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 همت مرتضی نامهپیشینه

 

     مرتضی همتنام و نام خانوادگی: 

 mortezahemmat@gmail.comو   hemmat.m@tak.iums.ac.ir پست الکترونیک:

 پزشکی( رسانی اطالع و مدیریت دانشکده ایران، پزشکی علوم دانشگاه)سالمت اطالعات مدیریت رشته تخصصی دکتری
 

 سوابق تحصیلی

 سال دانشگاه رشته مقطع ردیف

 1386 علوم پزشکی اهوازدانشگاه  کتابداری در شاخه پزشکی کارشناسی 1

 1390 دانشگاه علوم پزشکی تهران رسانی پزشکیعلوم کتابداری و اطالع کارشناسی ارشد 2

 1395 دانشگاه علوم پزشکی ایران مدیریت اطالعات سالمت  دکتری 3
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 سوابق شغلی

 عنوان ردیف

 پردیس علوم دانشگاه تهرانماه فعالیت مستمر در بخش پایگاههای اطالعاتی کتابخانه مرکزی  28 1

2 

 های کلیدواژه از استفاده با الکترونیکی هایرساله و هانامه پایان عناوین سازینمایه و سازماندهی" پروژه مجری

 اطالعات فناوری و علوم پژوهشگاه در. "هانامهپایان اطالعات مدیریت سیستم پایگاه تکمیل جهت استاندارد موضوعی

 (1388 – 1387) ایران

3 
 و رسانی اطالع مرکز در. "تحقیقاتی هایطرح نهایی هایگزارش متن تمام اطالعاتی پایگاه ایجاد" پروژه شرک در

 (1387) کشاورزی علمی خدمات

 (1387) "کشور صنعتی و علمی پژوهشهای سازمان کتابخانه مجدد مهندسی و طراحی"  پروژه شرکت در 4

5 
 محققین اختراعات ثبت پروانه کشاورزی، ترویجی نشریاتترویجی، اسناد متنتمام پایگاههای ایجاد" شرکت در پروژه

 (1388) "کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان کشاورزی هاینامهپایان و کشاورزی،

 (1389) "کشاورزی جهاد وزارت کتابخانه مجدد مهندسی و طراحی"  شرکت در پروژه 6

 (95-1394المللی مهندسی ایران )ایریتک( )در بخش فناوری اطالعات شرکت بین ITدو سال فعالیت تخصصی  7

 تدریس سوابق

 ردیف
سال و ترم 

 تحصیلی
 نام درس

تعداد 

 واحد
 مخاطبین محل تدریس نوع درس

1 
نیمسال دوم 

92-93 
 نظری 2 روش تحقیق

دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران

دانشجویان ارشد 

 انفورماتیک پزشکی

 عملی و نظری 6 آشنایی با کامپیوتر 93نیمسال اول  2
–دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد علوم دارویی

