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پاياننامه کارشناسي ارشد
 حسیني آهنگری ،سید عابدین ".بررسی مقایسهای وضعيت کتابخانههاای مرکا ی دانشاگا
های جامع تحت نظارت وزارت علاوم تحقيقاات و انااوری بار منناای اساتانداردهای
کتابخانههای دانشگاهی ایران " .پایاننامه

ارشناسهي ارشهد ،دانشهگاه شهچید ن هران اههواز،

دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي. 8317 ،

مقاالت مجالت فارسي
 .1حسينی آهنگری سيد عابدین و رستمي كوهي ،منصور" .ارزیابي مجموعهي كتابخانههاي مركزي
دانشگاه هاي جامع تحت نظارت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري بر مبناي استانداردهاي كتابخانههاي دانشگگاهي

ایران " .فصلنامه كتاب ،پاییز .)38( 31

 .2حسينی آهنگری سيد عابدین و فرجپهلو ،عبدالحسین".بررسگي مقایسگهاي وضگییت كتابخانگههگاي
مركزي دانشگاههاي جامع تحت نظارت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري بر مبنگاي اسگتانداردهاي كتابخانگههگاي
دانشگاهي ایران" .مطالیات كتابداري و علم اطالعات .دوره  ،2شماره .2

 .8حسينی آهنگری سيد عابدین ،و فرج پهلو ،عبدالحسین" .بررسي وضییت نیگروي انسگاني كتابخانگه
هاي مركزي دانشگاه هاي جامع تحت نظارت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري بر مبنگاي اسگتانداردهاي كتابخانگه

هاي دانشگاهي ایران " .فصلنامه كتاب.
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 .4میرف زاده ،عبدالمهدي؛ مشتاقي ،سیید؛ عگبهي ،عبدالحسین؛ حسينی آهنگری سيد عابدین .بررسي موانگع
پگگدالوکید در توسگگیه شمگگوزر الکترونیکگگي نظگگام شموزشگگي دانشگگگاه علگگوم پزشگگکي اهگگواز .توسگگیه شمگگوزر

جنديشاپور .1811 ،8 ،1 .

 .1حسينی آهنگری سيد عابدین؛ تراب پور مسیود .چطور تاریخ مصرف ید استاد به پایان مي رسگد (نامگه بگه
سردبیر) .توسیه شموزر جنديشاپور)8( 2 .؛ .11-1811

 .6حیاتي ،داوود؛ عگبهي ،عبدالحسین ،حسيني آهنگری ،سيد عابدين؛ عزیزي ابرقویي ،محسگن .بررسگي رابطگه
ابیاد كیفیت تجارب یادگیري و اساس خودكارشمدي با فرسودگي تحصیلي دانشجویان دانشگاه عالمگه طباطبگایي.

توسیه شموزر جنديشاپور.1811 ،4 ،2 .

 .3امیررضا اصنافی ،سید عابدین حسینی آهنگری ،مریم سالممی .حضور پژوهشگران دانشگاههاای علاو
پزشکي ،آزاد و دولتي شهر اهواز در شبکهی اجتماعي علمي ريسرچ گيت .توسگیه شمگوزر جنگدي-

شاپور ،1 .شماره .1818 ،1
 .3سید عابدین حسینی آهنگری ،سمیه بروین ،فاطمه جمشیدي ،رویگا فتحگي خانقگاه .ارزیگابي كیفیگت طگر درس
اساتید دانشگاه علوم پزشکي جنديشاپور اهواز در سال  ،1 ،1812شماره .1818 ،4

 .9سيد عابدين حسيني آهنگری ،سارا برزگر ،بنفشه داداشی .بررسی نیازهای اطمعاتی دانشالو یان دانشالگا آزاد
اسممی واحد قائمشهر و نقش کتابخانه در تأمین آن نیازها .فصلنامه نظامها و خالدما اطمعالاتی ،)3(2 ،تابسالتان
.2392
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 .11سيد عابدين حسيني آهنگری  ،ثریا ضیایی ،احمد فخری .امنیال اطمعالا و بای تروریسالم .همگایش ملگي امنیگت
اطالعات .اهواز.1812 ،
 .11موید محمد شاهی ،سيد عابدين حسيني آهنگری ،سید احمد حسینی ،فاطمه حیدری .مقایسگه دو رور مختلگ
تدریس :شموزر حضوري و شموزر مبتني بر وبالگ  .WBTتوسیه شموزر جنديشاپور ،1 .شماره .1818 ،2
 .12سهیم صداق  ،زهرا گرجیان ،حو

