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 سوابق تحصیلی:

1396 ،علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسالمی مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات ارشد کارشناسی   

1394،پیام نور مرکز تهران جنوب کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی ،دانشگاه   

 

 : پژوهشي سوابق

 رجوع ارباب یمند تیرضا و کارکنان زشیانگ بر تیریمد سبک اثر یبررس قیتحق روش •

 رانیا در یزندگ یها مهیب فروش رشد در یتجار غاتیتبل یبررس •

 یآموزش تیریمد قیتحق روش •

 و آموزش ادارات در ارتباطات و اطالعات یفناور یریگ بکار و یسازمان فرهنگ نیب رابطه یبررس •

  پرورش

 ) ICT) تهران شهر            

 علمی : سوابق

 پروژه اطالعات تیریمد ستمیس توسط پروژه تیریمد یها روش از یبانیپشت عنوان با مقاله ترجمه ارائه •

ELSVIER  , 2016,Vol.2,N.4, 96-104 

 یابیبازار غاتیتبل عنوان با مقاله ترجمه ارائه •

ELSVIER  , 2017,Vol.3,N.1, 104-119 

 شرفتهیپ تیریمد یاطالعات یستمهایس یرو یساز یمجاز عنوان با مقاله ترجمه ارائه •

Team_Work , VOL. 1 , N.5,20-26 



 

 دوره های آموزشی:

   اصول و مبانی مدیریت کتابخانه  آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای 

  مدیریت دانش سازمانی در کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی 

   کارگاه آشنایی با اصول و مبانی اخالق حرفه ای 

 دانش یسازمانده نینو یها نظام  

 كاري فرآیندهاي بهبود 

 یعلم یگفتگو و مناظره نقد، پژوهش، اخالق 

 یسینو دهیچک و یساز هینما 

 نترنتیا در اطالعات تیامن 

 کارکنان نامطلوب رفتار اصالح کار؛ در انضباط 

 یمرکز کتابخانه یاطالعات بانک کارگاه 

 

 مهارتها :

      نرم افزار مدلسازیGAMS    تحقیق در عملیات 

      نرم افزار مرتبط باICDL 

 یحسابدار PEACH افزار نرم     •

 نرم افزار کتابخانه پارس آذرخش 

 

 :یکار سوابق

  1375سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران  در سال 

  1376دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

  1383مرکز کامپیوتر دانشکده پرستاری و مامایی 

  انجام کلیه امور مربوط به پایان نامه و نشریات 

  1386درنمایشگاه بین المللی کتاب تهران نماینده دانشکده 

  شرکت در نمایشگاه نوآوری 

 شرکت در هفته پژوهش 


