
1 
 

 به نام خدا
 

  ايحرفه تجارب و يهشپژو و آموزشي سوابق
 

 فردي مشخصات
           

                   شبانكاره يجهخد :نام و نام خانوادگي 

 
 

 
U  سوابق تحصيلي دانشگاهي 

 سال اخذ مدرك نام دانشگاه رشته تحصيلي مدرك تحصيلي رديف

 در حال تحصيل علوم پزشكي اصفهان كتابداري و اطالع رساني پزشكي تخصصي دكتري 

 1393 علوم پزشكي بوشهر كتابداري و اطالع رساني پزشكي فوق ليسانس 1

 1387 علوم پزشكي اصفهان كتابداري در شاخه پزشكي ليسانس 2
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2TUآموزشي يهافعاليت سابقه -الف: U2T 

 :تدريس -
 

 دانشگاه مقطع عملي/ نظري  تعداد واحد نام درس شماره

1 
 2و  1 كارآموزي در عرصه

 )كتابداري پزشكي( 
 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر كارشناسي عملي 12

2 
 كارآموزي در عرصه

 )مهندسي بهداشت محيط( 
 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر كارشناسي عملي 3

      

 
2TUيوهشپژ ايهفعاليت سابقه  -ب: 

 مصوب تحقيقاتي طرحهاي. 1
 

P تاريخ تصويب دانشگاهي/كشوري عنوان طرح تحقيقاتي شماره

*
Pهمكار طرح/ مجري 

1 
 هاييژگيبر اساس و يرانا يعلوم پزشك يهادانشگاه هاييتساوب يابيارز

 يكرتبه وبومتر يمؤثر  بر ارتقا يو فن ييمحتوا
 مجري 1392 يدانشگاه

2 
بوشهر در  يدانشگاه علوم پزشك يعلم يأته ياعضا يعملكرد پژوهش يابيارز

گوگل اسكالر  ياستناد يگاهپا
 مجري 1392 يدانشگاه

3 
 يعلم يأته ياعضا ياطالعات برا ينشياشاعه گز ياطالعات يگاهپا يطراح

بوشهر  يدانشگاه علوم پزشك
 مجري 1393 يدانشگاه
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P تاريخ تصويب دانشگاهي/كشوري عنوان طرح تحقيقاتي شماره

*
Pهمكار طرح/ مجري 

4 
 يدانشگاه علوم پزشك يليتكم يالتتحص يانموانع و مشكالت دانشجو يبررس

 نامهيانپا ينتدو يندبوشهر در فرآ
 مجري 1394 يدانشگاه

5 
 يعلوم پزشك يهادانشگاه يپژوهش -يمجالت علم يعلم يرگذاريتأث يبررس

 2014 -2010 يهاگوگل اسكالر در سال ياستناد يگاهدر پا يرانا
 مجري 1394 يدانشگاه

6 
ا ب  ياهسته يدر حوزه پزشك يرانپژوهشگران ا يعلم يداتتول يقيتطب يبررس

اسكوپوس  ياستناد يگاهعلم جهان در پا يدتول يروندها
 مجري 1394 يدانشگاه

7 
 ياستناد يگاهشده در پا يهمجالت نما يرتأث يبضر ينرابطه ب يبررس

ها مجالت استناددهنده و استنادشونده آن يرتأث يبو ضر ينسآوساوب
 مجري 1394 يدانشگاه

8 

بوشهر با  يدانشگاه علوم پزشك يخدمات كتابخانه مركز يفيتك يابيارز
كنندگان به كتابخانه مراجعه يدگاهاز د) Libqual( كواليباستفاده از ابزار ل