ذر ه شیاری خ ا  ،بهمن چراغیان ،سيد عابدين حسيني آهنگری  ،خدیوه

مرادبیگالالی .تالالأثیر آمالال زن برنامالالهی مراقبتالالی بالالا اسالالتفاد از نقشالالهی مفهالال می بالالا ینی بالالر تفقالالر انتقالالادی

دانشو یان پرستاری ،توسیه شموزر جنديشاپور ،1 .شماره .1818 ،1
 .18سید عابدین حسینی آهنگری ،ثریا ضیایی ،ابراهیم آقازاد  ،محب به ممتازان ،رویا فتحی خانقالا  .بررسالی میالنان
استفاد اعضای هیأ علمی و دانشو یان از پایگاههای اطمعاتی اشتراکی کتابخانه مرکنی دانشگا عل م پنشقی

جندیشاپ ر اه از در سال  .2392توسیه شموزر جنديشاپور ،6 .شماره .1814 ،2

مقاله مجالت انگليسی
13. Sayyah M, Boostani H, Hoseini A. Effects of Aripiprazole Augmentation in
Treatment-Resistant Obsessive-Compulsive Disorder (A double blind clinical trial).
Depression and Anxiety (in press).
14.Hoseini Ahangari SA, Momtazan M, Niyakan M, Soraya Ziaei, Jaderi T. The
amount of scientific production of Ahvaz Jundishapur University of medical sciences
on PubMed in 2000-2013.Jentashapir. 2014.
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طرحهای پژوهشي

 .8حسيني آهنگری ،سيد عابدين؛ (" .)8319ارزیابي نیروی انساني و مج وعه
تابخان های دانشکده های پیراپزشکي ،دندان پزشکي و توانبخشي دانشگاه علوم
پزشکي جندیشاپور اهواز بر مبنهای اسهتانداردهای تابخانه ههای دانشهگاهي
ایران".
 .2حسيني آهنگری ،سيد عابدين (" .)8319بررسي وضعیت نیهروی انسهاني و
مج وع

تابخان های دانشکده ههای پزشهکي ،داروسهازی و تابخانه مر هزی

دانشگاه علوم پزشکي جندیشاپور اهواز بر مبنای استانداردهای تابخانه ههای
دانشگاهي ایران".
 .3حسيني آهنگری ،سيد عابادين؛ عگبچهي ،عبداحسسهین (« .)8319بررسهي
میزان رضایت ندی اعضای هیئت عل ي دانشگاه علوم پزشهکي اههواز از خهدما
ارائ شده توسط تابخان های دانشگاه».
 .4رخ افروز ،داریوش؛ عگبچي ،عبداحسسین؛ مچدی پور ،مهری؛؛ حسيني آهنگری،
سيد عابدين؛ شیربیگي ،اعظ؛ (" .)8319بررسي اعت اد اجت اعي و عوامل موثر
بر آن در بین دانشجویان دانشکده پیراپزشهکي دانشهگاه علهوم پزشهکي جنهدی
شاپور اهواز".

5

 .5عگبچي ،عبداحسسین؛ حسيني آهنگری ،سيد عابادين؛ مچهدی پهور ،مهری؛
( « .)8391بررسي میزان رضایت ندی اعضای هیئت عل ي دانشگاه علوم پزشکي
جندیشاپور اهواز از خدما ارائ شده در تابخان های آن در سال ( .»8391در
دست اجرا)
 .6عگبچي ،عبداحسسین؛ حسيني آهنگری ،سيد عابادين؛ مچهدی پهور ،مهری؛
(« .)8391بررسي عوامل بازدارنده در ب ارگیری آموزش احکترونیکهي در میهان
اعضای هیئت عل ي دانشگاه علوم پزشکي جندیشاپور اهواز».
 .7قاس ي ،عليحسهین؛ حسيني آهنگری ،سايد عابادين (« .)8391تهدوین
سرفصل پیشنچادی برای درس سواد اطالعاتي در آمهوزش پزشهکي بهرای وزار
بچداشت ،درمان و آموزش پزشکي».
 .1حسيني آهنگری ،سيد عابدين؛ م تازان ،مسبوب  .بررسي میزان توحیهد عله؛
اعضای هیأ عل ي دانشگاه علهوم پزشهکي جنهدیشهاپور اههواز در دهه اخیهر
( .)2181-2111معاونت پژوهشي دانشگاه علهوم پزشهکي جنهدی شهاپور اههواز
( .8391در دست اجرا).
 .9حسيني آهنگری ،سيد عابدين؛ مسعود مس دی .بررسي رابط بین فرهنه
سازماني با فرسودگي شغلي ار نان بی ارسهتان ههای تهخ تخصصهي منتخه
دانشگاه علوم پزشکي تچران .معاونت پژوهشهي دانشهکده علهوم پزشهکي آبهادان
( .8394در دست اجرا).

