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 محبوبه روضه

 : مشخصات فردی

 کارشناس مسئول کتابخانه:  پست سازمانی

 1361: تولد سال

 roazeh_m@ ahoo.com: الكترونيك پست

        61054563:  تلفن

واحد  – تهران پزشكی  علوم دانشگاه مامايی و پرستاري دانشكده – شرقی نصرت خيابان – توحيد ميدان:  کار محل نشانی

 کتابخانه

  :تحصيلي سوابق 

 1393 اطالع رسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال، سال -علوم کتابداري و اطالع رسانی ارشد کارشناسی  ،

 26/18با معدل 

 20/17، با معدل 1384 دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی، سال کتابداري و اطالع رسانی پزشكی، کارشناس  

   :اجرايي های سمت 

  کنون تا 11/05/1396 سال از مامايی، کتابخانه  و پرستاري دانشكده تهران، پزشكی علوم کتابخانه، دانشگاهمسئول 

 کنون تا 11/05/1396 سال از مامايی، کتابخانه  و پرستاري دانشكده تهران، پزشكی علوم کتابدار، دانشگاه 

 ،31/06/1388 تا 21/3/1386 تاريخ از مشهد، دانشكده دندانپزشكی، کتابخانه  پزشكی علوم دانشگاه کتابدار 

  نماينده حوزه پژوهشی دانشكده پرستاري و مامايی دانشگاه علوم پزشكی تهران در کميته اعتبار بخشی دانشكده، از

 تا کنون 1394سال 

  1394پزشكی تهران، عضو کارگروه تعالی سازمانی، دانشكده پرستاري و مامايی دانشگاه علوم 

  تا کنون  1393رابط ارتباط با صنعت دانشكده پرستاري و مامايی دانشگاه علوم پزشكی تهران، از سال 

  دبير کارگروه اجرايی نظام بررسی و پذيرش پيشنهادها، دانشكده پرستاري و مامايی دانشگاه علوم پزشكی تهران، از

 تا کنون 1392سال 

  1393تا  1391اداري دانشكده پرستاري و مامايی دانشگاه علوم پزشكی تهران، از سال عضو کارگروه اجرايی تحول 

 ( 5عضو کارگروه پاکيزه سازي پروژه نظام آراستگیS دانشكده پرستاري و مامايی دانشگاه علوم پزشكی تهران، سال ،)

 1393و  1392

 1388تا  1386زشكی مشهد، عضو کميته تخصصی مشورتی در خصوص امور کتابخانه هاي دانشگاه علوم پ 

 : شده گذرانده آموزشي های دوره

  1395تهران،  پزشكی علوم ، دانشگاه"ارزيابی اعتبار مجالت و شناسايی مجالت نامعتبر و جعلی"دوره آموزشی 

 1394تهران، پزشكی علوم دانشگاه سنجی، علم آموزشی دوره 
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 کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه"نسخه آذرخشآموزش نرم افزار جامع کتابخانه "تخصصی  دوره آموزشی ، 

 1394تهران،  پزشكی علوم

  1394تهران،  پزشكی علوم ، اداره انتشارات و علم سنجی دانشگاه"آشنايی با علم سنجی "دوره آموزشی 

 آموزشی هاي دوره  ICDL1391 گواهينامه، دريافت و تهران پزشكی علوم ، دانشگاه  

  دفتر تأمين منابع الكترونيك و ارتقاي "آشنايی با شيوه بهره گيري از منابع الكترونيكی دانشگاه"دوره آموزشی ،

 1389تهران،  پزشكی علوم مجالت دانشگاه

 : آموزشي های كارگاه در شركت

  شرکت در کارگاه آموزشیOvid   وWiley 1395تهران،  پزشكی علوم ، اداره انتشارات و علم سنجی دانشگاه 

  شرکت در کارگاه آموزشی مرور نظام مند کاکرين به عنوان کارشناسITتهران، معاونت بين  پزشكی علوم ، دانشگاه

 1395الملل دانشكده پرستاري و مامايی 

  شرکت در کارگاه آموزشی 

 1394 تهران، پزشكی علوم دانشگاه صنعت، با ارتباط هاي طرح در گرنت جذب نحوهآموزشی  کارگاه در شرکت 

 1394تهران،  پزشكی علوم شرکت در کارگاه آموزشی پرزي، دانشگاه 

  شرکت در کارگاهContent Analysis1393تهران،  پزشكی علوم ، دانشگاه 

 سازمانی تعالی مدل با آشنايی کارگاه در شرکتEfqm، 1393 اظهارنامه، تدوين و ارزيابی خود  

 1391 تهران، پزشكی علوم دانشگاه رجوع، ارباب تكريم با آشنايی کارگاه در شرکت  

 1391تهران،  پزشكی علوم شرکت در کارگاه آشنايی با نظام پذيرش و بررسی پيشنهاد ها، دانشگاه 

 1391تهران،  پزشكی علوم شرکت در کارگاه سبك هاي رهبري اثر بخش، دانشگاه 

 1391تهران،  پزشكی علوم شرکت در کارگاه آشنايی با آموزش و بهسازي منابع انسانی، دانشگاه 

 

 :  كنگره و ها سمينار در شركت

 1395 تهران، پزشكی علوم دانشگاه سالمت، و فن بازار ملی برگزاري دومين همايش و همكاري در  شرکت  

  دانشگاه علوم پزشكی تهران، "دانشگاه نسل سوم، آموزش و پژوهش مبتنی بر نياز "شرکت در نشست تخصصی ،

1395 

  1395، دانشگاه علوم پزشكی تهران، "تقويت اقتصاد دانش بنيان "تخصصی شرکت در نشست 

 1394 تهران، پزشكی علوم دانشگاه سالمت، فناوري همايشبرگزاري اولين  درو همكاري   شرکت  

 نسل نوين نرم افزارهاي کتابخانه اي با معرفی سيستم يكپارچه مديريت کتابخانه و  "تخصصی  شرکت در همايش

 1393شرکت کتابداري و اطالع رسانی پيام حنان،  "يجيتال نيكاکتابخانه د

  بانك اطالعاتی  "شرکت در همايش تخصصیOvid"  شرکتOvid ،1393  

  1390تهران،  پزشكی علوم ، دانشگاه"آداب تعليم و تربيت "شرکت در کنفرانس 

 ساير موارد: 

  کارمند منتخب اخالق مدار در اجراي طرح صيانت از حقوق شهروندي و رضايت ارباب رجوع، دانشكده پرستاري و

 مامايی، دانشگاه علوم پزشكی تهران، 



 

3 
 

 1395 ،1395همكاري در راه اندازي کتابخانه فرهنگی دانشكده پرستاري و مامايی دانشگاه علوم پزشكی تهران 

  1393پرستاري و مامايی دانشگاه علوم پزشكی تهران، تهيه بانك پرسشنامه دانشكده 

  ،1383همكاري در فرآيند پروژه کامپيوتري نمودن و سازماندهی کتابخانه سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمی 

  ،1383همكاري در پروژه سازماندهی اطالعات و مكانيزه نمودن کتابخانه مرکزي وزارت جهاد کشاورزي 

  1383مراسم افتتاح ساختمان جديد کتابخانه ملی ايران، همكاري در برگزاري 

 

   

 


