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 مشخصات فردي :   -1

 دشتستانمحل تولد :               1531تاریخ تولد: زهرا صفایي   :نام و نام خانوادگي

   61175711111 همراه               07733450069 تلفن محل كار           

 ساني و تأمین منابع علمير مدیریت اطالع -حقیقات و فناوريتمعاونت محل كار:          

 zsafaei48@gmail.com پست الكترونیكي :    
        
 معاونت تحقیقات و فناوری -سبزآباد ـ ريشهر -بوشهر آدرس پستي)محل كار( :    

 

 تحصیالت  -1
 

تاریخ اخذ  مؤسسه تهرش عنوان  )درجه(

 مدرك

 1571 دانشگاه تبریز علم اطالعات و دانش شناسي  كارشناسي

 1531 خوزستان علم اطالعات و دانش شناسي كارشناسي ارشد

علم اطالعات گرایش بازیابي  (PhD) دكتري

 اطالعات

 1511 علوم و تحقیقات تهران

 

 سوابق استخدامي  -5
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 اریختا ت از تاریخ نام مؤسسه عنوان

 1537 1/1/1536 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر كارشناس

 تا كنون 1531 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر و اقماري  كتابخانه مركزي رئیس

 تا كنون 1517 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر رئیس گروه اطالع رساني و شبكه پژوهش
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 و توسعه فرديسوابق فعالیتهاي اجرائي  -4
 

/56/3 1/1/1536 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر فهرستنویسي مسئول بخش  .1

1537 

/56/3 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر كتابخانه مركزي دانشگاه رئیس  .1

1537 

 تا كنون

راه اندازي كتابخانه مركزي  به عنوان اولین كتابخانه   .5

 هاي علوم پزشكي سراسر كشورمدرن بین دانشگاه
 - 1516 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

 - 1511 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر راه اندازي كتابخانه بیمارستان شهداي خلیج فارس  .4

عضو فعال كمیته اجرایي دومین كنگره سراسري   .3

 زندگي سالم و توسعه مراقبت هاي پرستاري و مامایي
 - 1511 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

مدیر كارگروه انتشارات پنجمین كنگره ملي   .1

 هداشت شهدا وزارت ب

 - 1517 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

هاي مبتني بر شواهد  هاي پایگاه مدرس دوره  .7

 در بیمارستان شهداي خلیج فارس

 تا كنون 1517 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

عضو اصلي كارگروه كمیته نرم افزاري   .3

در   رساني پزشكي و مراكز اطالعها  كتابخانه

 وزارت بهداشت 

 تا كنون 1517 وزارت بهداشت 

 تا كنون  1511 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر عضو كمیته كارشناسي طرح معاونت تحقیقات   .1

عضو كارگروه مدیریت دانش در معاونت   .16

 توسعه 

 تا كنون  1513 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

/11/4 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر مدیر مسئول انتشارت دانشگاه  .11

1531 

 تا كنون 

 1517 14/11/1511 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ه وبومتریک دانشگاهعضو كمیت  .11

مدیر داخلي مجله پرستاري گروههاي آسیب   .15

 پذیر 

 تا كنون 1515 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

نظارت بر امور انتشارات و اعالم وصول مجله   .14

 طب جنوب

 تا كنون 1515 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

  1513 1514 انشگاه علوم پزشكي بوشهرد مسئول واحد علم سنجي   .13
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 تا كنون 1511 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر همكاري با دانشكده پرستاري و مامایي   .11

 تا كنون 11/4/15 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر رابط وب سایت اداره انتشارات   .17

   دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 1511پژوهشگر برتر دانشگاه   .13

 - 1511 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  اه مدیر نمونه دانشگ  .11

  1511 استانداري  مدیر نمونه استاني   .16

  1511 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  مدیر نمونه دانشگاه   .11

  1511 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر مدیر نمونه دانشگاه   .11

سایت هاي  كسب رتبه برتر ارزیابي وب  .15

هاي علوم  هاي مركزي دانشگاه كتابخانه

 شكي كشور پز

  1511 وزارت بهداشت 

كسب رتبه نخست سامانه مدیریت انتشارات   .14

 دانشگاه در كشور 

  1511 وزارت بهداشت 

و مراكز ها  كسب رتبه سوم كتابخانه  .13

 ران رساني پزشكي ای اطالع

  1513 وزارت بهداشت 

همكاري با اورژانس پیش بیمارستاني و   .11

 حوادث دانشگاه در انتشار گزارش

 تا كنون   1513 شگاه علوم پزشكي بوشهر دان
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  سوابق خدمات آموزشي -5

 

 پزشکی بوشهر  دانشگاه علوم دروس تدریس شده در الف(

 رشته نوع درس عنوان دروس تدریس شده
مقطع 

 تحصیلي
 مؤسسه محل تدریس

 مدت

 از             تا

عمومي فناوري اطالعات  

 كلیه رشته ها

)بهداشت، 

 ..(پرستاري و .