6

 .81حسيني آهنگری ،سيد عابدين؛ مسهعود مس هدی .بررسهي منهاب اسهترس
شغلي در بی ارستان های شچر شیراز .معاونت پژوهشي دانشکده علهوم پزشهکي
آبادان ( .8394در دست اجرا).

مدرس کارگا های آموزشی -پژوهشی

 .8حسيني آهنگری ،سيد عابدين (" .)8311رفرنسنویسي (آشنایي با
شیوههای استناد درونمتني  ."(APAاهواز ،دانشگاه علوم پزشکي و
خدما

بچداشتي درماني جندی شاپور اهواز ،ساحن نند رسان ای

معاونت تسقیقا و فنآوری دانشکده بچداشت ،نچارده؛ دی ماه.
 .2حسيني آهنگری ،سيد عابدين (" .)8319سبخ استنادی ."APA
اهواز ،دانشگاه علوم پزشکي و خدما

بچداشتي درماني جندی شاپور

اهواز ،دانشکده پیراپزشکي ،نوزده؛ اردیبچشت ماه.
 .3حسيني آهنگری ،سيد عابدين (" .)8319سبخ استنادی ونکوور
” ."Vancouverاهواز ،دانشگاه علوم پزشکي و خدما

بچداشتي

درماني جندی شاپور اهواز ،دانشکده بچداشت ،هفت؛ مچر ماه.
 .4حسيني آهنگری ،سيد عابدين (" .)8319آموزش استفاده و جستجو
در پایگاه اطالعاتي  ."Science directاهواز ،دانشگاه علوم پزشکي و
خدما بچداشتي درماني جندی شاپور اهواز ،دانشکده بچداشت ،بیست و
نچارم بچ ن ماه.
 .5حسيني آهنگری ،سيد عابدين (" .)8391آموزش استفاده و جستجو
در پایگاه اطالعاتي  ."Science directاهواز ،دانشگاه علوم پزشکي و
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خدما بچداشتي درماني جندی شاپور اهواز ،واحد آموزش مداوم اعضای
هیئت عل ي ،بیست و هشت؛ اردیبچشت ماه.
 .6حسيني آهنگری ،سيد عابدين (" .)8391تکنیخهای جستجوی
اطالعا در موتورهای اوش حوزه پزشکي" .اهواز ،دانشگاه علوم پزشکي
و خدما

بچداشتي درماني جندی شاپور اهواز ،مر ز اطالع رساني،

بیست؛ فروردین ماه.
 .7حسيني آهنگری ،سيد عابدين (" .)8319وب پنچان" .اهواز ،دانشگاه
علوم پزشکي و خدما بچداشتي درماني جندی شاپور اهواز ،مر ز اطالع
رساني ،ده؛ اسفند ماه.
 .8حسيني آهنگری ،سيد عابدين (" .)8391رفرنس نویسي" .اهواز،
دانشگاه علوم پزشکي و خدما
معاونت تسقیقا و فناوری،

بچداشتي درماني جندی شاپور اهواز،

یت تسقیقا دانشجویي.

 .9حسيني آهنگری ،سيد عابدين (" .)8319آشنایي با وب " .اهواز،
دانشگاه علوم پزشکي و خدما
معاونت تسقیقا و فناوری،
.01

بچداشتي درماني جندی شاپور اهواز،

یت تسقیقا دانشجویي.

حسيني آهنگری ،سيد عابدين (" .)8319رفرنس نویسي".

اهواز ،دانشگاه علوم پزشکي و خدما
اهواز ،معاونت تسقیقا و فناوری،
.00

بچداشتي درماني جندی شاپور

یت تسقیقا دانشجویي.

