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دکتري تخصصی رشته مدیریت اطالعات سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران ورودي بهمن سال  -
1392. 

-1388( اصفهانکارشناسی ارشد کتابداري و اطالع رسانی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی  -
1390 ( 

-1388( اهواز جندي شاپوردانشگاه علوم پزشکی از کتابداري و اطالع رسانی پزشکی کارشناسی  -
1384 ( 

 
 جوایز و تقدیرنامه:

و  1388-1389هاي تحصیلی  در سال ارشد دانشجوي ممتاز (رتبه اول) مقطع کارشناسی .1
1390-1389 

آذر  17کسب مقام رتبه سوم دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در  .2
 به مناسبت روز دانشجو. 1390سال 

 .اي درخشان دانشگاه علوم پزشکی اصفهانعضویت در دفتر استعداده .3
 

 کتاب:
. مـدیریت ارتباطـات   امرایی مرتضی، اشرفی ریزي حسن، پاپی احمد، بهرامی سوسن، سموعی راحله

 .1391براي کتابداران و متخصصان اطالع رسانی. تهران: چاپار، 
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 :مقاالت
 

 مجالت فارسی:
ی سوسـن، سـموعی راحلـه. رابطـه بـین      امرایی مرتضی، اشرفی ریزي حسن، پاپی احمد، بهرام .1

هوش هیجانی و مهارت هاي ارتبـاطی کتابـداران دانشـگاه اصـفهان و دانشـگاه علـوم پزشـکی        
 .672-662): 5(8، 1390. مدیریت اطالعات سالمت، 1389اصفهان در سال 

امرایـی مرتضـی. هزینـه    پارسـایی محمـدي پرسـتو، گرایـی احسـان،      زارع فراشبندي فیـروزه،   .2
تاب هاي فارسی مربوط به رشته کتابداري و اطالع رسانی در دانشگاه علوم پزشکی سودمندي ک

 .14-1): 5(9، 1391. مدیریت اطالعات سالمت، جندي شاپور اهواز
. گرایش هاي موضوعی کتاب هاي تالیفی و ترجمـه  ، گرایی احسان، سیامکی صباامرایی مرتضی .3

. سـازمان اسـناد و کتابخانـه    1378 -1373شده حوزه کتابداري و اطالع رسانی طی سال هاي 
 .1391ملی ایران،  

امرایی مرتضی، نصرت اله امیري خواه. نقدي بـر ویـرایش دوم کتـاب دسـتورالعمل هـاي اداره       .4
-515): 4( 18، 1391کتابخانه هاي عمومی. تحقیقات اطالع رسانی و کتابخانه هـاي عمـومی   

526. 
ه، علوي سلمان، پـاپی احمـد، امرایـی مرتضـی.     پارسایی محمدي پرستو، زارع فراشبندي فیروز .5

بررسی فرسودگی شغلی و رابطـه آن بـا متغییرهـاي جمعیـت شـناختی کتابـداران دانشـگاهی        
 .88-69:)9( 1391، بهار و تابستان 1391اصفهان. مطالعات کتابداري و علم اطالعات. 

سـموعی راحلـه.    اشرفی ریزي حسن، امرایی مرتضی، پاپی احمد، پاپی احمد، بهرامـی سوسـن،   .6
مؤلفه هاي مهارت هاي ارتباطی و ارتباط آن با ویژگی هاي جمعیت شناختی کتابداران دانشگاه 

 .1392اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. فصلنامه نظام ها و خدمات اطالعاتی 
 
 

 :پذیرفته شده در مجامع علمیمقاالت 
1. Ahmadi M, Amerai M, SamadBeik M. Developing a national 
formulary model based on unified reimbursement system. Epysition. 
 
