
 بنام خدا

 نام و نام خانوادگی: لیال خلیلی

 دانشگاه: دانشگاه شهید مدنی

 گروه: علم اطالعات و دانش شناسی

 رتبه: استادیار

 مدرک تحصیلی: دکتری

 

 

 

 تحصیالت:

 4831 دانشگاه تهران -تهران           کتابداری و اطالع رسانی فوق لیسانس

 4834 دانشگاه ماالیا-کواالالمپور         کتابداری و اطالع رسانی           دکتری

 

 حوزه های مورد عالقه:

 ، ذخیره و بازیابی اطالعاتسواد اطالعاتی روشهای سنجش کمی،  ، Open Accessدسترسی باز 

 توانمندیها:

 رتبه اول دوره کارشناسی  

 سوابق آموزشی:

 سال تحصیلی محل تدریسدانشگاه  عنوان درس

 

 38-339نیمسال اول  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تحقیق مقدماتی در کتابداری

 38-39نیمسال اول  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان آشنایی با مطبوعات و رسانه ها

 38-39نیمسال اول  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان آشنایی با اطالعات و ارتباطات

 38-39نیمسال اول  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان علم سنجیآشنایی با 

 38-39نیمسال اول  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری

 39-34/ 34-38/39-31/38-38 ارومیه             دانشگاه   کتابداری و کتابخانه با آشنایی

 

 39-34/ 34-38/39-31/38-38 ارومیه )نیمه حضوری(          دانشگاه کتابداری و کتابخانه با آشنایی

 

 ارومیه نور پیام دانشگاه 4سازمان دهی 
 

31-38 

 38-31 ارومیه نور پیام دانشگاه 8سازمان دهی 

 

 ارومیه نور پیام دانشگاه کتابخانه و کتابداری
 

31-38 

 ارومیه نور پیام دانشگاه خدمات عمومی
 

31-38 

 ارومیه نور پیام دانشگاه مرجعاصول 
 

31-38 

 38-31 ارومیه نور پیام دانشگاه 9مجموعه سازی 

 



 

 38-31 ارومیه نور پیام دانشگاه 8کارآموزی 
 

 38-31 ارومیه نور پیام دانشگاه 1کارآموزی 

 

 سوابق شغلی:

 مسئول  کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه

 

 علمي داخلی: عضو انجمن کتابداری ایرانعضویت درمجامع 

 عضو انجمن کتابداری جمهوری اسالمی ایران

 

 مقاالت چاپ شده:

 سال شماره جلد مجله عنوان

Factors Influencing Acceptance of Open Access Publishing among 

Medical Researchers  

Libri 62 4 2012 

Familiarity and experience with open access among Iranian health 

researcher 

 

Libri 61 4 2011 

 1385 8 1 نما ماشین  استناد )استناد خودکار(
 1384 8 1 نما  (XML)  ال.ام.ایكس بر اي مقدمه

 

 همایش های بین المللی:

Participant/Presenter 

 

year Organized by Name of conference 

Participant 18-20 Feb 

2008 

Petronas, Kuala Lumpur-

Malaysia 

Special library conference  Knowledge 

communities: rising to the 

performance challenges 

Presenter 22-23 March 

2008 

University Technology 

Mara(UTM) 

Seminar on postgraduate studies: 

research proposal and research in 

progress presentation 

Participant 17-20 Nov 

2008 

9-10 Nov 2010 

University of Malaya- Faculty 

of Computer Science and 

Information Technology 

International conference on libraries, 

information & society(ICOLIS  2008 

&2010) 

Presenter 25-27 Nov 

2008 

University Science Islam 

Malaysia(USM) & 

International Islamic 

University Malaysia (IIUM) 

World congress of Muslim librarians 

and information scientists (COMLIS 

2008) 

 

 

 طرح های پژوهشی

 ها ازدیدگاه توانمندی افزیش در آن تاثیرگذاریمیزان  و مدارس در   (IT)اطالعات های فناوری برنامه از استفاده امکان بررسی

 دبیران


