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 :مشخصات فردي
 شهرزاد نياكان: نام و نام خانوادگي

 تهران: محل تولد

 sh.niakan@gmail.com: ایميل

 

 شغل

 تا كنون 8316از سال  با کد مدرسيكاربردي –مدرس دانشگاه جامع علميمشاور و 

 

 

  :سوابق تحصيلي

 ازدانشگاه  اي فناوري اطالعات با گرایش مدیریت دانشدکترHill University  تحصيل به صورت آنالین مجازي  4182سپتامبر  6ایاالت متحده آمریکا

 با عنوان 85.11با معدل 

 "Modeling a Knowledge Management System through Thesaurus-Based Automatic Indexing in IT Company( " مدلسازي

 (سازي ماشيني مبتني بر اصطالحنامه سيستم مدیریت دانش در یک شركت فعال در تکنولوژي اطالعات با نمایه

 دانشجوي دكتري آكادمي علوم تاجيکستان به صورت ترددي در مرحله پيش دفاع 

  پذیرفته )نفر دانشجوي فارغ التحصيل  81و اخذ رتبه پنجم از بين  43/81كارشناس ارشد علوم كتابداري و اطالع رساني فارغ التحصيل دانشگاه تهران با معدل

 (نفر پذیرفته شده كنکور سراسري كارشناسي ارشد 8321با رتبه نهم از بين  8311شده سال 

به راهنمایي استاد محترم جناب آقاي دكتر حري و  "امكان سنجي نمایه سازي ماشيني در مرکز اطالع رساني جهاد کشاورزي": عنوان پایان نامه

 مشاوره آقاي دكتر نقشينه

  آزاد اسالمي واحد مركزي تهران فارغ التحصيلكارشناس مترجمي زبان آلماني دانشگاه 

  دیپلم علوم تجربي  
 

 

 :مهارتها و تجربيات شغلي و حرفه اي

 

  فردي و سازمانيبه صورت مشاور در رفتار درماني 

  ها و آرشيوها کتابخانهات و پروژه هاي تحقيقاتي و انتشاراداري و مكانيزاسيون فرایندهاي آموزش و اتوماسيون مشاور و مدرس 

  مترجمو  ویراستارنویسنده و 

 مدیریت محتواي وب سایت وب سایت و  طراح 

 :شرح مهارتها شامل موارد زیر است
 

 بر اساس علم  مشاوره در رفتار درماني كاركنان در سازمانهاNLP (برنامه ریزي عصبي كالمي) 

  مشاوره در گزینش نيروي انساني مناسب براي استخدام یا جایگزیني و بکارگماري افراد مطابق شخصيت و رفتارهاي پایه آنها بر اساس علمEnneagram 

 شخصيت شناسي

 ترجمه مدارک تخصصي در زمينه اطالع رساني از زبان انگليسي به فارسي 

 ترجمه مدارک تخصصي و فني زبان آلماني 

 شامل كتابخانه هاکاري در مدیریت خدمات فناوري اطالعات و نحوه كاربرد فناوري اطالعات در مشاوره و هم 

  مشاوره و همکاري در طراحي طرحهاي كسب و كار(Business Plan ) با استفاده از برنامه ریزي  كتابخانهیا ارتقاي یک  كتابخانه به كارجهت آغاز

 استراتژیک

  جهت مهندسي مجدد فرایندها  براي مکانيزه و خودكارسازي فرایندها كتابخانه هامشاوره و همکاري در بهينه سازي و تحليل فرایندهاي 

 مشاوره و همکاري در طراحي یا بهينه سازي سيستمهاي مدیریت دانش در سازمانها 

 ذخيره بازیابي و انتقال و )ت كامپيوتر و نصب نرم افزارهاي مختلف در حد اپراتوري آگاهي به استفاده از كامپيوتر در حد نصب لوازم جانبي و اتصال قطعا

 شبکه همراه با تعریف سطح دسترسي و( ad hoc)و ( local) كتابخانه هاو طراحي شبکه داخلي  (به اشتراک گذاردن اطالعات در كامپيوتر