دانشجویان دکتری 

 داروسازی

3 
نیمسال اول 

94-95 
 عملی و نظری 8 آشنایی با کامپیوتر

–دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد علوم دارویی

دانشجویان دکتری 

 داروسازی

4 
دوم نیمسال 

94-95 
 عملی و نظری 6 آشنایی با کامپیوتر

–دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد علوم دارویی

دانشجویان دکتری 

 داروسازی

5 
نیمسال اول 

95-96 
 عملی و نظری 20 آشنایی با کامپیوتر

–دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد علوم دارویی

دانشجویان دکتری 

 داروسازی

6 
نیسمال دوم 

95-96 
 عملی و نظری 6 کامپیوترآشنایی با 

–دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد علوم دارویی

دانشجویان دکتری 

 داروسازی
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7 
نیمسال دوم 

95-96 
 نظری 2 اصول کار مرجع

دانشگاه علوم پزشکی 

 همدان
 دانشجویان کارشناسی

8 
نیمسال دوم 

95-96 
 نظری 2 مقدمه ای بر آرشیو

دانشگاه علوم پزشکی 

 همدان
 کارشناسیدانشجویان 

9 
نیمسال دوم 

95-96 
 عملی و نظری 2 واژه پردازی

دانشگاه علوم پزشکی 

 همدان
 دانشجویان کارشناسی

10 
نیسمال اول 

96-97 

مدیریت اطالعات 

 سالمت
 نظری 2

دانشگاه علوم پزشکی 

 ساوه
 دانشجویان کارشناسی

11 
نیسمال اول 

96-97 

کاربرد کامپیوتر در 

 تجزیه و تحلیل داده
 و عملی نظری 2

دانشگاه علوم پزشکی 

 ساوه
 دانشجویان کارشناسی

12 
نیسمال اول 

96-97 

های سیستم

 رسانی پزشکیاطالع
 نظری و عملی 2

دانشگاه علوم پزشکی 

 ساوه
 دانشجویان کارشناسی

13 
نیسمال اول 

96-97 
 نظری و عملی 2 آشنایی با کامپیوتر

دانشگاه علوم پزشکی 

 ساوه
 دانشجویان کارشناسی

 

 

 

 

 

 نامهمشاوره و راهنمایی پایان

 سال اجرا مقطع محل اجرا نامهپایانعنوان  ردیف

1 
 پرونده سامانه با ژنتیک های داده سازی یکپارچه های نیاز

 (سپاس) سالمت الکترونیک
 دانشگاه علوم پزشکی ایران

کارشناسی 

 ارشد
1396 

2 
 های مبتنی بر وب و تلفنکارگیری فناوریسنجی بهامکان

 همراه برای زنان باردار پرخطر
 دانشگاه علوم پزشکی ایران

کارشناسی 

 ارشد
1396 

3 
کارگیری فناوری اطالعات سالمت بررسی عوام موثر به

 در مدیریت بیماری دیابت
 دانشگاه علوم پزشکی ایران

کارشناسی 

 ارشد
1396 



  15/11/1396 مرتضی همت نامهپیشینه

 پژوهشی هایطرح

 اجراسال  نوع همکاری محل اجرا عنوان طرح تحقیقاتی ردیف

1 

 هایرساله و هانامه پایان عناوین سازینمایه و سازماندهی

 موضوعی های کلیدواژه از استفاده با الکترونیکی

 اطالعات مدیریت سیستم پایگاه تکمیل جهت استاندارد

 هانامهپایان

پژوهشگاه علوم و فناوری 

 اطالعات ایران
 1387 مجری

2 

بررسی وضعیت خوداستنادی نویسندگان و مجالت ایرانی 

و تاثیر آن بر شاخص هرش آنها در پایگاههای استنادی 

Web of Science و اسکوپوس 

دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران
 1390 مجری

3 

های دانشگاه علوم ارزیابی سطح کیفیت مدیریت کتابخانه

بینیاد پزشکی همدان با استفاده از مدل مدیریت کیفیت 

 (EFQMاروپایی )

دانشگاه علوم پزشکی 

 همدان
 1393 مجری

4 
بررسی تاثیر مدیریت دانش بر سالمت سازمانی در 

 های دانشگاه علوم پزشکی همدانکتابخانه

دانشگاه علوم پزشکی 

 همدان
 1396 مجری

 1396 مجری وزارت ارشاد های فراروی صنعت نشر در ایرانچالش 5

6 
از راه  یمداخالت توانبخش یمند بر اثربخشنظام یمرور    

 دور در سالمندان
 در حال اجرا همکار دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 سخنرانی

 سال نقش نویسنده نوع همایش عنوان مقاله ردیف

1 
 پزشکی حوزه در ایرانی پرکار نویسندگان استنادی خود وضعیت بررسی

 Scopus پایگاه در آنها هرش شاخص بر آن تاثیر و
 1390 نویسنده اول ملی

2 
 در سمی جانوران حوزه ایرانی در ژوهشگرانپ علمی تولیدات بررسی

 ISI اطالعاتی پایگاه
 1390 نویسنده چهارم ملی

3 
 از شیمی حوزه در ایرانی نویسندگان هرش شاخص پذیری تاثیر بررسی

 ساینس آو وب استنادی پایگاه در آنها استنادی خود میزان
 1390 اول نویسنده ملی

 1395 اول نویسنده ملی نگاری فناوری اطالعات سالمتمروری بر مطالعات آینده 4

 1396 نویسنده اول ملی 1404های اطالعات سالمت کلیدی برای ایران فناوری 5
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 مقاالت انگلیسی

