 تحصيل

شهر محل 
 تحصيل

كشور محل 
 تحصيل

تاريخ 
فراغت از 

 تحصيل
 1376 ایران تهران ایران فوق ليسانس يپزشک پزشكياطالع رساني کتابداری و

 1396 ایران تهران علوم و تحقيقات دکترا بازیابي علم اطالعات و دانش شناسي

 
 ن تحصيلهاي نوشته شده در دورانامهب( پايان

 نام استاد يا اساتيد راهنما مقطع تحصيلي نامهعنوان پايان

تي هداشوم پزشكي و خدمات ببررسي بسامد استفاده مجالت غير فارسي دانشگاه عل

 1376؛ 1994-95در سالهای ا درماني تهران و ميزان همپوشاني آنه

 دكتر سبكروح فوق ليسانس

 ن تحصيلهاي نوشته شده در دورانامه( پايانج

 نام استاد يا اساتيد راهنما مقطع تحصيلي نامهعنوان پايان

 دكتر سبكروح دکتری مربوط به جنگ ياطالعات یها گاهیپا ليتحل

 

mailto:daneshshenas@gmail.com
mailto:daneshshenas@yahoo.com
mailto:h-soleimani@razi.tums.ac.ir
mailto:h-soleimani@razi.tums.ac.ir
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 انتشارات 

 كتب منتشرشدهالف( 

ف
دي

ر
 

 عنوان كتاب

نوع كار 
)ترجمه، تأليف، 

گردآوري، 
 ويرايش(

 ناشر همكار

شهر و 
كشور 

 محل نشر

سال 
 چاپ

تأليف، گردآوری  پژوهش  1

 ش، ویرای

انتشارات  

دانشگاه ع پ 

 تهران 

 1382 یرانا -تهران 

تأليف، گردآوری،  1381-82چکيده نمایگان طرحهای تحقيقاتي  2

 ویرایش

انتشارات  

دانشگاه ع پ 

 تهران

 1383 یرانا -تهران

انتشارات   گردآوری وتنظيم 1382کتابچه پنجمين جشنواره ابن سينا 3

دانشگاه ع پ 

 تهران

 1382 یرانا -تهران

انتشارات   گردآوری وتنظيم 1383کتابچه ششمين جشنواره ابن سينا 4

دانشگاه ع پ 

 تهران

 1383 یرانا -تهران

انتشارات   گردآوری وتنظيم هرانبرنامه راهبردی معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ت 5

دانشگاه ع پ 

 تهران

 1383 یرانا -تهران

تأليف،  نظام سالمتآموزش اصول پروپوزال نویسي پژوهش در 6

 گردآوری،ویرایش

انتشارات  

 شهرآب 

 1384 یرانا -تهران

اصول مراققبت های بهداشتي بيماری های مشترک انسان  7

 وحيوان

انتشارات   ویرایش

جهاد 

 دانشگاهي

 1386 یرانا -تهران

انتشارات   نویسنده، تأليف انسان نخستين 8

 جاده ابریشم

 1377 یرانا -تهران

 1377 یرانا -تهران جاده ابریشم  ترجمه،بازنویسي یک انسان واقعيداستان  9

 1377 یرانا -تهران جاده ابریشم  ترجمه،بازنویسي امپراتوری روباتها 10

 1377 یرانا -تهران جاده ابریشم  ترجمه،بازنویسي خوشه های خشم 11

 1377 یرانا -تهران جاده ابریشم  ترجمه،بازنویسي اوژني گرانده 12

 1377 یرانا -تهران جاده ابریشم  ترجمه،بازنویسي سينوهه 13

 1377 یرانا -تهران جاده ابریشم  ترجمه،بازنویسي مردی که مي خندد 14
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 1377 یرانا -تهران جاده ابریشم  ترجمه،بازنویسي ماجراهای پروفسوربرانشتام 15