 91-90 يليدر سال تحص يمركز
 همكار 1390 يدانشگاه

9 
شهر  يدانشگاه يهادر كتابخانه يابياصول بازار يهاكاربست مؤلفه يزانم

 p7 يابيبازار يختهبوشهر  براساس آم
 همكار 1393 يدانشگاه

10 
دانشگاه علوم  يرشته پزشك يالنالتحصفارغ هاينامهيانمآخذ پا ياستناد يلتحل

 1392-1388 يهابوشهر در سال يپزشك
 همكار 1393 يدانشگاه

11 
امانت و بازگشت خودكار در كتابخانه  يستمدرك كاربران از س يبررس
بوشهر  يدانشگاه علوم پزشك يمركز

 همكار 1394 يدانشگاه
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 برگرفته از پايان نامه و يا مرتبط موضوعي  تمقاال  .2
 

 نام مجله و ايندكس عنوان مقاله شماره
نويسنده 
اول يا 
 مسئول

P

*
PPP ايندكس شده

و  ISI در 
Medline 

 ايندكس شده د ر
Pubmed/ 

Pubmed central 

ايندكس شده 
 Scopusدر 

مقاالت انگليسي 
ايندكس شده در 

ساير  مجالت علمي 
 پژوهشي

مقاالت فارسي 
ايندكس شده در 

 مجالت علمي-
 پژوهشي

1 

علوم  يهادانشگاه هاييتساوب يابيارز
توجه به  يزاناز نظر م يرانا يپزشك

 يمؤثر بر ارتقا يو فن ييمحتوا هاييژگيو
 شده چاپU/ يكرتبه وبومتر

تحقيقات كتابداري و 
رساني اطالع

 /دانشگاهي

ISC 

اول 

     

2 
علوم  يهادانشگاه هاييتساوب يابيارز

 سازيينهبه يارهايبر اساس مع يرانا يپزشك
 شده چاپU/ جستجو يموتورها

 /شناسيدانش
SID 

 Noormags 
magiran 

 انساني علوم جامع پرتال

اول 

     

3 

 يعلم يأته ياعضا يعملكرد پژوهش يابيارز
 ياستناد يگاهبوشهر در پا يدانشگاه علوم پزشك

/ 2013-2009 يسالها يگوگل اسكالر ط
Uپذيرش چاپ 

 /شناسيدانش
SID 

 Noormags 
magiran 

 انساني علوم جامع پرتال

اول 

     

4 
 هاييتساوب يو فن ييمحتوا يابيارز

 / يرانسه ا يپت يعلوم پزشك يهادانشگاه
Uچاپ شده 

 /طب جنوب

ISC 
اول 
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 نام مجله و ايندكس عنوان مقاله شماره
نويسنده 
اول يا 
 مسئول

P

*
PPP ايندكس شده

و  ISI در 
Medline 

 ايندكس شده د ر
Pubmed/ 

Pubmed central 

ايندكس شده 
 Scopusدر 

مقاالت انگليسي 
ايندكس شده در 

ساير  مجالت علمي 
 پژوهشي

مقاالت فارسي 
ايندكس شده در 

 مجالت علمي-
 پژوهشي

5 
پژوهشي  علمي- تأثيرگذاري مجالت

هاي علوم پزشكي ايران در پايگاه دانشگاه
 چاپ شدهU/ استنادي گوگل اسكالر

پژوهشنامه پردازش 
 و مديريت اطالعات

/ ISC وScopus 

 اول

  

 

  

6 
و  يريتبر حوزه مد يكنشر الكترون يرتأث

 /هادر كتابخانه يادوار ياتبه نشر يدسترس
Uشده چاپ 

-تخصصي همفصلنا
 كتابداري دانشجويي

 رساني اطالع و
 پزشكي

 دوم

     

 

 همايشمقاالت   .3
 

 نوع همايش نحوه شركت محل برگزاري عنوان همايش سال عنوان مقاله رديف
اسامي همكاران به 

 ترتيب

1 

 -علمي مجالت مقاالت رويكرد بررسي
 رابطه در رسانياطالع و كتابداري پژوهشي

 اشاعه و توليد فرآيند در اخالقي مباحث با
 1392 تا 1387 هايسال طي پژوهش نتايج

1393 
: همايش ملي سنجش علم

شناسيارزشيابي و آسيب  
 كنگره ملي سخنراني دانشگاه اصفهان

جنتي، ميترا باغ
، خديجه شبانكاره
دكتر عبدالرسول 

 خسروي
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2TUمربوطه رشته در ايحرفه تجارب -ج: 

