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 مقاالت فارسی-3-د

 مراحل ایجاد کتابخانه دیجیتال.)1387( . بهنوش، میالدپور، خدیجه، احمدزاده، آفتاب،قدیمی



.53-57 :6،  اطالع یابی و اطالع رسانی.وفناوریهای آن
 خبرنامه انجمن کتابداری و اطالعرسانی.در کتابخانهها

RFID

.)1389(  خدیجه،احمدزاده



.)1(2 ، شاخه جنوب کشور،پزشکی
 سنجش.)1392( . رحیم، طهماسبی، شعله، ارسطوپور، خدیجه،احمدزاده،  عبدالرسول،خسروی



سواد سالمت بیماران مبتال به دیابت مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شیراز و میزان
.62،  فصلنامه علمی پژوهشی کتابداری و اطالع رسانی.خوانایی منابع در دسترس آنها
 ارزیابی.)1393( . رحیم، طهماسبی، شعله، ارسطوپور، عبدالرسول، خسروی، خدیجه،احمدزاده
خوانایی منابع آموزش به بیمار در زمینه بیماری دیابت در دسترس بیماران مراجعه کننده به مراکز
.)14(8  مجله علمی پژوهشی آموزش در علوم پزشکی.بهداشتی درمانی شهر شیراز





احمدزاده ،خدیجه ،خسروی ،عبدالرسول ،ارسطوپور ،شعله ،طهماسبی ،رحیم .)1394( .بررسی
سطح سواد سالمت بیماران دیابتی مراجعهکننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شیراز و عوامل
موثر بر آن  .مجله مدیریت اطالعات سالمت.)2(12 ،



احمدزاده ،خدیجه ،احمدزاده ،زیبا .)1394( .اندازهگیری سطح خوانایی منابع آموزش به بیمار
توزیعشده در مراکز بهداشتی درمانی شهر شیراز با استفاده از شاخص فلشدیانی .مجله اطالعرسانی
پزشکی نوین.)2(2 ،



خسروی ،عبدالرسول ،احمدزاده ،خدیجه .)1394( .بررسی سطح سواد سالمت بیماران
مراجعهکننده به بیمارستانهای شهر بوشهر و شناسایی عوامل موثر بر آن .طب جنوب .)6(18،



سید حسینی ،شهره ،احمدزاده ،خدیجه ،استوار ،شیوا)1393( .نرم افزار منبع باز :با نگاهی به
گرین استون .ماهنامه ارتباط علمی .)2(30،



سید حسینی ،شهره ،احمدزاده ،خدیجه ،استوار ،شیوا .)1393( .ادغام دادههای کمی و کیفی در
روشهای ترکیبی پژوهش :چگونه و چرا نه .ماهنامه ارتباط علمی .)2(30،



احمدزاده ،خدیجه ،سید حسینی ،شهره ،استوار ،شیوا .)1393( .آشنایی با برخی موتورهای
جستجوی پوششدهنده  Open Accessها .ماهنامه ارتباط علمی .)3(32،

د-4-مقاالت ارائه شده در کنفرانس


احمدزاده ،خدیجه ،بردبار ،آرش .)1389( .چالشهای محرمانگی و امنیت در سیستم مدیریت
اطالعات بهداشتی درمانی  .ارائه شده در همایش ملی نظامهای اطالعات سالمت و اقتصاد دانش
،اسفند  ،17-19اصفهان ایران.



زگردی ،بیتا سادات ،بردبار ،آرش ،احمدزاده ،خدیجه )1389( .فناوری اطالعات و تاثیر آن بر
ایمنی و کیفیت مراقبت های پزشکی .ارائه شده در همایش ملی نظام های اطالعات سالمت و
اقتصاد دانش ،اسفند  ،17-19اصفهان ایران.



خسروی ،عبدالرسول ،ارسطوپور ،شعله ،احمدزاده ،خدیجه .)1392( .نقش کتابداران و کتابخانه ها
در ترویج سواد سالمت مردم :بررسی موردی وضعیت سواد سالمت بیماران دیابتی در مراکز بهداشتی
درمانی شیراز .ارائه شده به صورت سخنرانی در همایش ملی کتابخانه و مردم ،مهر  ،17-18کرمان
ایران.



احمدزاده ،خدیجه ،احمدزاده ،زیبا .)1392( .ارزیابی کمی مقاالت منتشر شده در حوزه سواد
سالمت .پذیرفته شده در همایش ملی سنجش علم :ارزشیابی و آسیب شناسی ،اردیبشهت و خرداد
 ،1-31اصفهان ،ایران .



احمدزاده ،خدیجه ،شبانکاره ،خدیجه ،زارع فراشبندی ،فیروزه .)1395( .تحلیلی بر پژوهشهای
حوزه رفتار اطالعیابی ایران در پنج سال اخیر ،پذیرفته شده در دومین همایش ملی سنجش علم:
ارزشیابی و آسیب شناسی ،بهمن  ،6-7اصفهان ،ایران.