 1377 یرانا -تهران جاده ابریشم  ترجمه،بازنویسي بينوایان 16

 1377 یرانا -تهران جاده ابریشم  ترجمه،بازنویسي پتي شز 17

 1377 یرانا -تهران جاده ابریشم  ترجمه،بازنویسي پدرخوانده 18

 1377 یرانا -تهران جاده ابریشم  ترجمه،بازنویسي جين ایر 19

 1388 یرانا -تهران دانش شناس  تأليف و پایگاه های اطالعاتي  آموزش جستجو دروب 20

 1389 یرانا -تهران دانش شناس  تأليف وب و پایگاه های اطالعاتي 21

 1389 یرانا -تهران دانش شناس  تاليف اینترنت واطالعات 22

 1390 یرانا -تهران دانش شناس  تاليف ابزارفناوری اطالعات 23

 1390 یرانا -تهران دانش شناس  تاليف اینترنت اكسپلورر گوگل یاهو 24

 1390 یرانا -تهران دانش شناس  تاليف ی شهرالفباداستان ها 25

 1390 یرانا -تهران دانش شناس  تاليف آقای محقق 26

 1390 یرانا -تهران دانش شناس  تاليف شبكه 27

 1391 یرانا -تهران دانش شناس  تاليف وترجمه مباني رایانه 28

 1391 یرانا -تهران دانش شناس  تاليف وترجمه سيستم عامل 29

 1391 یرانا -تهران دانش شناس  تاليف وترجمه رایانه 30

 1391 یرانا -تهران دانش شناس  تاليف وترجمه آفيس 31

 1391 یرانا -تهران دانش شناس  ونوشته تاليف معجزه 32

 1391 یرانا -تهران دانش شناس  تاليف وترجمه تكنولوژی اطالع رساني 33

 1391 یرانا -تهران دانش شناس  تاليف وترجمه فتوشاپ 34

 1391 یرانا -تهران دانش شناس  تاليف وترجمه پایگاه های علوم پزشکي و پيراپزشکي 35

 1391 یرانا -تهران دانش شناس  تاليف وترجمه سخت افزار 36

 1391 یرانا -تهران دانش شناس  تاليف ونوشته  ستاره  37

ش شناسدان  تاليف وترجمه داستان های نویسندگان بزرگ 38  1391 یرانا -تهران 

 1391 یرانا -تهران دانش شناس  تاليف وترجمه مباني رایانه اینترنت اطالعات 39

 1391 یرانا -تهران دانش شناس  تاليف بررسي علم اطالعات ودانش شناسي 40

 1391 یرانا -تهران دانش شناس  تاليف وترجمه علم اطالعات 41

 1392 یرانا -تهران دانش شناس  هتاليف وترجم پاورپوینت ورد 42

 1392 یرانا -تهران دانش شناس  تاليف وترجمه اس پي اس اس 43

 1392 یرانا -تهران دانش شناس  تاليف وترجمه اكسل 44

 1392 یرانا -تهران دانش شناس  تاليف وترجمه اكسس 45

 1392 یرانا -تهران دانش شناس  تاليف وترجمه اطالعات و آمار 46

 1393 یرانا -تهران دانش شناس  تاليف وترجمه مباني علم اطالعات 47
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 1393 یرانا -تهران دانش شناس  تاليف وترجمه جستجوگران اینترنت 48

 1393 یرانا -تهران دانش شناس دیگران تاليف حلقه نقد 49

 1394 یرانا -تهران دانش شناس  به اهتمام 1-3م خط مقد 50

 1394 یرانا -تهران دانش شناس  هترجم معماری اطالعات 51

 1394 یرانا -تهران دانش شناس دیگران تاليف وترجمه ابزار فناوری وعلم اطالعات 52

 1395 یرانا -تهران دانش شناس  تاليف آزمون جامع دکتری 53

 1395 یرانا -تهران دانش شناس دیگران ترجمه بازیابي اطالعات موتورهای جستجودرعمل 54

 1395 یرانا -تهران دانش شناس دیگران تاليف ت وسایبرنتيکاطالعا 55

 1396 یرانا -تهران دانش شناس  گردآوری وتاليف وصایای امام به انضمام پرسش وپاسخ 56

 1396 یرانا -تهران دانش شناس  تاليف 2016آفيس  57

 1396 یرانا -تهران دانش شناس  تاليف بازیابيو ذخيره  58

 1396 یرانا -تهران دانش شناس  يفتال نور هدایت 59

 1396 یرانا -تهران دانش شناس  تاليف شاد وموفق 60

 
 

 ب( مقاالت منتشرشده

 نويسنده
 

 سال چاپ صفحه شماره جلد نام نشريه عنوان مقاله

 8-5 3و2و1 1 ماهنامه كاما روش های استفاده از كتابخانه سليماني

4-8 

 1379اسفند 

 1380فروردین اردیبهشت

 14-10 3و2و1 1 ماهنامه كاما پژوهش دركتابخانه:  نشریات ادواری سليماني

10-12 

9-17 

 1379اسفند 

فروردین اردیبهشت 

1380 

 1380خرداد   4 1 ماهنامه كاما انواع منابع مرجع سليماني

 1380خرداد   4 1 ماهنامه كاما (PE2پي ای تو) سليماني

  1380تير   5 1 ماهنامه كاما منابع ردیف دوم سليماني

 1380تير   5 1 ماهنامه كاما (HG3هارواردگرافيك) سليماني

 ایندكس مدیكوس سليماني

(Index medicus) 

 1380مرداد  6 1 ماهنامه كاما

 (SPSSاس پي اس اس ) سليماني

 Windowsو DOSتحت 

  1380مرداد  6 1 ماهنامه كاما

 1380شهریور  7 1 ماهنامه كاما آشنایي با رایانه سليماني

 1380مهر  8 2 ماهنامه كاما (Windowsویندوز) سليماني

 1380مهر  8 2 ماهنامه كاما همپوشاني نشریات ادواری سليماني
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 شمه ای از اینترنت سليماني

(INTERNET) 

 1380آبان   9 2 ماهنامه كاما

 1380آبان   9 2 ماهنامه كاما همبستگي ميان صفات سليماني

 1380آذر   10 2 ماهنامه كاما (Ulrichاولریخ )زارنرم اف سليماني

 نرم افزار  سليماني

Microsoft Word 

 1380دی   11 2 ماهنامه كاما

 1380بهمن   12 2 ماهنامه كاما بررسي مجالت جاری وگذشته نگر سليماني

 1380اسفند   13 2 ماهنامه كاما كتابخانه های فرانسه سليماني

 1381فروردین اردیبهشت   15و14 3 ماهنامه كاما نرخ مطالعه درجامعه  چگونگي افزایش سليماني

