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 خالصه سوابق پژوهشی

 عنوان تاليف، یک عنوان ویراستاری علمی( 7عنوان ) 8 :ها کتاب 

 :عنوان )در مجالت علمی داخلی و خارجی( ۳2 مقاالت علمی 

 :طرح( ۱0طرح و همکار علمی  8عنوان )مجری  ۱8 طرح های پژوهشی 

 :عنوان )در همایش های علمی داخلی و خارجی( 42 مقاالت همایش 

 کشوری، منطقه ای، دانشگاهی( دوره ۱50آموزشی:  های برگزاری کارگاه( 

 :(۱۳88دانشجوی پژوهشگر نمونه )دانشگاه علوم پزشکی تهران،  جوائز پژوهشی 

 

 (1394-1396های آموزشی ) برگزاری کارگاه

 .۱۳95اسفند  2۳و  22 –دانشگاه علوم پزشکی یزد  -کارگاه علم سنجی  .۱

 .۱۳95اسفند  ۱8و  ۱7 –دانشگاه علوم پزشکی تبریز  -کارگاه علم سنجی  .2

 .۱۳95اسفند  ۳و  2 –دانشگاه علوم پزشکی دزفول  -کارگاه علم سنجی  .۳

 .۱۳95بهمن  28و  27 –دانشگاه علوم پزشکی اهواز  -کارگاه علم سنجی  .4

 .۱۳95بهمن  ۱7و  ۱6 –دانشگاه علوم پزشکی شيراز  -کارگاه علم سنجی  .5

 .۱۳95دی  ۳0و  29 –ن دانشگاه علوم پزشکی مازندرا -کارگاه علم سنجی  .6

 .۱۳95دی  ۱6و  ۱5 –دانشگاه علوم پزشکی کرمان  -کارگاه علم سنجی  .7

 .۱۳95دی  2و  ۱ –دانشگاه علوم پزشکی همدان  -کارگاه علم سنجی  .8

 .۱۳95آبان  ۱7و  ۱6 –دانشگاه علوم پزشکی زنجان  -کارگاه علم سنجی  .9
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 .۱۳95اسفند  8 –دانشگاه علوم پزشکی تهران  - علمیمدیریت منابع و مراجع آموزش نرم افزارهای کارگاه  .۱0

 .۱۳95آبان  9 –دانشگاه علوم پزشکی تهران  - مدیریت منابع و مراجع علمیآموزش نرم افزارهای کارگاه  .۱۱

 .۱۳95مرداد  ۱9 –دانشگاه علوم پزشکی تهران  - مدیریت منابع و مراجع علمیآموزش نرم افزارهای کارگاه  .۱2

 .۱۳95اردیبهشت  2۱ –دانشگاه علوم پزشکی تهران  - مدیریت منابع و مراجع علمیفزارهای آموزش نرم اکارگاه  .۱۳

 .۱۳94دی  ۱۳ –دانشگاه علوم پزشکی تهران  - مدیریت منابع و مراجع علمیآموزش نرم افزارهای کارگاه  .۱4

 .۱۳94آبان  5 –دانشگاه علوم پزشکی تهران  - مدیریت منابع و مراجع علمیآموزش نرم افزارهای کارگاه  .۱5

 .۱۳94اردیبهشت  ۳0 –دانشگاه علوم پزشکی تهران  - مدیریت منابع و مراجع علمیآموزش نرم افزارهای کارگاه  .۱6

 

 .۱۳95اسفند  9-۱۱ –دانشگاه علوم پزشکی زنجان  -کارگاه کتابدار بالينی  .۱7

 .۱۳95بهمن  4-6 –دانشگاه علوم پزشکی اهواز  -کارگاه کتابدار بالينی  .۱8

 .۱۳95آذر  2۳-25 –دانشگاه علوم پزشکی گلستان  -تابدار بالينی کارگاه ک .۱9

 .۱۳95آبان  ۱۱-۱۳ –دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  -کارگاه کتابدار بالينی  .20

 .۱۳95مهر  ۱۳-۱5 –دانشگاه علوم پزشکی تبریز  -کارگاه کتابدار بالينی  .2۱

 

