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 فعالیت های آموزشی: 

 کارگاه های: در تدریس

  برای دانشجویان کارشناسی ارشدجستجو در پایگاه های اطالعاتی و استنادی کتابخانه دیجیتال 

  آشنایی با نرم افزار مدیریت اطالعاتEndnote برای دانشجویان کارشناسی ارشد 

 دانشکده کارکنان برای ویندوز عامل سیستم آموزشی  

  آموزش نرم افزارWord برای کارکنان دانشکده 

 تهیه پوسترهای آموزشی :

 پایگاه از استفاده راهنمای Scopus  

 اطالعاتی های پایگاه از استفاده راهنمای Science Direct, Proquest و Ovid 

 کتابخانه از استفاده راهنمای Cochrane  

 پایگاه  از استفاده راهنمایMosby’s Nursing index 

 تهران پزشکی علوم دانشگاه دیجیتال کتابخانه استنادی و اطالعاتی های پایگاه از استفاده راهنمای کتابچه تهیه  

 

 فعالیت های پژوهشی:

 : مقاالت

 Janavi E, Ansari M, Pashaeypoor S. The Association between Information Literacy and Evidence-

Based Practice in Nurses of the Critical Care Units of Public Hospitals, Tehran, Iran. Shiraz E-

Medical Journal. 2018; 19(6). 

 های اجتماعی در سالمت و میزان استفاده از شبکه. بررسی ارتباط بین سواد *پاشایی پور شهزاد، سالمی نجمه، انصاری مصطفی

 .۷۳-6۷( :2) 1۳ ;1۳9۷پژوهش پرستاری.  .کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی تهران

 "1۳89ا.. ،  بقیه پزشکی علوم دانشگاه پرستاری دانشکده فصلنامه "تحقیقات در خطاها انواع 

  



 شرح وظایف

 راهنمایی دانشجویان کارشناسی ارشد در جهت دستیابی به مقاالت و اطالعات مورد نیاز 

 و نرم افزار  )جستجو در پایگاه های اطالعاتی دانشگاه( برگزاری کارگاه کتابخانه دیجیتالEndnote  برای دانشجویان

 کارشناسی ارشد

  ارائه راهنمایی الزم به دانشجویان کارشناسی ارشد در جهت استفاده از نرم افزار مدیریت منابعEndnote 

 پمفلت به آنان  های آماده راهنمایی دانشجویان جهت تهیه پمفلت و ارائه قالب 

 نصب ویندوز و نرم افزارهای کاربردی دانشجویان  بر روی سیستم های مرکز 

 مدیریت منابع اطالعاتی ربردی ارائه نرم افزارهای کاEndnote نرم افزاز آمار زیستی ،SPSS  و نرم افزار تحقیقات

 و ارائه راهنمایی های الزم جهت نصب برنامه های ذکر شده Max QDAکیفی 

 


