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 مدرس منتخب مرکز مطالعات استراتژيک سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمي

 -ISIنگارش مقاله  -کتابخانه ديجیتال :های تدريس کارگاه

 Endnoteمديريت منابع  -تعلیم و تربیتدر فناوری اطالعات
-ارسنجان-خوراسگان-دامغان-در واحد های دانشگاه آزاد اسالمي مشهد

 سبزوار-قوچان-نیشابور-تربت حیدريه-گناباد-قائن -بیرجند-فسا

 3مدرس دفتر مطالعات و آموزش نیروی انساني منطقه 

روش  درسي واحدتدريس -فناوری اطالعات در پرستاری درسي واحدتدريس 

تدريس -واحد درسي فناوری اطالعات در اتاق عمل تدريس-در مامايي تحقیق

تدريس واحد درسي انفورماتیک -واحد درسي روش مرور متون علمي شیمي

تدريس واحد درسي روش تحقیق و -پزشکي دانشجويان مهندسي پزشکي

تدريس واحد درسي روش تحقیق -ماخذ شناسي دانشجويان حسابداری

 .ان کارشناسي ارشد مهندسي مکانیکدانشجوي

بر اساس گزارش  دانشکده پزشکيعضو هیات علمي  885میان  83کسب رتبه 

 01از  53/83بانمره آموزشي ارزشیابي 

زاد اسالمي واحد آدانشگاه  (PhD)پذيرش درآزمون کتبي دکترای تخصصي 

 3علوم و تحقیقات تهران با رتبه 

دبیرخانه ( فناوری اطالعات)و مهندسيکارگروه فني  علمي شرکت در مصاحبه

 دانشگاه آزاد اسالمي 3هیات اجرايي جذب منطقه 

 و عضو حق التدريس گروه پزشکي بالیني  مربيکسب مرتبه دانشگاهي 



 

 :حرفه اي  –سوابق شغلي : ج

 سال فعالیت

 8531و  8511 های  در سال کارمند نمونه دانشگاه آزاد اسالمي مشهد

 بین واحدهای پزشکي کشورکسب رتبه اول کتابخانه دانشکده پزشکي در 

 مسئول کتابخانه و مرکز اطالع رساني دانشکده پزشکي 

 مدير کتابخانه ديجیتال دانشگاه آزاد اسالمي مشهد

 شرفیابي و ديدار با مقام معظم رهبری حضرت آيت اهلل خامنه ای

از حوزه نامزد نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمي 

 انتخابیه مشهدوکالت

 (لیزيران)نويسنده وبالگ گروهي کتابداران ايران

 عضو گروه بحث الکترونیکي کتابداری و اطالع رساني دانشگاه فردوسي

 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد (EDC)عضو مرکز توسعه آموزش پزشکي 

همکاری با انجمن علمي پزشکي دانشگاه و تدريس کارگاه های جستجوی 

ه اينترنتي،مديريت منابع و ماخذ مقدماتي اينترنتي،جستجوی پیشرفت

Endnote روش تحقیق و پروپوزال نويسي، 
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 :سوابق پژوهشي: د

 سال عنوان طرح

دکتر  آقایدانشگاه آزاد اسالمي و دريافت لوح تقدير از 3پژوهشگر برترمنطقه  

 (رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمي)عباسپور 

طبق سرفصل مصوب )ن آوری اطالعات در علوم پزشکي تالیف کتاب درسي ف

 (شورای عالي برنامه ريزی وزارت بهداشت

دفتر مطالعات و آموزش نیروی انساني سازمان مرکزی  8311تالیف شناسه 

 دانشگاه آزاد اسالمي

در انتشارات  0180برای دسامبر ISIچاپ مقاله از مجله مورد تايید  اخذ پذيرش

 Comparing Cerebrospinal Fluid ":ک ول با عنوانبل-بین المللي وايلي

Values in newborns and infants until two months old with or 

without meningitis" 

 8511از سال 

 تاکنون
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0931 

 



 

 

 طرحهاي تحقيقاتي در دست اجرا :ه

 سال عنوان طرح

علوم تاثیر مهارت های سواد اطالعاتي بر خودکارآمدی دانشجويان بررسي 

 پزشکي در دانشگاه علوم پزشکي جندی شاپور اهواز

 

8531 

 

 :شركت در كارگاهها و دوره هاي آموزشي: ز

 سال نام کارگاه يا دوره آموزشي

الزوير در هتل -جان وايلي-نگرريدوره های آموزشي تخصصي انتشارت اشپشرکت در 

 سیمرغ تهران با اخذ گواهینامه بین اللملي

 نانتوانمند سازی کارک

 ITبررسي راهکارهای توسعه 

 بررسي راهکارهای توسعه فن آوری اطالعات در دانشگاههای علوم پزشکيهمايش 

 کتابخانه ديجیتالي

 نوآوريهای فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم پزشکي

از سال 

8511 

 تاکنون

 