 Title Year  Index Role Status 

1 
A scientometric study of media 

literacy literature based on Scopus 

record through 2011 

2013 
Journal of 

Paramedical 

Sciences (JPS) 
ISC Co-

author 
published 

2 Future Research in Health 

Information Technology: A Review 2017 
Perspectives in 

Health Information 

Management 
Pubmed First 

author published 

3 

Assessment of Health Information 

Technology Knowledge, Attitude, 

and Practice among Healthcare 
Activists in Tehran Hospitals 

2017 

International 
Journal of 

Computer Science 

& Network 

Security 

ISI 

Corres

pondi

ng 

author 

published 

4 

Improving the Distribution of Rural 

Health Houses 

Using Elicitation and GIS in 

Khuzestan Province 

(the Southwest of Iran) 

2017 

International 

Journal of Health 

Policy and 

Management 

PubMed 
Co-

author published 

5 

Geographic Information System 

(GIS) capabilities in traffic accident 

information management: a 

qualitative approach 

2017 
Electronic 

Physician 
PubMed 

Co-

author published 

6 

Evaluation of Hospital Information 

System Performance from 

the Perspective of Users in 

Educational Hospitals 

2017 

IJCSNS 

International 

Journal of 

Computer Science 

and Network 

Security 

ISI 
Co-

author published 

7 

The effect of knowledge 

management on organizational 

health in medical libraries 

2017 

The Journal of 

Clinical and 

Analytical 

Medicine 

ISI 

Corres

pondi

ng 

author 

In press 

8 
Key health information technology 

issues for Iran: a qualitative study 
2018 

Medical Journal of 

The Islamic 

Republic of Iran 

(MJIRI) 

ISI 
First 

author In press 
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 مقاالت فارسی

 نقش رتبه مجله عنوان مجله سال چاپ عنوان مقاله ردیف

1 

 پرکار نویسندگان استنادی خود وضعیت بررسی

 شاخص بر آن تاثیر و پزشکی حوزه در ایرانی

 Web of Science پایگاه در آنها هرش

 علمی پژوهشی پیاورد سالمت 1389
نویسنده 

 مسئول

2 
 خدمات در اروپایی بنیاد کیفیت مدیریت الگوی

 ها کتابخانه
 نویسنده دوم علمی ترویجی کلیات کتاب ماه 1390

3 
 حوزه در ایرانی پژوهشگران علمی تولیدات بررسی

 ISI اطالعاتی پایگاه در دامپزشکی
 نشریه دامپزشکی 1391

 علمی،

 تحقیقاتی

 وآموزشی

نویسنده 

 چهارم

4 

 پرکار نویسندگان استنادی خود وضعیت بررسی

 شاخص بر آن تاثیر و پزشکی حوزه در ایرانی

 Scopus پایگاه در آنها هرش

1389 
کتاب مجموعه 

 سنجیمقاالت علم
 نویسنده اول 

5 
 حوزه در ایرانی پژوهشگران علمی تولیدات بررسی

 ISI اطالعاتی پایگاه در شناسیایمنی
1390 

مجله علوم پزشکی 

 رازی
 نویسنده دوم علمی پژوهشی

6 

تالیفی تولیدات علمی تحلیل استنادی و هم

شناسی در پایگاه پژوهشگران ایرانی در حوزه ایمنی

 ISIاطالعاتی 

1391 

مجله دانشکده 

پزشکی دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران

 نویسنده دوم علمی پژوهشی

7 

های دانشگاه علوم ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه

مدیریت کیفیت پزشکی همدان با استفاده از مدل 

 بنیاد اروپایی

 مدیریت سالمت 1394
-علمی

 پژوهشی

نویسنده 

 مسئول

8 
 و نگاریآینده سالمت، اطالعات فناوری

کیفی مطالعه: ایران برای راهبردی گیریتصمیم  
 زیرچاپ

 و پردازش نامهفصل

 اطالعات مدیریت

 -علمی 

 پژوهشی
 نویسنده اول
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 برگزاری کارگاه