تدوین استانداردهای خط برای ثبت زبان  سليماني

 فارسي دركليه كاربردها وخدمات اطالعاتي 

  1381خرداد   16 3 ماهنامه كاما

 1381تير  17 3 ماهنامه كاما اینترنت ونشریات ادواری كتابخانه ها 

نویسنده 

 ارهمک

تدوین کلي رضایت نامه آگاهانه داوطلبان 

 انساني شرکت کننده درطرح های تحقيقاتي

فصلنامه باروری 

 وناباروری

شماره   6دوره 

 پنجم

553-

562 

 1384زمستان 

 
 ج( مقاالت ارائه شده در همايش، كنفرانس و غيره

 

 نويسنده
 )گان(

 عنوان مقاله
عنوان همايش، 
 كنفرانس و غيره

محل 
 برگزاري

نحوه ارائه مقاله 
)سخنراني يا 

 پوستر(

 سال ارائه

بررسي مجالت جاری وگذشته نگركتابخانه  سليماني

 های دانشگاه علوم پزشكي تهران بااستفاده

ازروش تحليل هزینه سودمندی قانون 

 برادفوردوبسامد استفاده 

درپنجمين سمينار 

سراسری کتابداری 

واطالع رساني 

 پزشکي

)مهرماه(        انيسخنر دانشگاه ایران 

1379 

سومين همایش  اینترنت ونشریات ادواری كتابخانه ها"  سليماني

سراسری كتابداری 

 واطالع رساني

 31 سخنراني دانشگاه الزهرا

اردیبهشت 

1381 

 چگونگي افزایش ميزان مطالعه درجامعه  سليماني

 

دومين گردهمایي 

نقش اطالع رساني 

 درتوسعه فرهنگي

نمایشگاه بين 

 المللي

 1380 سخنراني

يد اکتعوامل و موانع موثر برخواندن و مطالعه با  سليماني

 ابر کودکان ونوجوانان, رسانه ها , خط والفب

همایش راههای ترویج 

فرهنگ مطالعه 

 وکتابخواني

مدیریت 

امورکتابخانه های 

 عمومي کشور

 زنجان استان

اسفند  12 سخنراني

1386 
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 ياهاي شغلي و حرفهموقعيت 