2. Amraei M, Sadoughi F. Samadbeik M. Mental Health Minimum 
Dataset: A systematic review and search. World Family Medicine. 
2018;16(2):359-369 
 
 

  :خارج کشورهاي علمی همایش 
1.  Amraei M, Ashrafi Rizi H, Papi A, Bahrami S, Samuei R A Survey of 
Components of Communication Skills and Their Relationship with 
Demographic Characteristics in Librarians of Isfahan University and 
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Isfahan University of Medical Sciences. 5th Quantitative and Qualitative 
Methods in Libraries International Conference (QQML2013), which will 
take place in Rome, Italy, June 4 - 7, 2013 

 
 

 ها و کنفرانس هاي علمی داخل کشور: همایش
امرایی، مرتضی. تحلیل محتواي کتاب هاي درسی دبستان از نظـر مفـاهیم مربـوط بـه کتـاب و       .1

هاي آموزشگاهی، پویاسازي نظام آموزشی و مشارکت در فرایند . همایش ملی کتابخانهکتابخوانی
 .1388اردیبهشت ماه . دانشگاه فردوسی مشهد 4-3یادگیري،-یاددهی

 
امرایی، مرتضی. نقش کتابداران در تجارت الکترونیک. اولین همایش ملـی نظـام هـاي اطالعـات      .2

  . دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.1389اسفند ماه   19-17سالمت و اقتصاد دانش. .
 
. دانشکده 1386آذر ماه  20همایش مدیریت و اطالع بهداشتی درمانی(مدارك پزشکی).  .3

 جندي شاپور اهواز برگزار گردید.پیراپزشکی دانشگاه 
 25/2/1389کارگاه آموزشی معرفی رویکرد نوین پژوهشی براي سنجش سواد اطالعاتی.  .4

 .دانشگاه اصفهان.
توسط مرکز مدیریت مطالعات  End Note" 28-29/2 /1390نرم افزار  "کارگاه آموزشی  .5

 و توسعه آموزشی علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
کتابخانه مرکزي دانشگاه . 1390فروردین  Gale .24آموزشی مجموعه الکترونیکی  کارگاه .6

 علوم پزشکی اصفهان.
برگزاري کارگاه هاي جستجوي پیشرفته در دانشکده هاي پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه  .7

 علوم پزشکی لرستان
 در دانشگاه علوم پزشکی لرستان "mendely"برگزاري کارگاه آموزشی نرم افزار  .8
به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در  "اخالق در کارآزمایی بالینی"شرکت در کارگاه  .9

 16/12/1397تاریخ 
مدیران اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم "شرکت در دومین همایش ملی  .10

 15/12/1397در تاریخ  "پزشکی کشور
زشکی کشور در تاریخ شرکت در شانزدهمین همایش ملی روساي کتابخانه هاي پ .11

 در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. 26/3/1397
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 پژوهشی:   طرح
نیا، مریم. نژاد، زیور؛ امرایی، مرتضی؛ امیديزارع فراشبندي، فیروزه؛ کاوه باغبادرانی، فریبا؛ صباغی -
مصوب  ».هاي درسی دبستان از نظر مفاهیم مربوط به کتاب و کتابخوانیتحلیل محتواي کتاب«

 گروه؛ تحت بررسی در دانشکده
 
زارع فراشبندي فیروزه، پارسایی محمدي پرستو، گرایی احسان، امرایی مرتضی. هزینه سودمندي  -

کتاب هاي فارسی مربوط به رشته کتابداري و اطالع رسانی در دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور 
 زشکی اصفهانمرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پ .اهواز

 
امرایی مرتضی، اشرفی ریزي حسن، پاپی احمد، بهرامی سوسن، سموعی راحله. رابطه بین  -

هوش هیجانی و مهارت هاي ارتباطی کتابداران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
 .مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .1389در سال 

 
ارائه مدل دارونامه ملی بر اساس نظام پرداخت احمدي مریم، امرایی مرتضی، صمدبیک مهناز.  -

 .1394واحد. مصوب دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 
 

 :تدریسسوابق 
 .1392-1390. الشترتدریس دروس کتابداري. دانشگاه پیام نور واحد 

 .1392-1390اد. تدریس دروس کتابداري. دانشگاه پیام نور واحد خرم آب
 تا کنون 1393خرم آباد. علوم پزشکی. دانشگاه همکاري با گروه فناوري اطالعات سالمت 
 
 

 سوابق کاري:
 .1397-1390همکاري با کتابخانه هاي عمومی شهرستان کوهدشت  طی سال هاي 

 


