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    تدریس سوابق - 3
  
  . در  دانشگاه پیام نور واحد تنکابنو مواد سمعی و بصري  ) 1،2،3،4(تدریس دروس سازماندهی -1
  تدریس نمایه سازي و چکیده نویسی در دانشگاه زنجان -2
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  :سوابق پژوهشی - 4
 

  مقاله در مجله: الف
  
، فصل نامه علوم اطالع 1382تان ، بهار و تابس 4و3، شماره  18وره چاپ شده در د. (ها و راهکارهاچالش: ت شبکهامنی -1

  )رسانی مرکز اطالعات و مدارك علمی ایران
نشریه داخلی انجمن علمی کتابداري و اطالع رسانی : چاپ شده در شماره چهارم اطالع رسان (  معماري اطالعات -2

  )ی مشهددانشگاه فردوس
، بهار و 4و3، شماره 19چاپ شده در دوره .(افقهاي نوین سازماندهی دانش در تعامل با محیط الکترونیکی -3

  )،فصل نامه علوم اطالع رسانی مرکز اطالعات و مدارك علمی ایران1383تابستان 
4- MODS :جله الکترونیکی م: )نما (ارتباط علمی چاپ شده در نشریه( . طرح توصیفی فرا داده اي شی گرا

  )1387آبان  8پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی ایران، دوره نهم، شماره دوم، 
، فصل نامه علوم 1383، بهار و تابستان 4و3، شماره 19چاپ شده در دوره . (نقش منابع هوشمند در مدیریت دانش -5

  ) اطالع رسانی مرکز اطالعات و مدارك علمی ایران
مجله الکترونیکی : چاپ شده در شماره پنجم نشریه ماکا( سازمانهاي جویاي یادگیريشکل گیري ارزشها و  -6

  ). کتابداري و اطالع رسانی کتابخانه ملی ایران
سال سیزدهم،شماره اول و دوم، : چاپ شده در فصلنامه پیام کتابخانه(. تحلیل اطالعات و مراکز تحلیل اطالعات -7

  )49و  48، شماره 1382بهار و تابستان 
چاپ شده در فصلنامه ( . مطالعه وضعیت تولید اطالعات علمی اعضاي هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد - 8

  . 62-33: صص): 84بهار ( دوره هشتم، شماره اول.ترویجی کتابداري و اطالع رسانی -علمی
عمومی استان زنجان ، ماهنامه داخلی مدیریت کتابخانه هاي : چاپ شده در کتابه. (اخالق حرفه اي کتابداري -9

  )4و3، شماره 1385ردین و اردیبهشت فرو
  . 3237شماره . سال یازدهم. 1382آذر  7جمعه : ريهچاپ شده در روزنامه همش. (انتقام اینترنتی- 10
  ) 16، شماره 1383چاپ شده در نشریه پول، آذر (  فرصتها و چالشها: یغات اینترنتیتبل - 11
  ) 1385تیر  3چاپ شده در نشریه هدف و اقتصاد، ( چالشها و راهکارها: شبکه - 12
ماهنامه : چاپ شده در کتابه. (ابزاري جهت تحلیل و بازآفرینی پژوهش: نمایه سازي و چکیده نویسی -13

  )20سال سوم، شماره  1387 مهر ماهداخلی مدیریت کتابخانه هاي عمومی استان زنجان ، 
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  مقاله در سمینار: ب
  
ارائه شده براي همایش معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی نیشابور با . ( چالشها و راهکارها: ترنتیغات اینیتبل -1

  ) "فرصتها و تهدیدها در اقتصاد ایران: همایش بین المللی تجارت الکترونیک"عنوان 
رشاد استان زنجان ارائه شده براي همایش اداره کل فرهنگ و ا.(چالشی نوین براي کتابداران: سازماندهی دانش -2

  )"همایش کتابداران و اطالع رسانان استان زنجان "با عنوان 
ضرورتی نوین براي کتابداران در تعامل با محیط ( گلوگاه توسعه پایدار: تبلیغات اینترنتی  - 3

با  1385آذر  23-22ارائه شده براي همایش دانشکده پیرا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، ). ( الکترونیک
   "مبانی حرفه کتابداري و اطالع رسانی در ایران "عنوان 

 
  
  کتب زیر چاپ: ج
  
 )تألیف( رهنمودهاي عملی پیرامون متعالی سازي فرهنگ مطالعه و کتابخوانی -1

  )تألیف(سازوکار تعالی خدمات کتابخانه اي : کتاب الکترونیک -2
  )تألیف(در کتابخانه مکانیزمی جهت اعتالي خدمات : تبلیغات اینترنتی -3
  )تدوین و گردآوري( فرهنگ کاربردي برابر نهاده هاي پارسی  -4
  )تدوین و گردآوري( گزیدة جاودان سخنان اندیشمندان: اکسیر کالم -5
  
  
  و شغلی سوابق کاري - 5
  
  یک سال سابقه کار در کتابخانه پیام نور مرکز تهران - 1
  )ICTمجتمع (نشگاه مالک اشتریکسال سابقه کار در کتابخانه مرکزي دا - 2
  .مرکزي دانشگاه زنجان کتابخانهسابقه کار در  چهار سال - 3
 .همکاري در راه اندازي کتابخانه دانشگاه عالی دفاع ملی- 4

  ت معلم الزهراء زنجانکاري در راه اندازي کتابخانه تربیهم - 5
  . راحی و پیاده سازي نرم افزار مدیریت کتب الکترونیکمشاور علمی در ط - 6
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  )خذ گردیدهأدوره هاي (مدارك علمی  - 6
 