حسيني آهنگری ،سيد عابدين (" .)8391مقدما

اهواز ،دانشگاه علوم پزشکي و خدما
اهواز ،معاونت تسقیقا و فناوری.
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پژوهش".

بچداشتي درماني جندی شاپور

.01

حسيني آهنگری ،سيد عابدين (" .)8311فیش برداری

دیجیتال" .اهواز ،دانشگاه علوم پزشکي و خدما بچداشتي درماني جندی
شاپور اهواز ،معاونت تسقیقا و فناوری ،امور بین اح لل.
.01

حسيني آهنگری ،سيد عابدين (" .)8391آشنایي با واژه پرداز

 ."Office Wordاهواز ،دانشگاه علوم پزشکي و خدما
درماني جندی شاپور اهواز ،معاونت تسقیقا و فناوری،

بچداشتي

یت تسقیقا

دانشجویي.
.01

حسيني آهنگری ،سيد عابدين (" .)8391روش تسقیق

مقدماتي" .اهواز ،دانشگاه علوم پزشکي و خدما بچداشتي درماني جندی
شاپور اهواز ،معاونت تسقیقا

و فناوری ،ویژه سازمان انتقال خون

خوزستان.
.01

حسيني آهنگری ،سيد عابدين (" .)8393روش تسقیق

مقدماتي" .آبادان ،دانشکده علوم پزشکي آبادان.
.01

حسيني آهنگری ،سيد عابدين (" .)8393رفرنس نویسي".

آبادان ،دانشکده علوم پزشکي آبادان.
.07

حسيني آهنگری ،سيد عابدين (" .)8393تکنیخهای

جستجوی اطالعا در موتورهای اوش حوزه پزشکي" .آبادان ،دانشکده
علوم پزشکي آبادان.

شرکت در کارگاه های زير
 .8دو دوره شر ت در ارگاه نرم افزار رفرنسنویسي End Note
 .2روشهای نگارش پرسشنام برای تسقیقا دانشگاهي
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 .3فیش برداری دیجیتال
 .4روش تسقیق یفي
 .5آموزش سواد اطالعاتي
 .6سبک استنادی ( APAمدرس کارگا برای اعضای هیأ علمی)
 .7سبک استنادی ونق ور (مدرس کارگا )
.1

ارگاه Poster Presentation

 .9ارزشیابي دانشجو
 .81نسوه جستجوی اطالعا

در پایگاه احزویر ( Science directمدرس برای اعضای

هیئت عل ي)
 .88طراحي سؤال و ارزشیابي آزمون
 .82مقدما پژوهش
 .83آزمونهای پارامتریخ و ناپارامتریخ

11

داوری
 .2طرح پژوهشی با عن ان « بررسی مینان ارتباط بین علل مرگ در گ اهی
ف

های بیمارستان اب ذر اه از در سال  2311و شش ماهه اول سال

.»2319
 .2طرح پژوهشی با عن ان «ارزیابی کیفی

صفحا

وب پایگا اطمعاتی

علمی جهاد دانشگاهی ( )SIDاز دیدگا دانشو یان تحصیم
تقمیلی دانشگا عل م پنشقی جندی شاپ ر اه از».
 .3طرح پژوهشی با عن ان «بررسی وضعی

مستندسازی فرم بیه شی

پروند های بخش جراحی بیمارستان اب ذر اه از در شش ماهه اول
سال .»2319
 .4طرح پژوهشی با عن ان «بررسی وضعی

به کارگیری فناوری های ن ین

اطمعاتی در کتابخانه های پردیس دانشگا عل م پنشقی جندی شاپ ر
اه از».
 .5کتاب با عن ان «آیند کتاب در عصر دیویتال» .دانشگا عل م پنشقی
جندیشاپ ر اه از ،معاون

تحقیقا و فناوری.2391 ،
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 .6مقا ه پژوهشی با عن ان «تحلیل هنینه-س دمندی کتابهای فارسی
مرب ط به رشته کتابداری دانشگا عل م پنشقی جندیشاپ ر اه از.
موله علمی پژوهشی مدیری
 .7مقا ه پژوهشی با عن

اطمعا سمم .2391 .