2T1  . 2سوابق خدمتT  

 سمت مرتبه دانشگاهي نوع استخدام
 تاريخ

 محل خدمت
 تا از

 كارمند قراردادي
رساني و كارشناس اطالع

 منابع ديجيتال
 كنون 1/10/1389

كتابخانه مركزي دانشگاه 
 علوم پزشكي بوشهر

 كارمند قراردادي
كارشناس تأييد 

هاي دانشجويي نامهپايان
 دانشگاه

24/12/1393 29/12/95 
معاونت آموزشي دانشگاه 

 علوم پزشكي بوشهر
 )اداره تحصيالت تكميلي( 

 كنون 3/2/1396 سنجيكارشناس علم كارمند قراردادي
معاونت تحقيقات و فناوري 
 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

 )سنجياداره علم( 
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2T2  .2شركت در كارگاههاT  

 

 تاريخ برگزاري برگزاركننده شرح كارگاه رديف

1.  
كه در تاريخ  "گيري از منابع الكترونيكي دانشگاهآشنايي با شيوه بهره"شركت در كارگاه 

ساعت در محل مركز تأمين منابع الكترونيك و ارتقاي مجالت دانشگاه علوم پزشكي  6به مدت  8/12/89
 .گرديدتهران برگزار 

 آوري دانشگاه معاونت تحقيقات و فن
 علوم پزشكي تهران

8/12/1389 

2.  
 "آذرخش ديجيتالافزار جامع يكپارچه كتابخانه الكترونيك و نرم " آموزشي هشركت در دور

 .برگزار گرديدساعت  20به مدت   15/6/91لغايت  4/6/91كه از تاريخ 
 دانشگاه علوم پزشكي كتابخانه مركزي

 بوشهر
لغايت  4/6/1391

15/6/1391 

3.  
ساعت برگزار  8به مدت  27/7/91كه در تاريخ  "Endnote افزارنرم "شركت در كارگاه آموزشي 

 .گرديد
 معاونت پژوهشي 

 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
27/7/1391 

4.  
 8به مدت  18/8/91كه در تاريخ  "هاي اطالعاتيآشنايي با بانك"شركت در كارگاه آموزشي 

 .ساعت برگزار گرديد
 معاونت پژوهشي 

 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
18/8/1391 

5.  
به  18/11/91لغايت  17/11/91كه در تاريخ  "نويسي پروپوزال"شركت در كارگاه آموزشي دو روزه 

 .ساعت برگزار گرديد 16مدت 
 معاونت پژوهشي 

 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

لغايت  17/11/91
18/11/91 

6.  
 2به مدت  30/1/92كه در تاريخ  "افزارهاي آزاد و لينوكسنرم"شركت دركارگاه آموزشي 

بورس و بيمه خليج فارس ساعت در محل سومين نمايشگاه الكامپ و اولين نمايشگاه تخصصي بانك، 
 .برگزار گرديد

 30/1/1392 شركت پرشين سيستم بوشهر

7.  
به مدت  5/2/92لغايت  4/2/92كه در تاريخ  "مقدماتي SPSSآموزش "شركت در كارگاه دو روزه 

 .ساعت برگزار گرديد 16
 معاونت پژوهشي 

 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

لغايت  4/2/1392
5/2/1392 
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 تاريخ برگزاري برگزاركننده شرح كارگاه رديف

8.  
ساعت برگزار  16به مدت  22/3/92كه در تاريخ  "Searching 1 , 2"آموزشي  شركت در كارگاه

 .گرديد
 معاونت پژوهشي 

 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
22/3/1392 

9.  
به  15/12/92لغايت  14/12/92كه در تاريخ  " پيشرفته  SPSS"شركت در كارگاه آموزشي دو روزه 

