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دوره های علمي و آموزشي گذرانده شده:



















دوره آموزشي اصول كار با نرم افزار كتابداري آذرخش تحت وب
دوره آموزشي نصول كار با نرم افزار كتابداري كاوش نسخه ويندوز 0222
دوره آموزشي اصول كار با نرم افزار كتابداري سيمرغ 0222
دوره آموزشي مقدماتي نرم ا فزار word,excel,power point
دوره آموزشي روش تحقيق
دوره آموزشي جستجو در اينترنت دوره گوگل شناسي
دوره آموزشي نمايه سازي و فهرست نويسي اسناد و مدارك فارسي
دوره آموزشي نرمافزار ماخذ نويسي end note
دوره هاي مقدماتي و پيشرفته سرچ در پايگاههاي اطلاعاتي وزارت بهداشت(كتابخانه ديجيتال)
دوره آموزشي اخلاق حرفه اي در كتابداري
دوره آموزشي مديريت كتابخانه
دوره آموزشي سازماندهي منابع الكترونيكي
دوره آموزشي سازماندهي و سرچ نشريات الكترونيكي
دوره آموزشي آشنايي با شاخصهاي علم سنجي
دوره آموزشي فهرست نويسي و طبقه بندي پايه و پيشرفته
دوره آموزشي مرجع شناسي لاتين
دوره آموزشي فنون اداره جلسات (ويژه مديران پايه)
دوره آموزشي مديريت رفتارسازماني (ويژه مديران)

 دوره آموزشي پژوهشهاي اينترنتي

فعالیتهای علمی و پژوهشی:
 بررسي روابط فرهنگي  ،اقتصادي و اجتماعي ايران با سوريه درطي چهار سال بر طبق اسناد و مدارك مركز آمار ايران و مركز مطالعات
وزارت امور خارجه  ،كتابخانه ملي و سفارت جمهوري اسلامي در سوريه در سال 9731
 تحقيق بر روي  722عنوان كتاب قديمي از مجموعه كتابهاي اهدايي به دانشگاه تهران و تدوين تكمله فهرست كتابهاي چاپي فارسي
مشار9739
 مشاركت در طرح چكيده نوسي كتاب با موضوع  ITدر كتابخانه و مركز اسناد سازمان و پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش
و پرورش9730

 ارائه پيش نويس و مجري طرح سازماندهي اولين كتابخانه تاريخ و اخلاق پزشكي در موزه تاريخ و اخلاق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي
تهران9730

 ارائه طرح و مجري مكانيزه كردن و سازماندهي كتابخانه دانشكده علوم و فنون دريايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال 9730

 طرح ايجاد و سازماندهي كتابخانه عمومي مسجد جامع امام علي (ع) – منطقه پونك تهران9731-

 طراح و مجري ايجاد بخش اسناد و مدارك و پايان نامه هاي دانشكده سلامت ايمني و محيط زيست دانشگاه شهيد بهشتي سال9731
 ارائه پيش نويس طرح ادغام كتابخانه هاي دانشكده سلامت و بهداشت در حال بررسي)
ا

سوابق شغلي و تجربي:
 مسئول فهرست نويسی کتابهای اهدايی به دانشگاه تهران در سال  1831-1831با نظارت سرکارخانم دکتر سوسن اصیلی
 مدير سیستم و مسئول اجرای طرح ساماندهی و فهرست نويسی و مكانیزه کردن کتابخانه تاريخ و اخلاق پزشكی دانشگاه علوم پزشكی
تهران در سال  1831با نظارت جناب آقای دکترعلیرضا پارساپور

 مسئول طرح سازماندهی کتابخانه دانشكده علوم و فنون دريايی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در سال 1838-1831
 مشارکت در اجرای طرح سازماندهی کتابخانه دانشكده الهیات دانشگاه الزهرا با نظارت جناب آقای دکتر محمود شمسبد

 مشارکت و مسئول هماهنگی طرح سازماندهی کتابخانه دانشكده ادبیات و زبانهای خارجی و علوم اقتصادی دانشگاه الزهرا در سال  1838با
نظارت دکتر محمود شمسبد
 مجری و ناظر در احداث و راه اندازی کتابخانه عمومی مسجد جامع امام علی(ع) پونك به مديريت جناب آقای مرتضوی نماينده ولی فقیه
در دانشگاه صنعتی شريف
 مجری طرح سازماندهی فهرست نويسی و مجموعه سازی بخش اسناد،پايان نامه ها و گزارشات کارآموزشی دانشكده سلامت ايمنی و محیط
زيست دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی در سال 1831
 کتابدار رسمی کتابخانه دانشكده سلامت ايمنی و محیط زيست از سال  1831تاکنون
 اجرای طرح سنگین و حساس وجین و رف خوانی کتابخانه دانشكده سلامت با توجه به اضافه شدن رشته های جديد و مقاطع تحصیلات
تكمیلی (در سال )1838-1831
 ريئس کتابخانه دانشكده سلامت ايمنی و محیط زيست دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی از سال  -38تاکنون

شرح وظایف:
نام  :رقیه ابویي مهریزی
سمت :كارشناسي كتابداری و اطلاع رساني

 نيازسنجي مداوم جهت جمع آوري نيازهاي اطلاعاتي رديف اول و دوم اساتيد و دانشجويان
 آگاهي رساني و آموزش مداوم مراجعين جهت استفاده از نرم افزار كتابخانه آذرخش
 اطلاع رساني و آموزش دوره اي با نكهاي اطلاعاتي اشتراك دانشگاه
 برگزاري تورهاي آشنايي با كتابخانه و خدمات مربوطه به مراجعين
 هماهنگي با گروهها آموزشي جهت شركت دانشجويان در كارگاههاي كتابخانه مركزي دانشگاه
 انجام خدمات فني نمايه سازي  ،فهرست نويسي توصيفي و تحليلي كتب فارسي و لاتين
 انجام خدمات فني از قبيل رف خواني و وجين مجموعه مطابق آيين نامه معاونت تحقيقات و كتابخانه مركزي
 پيگيري مكاتبات اداري مربوط به كتابخانه
 مشاركت در طرح هاي وجين كتابخانه (هرساله)
 مشاركت در طرح هاي رف خواني كتابخانه(هرساله)
 تهيه خروجي هاي لازم از نرم افزار آذرخش (آماري خدمات فني،و )...