ان آم زن موازی در ح ز ی عل م پنشقی ایران

و بررسی اثربخشی رونهای مختلف آن ،مطا عه مروری ،موله
ت سعه آم زن جندیشاپ ر.2393 ،
کتابها
 .2عنینی ا ف  ،حسيني آهنگری س ع ،سپندی ع .راهنمای رفرنسن یسی با
استفاد از نرم افنار رفرنس منیور .تهران :خسروی؛ .2319
 .2حسيني آهنگری س ع؛ قاسمی ،عح .دستنامه سبک استنادی ونق ور :راهنمای
نگارن مقاال

علمی-پنشقی .اه از :دانشگا عل م پنشقی جندی شاپ ر؛ تهران:

کتابدار.2393 :
 .3قاسمی عح ،حسيني آهنگری سع  .گ ی بازاریابی س اد اطمعاتی .کتاب ترجمه
شد برای سای

ایفم و سازمان ی نسق ( .2122 ،در سای
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ی نسق م ج د اس )

 .4م س ی ب ،خ اجها دین ز .آم زن مبتنی بر حل مسأ ه .ويراستاران سيد عابدين
حسيني و رویا فتحی .اه از :دانشگا عل م پنشقی جندیشاپ ر ،مرکن ،EDC
.2391
 .5کاراندیش ،موید ؛ مفیدی ،فاطمه .مقدمه ای بر متاب یسم انرژی و س ء تغذیه.
ويراستار سيد عابدين حسيني آهنگری.2391 .

.6

نظری ،مریم؛ آ ب ص ف ،فاضل؛ کاراندیش ،موید .دارو درمانی چاقی .ويراستار سيد
عابدين حسيني آهنگری.2391 .

تدريس دروس زير در دانشگاه پيا نور ساری

 .1مرجع شناسي فارسي و عربي ( 1دوره)
تدريس دروس زير در دانشگاه جامع علمي -کاربردی فرهنگ و هنر واحد  5مازندران

 .1مرجع شناسي عمومي التین
 .2اصول و مباني مدیریت در كتابخانه ها
 .8زبان انگلیسي تخصصي
تدريس دروس زير در دانشگاه علو پزشکي جندیشاپور اهواز

 .8مدیریت نشریا ادواری( 2دوره)
 .2سیست چای اطالعاتي دانشجویان ارشناسي ارشد تابداری و اطالع رساني پزشکي 8392
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 .3روشها و شیوههای مطاحع و یادگیری (4دوره)
 .4سیست؛های اطالعرساني پزشکي (دانشجویان مقط

ارشناسي ارشد بچداشت مسیط)8391

 .5فنآوری اطالعا در پرستاری( .مقط  PhDپرستاری)8391
 .6سیست؛های اطالعرساني پزشکي برای دانشجویان تغذی (دانشجویان مقط  PhDتغذی )8391
 .7سیست؛های اطالعرساني پزشکي (دانشجویان مقط
 .1اربرد رایان (دانشجویان مقط

ارشناسيارشد پرستاری)8391

ارشناسيارشد مامایي)8391

 .9سیسهت؛هههای اطههالعرسههاني پزشههکي بههرای دانشههجویان تغذیه (دانشههجویان مقطه

ارشناسههي

ارشد)8391
 .81سیست؛های اطالع رساني پزشکي بهرای دانشهجویان فیزیوحهوژی (دانشهجویان مقطه

ارشناسهي

ارشد)8319
 .88سیست؛های اطالعرساني پزشکي برای دانشجویان فیزیوحوژی (دانشجویان مقط  PhDفیزیوحوژی
)8319
 .82سیست؛های اطالع رساني پزشکي برای دانشجویان فیزیوحوژی (دانشجویان مقط  PhDفیزیوحوژی
)8391
 .83تاریخ علوم پزشکي ( تابداری و اطالع رساني پزشکي)
 .84مباني امپیوتر (2دوره دانشجویان رشت علوم آزمایشگاهي )8391
 .85مدرس دوره آمهوزش مهداوم کتابالداری و اطالمع رسالانی میالانی در دانشهگاه علهوم پزشهکي
جندیشاپور اهواز8319 .
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 .86مدرس دوره آموزش مداوم مچار های  ICDLدر دانشگاه علوم پزشکي جندیشاپور اهواز
(مچار سوم)8319 .
 .87مدرس دوره آموزش مداوم مچار های  ICDLدر دانشگاه علوم پزشکي جندیشاپور اهواز
(مچار نچارم)8319.