  تهيه بانکهاي اطالعاتي و آرشيوهاي الکترونيکي درAccess office Microsoft   

  برگزاري كارگاه آموزشيICDL كاملتدریس و  براي كاركنان سازمان ها و موسسات و شركتها office Microsoft   به كاركنان سازمانها  

 مشاوره در تهيه و ساخت نرم افزارها و بانکهاي اطالعاتي حاوي اطالعات علمي و فني 
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 مشاوره در تهيه و ساخت آرشيوهاي الکترونيکي 

  با  صفحات وب طراح همچنينسایت وب مشاوره و همکاري در ساختwordpress در سازمانها بخصوص كتابخانه ها و مراكز اطالع رساني 

  جهت كاربرپسند نمودن آن  در سازمانها بخصوص كتابخانه ها و مراكز اطالع رسانيمشاوره در ارزیابي و بهينه سازي نحوه نمایش وب سایت 

 تهيه متن"advertising campaign" فروش-براي فعاليتهاي بازاریابي 

  مشاوره و همکاري در تهيه نرم افزارهاي مدیریت ارتباط با مشتري(CRM) در سازمانها 

  مشاوره و همکاري در تهيه و مدیریت محتواي وب سایت(CMS) در سازمانها 

  پروژه هاي تحقيقاتيهمکاري در پروژه هاي تحقيقاتي و مکانيزاسيون فرایندهاي انجام 

 اداريدر برنامه ریزي و اتوماسيون  همکاري 

 مطالب علمي و فني ویراستاري 

 تخصصي-كتب و مقاالت علمي و پژوهشي و گزارشات فنيوتاليف و ترجمه  همکاري در بخش انتشارات جهت انتشار و تهيه 

  و مکانيزاسيون فرایندهاي آموزشهمکاري در بخش آموزش و خدمات آموزشي جهت تهيه برنامه درسي و منابع آموزشي و برنامه ریزي فرایند آموزش 

 نمایه سازي (indexing) ( جهت استفاده در سيستمهاي اطالعاتي ها واژه كليدگزینش تحليل مدرک و )و طبقه بندي موضوعي مدارک در بانکهاي اطالعاتي 

 فهرستنویسي بنيادي و فهرستنویسي رایانه اي و رده بندي و سازماندهي مدارکِ  زبان فارسي و انگليسي و آلماني 

 و مراكز اسناد رشيوهاو آها  استاندارد سازي خدمات فني كتابخانه 

  كمي و كيفي سنجش عملکرد كتابخانهتهيه شاخصهاي 

 و مراكز اطالع رساني ساماندهي بخش مركز اسناد 

 راه اندازي بخش منابع سمعي و بصري كتابخانه 

 مکانيزه و الکترونيکي نمودن كتابخانه 

  اشاعه گزینشي اطالعات(SDI )دانشگاهها و خدمات آگاهي رساني جاري منابع علمي و فني براي اعضاي هيئت علمي 

  كاوش حرفه اي در بانکهاي اطالعاتي تخصصي و فني پيوسته و ناپيوسته(online , offline )و در اینترنت 

 
 

 :سوابق آموزشي
 

 در  "كتابداري پزشکي"به عنوان درس تخصصي سه واحدي به دانشجویان دوره ليسانس رشته  "آشنایي با پایگاههاي اطالعاتي پزشكي" درس تدریس

  دانشگاه علوم پزشكي ایراندانشکده مدیریت و اطالع رساني پزشکي وابسته به 

 دانشگاه جامع علمي كاربرديزیر در  سودر تدریس : 

  " اصول طراحي و پياده سازي کتابخانه هاي دیجيتالي درACCESS"  فناوري "به عنوان درس تخصصي سه واحدي به دانشجویان رشته

  "اطالعات

 "کتابداري"دانشجویان مقطع كارشناسي رشته  "طراحي و ساخت صفحات وب"  