 كارشناسي
دانشگاه علوم پزشكي 

 بوشهر
1533

تا كنون

 عمومي  فناوري اطالعات پزشكي 
 پزشكي 

دكتري 

 حرفه اي 

دانشگاه علوم پزشكي 

 بوشهر
1511 

 تا كنون  

 عمومي  فناوري اطالعات
 بهداشت 

كارشناسي 

 ارشد

دانشگاه علوم پزشكي 

 بوشهر
1466 

 

 تخصصي كتابخانه و كتابداري پزشكي
اري در كتابد

كارشناسي شاخه پزشكي
دانشگاه علوم پزشكي 

بوشهر
1533 

1516 

 تخصصي واحد( 3) 1كارآموزي در عرصه 
كتابداري در 

كارشناسي شاخه پزشكي
دانشگاه علوم پزشكي 

بوشهر
1533 

 تا كنون

 تخصصي واحد( 3) 1كارآموزي در عرصه

كتابداري در 

كارشناسي شاخه پزشكي
دانشگاه علوم پزشكي 

ربوشه
1533 

 تا كنون

تخصصي 4سازماندهي دانش  

كتابداري در 

كارشناسي شاخه پزشكي
دانشگاه علوم پزشكي 

بوشهر
1531

تا كنون

تخصصي 5سازماندهي دانش  

كتابداري در 

كارشناسي شاخه پزشكي
دانشگاه علوم پزشكي 

بوشهر
1531 

1516

تخصصي 1واژه پردازي 

كتابداري در 

كارشناسي شاخه پزشكي
انشگاه علوم پزشكي د

بوشهر
1511



تخصصي مباني كامپیوتر

 كلیه رشته ها

كارشناسي
دانشگاه علوم پزشكي 

بوشهر
1511

تا كنون

تخصصي  4سازماندهي دانش  

كتابداري در 

 شاخه پزشكي
كارشناسي 

ارشد

دانشگاه علوم پزشكي 

بوشهر
1515

تا كنون

تخصصي  1سازماندهي دانش  

كتابداري در 

 پزشكيشاخه 
كارشناسي 

ارشد

دانشگاه علوم پزشكي 

بوشهر
1513

تا كنون

تخصصي كارآموزي 

كتابداري در 

 شاخه پزشكي
كارشناسي 

ارشد

دانشگاه علوم پزشكي 

بوشهر
1515

تا كنون
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 دانشگاه پیام نور بوشهر  دروس تدریس شده درب( 

 

 
 

        

 

 

 

    
 

 رشته نوع درس عنوان دروس تدریس شده
مقطع 

 تحصیلي
 ریسمؤسسه محل تد

 مدت

 از             تا

تخصصي4و 5و  1و 1سازماندهي 
علم اطالعات و 

 دانش شناسي
1516دانشگاه پیام نور بوشهركارشناسي

اكنون

تخصصي سازماندهي رایانه اي منابع
علم اطالعات و 

1516دانشگاه پیام نور بوشهركارشناسي دانش شناسي
اكنون

تخصصي واژه پردازي
 علم اطالعات و

1516 دانشگاه پیام نور بوشهر كارشناسي دانش شناسي
اكنون

 تخصصي شناسي اسالمي مرجع
علم اطالعات و 

 1516 دانشگاه پیام نور بوشهر كارشناسي  دانش شناسي
1516 

 تخصصي آشنایي با مطبوعات و رسانه ها
علم اطالعات و 

 1516 دانشگاه پیام نور بوشهر كارشناسي  دانش شناسي
 اكنون

تخصصي احي و مدیریت وب سایت طر
علم اطالعات و 

1516دانشگاه پیام نور بوشهركارشناسي دانش شناسي
اكنون

 تخصصي آشنایي با نرم افزارها
علم اطالعات و 

 1516 دانشگاه پیام نور بوشهر كارشناسي   دانش شناسي
 اكنون

 تخصصي آیین نگارش علمي
علم اطالعات و 

 1516 گاه پیام نور بوشهردانش كارشناسي دانش شناسي
1516 

 تخصصي مواد سمعي و بصري
علم اطالعات و 

 1516 دانشگاه پیام نور بوشهر كارشناسي  دانش شناسي
 اكنون

 تخصصي  5و  1كارآموزي 
علم اطالعات و 

 دانش شناسي
 1511 دانشگاه پیام نور بوشهر كارشناسي

 اكنون
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  ( برنامه ریزي و تدریس در كارگاههاي آموزشيج 
 