 .81سیست؛های اطالعرساني پزشکي برای دانشجویان ارشناسي ارشد فیزیوحوژی 8393
 .89مباني و اربرد رایان در دندانپزشکي (دانشجویان دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي اهواز )8393
 .21مباني و اربرد رایان در پزشکي (دانشجویان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اهواز )8393
 .28مباني و اربرد رایان در پزشکي (دانشجویان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اهواز )8394
 .22سیست؛های اطالعرساني پزشکي برای دانشجویان ارشناسي ارشد رشت تغذی 8394
.23
فعاليتهای اجرايي
 .8دبير کميته پژوهش در آموزش مر ز توسع آموزش پزشکي ( )EDCدانشگاه علوم
پزشکي آبادان
 .2مدير امور پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي آبادان
 .3مدير گروه های فناوری اطالعات سالمت و تابداری و اطالع رساني پزشکي دانشگاه
علوم پزشکي آبادان

 .4مسؤول کميته رشد و بالندگي اعضای هیا عل ي دانشکده علوم پزشکي آبادان
 .5مسوول امور رفاهي اعضای هیا عل ي دانشکده علوم پزشکي آبادان
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 .6مدير گروه تابداری و اطالع رساني پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اهواز از سال  8391تا 8392
 .7مدير داخلي مجله عل ي فرهنگي بصیر دانشگاه علوم پزشکي جندیشاپور اهواز
 .1عضو شورای پژوهشي

یت تسقیقا دانشجویي معاونت تسقیقها و فنهآوری دانشهگاه علهوم

پزشکي اهواز
 .9عضو کميته ارزشيابي اعضای هیأ عل ي دانشگاه علهوم پزشهکي جنهدیشهاپور اههواز در سهال
91-8319
 .81مدير پرتال دانشکده پیراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي جندی شاپور اههواز از سهال  8319تها
.8392
 .88مسؤول کنفرانسهای هفتگي دانشکده پیراپزشکي از سال  8319تا .8392
.82عضو هيأت رئيسه بخش پوستر شش ین نگره داخلي تسقیقا دانشجویي دانشگاه
علوم پزشکي جندی شاپور اهواز
 .83عضو شورای آموزشي دانشگاه علوم پزشکي آبادان
 .84عضو شورای پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي آبادان
 .85عضو شورای دانشگاه علوم پزشکي آبادان
 .86عضو کميته برنامه ريزی آموزشي دانشگاه علوم پزشکي آبادان
 .87عضو کميته فناوری اطالعات معاونت آموزشي ،پژوهشي و دانشجویي دانشگاه علوم
پزشکي آبادان
 .81عضو کميته ارزشيابي وابست ب  EDCدانشگاه علوم پزشکي آبادان
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ساير فعاليتها
.29

ویراستار ادبي فارسي و استنادا مجل عل ي پزشکي جندیشاپور دانشگاه علوم
پزشکي جندی شاپور اهواز از سال  8391تا

 .21ویراستار فارسي و استنادا

نون.

مجل توسع آموزش جندیشاپور مر ز EDC

دانشگاه علوم پزشکي جندیشاپور اهواز از سال  8391تا نون.
 .28ویراستار ادبي فارسي و استنادا

مجل عل ي پژوهشي جنتاشاپیر دانشگاه علوم

پزشکي جندیشاپور اهواز.
 .22ویراستار فارسي و استنادهای مجل عل ي پژوهشي علوم بچداشتي دانشگاه علوم
پزشکي جندیشاپور اهواز
.23عضو هیأ

عل ي گروه تابداری و اطالعرساني پزشکي دانشگاه علوم پزشکي

جندیشاپور اهواز از سال 8311تا 8393
 .24دانشجوی د ترای تخصصي رشت عل؛ اطالعا و دانش شناسي
عالئق پژوهشي و مطالعاتي

 .1تحلیل استنادي
 .2سبد هاي استنادي و رفرنس نویسي
 .8اخالق در پژوهش

 .4علم سنجي  ،اطّالع سنجي و وبسنجي
 .1سواد اطالعاتي

17

 .6ذخیره و بازیابي اطالعات
 .3رفتار اطّالع یابي
 .3مباني و فلسفه علم كتابداري و اطالع رساني
 .1شموزر الکترونیکي
 .11رور تحقیق پزشکي
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