 "کارگاه کامپيوتر (ICDL)" كامپيوتر سخت افزار"دانشجویان رشته"  

 "کارگاه کامپيوتر (ICDL)"  كامپيوتر نرم افزار"دانشجویان رشته"  

 "حسابداري"دانشجویان رشته "کاربرد رایانه در حسابداري"  

 "بازاریابي ، گرافيک ، روابط عمومي ، امور فرهنگي"دانشجویان رشته  "مباني رایانه و کاربرد آن"  

 "تكنولوژي آموزشي "دانشجویان رشته  "شيوه بهره گيري از کتابخانه ها و منابع اطالعاتي"  

 "مهندسي فناوري اطالعات"دانشجویان كارشناسي رشته  "تجارت الكترونيكي". 

  "کتابداري"عنوان درس تخصصي سه واحدي دانشجویان مقطع كارشناسي رشته  "سازي و چكيده نویسي نمایه". 

  "کتابداري"دانشجویان مقطع كارشناسي رشته  "بانكهاي اطالعاتي آشنایي با" 

  "کتابداري"مقطع كارشناسي رشته دانشجویان  "(مفاهيم و درک مطلب)زبان تخصصي". 

  "کتابداري"دانشجویان مقطع كارشناسي رشته  "ارتباط شناسي"  

  "كتابداري"دانشجویان كارداني رشته  "شيوه هاي مطالعه و یادگيري"  

  "مهندسي فناوري اطالعات "عنوان درس تخصصي دانشجویان مقطع كارشناسي رشته  "نمایه سازي". 

  "  کتابداري"رشته  كاردانيدانشجویان مقطع  " منابعمجموعه سازي"  

  " فهرست نویسي و آماده سازي -سازمان دهي و پردازش اطالعات"  

  "مهندسي فناوري اطالعات "دانشجویان مقطع كارشناسي رشته  "شيوه ارائه مطالب علمي و فني. 

  "مهندسي فناوري اطالعات "دانشجویان مقطع كارشناسي رشته  "اخالق حرفه اي"  . 
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  "مهندسي فناوري اطالعات "رشته  كاردانيدانشجویان مقطع  "مستندسازي 

  "مهندسي فناوري اطالعات "رشته  كاردانيدانشجویان مقطع  "(مدیریت رفتارسازماني) مباحث ویژه"   

  "العاتمهندسي فناوري اط "رشته  كارشناسييدانشجویان مقطع  "مدیریت فناوري اطالعات"  

  "مهندسي فناوري اطالعات"دانشجویان كارشناسي رشته  "برنامه ریزي استراتژیک مدیریت"  

 "مهندسي فناوري اطالعات "رشته  كاردانيدانشجویان مقطع  "پياده سازي مدلهاي تجارت الكترونيكي"   

  "فناوري اطالعاتمهندسي  "رشته  كارشناسيدانشجویان مقطع  "فناوري اطالعات در سازمانها کاربرد"   

 "مهندسي فناوري اطالعات "رشته  كارشناسيدانشجویان مقطع  "دمات ارزش افزوده در فناوري اطالعاتخ"   

  " يحسابداري صنعت"رشته  كارشناسيدانشجویان مقطع  "هکاربرد نرم افزارهاي حسابداري پيشرفت"   

 "دیریت امور اداريم"رشته  كارشناسيدانشجویان مقطع  "اربرد کامپيوتر و نرم افزارهاي تخصصيک" 

  "يافكارسنج-روابط عمومي"رشته  كارشناسيدانشجویان مقطع  "يپژوهشهاي اینترنت"   

  "يکتابدار"رشته  كارشناسيدانشجویان مقطع  "يکاربرد پایگاههاي اطالعاتي در کتابدار"   

  "يکتابدار"رشته  كارشناسيدانشجویان مقطع  "(التين)خدمات مرجع الكترونيک". 