 عنوان ردیف

 در کتابخانه پردیس علوم دانشگاه تهران Endnote & Endnotewebنرم افزار  یک روزه آموزش کارگاه 13 1

 در دانشگاه علوم پزشکی تهران Endnote & Endnotewebکارگاه یک روزه آموزش نرم افزار  10 2

 در دانشگاه علوم پزشکی ساوه Endnote & Endnotewebافزار برگزاری کارگاه آموزش نرم 3

 های جستجو در منابع اطالعاتی در دانشگاه علوم پزشکی ساوهبرگزاری کارگاه روش 4

 سنجی در دانشگاه علوم پزشکی ساوهبرگزاری کارگاه آموزشی علم 5

 (1390کاران آرتیمان )بندی کامپیوتری در شرکت دانشفهرستنویسی و رده آموزشساعت  20 6

 (1390کارن آرتیمان )سازی منابع اطالعاتی در شرکت دانشدیجیتال آموزشساعت  20 7

 (1390کاران آرتیمان )ها و مدارک تصویری در شرکت دانشسازی نقشهنمایه آموزشساعت  25 8

 شرکت در کارگاه

 عنوان ردیف

1 
 خانه موسسه: تهران مهمویی، جمالی حمیدرضا دکتر: مدرس((. ISI در مقاله انتشار)) آموزشی کارگاه در شرکت

 24/2/1388. ایران رسانی اطالع و کتابداری انجمن همکاری با کتاب

2 
 با کتاب خانه موسسه: تهران نظربند، آزاده: مدرس((. ایران نشر بر آن تاثیر و شابک)) آموزشی کارگاه در شرکت

 24/2/1388. ایران رسانی اطالع و کتابداری انجمن همکاری

3 
 اطالع و کتابداری انجمن: تهران العابدینی،زین حاجی محسن دکتر: مدرس((. سنجیوب)) آموزشی کارگاه در شرکت

 10/11/1387. ایران رسانی

4 
 های انجمن اتحادیه: تهران طاهری، سیدمهدی: مدرس((. الکترونیکی منابع سازماندهی)) آموزشی کارگاه در شرکت

 2/3/1386. ایران رسانی اطالع و کتابداری دانشجویی علمی

5 
شرکت در همایش ملی مدیران فناوری اطالعات در پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداک( در سال 

1395 

6 
 سال در( ایرانداک) ایران اطالعات فناوری و علوم پژوهشگاه در اطالعات فناوری مدیران ملی همایش در شرکت

1396 

 1396المللی سازی آموزش عالی )اصول، توسعه و استانداردسازی( در سال کارگاه آموزشی بینشرکت در  7

 
های تحقیقاتی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شرکت در کارگاه آموزش نحوه تدریس تعیین اولویت

 1396سال 
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 های علمیموفقیت

 عنوان ردیف

1 
 سال در پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت پزشکی رسانی اطالع و کتابداری ارشد کارشناسی آزمون دوم رتبه کسب

1387 

 (15/5/1389) کشور آموزش سنجش سازمان از( Tolimo) تولیمو پیشرفته انگلیسی زبان آزمون در 515 نمره کسب 2

 (31/3/1390)نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم پزشکی تهران از پایان 20کسب نمره  3

4 
 اهواز شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه در( photoshop) کامپیوتر آموزشی دوره عالی درجه با 100 از 100 نمره کسب

(23/3/1384) 

5 
کسب عنوان مقاله برتر در پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطالعات، برگزار شده توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات 

 1396سال ایران در 

 

 های علمیدر حوزهعالیق 

 عنوان ردیف

 های اطالعات بیمارستانیطراحی و توسعه سیستم 1

 های اطالعاتیسازی انواع سیستمتحلیل و پیاده 2

 (telehealthطراحی و توسعه سیستم های سالمت از راه دور ) 3

 (mobile healthهای سالمت همراه )طراحی و توسعه سیستم 4

 (mobile applicationsهای کاربردی موبایل )طراحی و توسعه برنامه 5

 های وزارت بهداشتهای تحقیق و توسعه در زیرمجموعهسازی برنامهپیاده 6

 های مرتبط با آنعلم سنجی و شاخص 7

 نگاریهای آیندهپژوهی و به کارگیری روشآینده 8

 