 تاریخ محل برگزاري نوع مشاركت عنوان كارگاه
 مدرس 

 

 * در امور اداري   گزارش نویسي 1

* 

* 

 1516 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

1516 

1516 

 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر آشنایي با نرم افزار پارس آذرخش 1

 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر NLMا استفاده از فهرستنویسي منابع ب 5

 مستمر دانشگاه علوم پزشكي بوشهر * آشنایي با پایگاههاي اطالعاتي 4

 مستمر دانشگاه علوم پزشكي بوشهر * Mendelyآموزش نرم افزار استناددهي مندلي 5

مرمست دانشگاه علوم پزشكي بوشهر * Endnotآموزش نرم افزار استناددهي مندلي  6  

 مستمر دانشگاه علوم پزشكي بوشهر * آموزش اخالق حرفه اي در سطح سازمان  7

آموزش پایگاههاي اطالعاتي اسكوپوس، آي اس   3

 آي و تمامي پایگاههاي مشترك 

 مستمر دانشگاه علوم پزشكي بوشهر *

 مستمر دانشگاه علوم پزشكي بوشهر * آموزش پایگاههاي مبتني بر شواهد  1

 

 هااني در مراكز علمي و همایشد( سخنر

 

 تاریخ محل برگزاري عنوان همایش سخنرانيعنوان 
 

 اطالع رسانيضرورت نگاه ویژه به  1

 بالیني در طرح تحول نظام سالمت

اولین همایش ملي مراكز اطالع 

رساني دانشگاههاي علوم پزشكي: 

آسیب شناسي و آسیب زدایي 

 ریان اطالعات ج

 رانتهدانشگاه علوم پزشكي 

1515 
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 سوابق فعالیتهاي پژوهشي  -1
 پایان یافته :   الف( طرحهاي پژوهشي  مصوب

 

 

 ردیف
 سازمان مطبوع عنوان طرح

 نوع مشاركت
تاریخ 

 مجري اتمام
 همكار

 

    پزشكي در و كاربرد طرح رده بندي  بررسي  .1

 كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
 

زشكي دانشگاه علوم پ

 بوشهر

 ** 1536 

 بررسي میزان استفاده از نشریات كتابخانه   .1

مركزي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر بر اساس 

 تحلیل استنادي انتشارات اعضاء 

دانشگاه علوم پزشكي 

 بوشهر

 * 1533 

ارزیابي كیفیت خدمات كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي   .5

 11-1516ر سال بوشهر بر استفاده از ابزار لیب كوال د

دانشگاه علوم پزشكي 

 بوشهر

**  1511 

بررسي سطح سواد سالمت بیماران دیابتي مراجعه كنندده بده     .4

 بیمارستانهاي شهر بوشهرو شناسایي عوامل موثر بر آن  

دانشگاه علوم پزشكي 

 بوشهر

 * 1511 

طراحي پایگاه اطالعاتي اشاعه گزینشي اطالعات براي اعضداي    .3

 1511زشكي بوشهرپاه علوم هیات علمي دانشگ

دانشگاه علوم پزشكي 

 بوشهر

 * 1515 

  hتأثیر خوداستنادي و  استناد توسدط همكداران بدر شداخ        .1

 Scopusپژوهشگران پراستناد درپایگاه 

 

دانشگاه علوم پزشكي 

 بوشهر

 * 1516 

بررسي تولیدات علمي پژوهشگران دانشدگاه علدوم پزشدكي      .7

 1611تدا   1665كوپوس از سدال  بوشهر در پایگاه اطالعاتي اسد 

 میالدي

دانشگاه علوم پزشكي 

 بوشهر

 * 1511 

بررسي وضعیت انتشار دانش حاصل از پایدان نامده هداي دوره      .3

پشكي عمومي و تحصیالت تكمیلي دانشدگاه علدوم پزشدكي    

 1511-1531بوشهردر یک دوره یازده ساله 

دانشگاه علوم پزشكي 

 بوشهر

 * 1514 

گدوي دسدتیابي و بهدره بدرداري اطالعدات      مطالعه و تدوین ال  .1

 الكترونیكي در میان پژوهشگران ایران  

معاونت علمي و فنآوري 

 ریاست جمهوري

 * 1515 

ي  تحلیل استنادي ماخذ پایان نامه هاي فارغ التحصیالن رشدته   .16

-1515در سدال هداي    پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بوشدهر 

1511 

دانشگاه علوم پزشكي 

 بوشهر

**  1514 

هاي درخواست سهم برابر نویسندگان در مجالت  بررسي چالش  .11

حوزه علوم پزشكي ایران و ارائه پیشنهادات اجرایدي در سدال   

1466 

دانشگاه علوم پزشكي 

 بوشهر

**  1466 

رابطه بین سطح سواد سالمت والدین با فرزندان نوجوان درباره   .11

 مسائل جنسي 

دانشگاه علوم پزشكي 

 بوشهر

**  1466 
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 ( انتشارات     ب

 و ارائه پوسترچاپ مقاله در مجالت  -1

 

