
 نام و نام خانوادگی: فریده بردي نشین 

ارشد  ی: کارشناسمدرك تحصیلی  

 رشته تحصیلی: مدیریت اطالعات

، کارشناس سامانه پایان نامه ها، کارشناس ضو شوراي انتشاراتو عکارشناس مسئول کتابخانه مرکزي، سمت:
  سامانه مداد، کارشناس وب سایت اداره کتب و انتشارات.

 آدرس محل کار: لرستان، خرم آباد، مجتمع دانشگاهی پردیس کمالوند

215داخلی 066-33120232-3شماره تماس:   

 bardineshinf@yahoo.comآدرس ایمیل: 

 ملیت: ایرانی

 قطعی –وضعیت استخدامی: رسمی 

 

 

 

علم اطالعات و دانش شناسی از دانشگاه شیراز کارشناسی-  

علوم و تحقیقات  آزاد اهواز واحد کارشناسی ارشد مدیریت اطالعات از دانشگاه-  

 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد :

رابطه بین فرهنگ اطالعاتی سازمانی با استفاده از فناوري اطالعات در دانشگاه علوم پزشکی لرستان-  

فرهادپور محمد رضااستاد راهنما: دکتر   

 سوابق تحصیلی و آموزشی

 مشخصات فردي
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1379-1380کتابدار کتابخانه پزشکی -  

1384-1380مسئول کتابخانه بهداشت و پزشکی-  

1395-4138مسئول کتابخانه دانشکده پزشکی از سال -  

تاکنون 1395از سال مسئول خدمات فنی کتابخانه مرکزي-  

تاکنون 1395از سال  کتابخانه مرکزيمسئول واحد مرجع -  

تاکنون1396ره انتشارات و عضو شوراي انتشارات از سال کارشناس ادا-  

کتب و انتشارات دانشگاه  کارشناس وب سایت اداره-  

کارشناس سامانه مداد از مجموعه سامانه هاي نوپا -  

کارشناس سامانه پایان نامه ها از مجموعه سامانه هاي نوپا -  

98از سال کتابخانه مرکزي دانشگاه مسئول -  

 

 

 

کارگاه آموزش فن و اصول ترجمه زبان انگلیسی-  

کارگاه آموزشی آذرخش-  

 ICDLکارگاه آموزشی -

 کارگاه آموزش مدیریت جامع کیفیت-

 Scopus, Science direct, Mendeleyکارگاه منابع الکترونیک: -

 کارگاه تاثیر آموزش کتب و اسناد الکترونیک در علوم پزشکی-

 شرکت در دوره هاي آموزشی و کارگاه ها

 

 

 سوابق شغلی و تجربی



 ISI Web of Knowledgeکارگاه منطقه اي -

 Springer linkکارگاه منطقه اي -

 کارگاه اخالق در آثار پژوهشی-

 کارگاه کارآزمایی بالینی-

 

 

 

 

 

 Google Scholarتدریس پایگاه اطالعاتی -

 Clinical key اطالعاتی بالینی  تدریس پایگاه-

 ISIتدریس پایگاه اطالعاتی -

 تدریس آشنایی با نرم افزار کاوش ( نرم افزار کتابخانه اي)-

 Pro questتدریس پایگاه اطالعاتی -

 تدریس سامانه هاي نوپا-

  Linked in تدریس شبکه اجتماعی-

 Scopusتدریس پایگاه اطالعاتی  -

 تدریس سرچ مقدماتی و پیشرفته -

 Science Directتدریس پایگاه اطالعاتی  -

 

 

 

 سوابق تدریس در کارگاه هاي آموزشی



 

 

 شکاف تحلیل مدل از استفاده با لرستان پزشکی علوم دانشگاه هاي کتابخانه خدمات کیفیت ارزیابی-
)LibQual (اتمام یافته.1395-1396 سال در. 

اي به مادران جهت کاهش اعتیاد به اینترنت در عصر انفجار اطالعات در  بررسی تاثیر آموزش سواد رسانه-
 .اتمام یافته.1396کودکان دختر پیش دبستانی شهرستان خرم آباد در سال 

 

ومقاله طرح  تحقیقاتی  