 سابقه ارائه خدمات آموزشي و تدريس در دانشگاهالف( 
 

مؤسسه محل 
 تدريس

 عنوان درس نوع درس نوع فعاليت

مقطع 
 تحصيلي

دانشجويا
 ن

 دانشجويانتعداد 

 رشته تحصيلي

كل 

واحد 
تدري

س 
 شده

 سال تدريس

 3 40 ليسانس دیداری شنيداری تئوری مدرس دانشگاه ایران

 واحد

85-1384 

 2 20 ليسانس اطالع رساني عملي مدرس دانشگاه ایران

 واحد

1380 

 2 20 ليسانس زبان فرانسه تئوری مدرس شهيدبهشتي دانشگاه

 واحد

1372 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

همكار 

 مدرس

فوق  تکنولوژی اطالعات عمليتئوری 

 ليسانس

5 2 

 واحد

86-1385 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

 4 رادیولوژی روزانه 33 ليسانس آشنایي با حسابگرها عمليتئوری  مدرس

واحد 

 1ترم

87-1386 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

 30 ليسانس آشنایي با حسابگرها عمليتئوری  مدرس

 رادیولوژی شبانه

4 

واحد 

 2ترم

87-1386 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

 28 ليسانس كامپيوتر عمليتئوری  مدرس

 مدیریت شبانه

3 

واحد 

 2ترم

87-1386 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

 3 مدارك پزشكي شبانه ليسانس كامپيوتر عمليئوری ت مدرس

واحد 

 1ترم

88-1387 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

مدارك پزشكي  ليسانس كامپيوتر فایلينگ عمليتئوری  مدرس

 روزانه

3 

واحد 

 1ترم

88-1387 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

آشنایي  با فناوری  عمليتئوری  مدرس

 اطالعات

 33 ليسانس

 رادیولوژی

 روزانه 

2 

احد و

 1ترم

88-1387 
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 دانشگاه

 ع پ تهران 

 كاربرد عمليتئوری  مدرس

 رایانه

 33 ليسانس

 هوشبری روزانه

3 

واحد 

 2ترم

88-1387 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

 33 ليسانس كامپيوتر عمليتئوری  مدرس

 مدیریت روزانه 

3 

واحد 

 2ترم

88-1387 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

 33 ليسانس كامپيوتر عمليتئوری  مدرس

 رادیوتراپي روزانه

2 

واحد 

 2ترم

88-1387 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

آشنایي  با فناوری  عمليتئوری  مدرس

 اطالعات

 33 ليسانس

 رادیولوژی شبانه

2 

واحد 

 2ترم

88-1387 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

 33 ليسانس كاربرد كامپيوتر عمليتئوری  مدرس

 مدیریت شبانه

3 

واحد 

 2ترم

88-1387 

 دانشگاه

 هرانع پ ت 

مدارك پزشكي  ليسانس كامپيوتر عمليتئوری  مدرس

 روزانه

3 

واحد 

 2ترم

88-1387 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

مدارك پزشكي  ليسانس كامپيوتر عمليتئوری  مدرس

 روزانه

3 

واحد 

 2ترم

88-1387 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

شنایي با فن اوری آ عمليتئوری  مدرس

 نوین اطالعات

 رادیولوژی ليسانس

 هروزان

3 

واحد 

 1ترم

1388 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

 رادیولوژی ليسانس اصول كامپيوتر عمليتئوری  مدرس

 روزانه

3 

 1ترم

1388 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

 مدارك  ليسانس بان فرترنز -كامپيوتر عمليتئوری  مدرس

 شبانه

2 

 1ترم

1388 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

 2 روزانهارك مد ليسانس كامپيوتر فایلينگ عمليتئوری  مدرس

 1ترم

1388 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

آشنایي با فناوری نوین  عمليتئوری  مدرس

 اطالعات

 رادیولوژی ليسانس

 شبانه

 

 2ترم

1389-1388 

 1388-1389  مدیریت  ليسانس اطالع رساني پزشكي عمليتئوری  مدرس دانشگاه
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 2ترم روزانه ع پ تهران 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

  نامشخص ليسانس اطالع رساني پزشكي عمليتئوری  مدرس

 2ترم

1389-1388 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

 رادیولوژی ليسانس اطالع رساني پزشكي عمليتئوری  مدرس

 

 

 2ترم

1389-1388 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

 پزشكي مدارك ليسانس اطالع رساني پزشكي عمليتئوری  مدرس

 روزانه

 

 2ترم

1389-1388 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

 هوشبری ليسانس اطالع رساني پزشكي عمليتئوری  مدرس

 روزانه

 

 2ترم

1389-1388 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

فناوری اطالعات  عمليتئوری  مدرس

 1سالمت 

مدارك پزشكي  ليسانس

 روزانه

 

 2ترم

1389-1388 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

 هوشبری ليسانس كاربرد رایانه عمليتئوری  مدرس

 روزانه

 

 2ترم

1389-1388 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

 هوشبری ليسانس كاربرد رایانه عمليتئوری  مدرس

 شبانه

 

 2ترم

1389-1388 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

 علوم آزمایشگاهي ليسانس كامپيوتر عمليتئوری  مدرس

 روزانه

 

 2ترم

1389-1388 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

  شبانهمدارك پزشكي  ليسانس كامپيوتر فایلينگ عمليتئوری  مدرس

 2رمت

1389-1388 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

 رادیولوژی ليسانس كامپيوتر عمليتئوری  مدرس

 روزانه

 

 2ترم

1389-1388 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

آشنایي با فناوری نوین  عمليتئوری  مدرس

 اطالعات

  ليسانس

 شبانه

 

 1ترم

1390-1389 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

 رادیولوژی ليسانس كاربرد رایانه عمليتئوری  مدرس

 شبانه

 

 1ترم

1390-1389 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

 اربردكامپيوتروك عمليتئوری  مدرس

 مدیریت

 مدیریت ليسانس

 روزانه

 

 1ترم

1390-1389 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

 رادیولوژی ليسانس كامپيوتر عمليتئوری  مدرس

 روزانه

 

 1ترم

1390-1389 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

 رادیوتراپي ليسانس ركامپيوت عمليتئوری  مدرس

 روزانه

 

 2ترم

1390-1389 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

آشنایي بافناوری نوین  عمليتئوری  مدرس

 اطالعات

 رادیولوژی ليسانس

 شبانه

 

 2ترم

1390-1389 
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 دانشگاه

 ع پ تهران 

 هوشبری ليسانس كاربرد رایانه عمليتئوری  مدرس

 نهشبا

 

 2ترم

1390-1389 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

 هوشبری ليسانس كاربرد رایانه عمليتئوری  سمدر

 روزانه

 

 2ترم

1390-1389 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

كاربردكامپيوترو  عمليتئوری  مدرس

 مدیریت نظری

  مدیریت روزانه ليسانس

 2ترم

1390-1389 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

علوم آزمایشگاهي  ليسانس كامپيوتر عمليتئوری  مدرس

 روزانه

 

 1ترم

1391-1390 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

آشنایي بافناوری نوین  عمليتئوری  مدرس

 اطالعات

  رادیولوژی روزانه ليسانس

 1ترم

1391-1390 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

شبكه كامپيوتر وامنيت  عمليتئوری  مدرس

 سيستم ها

  روزانه فناوری سالمت ليسانس

 1ترم

1391-1390 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

با سيستم های  آشنایي عمليتئوری  مدرس

 عامل

  فناوری سالمت روزانه ليسانس

 1ترم

1391-1390 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

 پيوسته هوشبری ليسانس كاربرد رایانه عمليتئوری  مدرس

 روزانه

 