ف
ردی

 

نویسنده یا  اسامي

 نویسندگان
 عنوان مجله عنوان مقاله

 شماره

 

دکتر زاهد بیگدلي، محمد   .1

 حسن زاده ، زهرا صفایي

دیجیتال پزشکي ایران توسط  اعاطا    INLMاستفاده از کتابخانه ملي 

 1093 هیات علمي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 

 91 فصلنامه کتاب

فرد، خداکرم سلیمي  .2

عبدالرسول خسرو،امید 

زهرا پاک، اسماعیل پاسبان، 

 صفایي

نمونه ) در کتابخانه RFIDآور   پذیرش فنساز  عوامل موثر بر مدل

  1090 علوم پزشکي بوشهر( مورد : کتابخانه دانشگاه

 

تحقیقات کتابدار  و 

اطالع رساني دانشگاه 

 تهران

1090 

لدا کمال، فاطمه محمود ، ی  .0

 زهرا صفایيمریم اتابک، 
بررسي نقش زباله ها  بیمارستاني در آلودگي محی  زیست؛ مطدیریت و  

  1092 دفع صحیح

ارائططططه  دانشگاه تهران

پوسطططتر 

 مقاله
 زهرا صفایي  .4

 مترجم

نیازها  اطالعاتي و رفتار اطالع جویي کاربران مرکز مطدارک پارلمطاني   

بطر دانطش مشطتر  )نویسطندگان: ریتطا مارسطال ... و        اروپا مطالعه مبتني

  1011دیگران[ 

مجلطه الکترونیکطي   

 ارتباط علمي

 

 زهططرا صططفایي، نططرگ    .5

 کریمي

دانشطططگاه علطططوم  بالیني در طرح تحول نظام سالمتضرورت نگاه ویژه به 

 پزشکي تهران

 سخنراني

 همایش استاني بوشهر  1093اه قرآن  ارائه پوستر با موضوع سالمت و بهداشت روان از دیدگ زهرا صفایي  .6

زهرا صفایي، عبدالرسول   .7

خسرو ، رضطا رجبعلطي   

 بگلو

 مراکز و ها کتابخانه برندساز  در کتابداران ها  ویژگي شناسایي

 (کیفي مطالعه) ایران پزشکي رساني اطالع

 

اطالعططات سططالمت  

دانشططططگاه علططططوم 

 پزشکي اصفهان  

1099 

1.  Zahra sefaei  
Abdolrasool 
khosravi  
Habib 
Omranikhoo  

 

Barriers and Facilitators of Branding in Iranian 

Medical Libraries and Information Centers (MLICs) 
Library 

Philosophy 

and Practice 

(e-journal) 

index in 

Scopous 

2021 

زهرا صفایي، عبدالرسول   .9

خسرو ، رضطا رجبعلطي   

 بگلو

 رساني  ها و مراکز اطالع ي برندساز  در کتابخانهپیشنهاد مدل مفهوم

 

دانشگاه فردوسطي  

 مشهد 

1099 

زهرا صفایي، عبدالرسول   .13

خسرو ، رضطا رجبعلطي   

 بگلو، حبیب عمراني خو

رساني پزشکي  و مراکز اطالعها  تببین نقش فناور  در برندساز  کتابخانه

 رانای

مجله اطالع رساني 

پزشطططکي نطططوین  

 بندرعباس

1433 
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ف
ردی

 

نویسنده یا  اسامي

 نویسندگان
 عنوان مجله عنوان مقاله

 شماره

 

را صفایي، عبدالرسول زه  .11

خسرو ، رضطا رجبعلطي   

 بگلو، حبیب عمراني خو

و مراکز ها  چگونگي ارائه خدمات در راستا  برندساز  کتابخانه

 ران )مطالعه کیفي(رساني پزشکي ای اطالع

 

مجلطططه مطططدیریت 

اطالعات دانشطگاه  

 قم

1433 

)زیطططر 

 چاپ(

12.      

 
 

 تألیف كتاب  -1

 

اسامي نویسدنده  

 یا  نویسندگان  

تدددددددألیف 

 )گردآوري(  
 عنوان كتاب  سال  

 ناشر  

 

پرسنل معاوندت  

 پژوهشي  
 

معاونددت پژوهشددي :آیددین نامدده هددا و     1511 تهیه و تدوین

 دستورالعملها

 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

 

زیددددر  تالیف زهرا صفایي

 چاپ

 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  رساني    برندسازي در مراكز اطالع

 
 


