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دوره در سطح استان لرستان  46برگزاری کارگاه های آموزشی   

 

لرستان پزشکی علوم دانشگاه در 3131-3131 سال های کارگاه  

                        ها کتابخانه در نوین های فناوری با آشنایی .3

    ها کتابخانه در کنندگان مراجعه با ارتباطی مهارتهای فنون و اصول .0

 h-index,impact factor ,perish   Google سنجی علم .4

 بیمارستانی های کتابخانه استانداردهای .4

 استناد کلیات  .6



 اطالعاتی منابع با اشنایی .0

 clinical kay اطالعاتی بانک با اشنایی .7

 open  acces اطالعاتی منابع .9

 داوری مقاله های علمی و پژوهشی   .8

 کارکرد پیشینه های کتابشناختی  .36

 .نویسی منابع اینترنتی بافهرست آشنایی .33

 چگونگی امنیت اطالعات در اینترنت  .30
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 سازماندهی اطالعات پزشکی  .34

 روش تدوین و نگارش مقاالت علمی  .36

  Nursing indexآشنایی با کتاب الکترونیک و نمایه نامه بین المللی  .30

 خالقیت برای کتابداران و اطالع رسانان  .37

 اران مهارتهای ارتباطی برای کتابد .31

 نتی  منابع اینتر نویسی آشنایی با فهرست .38

  بالینی کتابدار با آشنایی .06

  شواهد بر مبتنی کتابداری .03

  ایران مرکزی های کتابخانه وب صفحات بررسی .00

  اطالعاتی سواد آموزش .04

 END NOTE  افزار نرم با آشنایی .04

 اطالعات جستجوي فرآیند مدل از استفاده با اطالعات جستجوي .06

 دیجیتال های کتابخانه های استاندارد و ساختار مفاهیم، با آشنایی .00

 اطالعاتی( مشاوران کتابداران) مرجع خدمات .07

 مقاالت :

 اطالعات؛ یافزوده ارزش بر علمی هیأت اعضای اطالعات تولید تأثیرکلهر ،مهوش ..3 

 ،4 دوره مدیریت اطالعات و سالمت .)پزشكی لرستان . علوم دانشگاه موردی یمطالعه

(                                                                    06-3496844 ،0 شماره  

.بررسی سطح آگاهی پرستاران از استانداردهای شرح وظایف خود در بخشهای مراقبت .0

انجمن علمی پرستاری ایران )نشریه "3486ویژه بیمارستانهای شهرستان بروجرد در سال 

"پژوهش پرستاری (  



 بیمارستانهاي در شاغل پرستاران فردي مشخصات و كار از بیگانگي ارتباط بررسي. 4

 دانشكده لرستان، پزشكي علوم دانشگاه افالك فصلنامه سال در بروجرد شهر دانشگاهي

(3480 تابستان و بهار ،46-44 شماره دهم، آباد)سال خرم مامایي و پرستاري  

 )ترجمه مهوش کلهر(امتحان اضطراب از رفت برون های راه .4

https://amoozak.org3480960904...  شنبه . .سه 

              http://newlib.blog.ir. هندوستان )ترجمه مهوش کلهر ( ملی آرشیو معرفی .6
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 طرح های پژوهشی 

 بیمارستانهای در شاغل پرستاران  فردی مشخصات و کار از بیگانگی ارتباط  .بررسی3

 3484 سال در بروجرد شهر دانشگاهی

 اب لرستان     پزشکی علوم دانشگاه ای دانشکده های کتابخانه خدمات کیفیت .ارزیابی0 

  86-3484در سال (LibQual)شکاف  تحلیل مدل از استفاده

 مراقبت بخشهای در خود وظایف شرح استانداردهای از پرستاران آگاهی سطح بررسی .4

 3486سال در بروجرد شهرستان بیمارستانهای ویژه