 1ترم

1391-1390 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

 ناپيوسته هوشبری ليسانس كاربرد رایانه عمليتئوری  مدرس

 روزانه

 

 1ترم

1391-1390 

 شگاهدان

 ع پ تهران 

علوم آزمایشگاهي  ليسانس كامپيوتر عمليتئوری  مدرس

 روزانه

 

 1ترم

1391-1390 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

  اتاق عمل روزانه ليسانس فناوری اطالعات عمليتئوری  مدرس

 1ترم

1391-1390 

 دانشگاه

 ع پ تهران 

شنایي با فناوری نوین آ عمليتئوری  مدرس

 اطالعات

 

 1390-91 2ترم لوژی روزانهرادیو ليسانس

 دانشگاه

 ع پ تهران 

 زمایشگاهيآعلوم  ليسانس اطالع رساني پزشكي عمليتئوری  مدرس

 روزانه

 1390-91 2ترم

 دانشگاه

 ع پ تهران 

 1390-91 2ترم تيمدیریت خدمات بهداش ليسانس اطالع رساني پزشكي عمليتئوری  مدرس

 دانشگاه

 ع پ تهران 

 1390-91 2ترم رادیولوژی روزانه ليسانس ع رساني پزشكياطال عمليتئوری  مدرس

 دانشگاه

 ع پ تهران 

وامنيت  شبكه كامپيوتر عمليتئوری  مدرس

 سيستم ها

مدارك پزشكي  ليسانس

 روزانه

 1390-91 2ترم
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 دانشگاه

 ع پ تهران 

فناوری اطالعات  عمليتئوری  مدرس

 دراتاق عمل

 1390-91 2ترم اتاق عمل ليسانس

 دانشگاه

 ع پ تهران 

 1390-91 2ترم هوشبری ليسانس كاربرد رایانه عمليتئوری  مدرس

 دانشگاه

 ع پ تهران 

 كاربردكامپيوتر عمليتئوری  مدرس

 ومدیریت

 1390-91 1ترم مدیریت ليسانس

 دانشگاه

 ع پ تهران 

آشنایي باسيستم های  عمليتئوری  مدرس

عامل وبرنامه ریزی 

 كاربردی

 فناوری سالمت ليسانس

 روزانه

 1391-92 1ترم

 دانشگاه

 ع پ تهران 

وری آشنایي با فن آ عمليتئوری  مدرس

 نوین اطالعات

 رادیولوژی ليسانس

 روزانه

 1391-92 1ترم

 دانشگاه

 ع پ تهران 

 علوم آزمایشگاهي ليسانس طالع رساني پزشكيا عمليتئوری  مدرس

 روزانه

 1391-92 1ترم

 دانشگاه

 ع پ تهران 

فناوری اطالعات  عمليتئوری  مدرس

 دراتاق عمل

 اتاق عمل ليسانس

 روزانه

 1391-92 1ترم

 دانشگاه

 ع پ تهران 

 هوشبری ليسانس كاربرد رایانه عمليتئوری  مدرس

 روزانه

 1391-92 1ترم

 دانشگاه

 ع پ تهران 

كمك 

 مدرس

 1391-92 تابستانه اخالق پزشكي دكتری سيستم عامل تئوری

 دانشگاه

 ع پ تهران 

 1391-92 2ترم رادیوتراپي روزانه ليسانس كامپيوتر عمليری تئو مدرس

 دانشگاه

 ع پ تهران 

 علوم آزمایشگاهي ليسانس كامپيوتر عمليتئوری  مدرس

 روزانه

 1391-92 2ترم

 مدیریت بيمارستاني ليسانس كاربرد كامپيوتر عمليتئوری  مدرس دانشگاه ع پ تهران

 روزانه

 1391-92 2ترم

 1391-92 2ترم رادیولوژی شبانه ليسانس فناوری اطالعات عمليتئوری  مدرس ندانشگاه ع پ تهرا

 1391-92 2ترم هوشبری شبانه ليسانس كاربرد رایانه عمليتئوری  مدرس دانشگاه ع پ تهران

 1391-92 2ترم اتاق عمل شبانه ليسانس فناوری اطالعات عمليتئوری  مدرس دانشگاه ع پ تهران

 1391-92 2ترم رادیوتراپي روزانه ليسانس اطالع رساني پزشكي تئوری درسم دانشگاه ع پ تهران

 1391-92 2ترم هوشبری روزانه ليسانس اطالع رساني پزشكي تئوری مدرس دانشگاه ع پ تهران

 1391-92 2ترم مدیریت روزانه ليسانس اطالع رساني پزشكي تئوری مدرس دانشگاه ع پ تهران

 1392-93 1ترم   ليسانس  تئوری مدرس دانشگاه ع پ تهران

 1392-93 1ترم   ليسانس  تئوری مدرس دانشگاه ع پ تهران
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 1392-93 1ترم   ليسانس  تئوری مدرس دانشگاه ع پ تهران