 .ساعت در دانشگاه علوم پزشكي بوشهر برگزار گرديد 16مدت 
 معاونت پژوهشي 

 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
لغايت  14/12/1392

15/12/1392 

10.  
ساعت برگزار  8به مدت  12/2/93كه در تاريخ  "پرسشنامه طراحي "شركت در كارگاه آموزشي 

 .گرديد
 معاونت پژوهشي 

 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
12/2/1393 

11.  
به  22/3/93لغايت  21/3/93كه در تاريخ  "نويسي پروپوزال"شركت در كارگاه آموزشي دو روزه 

 .ساعت برگزار گرديد 16مدت 

 معاونت پژوهشي 
 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

لغايت  21/3/1393
22/3/1393 

12.  
به  19/7/93كه در تاريخ  "هاكارگيري كامپيوتر و مديريت فايلبه"شركت در دوره آموزشي 

 .ساعت برگزار گرديد 8مدت 
پردازي مؤسسه آموزشي دهكده داده

 جنوب
19/7/1393  

 .ساعت برگزار گرديد 26به مدت  20/7/93كه در تاريخ  "بانك اطالعاتي"شركت در دوره آموزشي   .13
پردازي مؤسسه آموزشي دهكده داده

 جنوب
20/7/1393  

14.  
لغايت  2/9/93كه در تاريخ  "اطالعات تحليل افزارنرم آموزش "شركت در كارگاه آموزشي 

 .ساعت برگزار گرديد 16به مدت  4/9/93
 معاونت پژوهشي 

 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
لغايت  2/9/1393

4/9/1393  
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 تاريخ برگزاري برگزاركننده شرح كارگاه رديف

15.  
لغايت  1/11/93تاريخ  كه در "مقاله نويسي چكيده آموزش "شركت در كارگاه آموزشي دو روزه 

 .ساعت برگزار گرديد 16به مدت  2/11/93
 معاونت پژوهشي 

 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

لغايت  1/11/1393
2/11/1393 

16.  
ساعت برگزار  8به مدت  2/12/93كه در تاريخ  "پرسشنامه طراحي "شركت در كارگاه آموزشي 

 .گرديد
 معاونت پژوهشي 

 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
2/12/1393  

17.  
ساعت برگزار  12به مدت  1/4/94كه در تاريخ  "منابع سازي آماده "شركت در كارگاه آموزشي  

 .گرديد

 معاونت پژوهشي 
 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

1/4/1394  

18.  
 12به مدت  20/7/94كه در تاريخ  "كتابخانه افزارنرم با آشنايي "شركت در كارگاه آموزشي 

 .ساعت برگزار گرديد
 معاونت پژوهشي 

 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
20/7/1394  

19.  
 16به مدت  5/9/94لغايت  4/9/94كه در تاريخ  "نويسيمقاله " دو روزه شركت در كارگاه آموزشي

 .ساعت برگزار گرديد
 معاونت پژوهشي 

 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
لغايت  4/9/1394

5/9/1394  
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 بركزار كننده عنوان 

شركت (نقش 
كننده، مدرس، 

 )سخنران

تاريخ 
 برگزاري

 8/10/1395 مدرس كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر كارگاه جستجوي مقاالت فارسي

 17/12/1395 مدرس كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر كارگاه آموزش تدوين استراتژي جستجو

 26/7/1396 مدرس كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر هامفاهيم و شاخص: سنجيعلم كارگاه

 2/8/1396 مدرس كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر Publish or Perishسنجي افزار علمكارگاه نرم

 17/8/1396 مدرس دانشگاه علوم پزشكي بوشهركميته تحقيقات دانشجويي  كارگاه اعتبارسنجي نشريات علمي

 16/10/1395-14 شركت كننده دانشگاه علوم پزشكي شيراز كشوري 5آمايشي كتابدار باليني قطب  كارگاه تخصصي-