 .۱۳95بهمن  26 –دانشگاه علوم پزشکی تهران  -کارگاه جستجوی منابع الکترونيک  .22

 .۱۳95بهمن  ۱0 –دانشگاه علوم پزشکی تهران  -کارگاه جستجوی منابع الکترونيک  .2۳

 .۱۳95دی  26 –دانشگاه علوم پزشکی تهران  -کارگاه جستجوی منابع الکترونيک  .24

 .۱۳95دی  ۱4 –دانشگاه علوم پزشکی تهران  -کارگاه جستجوی منابع الکترونيک  .25

 .۱۳95آذر  ۳0 –دانشگاه علوم پزشکی تهران  -کارگاه جستجوی منابع الکترونيک  .26

 .۱۳95آذر  ۱4 –دانشگاه علوم پزشکی تهران  -کارگاه جستجوی منابع الکترونيک  .27

 .۱۳95شهریور  ۱4 –دانشگاه علوم پزشکی تهران  -کارگاه جستجوی منابع الکترونيک  .28

 .۱۳95مرداد  ۳۱ –ه علوم پزشکی تهران دانشگا -کارگاه جستجوی منابع الکترونيک  .29

 .۱۳95مرداد  5 –دانشگاه علوم پزشکی تهران  -کارگاه جستجوی منابع الکترونيک  .۳0

 .۱۳95تير  29 –دانشگاه علوم پزشکی تهران  -کارگاه جستجوی منابع الکترونيک  .۳۱

 .۱۳95تير  20 –دانشگاه علوم پزشکی تهران  -کارگاه جستجوی منابع الکترونيک  .۳2

 .۱۳95خرداد  4 –دانشگاه علوم پزشکی تهران  -کارگاه جستجوی منابع الکترونيک  .۳۳

 .۱۳94اسفند  ۱۱ –دانشگاه علوم پزشکی تهران  -کارگاه جستجوی منابع الکترونيک  .۳4

 .۱۳94بهمن  20 –دانشگاه علوم پزشکی تهران  -کارگاه جستجوی منابع الکترونيک  .۳5

 .۱۳94بهمن  6 –اه علوم پزشکی تهران دانشگ -کارگاه جستجوی منابع الکترونيک  .۳6

 .۱۳94دی  29 –دانشگاه علوم پزشکی تهران  -کارگاه جستجوی منابع الکترونيک  .۳7

 .۱۳94دی  ۱5 –دانشگاه علوم پزشکی تهران  -کارگاه جستجوی منابع الکترونيک  .۳8

 .۱۳94آذر  ۳ –دانشگاه علوم پزشکی تهران  -کارگاه جستجوی منابع الکترونيک  .۳9

 .۱۳94شهریور  ۳ –دانشگاه علوم پزشکی تهران  -جستجوی منابع الکترونيککارگاه   .40

 .۱۳94مرداد  4–دانشگاه علوم پزشکی تهران  -کارگاه جستجوی منابع الکترونيک  .4۱

 .۱۳94خرداد  5 –دانشگاه علوم پزشکی تهران  -کارگاه جستجوی منابع الکترونيک  .42
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 .۱۳96اردیبهشت  4 –دانشگاه علوم پزشکی تهران  -کارگاه انتخاب مجالت معتبر برای انتشار مقاله  .4۳

 .۱۳95بهمن  ۱۳ –دانشگاه علوم پزشکی تهران  -کارگاه انتخاب مجالت معتبر برای انتشار مقاله  .44

 .۱۳95مهر  ۱۱ –دانشگاه علوم پزشکی تهران  -کارگاه انتخاب مجالت معتبر برای انتشار مقاله  .45

 

 .۱۳96اردیبهشت  ۱8 –دانشگاه علوم پزشکی تهران  - ISIر جستجو و تحليل استنادی د کارگاه   .46

 .۱۳95اسفند  ۱ –دانشگاه علوم پزشکی تهران  - ISIر جستجو و تحليل استنادی د کارگاه   .47

 

 .۱۳96خرداد  ۱ –دانشگاه علوم پزشکی تهران  - Scopusر جستجو و تحليل استنادی د کارگاه   .48

 .۱۳95اسفند  ۱5 –دانشگاه علوم پزشکی تهران  - Scopusر جستجو و تحليل استنادی د کارگاه   .49

 

 .۱۳95آبان  24-26 –دانشگاه علوم پزشکی ایران  -کارگاه کتابدار پژوهشی   .50
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