 1392-93 2ترم  ليسانس  تئوری مدرس دانشگاه ع پ تهران

 1392-93 2ترم  ليسانس  تئوری مدرس دانشگاه ع پ تهران

 1392-93 2ترم  ليسانس  تئوری مدرس دانشگاه ع پ تهران

 1393-94 1ترم   ليسانس  تئوری مدرس دانشگاه ع پ تهران

 1393-94 1ترم   ليسانس  تئوری مدرس دانشگاه ع پ تهران

 1393-94 1ترم   ليسانس  تئوری مدرس دانشگاه ع پ تهران

 1393-94 2ترم  ليسانس  تئوری مدرس دانشگاه ع پ تهران

 1393-94 2ترم  ليسانس  تئوری مدرس دانشگاه ع پ تهران

 1393-94 2ترم  ليسانس  تئوری درسم دانشگاه ع پ تهران

با فناوری نوین آشنایي  تئوری مدرس دانشگاه ع پ تهران

 اطالعات 

 1394-95 1ترم  رادیولوژیتکنولوژی  ليسانس

 1394-95 1ترم     تئوری مدرس دانشگاه ع پ تهران

 1394-95 1ترم     تئوری مدرس دانشگاه ع پ تهران

 1394-95 2ترم هوشبری  ليسانس رایانه کاربرد  تئوری مدرس دانشگاه ع پ تهران

کامپيوتر کاربرد  تئوری مدرس دانشگاه ع پ تهران

  ومدیریت

خدمات مدیریت  ليسانس

 بهداشتي درماني

 1394-95 2ترم

 1394-95 2ترم    تئوری مدرس دانشگاه ع پ تهران

 1395-96 1ترم     تئوری مدرس دانشگاه ع پ تهران

اطالعات در  فناوری تئوری مدرس دانشگاه ع پ تهران

 اتاق عمل

 1395-96 2ترم  اتاق عمل ليسانس

کامپيوتر کاربرد  تئوری مدرس دانشگاه ع پ تهران

 ومدیریت

خدمات مدیریت  ليسانس

 بهداشتي درماني

 1395-96 2ترم 

 1395-96 2ترم آزمایشگاهيعلوم  ليسانس  کامپيوتر تئوری مدرس دانشگاه ع پ تهران

فوق  برنامه نویسيمباني  تئوری مدرس دانشگاه ع پ تهران

 ليسانس
واطالع کتابداری 

 رساني پزشکي 

 1395-96 2ترم

و کاربرد آن کامپيوتر  تئوری مدرس دانشگاه ع پ تهران

 در مدیریت 

فوق 

 ليسانس
 نمندسازیتوا

 ماليمدیریت 

 1395-96 2ترم

 
 

 اي )مشاوره، همكاري و غيره(سابقه ارائه خدمات حرفهب( 

 اينوع خدمت حرفه
مركز يا سازمان دريافت كننده 

 خدمات

خ ارائه يتار
 خدمات
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 1376-1381 دانشگاه علوم پزشکي تهران خدمات فني وآموزشي کتابخانه مرکزی ومركزاسناد 

  دانشگاه علوم پزشکي تهران شگاه(نامه های  دانموسس بانك اطالعاتي پاداشت )چكيده ونمایگان پایان 

 

 هاي اجرايي )مرتبط با آموزش و تحقيقات(ها و پست( سابقه موقعيتج

 سمت
نوع وظايف 

 محوله
 مكان فعاليت

نام، رتبه علمي و رشته تحصيلي 
 مسئول مافوق

 تاريخ

 لغايت از

 هماهنگي مسئول كارگاه های رایانه
 سایت كامپيوتر

 ده پيراپزشكيدانشك
 1387 دكتررضا صفدری

 معاونت پژوهشي دانشگاه امورپژوهش كارشناس ارشد پژوهش

دكتر  -دكتر الریجاني–دكتر فتاحي 

كتراسالمي  )معاونان د -قدسي

 هشي دانشگاه(وپژ

1372-1385 

 

 آموزش و تحقيقات( هاي اجرايي )غيرمرتبط باسابقه فعاليت و پستد( 

 تاريخ مافوق عاليتمكان ف وظيفه عنوان سمت

گردآوری پایان نامه ها  سرپرستي بخش خدمات فني

 ایجادبانك اطالعاتي پاداشت

 1382 دكتر كوكب سازمان مركزی

 

 

 بورس تحصيلي، جوايز، تقديرهاتشويق ، 
 

 محل دريافت علت دريافت عنوان
مقام 

 اعطاكننده

تاريخ 
 دريافت

دبير جشنواره   موسسه خانه كتاب كتاب قدن چهارمين جشنواره   داوری كتاب برگزیده سال

 علي اوجبي

1387 

 1372 دكتراسالمي ژوهشي دانشگاهمعاونت پ ارتقائ كيفيت وكميت پژوهش كارشناس ارشد

 1380 دكترقدسي ژوهشي دانشگاهمعاونت پ كارشناس نمونه كارشناس ارشد

 1383 دكترالریجاني هژوهشي دانشگامعاونت پ ارتقائ كيفيت وكميت پژوهش كارشناس ارشد

 1384 دكترفتاحي ژوهشي دانشگاهمعاونت پ ارتقائ كيفيت وكميت پژوهش كارشناس ارشد

 1388 دكتردرگاهي ریاست دانشكده پيراپزشكي تدریس كارشناس ارشد

 

