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 :تحصیلی سوابق- ٢

  .دانشجوي دکتراي دانشگاه شهید چمران، علم اطالعات، گرایش بازیابی اطالعات 1393- 

  .رسانی اطالع گرایش رسانی، اطالع و کتابداري علوم بهشتی، شهید دانشگاه: ارشد کارشناسی 1386 - 1389

.رسانی اطالع و کتابداري علوم تبریز، دانشگاه: کارشناسی 1382 - 1386

:اجرایی سوابق- ٣

کتابخانه مرکزي پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  سنگینفیس و چاپهاي اندازي بخش کتابراه

.1392، فرهنگی

کتابخانه مرکزي پژوهشگاه علوم انسانی و  هاي چاپ سنگی و  نادرکتابو فهرستنویس  کتابدار

  - 1/3/92مطالعات فرهنگی 

92-1391 ایران ملی کتابخانه و اسناد سازمان نگار نسخ خطی  فهرست

87 -  30/6/90 ایران ملی کتابخانه و اسناد سازمان ،اسناد پردازشتنظیم و  کارشناس. 

88 - 90  نقده مرکز نور پیام دانشگاه ،مدرس .  

86 - 11/86/ 25 بهشتی شهید دانشگاه معماري دانشکده کتابخانه ،کتابدار .

 1392 در همکاري با برخی ادارات دولتی ویراستاري  و نمایه سازي -  



٢

  

:علمی افتخارات و جوایز- ٤

 حوزه برتر هاينامه پایان از تقدیر ملی جشنواره از »تقدیر شایسته نامه پایان« درجه با پژوهشی تقدیرنامه داراي

  .1389 سال در پژوهش هفته مناسبت به ایران رسانی اطالع و کتابداري علوم

  .1390 - 1392 سال از نخبگان ملی بنیاد و تسهیالت امتیازاتبخشی از استفاده از 

 در فعال پژوهشگر اعضاي از تفدیر مناسبت به ملی کتابخانه و اسناد سازمان از پژوهشی تقدیرنامه دریافت

  .1390 سال پژوهش هفته

در  اندیشه شهر فرهیختگان و نخبگان همایش اولین در  یشهشهراند شوراي و شهرداري از تندیس دریافت

  .1390سال 

کارشناسان پژوهشگر  از تفدیر مناسبت به ملی کتابخانه و اسناد سازمان از پژوهشی تقدیرنامه دریافت

  .1391 سال پژوهش هفته در کتابخانه ملی 

.1391-1393دانشگاه آزاد اسالمی از سال  باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگانعضویت در 

  

:پژوهشی  سوابق- ٥

١. The Status of Manuscripts Cataloguing in Large Libraries in Iran  . Library 

Collections, Acquisitions, and Technical Services (ISI) (2011).

٢. A Feasibility Study on Mobile Services Implementation in National Library and 
Archives of the Iran: user’s trends. IJISM (2013).

“ Study of Iranian Public :حت عنوانت راي سخنرانیب شده و دعوت شده  پذیرفتهچکیده .٣

”Librarian’s Livelihood in Comparison with other Public Librarians in some Countries ،  درnd٢

, ٢٠١٥July ٢٧-٣٠,Library and Information ScienceAnnual International Conference on 
Greece, Athens،



٣

الزامات و : بینایان ي به نابینایان و کم ا سازمانی براي ارائۀ خدمات کتابخانه هاي بین همکاري  راهکارهاي مبتنی بر.٤

.)1393( .4و 3شماره سوم، دوره  .اطالعاتی خدمات و ها نظام فصلنامه .کارکردها

 هاي کتابخانه در موبایل بر مبتنی ايکتابخانه خدمات ارائه با رابطه در ایران کتابداري جامعه دیدگاه تحلیل.٥

.)1391( .4شماره  .اطالعاتی خدمات و ها نظام فصلنامه .کشور

 فصلنامه .ها رویه روندهاو: ایران اسالمی جمهوري ملی کتابخانه در خطی نسخ فهرستنویسی بر تحلیلی.٦

).1390(. 87شماره رسانی اطالع و کتابداري ملی مطالعات

 بهبودي راهکارهاي ارائه و آن در الگو وجود عدم یا وجود جنبه از ایران در خطی نسخ نگاري فهرست تحلیل.٧

.)1390. (54 شماره.رسانی اطالع و کتابداري فصلنامه .ملی استاندارد قالب ایجاد درجهت

 کتابداري(دانشگاهی رسانی اطالع و کتابداري تحقیقات فصلنامه .ایران در آن فهرستنویسی و خطی نسخ.٨

).1389. (52 شماره. )تهران دانشگاه

 همایش. موجود استانداردهاي اساس بر الکترونیک اسناد مدیریت افزاري نرم هاي سیستم کارکردي ملزومات.٩

).سخنرانی ارائه با همراه( الکترونیک اسناد مدیریت محوریت با آرشیو ملی

 مدیریت محوریت با آرشیو ملی همایش. راهکارها و معیارها: الکترونیک مدارك و اسناد فرمت انتخاب.١٠