 8/11/1395 شركت كننده دانشگاه اصفهان افزار سايت اسپيسهاي علمي با استفاده از نرمكارگاه ترسيم نقشه

 13/11/1395-12 شركت كننده دانشگاه علوم پزشكي اصفهان آمايشي كشور 7باليني منطقه كارگاه كتابدار 

 18/12/1395 شركت كننده دانشگاه علوم پزشكي بوشهر مندكارگاه آموزشي مرور نظام

 30/1/1396 شركت كننده دانشگاه علوم پزشكي بوشهر هاي پژوهشيكارگاه آموزشي تجزيه و تحليل آماري داده

 31/3/1396 شركت كننده دانشگاه علوم پزشكي بوشهر سنجيكارگاه آموزشي علم

 4/8/1396-3 شركت كننده دانشگاه علوم پزشكي بوشهر كارگاه نگارش و انتشار مقاالت علمي 

 7/10/1395 شركت كننده دانشگاه علوم پزشكي بوشهر آن وكاربرد مفاهيم سنجي، كارگاه علم

 4/12/1395 شركت كننده دانشگاه علوم پزشكي بوشهر باليني كتابدار و پژوهشي كارگاه كتابدار

 2/3/1396 شركت كننده دانشگاه علوم پزشكي بوشهر اطالعاتي هاي پايگاه در جستجو نحوه با كارگاه آشنايي

 30/7/1396 شركت كننده دانشگاه علوم پزشكي بوشهر پژوهشي مقاالت انواع با كارگاه آشنايي

 10/8/1396 شركت كننده دانشگاه علوم پزشكي بوشهر پژوهشي پروپوزال ارزيابي و تدوينكارگاه 

هاي علوم هاي دانشگاهسايتارزيابي وب: عوامل مؤثر بر ارتقاي رتبه وبومتريك: سخنراني
 پزشكي ايران

 1/12/1395 سخنران دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 22/12/1395 سخنران دانشگاه علوم پزشكي اصفهان چگونه؟چرا و : اجتناب از اطالعات: سخنراني

Lecture: Barriers and facilitators to health information exchange in 
low- and middle-income country settings: a systematic review 

 24/2/1396 سخنران دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
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Lecture: Impact of librarians on reporting of the literature searching 
component of pediatric systematic reviews 

 14/8/1396 سخنران دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 24/11/1395 شركت كننده دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مروري بر متون: عوامل مؤثر بر افزايش تعداد استنادهاي دريافتي مقاالت: سخنراني

 23/7/1396 شركت كننده دانشگاه علوم پزشكي اصفهان عوامل مؤثر بر تدوين عبارت جستجو و بازيابي اطالعات سالمت: سخنراني

Lecture: The Impact of Clinical Librarian Services on Patients and 
Health Care Organizations 

 3/2/1396 شركت كننده دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

Lecture: Relevance judgments within the context of work tasks 17/2/1396 شركت كننده دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

Lecture: Quality of Health Information for Consumers on the Web: a 
Systematic Review of Indicators, Criteria, Tools, and Evaluation 
Result 

 31/2/1396 شركت كننده علوم پزشكي اصفهان دانشگاه
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2T3  .داوري براي مراكز تحقيقات 

 

 تاريخ انجام فعاليت محل نوع داوري رديف

 10/5/1394 دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان مركز تحقيقات مديريت اطالعات سالمتداوري پروپوزال جهت   .1

2T4  . بدون مقاله( همايششركت در( 
 

 برگزاركننده محل برگزاري عنوان همايش رديف
تاريخ 

 برگزاري
 مشاركت نوع

رساني و آرشيو در توسعه مليجايگاه كتابداري و اطالع 1  بوشهر 
دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، مديريت اسناد و 
كتابخانه ملي بوشهر، انجمن علمي دانشجويي 

رساني پزشكيكتابداري و اطالع  
3/9/1390  حضور 

 

ساير موارد.  5        

1393در سال  دانشگاه علوم پزشكي بوشهركارمند نمونه   