 

 ها و مجامع علميعضويت در انجمن 

 محل فعاليت مجمع نوع همكاري و سمت نام مجمع
 مدت عضويت

 لغايت از
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    عضو علي البدل انجمن كتابداری واطالع رساني

 1392 1389  عضو تعاوني مطبوعات

 

 

 ها و شوراهاعضويت در كميته 

 نام كميته يا شورا
نوع همكاري با 

 كميته يا شورا
 مكان يا سازمان مربوطه

 مدت فعاليت

 لغايت از

  ت پژوهشي دانشگاه ع پ تهرانمعاون عضو؛دبير ژوهشي دانشگاهراهبری معاونت پ برنامه ریزی

 1380-1378 معاونت پژوهشي دانشگاه ع پ تهران و سردبيرمدیرمسئول  شورای تحریریه مجله كاما

 1385 دانشكده پيراپزشكي عضو؛ مدیراجرایي؛ دبير شورای تحریریه مجله پياورد سالمت 

صاحب امتياز  شورای تحریریه مجله ستاره

 مدیرمسئولو

  تهران

  معاونت پژوهشي دانشگاه ع پ تهران دبير نظارتي كتابخانه های دانشگاهكميته 

 1388 موسسه خانه كتاب نقد كننده مقاالت  جشنواره نقد كتاب

 1393-1392 دانشكده پيراپزشكي  داور مجله علمي پژوهشي پياورد سالمت

 

 

 شدههاي تحقيقاتي تصويبپروژه 

 عنوان طرح

نوع فعاليت در 
لي، )مجري اص طرح

 ،مديراجرايي،همكار

 (رمشاو

ساعات 
 فعاليت

مؤسسه 
محل 

 پژوهش

وضعيت 
 فعلي طرح

طول 
مدت 
 طرح

ا بگاه بررسي مجالت جاری و گذشته نگر كتابخانه های اصلي دانش

مد بسا واستفاده از روش تحليل هزینه سودمندی،قانون برادفورد، 

 هاستفاد

 

دانشگاه ع   مجری اصلي

 پ تهران

1379 

 هخاتمه یافت

 سال2

امه ن    تحليل استنادی نشریات ادواری غير فارسي از طریق پایان

 -نهای دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهرا

دانشگاه ع   مجری اصلي

 پ تهران

 سال2 1384

سي ضریب همبستگي بسامد استفاده از نشریات ادواری غير فار

يات اه اعضائ هماه و درجه اهميت آنها از دیدگ 9دانشگاه طي 

 نعلمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهرا

دانشگاه ع   مجری اصلي

 پ تهران

1382 

 خاتمه یافته

 سال2

ي يقاتطراحي وتهيه وتكميل بانك اطالعاتي محققان طرح های تحق

اني معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درم

 تهران 

ع  دانشگاه  مجری اصلي

 پ تهران

1382-1384 

 خاتمه یافته

 سال2

 سال 1 1384دانشگاه ع   مدیربررسي تاثير آموزش معرفي استرس و استرسورهای شایع و طرق 
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مبارزه با آنها بر دانش نظری دانش آموزان دبيرستانهای دخترانه 

 شهرداری تهران 17منطقه 

 خاتمه یافته پ تهران اجرایي

ش ی دانسالمت سالمندان بر دانش نظربررسي تاثير آموزش درباره 

رهنگ شهرداری تهران)ف 17آموزان دبيرستانهای دخترانه منطقه 

 سازی(

 

 مدیر

 اجرایي

دانشگاه ع  

 پ تهران

1384 

 خاتمه یافته

 سال 1

ه اداره نگهداری و روز آمد سازی سایت مجالت علمي دانشگا

 علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران.

انشگاه ع د  مجری اصلي

 پ تهران

1385 

 خاتمه یافته

 سال 1

تاب بررسي ميزان بکارگيری اصول کتابداری واطالع رساني درک

 زشکيپهای منتشرشده توسط اداره چاپ وانتشارات دانشگاه علوم 

 )مجری دوم(1384تهران ازابتدای تشکيل تاپایان سال 

 1387   همكار اصلي

 

 سال1

 مشاوره شدهشده يا هاي سرپرستينامهپايان 
ارائه  تحصيلي دوره نامهعنوان پایان

 نامهپایان

محل انجام 

 نامهپایان

 نامهتاریخ دفاع از پایان نامهسمت در پایان

     

 

 انديشي، بازآموزي و غيره )بدون ارائه مقاله(سخنراني در هم 

 عنوان سخنراني
انديشي، عنوان هم

 بازآموزي و غيره

محل برگزاري 
بازآموزي انديشي، هم

 و غيره

تاريخ 
 سخنراني

 گاهبررسي مجالت جاری وگذشته نگركتابخانه های اصلي دانش

  ندیعلوم پزشكي تهران بااستفاده ازروش تحليل هزینه سودم

 قانون برادفوردوبسامد استفاده

پنجمين همایش سراسری 

كتابداری واطالع رساني 

 پزشكي

سالن همایشهای زكریای 

شكي رازی دانشگاه علوم پز

 ایران

مهرماه  9-11

1379  

ش چگونگي افزایش ميزان مطالعه درجامعه باتاكيد برگرای

 نوجوانان وجوانان به كتابخواني، 

دومين گردهمایي بين المللي 

نقش اطالع رساني درتوسعه 

فرهنگي "كتاب وفناوری 

 اطالعات "