 احمدزاده ،خدیجه ،زیبا احمدزاده .)1397( .سواد سالمت روانی مراقبان کودکان نیازمند
مراقبتهای خاص در مراکز آموزشی و توانبخشی شهر فسا .پذیرفته شده در همایش و جشنواره
کشوری کودکان با نیازهای خاص ،اردیبهشت  ،6اصفهان ،ایران.
 شبانکاره ،خدیجه ،زارعفراشبندی ،فیروزه ،رحیمی ،علیرضا ،احمدزاده ،خدیجه .)1397( .بررسی
تطبیقی محتوای آموزشی سرفصل کارشناسی کتابداری و اطالعرسانی پزشکی ایران با وظایف
معرفی شده توسط انجمن کتابداری پزشکی آمریکا پذیرفته شده در جشنواره آموزشی شهید
مطهری ،اردیبهشت  ،19اصفهان ،ایران.
ه .سوابق آموزشی


مهر  1392الی  1393سیستمهای اطالعرسانی برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته
پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر



مهر  1392الی  1393سیستمهای اطالعرسانی برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته پزشکی،
دانشگاه علوم پزشی بوشهر

ه -2-کارگاههای آموزشی به عنوان مدرس


اردیبهشت و خرداد  :1394مجموعه کارگاههای آموزشی  Eprintsبرای کارشناسان مراکز
تحقیقاتی و کتابداران ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان



مهر  :1394کارگاه آموزشی کار با  CMSسایت دانشگاه و نحوه بارگذاری اطالعات بر وبسایت
کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان



آبان  :1394کارگاه آموزشی مدیریت منابع ) (EndNoteبرای اعضای هیات علمی دانشکده
بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان



آذر  :1394کارگاه آموزشی مدیریت منابع ) (EndNoteبرای اعضای هیات علمی دانشکده
پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان



بهمن  :1395کارگاه جستجوی متون و منابع الکترونیک برای اعضای هیات علمی دانشگاه علوم
پزشکی هرمزگان



مهرماه  :1395کارگاه با مبحث جستجو در منابع الکترونیک در کارگاه توانمندسازی
دستیاران



آبان  :1395کارگاه آموزشی مدیریت منابع ) (EndNoteبرای اعضای هیات علمی دانشگاه علوم
پزشکی هرمزگان

 اسفند  :1395کارگاه آموزشی کتابدار بالینی برای کتابداران ،کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم
پزشکی هرمزگان
 اردیبهشت  :1396کارگاه آموزشی کار با سامانه پژوهان برای اعضای هیات علمی دانشگاه
علوم پزشکی هرمزگان


خرداد  :1396کارگاه آموزشی مدیریت منابع ) (EndNoteبرای اعضای هیات علمی دانشگاه
علوم پزشکی هرمزگان

ه -3-کارگاههای آموزشی به عنوان فراگیر


کارگاه آموزشی جستجوی پیشرفته جهت انجام مطالعات مروری نظاممند  94/1/31،لغایت
 ،94/2/1دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان .



کارگاه آموزشی انتخاب مجله مناسب برای چاپ مقاله  ،94/8/2،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان.



کارگاه آموزشی کار با نرمافزارهای علمسنجی :سایت اسپیس  ،95/11/7،دانشگاه اصفهان.



کارگاه آموزشی کتابدار بالینی منطقه

آمایشی کشور  95/11/12،و  ،95/11/13دانشگاه علوم

پزشکی اصفهان .
و .پروژههای تحقیقاتی


معیارهای ارزیابی منابع اطالعاتی آموزش بیمار :یک مرور نظاممند (در حال اجرا)



مرور سیستماتیک عوامل مرتبط با استقرار ترجمان دانش در حوزه سالمت (در حال اجرا)



بررسی رابطه بین سطح سواد سالمت و انجام رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتال به نارسایی
قلبی بستری شده بیمارستان شهید محمدی (.)1395



مرور نظاممند عوامل مرتبط با تعداد استنادات دریافتی توسط مقاالت ()1394



بررسی سطح سواد سالمت بیماران مراجعهکننده به بیمارستانهای شهر بوشهر و شناسایی عوامل
موثر بر آن (.)1393

ه .مهارتهای کامپیوتری

•

ExcellوWord، Powerpoint

•

مهارت کار با کامپیوتر و اینترنت و انجام جستجو های اینترنتی

ح .زبانهای خارجی

 مهارت خواندن و درک مطلب در سطح عالی
 مهارت نوشتاری در سطح خوب
 مهارت شنیداری در سطح خوب
 مهارت صحبت در سطح نستبا خوب
 مهارت ترجمه در سطح خوب

ت -ویژگیهای فردی:

 عالقمند به انجام کار گروهی
 دارای روحیه همکاری و پشتکار باال
 خالق و مسئولیتپذیر