).1389(.الکترونیک اسناد

 و کتابداري انجمن ماه شهریور  همایش .جهانی قواعد با  ایران در خطی نسخ فهرستنویسی  مطابقت میزان.١١

.)1389()سخنرانی ارائه با همراه( آرشیو محوریت با رسانی اطالع

 درجه با ارشد کارشناسی نامه پایان. مناسب الگوي ارائه و ایران در خطی نسخ فهرستنویسی وضعیت بررسی.١٢

  ).1389( پژوهشی تقدیرنامه داراي و) 5/19(ممتاز

 الکترونیکی نشریه. کشور در موبایل بر مبتنی اي کتابخانه کالینت افزارهاي نرم و ایرانی کاربران بضاعت .١٣

.)1390(11 پیاپی شماره. عطف

داخلی نشریه  .اوستا ٔشناس و نخستین محقق آلمانی حوزهدان و دینآشنایی با یوهان فردریش کلوکر الهی .١٤

.1394 ،هاي خبريو  وب سایت )شماره نهم (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

pdf.٢/٤/٢٥٢٠٨/UploadedFiles/ir.ac.ihcs.www://http، 



٤

 /news/com.mehrnews.www://http٢٥٠١٨٢٧/ 

 برخی از کتب نفیس و ارزشمند موجود در کتابخانه مرکزي پژوهشگاه علوم انسانی و مطاللعات فرهنگی معرفی .١٥

کلیات شیخ ، نهاي رسمی ایراسالنامه ٔمجموعه، یشاهنامه فردوس، لشاهنامه ژول م، ینابیع الموده: هاز جمل

 .1394-1393، در وب سایت کتابخانه  ،يسعدي شیراز

=wid?aspx.Home/Features/Pages/ir.ac.hcsi.www://http23 

داخلی نشریه . یه دالندآندره دول اثر )Les beautés de la Perse(هاي ایرانزیباییسفرنامه  معرفی .١٦

  .1393شماره هفتم، ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

/UploadedFiles/ir.ac.ihcs.www://http2/4/21088pdf. 

.1394 ،کتاب و نشردر نخستین همایش ملی  )در عصر جدید معلولین بصريخواندن (پذیرفته شدهچکیده  .١٧

:پژوهشی  هاي طرح- ٦

 هاي کتابخانه نهاد پژوهشگاه زیرنظر پژوهشی طرح .عمومی هاي کتابخانه در نوین هايفناوري کاربرد-١

.)1390.(کشور عمومی

نیروهاي  نخبگان بنیاد نظر زیر پژوهشی طرح. آجا پزشکی علوم دانشگاه هايکتابخانه ارزیابی- ٢

).1390(مسلح

:کتاب  - ٧

  ).ویراستار(. )1388(ارومیه دانشگاه انتشارات: هیاروم. آن سنجش و روانی امنیت -1

  

  

  

  



٥

:یعلم سوابق سایر - ٨

 هاي علمیراهبردهاي جستجو در منابع رایگان اینترنت براي انجام پژوهش« با موضوع  کارگاهبرگزاري« ،

1394.  

 مربوط به  و کمیابنفیس  اياز جمله نقشه( قدیمی خلیج فارسهاي نفیس و نقشه برخی ازمعرفی

کتابخانه مرکزي پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات نفایس موجود در مجموعه ) یالديم1661سال 

  .1394-1392فرهنگی

کتابداري انجمن همایش در "ایران در آن فهرستنویسی و خطی نسخ وضعیت  "موضوع با سخنرانی ارائه 

.1389 سال ایران، رسانی اطالع و

اساس بر الکترونیک اسناد مدیریت افزاري نرم هاي سیستم کارکردي ملزومات "سخنرانی ارائه 

.1390 ،)الکترونیک اسناد مدیریت(آرشیو ملی همایش در " موجود استانداردهاي

 هاي ملیپژوهشی و همایش- برخی از مجالت علمیداوري.  

  

  :افتخاراتسایر  - 9

  .حسن انجام وظیفه تبه مناسب قدیرنامه اداري و فرهنگیتچندین داراي 

  

  :توانایی ها سایر - 10

اسالمی -هاي نگارگري ایرانیآشنا به حوزه، 

هاي مختلفمداوم و چندین سال سابقه همکاري با ارگان سازي نمایه کار سابقه سال سه داراي،

خطی نسخ احیاي و فهرستنویسی آموزشیهاي  دوره گذراندن گواهی،

آرشیوي مراکز در رسانی اطالع دوره گذراندن گواهی،

ویراستاري مدت کوتاه دوره گذراندن گواهی،  



٦

ایران مارك گذراندن دوره آموزشی گواهی،

هاي دورهICDL،

موجود هايافزار نرم از استفاده با سایت وب طراحی در نسبی تسلط.

فهرست نگاري نسخ خطی،

هاي نوینعالقه مند و آشنا به امور مرتبط با فناوري،

و فنون پیشرفته استخراج اطالعات اینترنتی منابع و اینترنت از استفاده در کامل توانایی و تسلط.