بهمن  26-25 نمایشگاه بين المللي

 1380ماه 

 تهران

سومين همایش سراسری  ادواری كتابخانه هااینترنت ونشریات 

كتابداری واطالع رساني 

 دانشگاه الزهرا)س(

اردیبهشت  31 دانشگاه الزهرا

1381 

ان ودککعوامل و موانع موثر برخواندن و مطالعه با تاکيد بر 

 ونوجوانان, رسانه ها , خط والفبا, 

همایش راههای ترویج 

 فرهنگ مطالعه وکتابخواني

تابخانه های مدیریت امورک

ستان ا -عمومي کشور

 زنجان

اسفند  12

1386 
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 همكاري با هيأت تحريريه مجالت علمي 
 

 محل انتشار مجله نام مجله
نوع همكاري با 

 مجله

 مدت همكاري

 لغايت از

موسس ومدیرمسئول  پ تهراندانشگاه ع  کاماه آموزشي پژوهشي اطالع رساني نامماه

 وسردبير

1381-1379 

 -1385 مدیرمسئول وسردبير تهران ستارهسراسری آموزشي , اطالع رساني, خبری   ماهنامه 

 1386 مدیراجرایي  دانشكده پيراپزشكي پياورد سالمتعلمي پژوهشي فصلنامه 

 1365-1390 نگارش تهران همكاری با مجالت ادبي

داور مقاالت علمي  دانشكده پيراپزشكي پياورد سالمتعلمي پژوهشي فصلنامه 

 وهشيپژ

1392-1393 

 1396-1393 سردبير پ تهراندانشگاه ع  ندای ایثارفصلنامه 

 

 

  هاي مختلف )آموزشي، پژوهشي و اجرايي(دورهكارگاه ها و شركت در 

 ايانتاريخ پ تاريخ آغاز نام دوره
 مدت دوره

 (ساعت)
 نام موسسسه آموزشي

مدیریت آموزش پژوهش وبرنامه ریزی  IT 22/1/83 24/5/83 130مفاهيم پایه ودوره های آموزشي 

 استان تهران

مدیریت آموزش پژوهش وبرنامه ریزی  12 1/6/84 5/5/84 اب رجوعطرح تكریم ارب

 استان تهران

مدیریت آموزش پژوهش وبرنامه ریزی  30 10/8/84 17/7/84 1زبان انگليسي سطح 

 استان تهران

مدیریت آموزش پژوهش وبرنامه ریزی  24 7/6/85 4/6/85 شناسایي واستفاده از ظرفيت های ذهني 

 استان تهران

 مدیریت و برنامه ریزِی  30  12/5/87 1وفنون مذاكره اصول 

 دانشگاه منابع

 مدیریت و برنامه ریزِی  30  19/5/87 2اصول وفنون مذاكره 

 دانشگاه منابع

 مدیریت و برنامه ریزِی  30  15/5/87 آشنایي با كتاب وكتابخانه

 دانشگاه منابع

  مدیریت و برنامه ریزِی 24 12/11/87  ت زمانیریمد

 دانشگاه منابع

 مدیریت و برنامه ریزِی  24 12/11/87  مدیریت استرس

 دانشگاه منابع

 مدیریت و برنامه ریزِی  30 6/2/88  دوره اصول و فنون مشاوره

 دانشگاه منابع

 مدیریت و برنامه ریزِی  16 7/2/88  دوره مهارت های ارتباطي در خانواده
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 دانشگاه منابع

 مدیریت و برنامه ریزِی  24 9/2/88  م سازیيدوره ت

 دانشگاه منابع

 مدیریت و برنامه ریزِی  30 12/2/88  ر مترقبهيت بحران در حوادث غیریه مددور

 دانشگاه منابع

 دانشكده پيراپزشكي   17/11/86 كارگاه رفتارسازماني درسازمانهای آموزشي

 دانشگاه ع پ تهران    End Noteكارگاه 

 دانشگاه ع پ تهران   6/12/86 ازماني در سازمانهای آموزشيآشنایي با رفتار س

 دانشكده پيراپزشكي 12  27/6/85 كارگاه پایگاه های اطالعاتي علوم بهداشتي

 دانشكده پيراپزشكي  28/8/86 26/8/86 همایش علمي دانشجویان 

 دانشكده پيراپزشكي   ISI 1391مقاله نویسي 

 ه پيراپزشكيدانشكد   1391 جستجو دراینترنت

 

 

 هاها و كارگاهها، بازآموزيانديشيشركت در هم 

 وزي، كارگاه و غيرهانديشي، بازآمنام هم
طول مدت 

 دوره
 محل برگزاري

تاريخ 
 برگزاري

  –کاربرد یادگيری الکترونيک درآموزش پزشکي 

 رئيس همایش : دکترحسين کشاورز

 1386خرداد 12 دانشگاه علوم پزشکي تهران 
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