 از مرکز تکنولوژي اطالعات Flash طراحی و متحرك سازي نرم افزار  گواهینامه مهارت فنی و حرفه اي -1

  )دوره سه ماهه( مشهد شهر فنی و حرفه اي سازمان
از مرکز تکنولوژي اطالعات  )Multimedia( فن آور اطالعات چند رسانه ايو حرفه اي  گواهینامه مهارت فنی  -2

  )دوره شش ماهه( ه اي به عنوان پروژه پایان دوره چند رسان CDمشهد و ساخت یک  شهر فنی و حرفه ايسازمان 
  اي استان زنجان از مرکز فنآوري اطالعات سازمان فنی و حرفه   ICDLگواهینامه مهارت فنی و حرفه اي   -3
  از مرکز جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پیشرفته  Windowsمدرك  -4
  از مجتمع آموزشی ایران پیشرفته  Dosمدرك  -5
  . از اداره کل سازمان فنی و حرفه اي استان زنجان  آزاد مدیریت آموزشگاههاي فنی و حرفه اي گواهینامه -6
از مرکز فنآوري اطالعات سازمان فنی و حرفه اي استان  MS WORDرایانه کاره اي گواهینامه مهارت فنی و حرف -7

  .زنجان
  .از دفتر آموزش و پژوهش استانداري زنجان )EXCEL( ٍسطح چهار فنآوري اطالعات گواهینامه  -8
  . از دفتر آموزش و پژوهش استانداري زنجان )POWER POINT( سطح شش فنآوري اطالعات گواهینامه  -9

سازمان  مرکز آمورش خدمات هتلداري و گردشگري از اتترخیص کار گمرکگواهینامه مهارت فنی و حرفه اي   -10
  . مشهدشهر فنی و حرفه اي

از مرکز آمورش خدمات هتلداري و  کاال  صادرات و واردات مسئول گواهینامه مهارت فنی و حرفه اي -11
  . گردشگري سازمان فنی و حرفه اي شهرمشهد

  . مقام معظم رهبري دانشگاه فردوسی مشهداز نهاد نمایندگی  روزنامه نگاري ویژه نشریات دانشجوییمدرك  -12
  . از دفتر طرح و برنامه ریزي دانشگاه زنجان مدیریت موثر زمانمدرك  -13
  . از سازمان فنی و حرفه اي شهر مشهد رنگ کاري چوبگواهینامه مهارت فنی و حرفه اي   -14
  .از سازمان فنی و حرفه اي شهر مشهد  نقاشی ساختماننامه مهارت فنی و حرفه اي گواهی  -15
  . استان زنجاناز سازمان فنی و حرفه اي   تلفن همراهتعمیرکار گواهینامه مهارت فنی و حرفه اي  -16
  از دفتر آموزش و پژوهش استانداري زنجان )Access ( ٍفنآوري اطالعات  پنجسطح گواهینامه  -17
از مرکز فنآوري اطالعات سازمان فنی و حرفه اي استان  درجه دو رایانه کارگواهینامه مهارت فنی و حرفه اي  -18

  .زنجان
سازمان فنی و حرفه اي استان شهید بهشتی  10مرکز شماره  ازحسابداري پیشرفته گواهینامه مهارت فنی و حرفه اي  -19

  .زنجان
  .از جهاد دانشگاهی زنجان Arc Gisنرم افزار  گواهینامه مهارت -20
  از موئسسه زبان آموز مکالمه انگلیسی و  آمادگی تافلگواهینامه  -21
  از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان  خالقیت و نوآوريگواهینامه  -22



 5 

  شتی درمانی استان زنجاناز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهدا اصول گزارش دهیگواهینامه  -23
  از دفتر آموزش و پژوهش استانداري زنجان )غیرحضوري(آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه هاگواهینامه  -24
  از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان  قانون مدیریت خدمات کشوريگواهینامه  -25
  از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان  مبانی اصالح الگوي مصرفگواهینامه  -26
  موئسسه دانش پارسیان  از  طرح آموزش خانوادهگواهینامه  -27
 
  
  
  بررسی کتاب نقد و - 7

چاپ شده در روزنامه مردم . ( تالیف محمد حسن زاده " مفاهیم و زیرساختها: مدیریت دانش "نقد و بررسی کتاب -1
  ) 1183، شماره  1387تیر  20سیاسی، اقتصادي، اجتماعی استان زنجان، پنج شنبه  روزنامه فرهنگی،: نو

تالیف دیوید گراسمن و فریدر؛ ترجمه  "الگوریتمها و روشهاي اکتشافی: بازیابی اطالعات "نقد و بررسی کتاب -2
 )1035اره ، شم1386آذر  29چاپ شده در روزنامه مردم نو، پنج شنبه . ( دکتر جعفر مهراد و سارا کلینی

تالیف آلن رادینگ؛  ترجمه  "موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطالعات: مدیریت دانش "نقد و بررسی کتاب -3
 .محمد حسین لطیفی

 
  
  
  عضویت در گروهها و انجمنهاي کتابداري - 8

  عضو پیوسته انجمن کتابداري و اطالع رسانی ایران -1
  
 
  
  قبولی در آزمونهاي داخل -9

  )1383دعوت به مصاحبه در ( اول آزمون دکتراي تخصصی دانشگاه فردوسی مشهدقبولی در مرحله  -1
 -3گروه فرهنگی هنري  -2گروه آموزشی -1(قبولی در آزمون استخدامی ادواري در گروههاي آزمایشی شغلی  -2

  ) گروه اجتماعی
  
  

  