  "کتابداري"رشته  كارشناسيدانشجویان مقطع  "مدیریت در کتابخانه و نظامهاي اطالعاتي آن"   

  " مهندسي فناوري اطالعات "رشته  كارشناسيدانشجویان مقطع  " مدیریت خدمات فناوري اطالعات"   

 "مهندسي فناوري اطالعات "رشته  كارشناسيدانشجویان مقطع  "راحي سایتهاي تجارت الكترونيكيط"   

  "سيستم هاي ارتباط با مشتري(CRM)"  مهندسي فناوري اطالعات "رشته  كارشناسيدانشجویان مقطع" 

 "سيستم هاي مدیریت محتوا(CMS)"  مهندسي فناوري اطالعات "رشته  كارشناسيدانشجویان مقطع"  

  "مهندسي فناوري اطالعات "رشته  كارشناسيدانشجویان مقطع  "بانک اطالعاتي کاربردي" 

  "نرم افزار كارداني فني"دانشجویان رشته  "زبان خارجي عمومي" 

 

 

 :انتشارات 
 

 کتاب-1  

 

 نشر كتابدار: ، تهران 8351ویرایش دوم . 8313. پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمي ایران. تهران .نمایه سازي ماشيني. نياكان، شهرزاد 

 (عنوان منبع درسي دانشگاه جامع علمي كاربردي براي رشته مدیریت فناوري اطالعات) 

 8312پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمي ایران. تهران .   4002 دانش ایران در سطح بين المللي در سال  .نياكان، شهرزاد و حسين غریبي. 

 8311. چاپار و انتشارات لنجوان: تهران. در وب ابزارها و مهارتهاي جستجو. محمدي فر، داود و شهرزاد نياكان. 

 8311 چاپ سوم. چاپار : تهران. شهرزاد نياكان: ویراستار. آشنایي با نرم افزارهاي کتابخانه اي. محمدي فر، داود. 

 8311. چاپار: تهران شهرزاد نياكان: ویراستار. آشنایي با بانكهاي اطالعاتي. محمدي فر، داود. 

 و طراحي ساخت، مدیریت، ارزیابي )آرشيو الكترونيكي مراکز اصول پياده سازي بانكهاي اطالعاتي در کتابخانه ها و . و علي صبوري نياكان، شهرزاد

 .8352، اساطير پارسي، پيام حنان: تهران. ACCESS مایكروسافت اکسسبا نرم افزار 

 8351، دبيزش: تهران. اصول پياده سازي فناوري در کتابداري و اطالع رساني و دانش شناسي. نياكان، شهرزاد.  

 8351دبيزش، : تهران. آموزش عملي فيبر نوري. قبدیان ، محمد و شهرزاد نياكان. 

 

 مقاله – 4

 

 (پژوهشي -علميمجله )، 8311، 2و3، شماره86،دوره "علوم و فناوري اطالعات"فصلنامه  "کاربرد نمایه سازي ماشيني در کتابخانه ها".نياكان، شهرزاد 

 و  3، شماره 81، دوره "علوم و فناوري اطالعات"فصلنامه  "امكان سنجي نمایه سازي ماشيني در مرکز اطالع رساني جهاد کشاورزي". نياكان، شهرزاد

 (پژوهشي -علميمجله ). ، پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمي ایران8318، 2

 سازمان اسناد و 8315، زمستان . 12، شماره "كتاب "فصلنامه  "(4002-1991)تولبدات علمي ده ساله ایران در سطح بين المللي ". نياكان، شهرزاد ،

 (ترویجي-علميمجله . )كتابخانه ملي ایران
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 :پژوهشيسوابق 
 

 گزارش علمي و فني-1  

 "  كاربرد نرم افزارCDS/ISIS مقاله تحقيقي. 8315 "در كتابداري و چگونگي كار با آن در طراحي پایگاههاي اطالعاتي 

 " مقاله تحقيقي. 8311"در خدمت كتابخانه ها( اس.بي.یو)كاربرد و سير تحول كتابشناختي جهاني 

 "سالميبنياد دایره المعارف ا. گزارش علمي و فني. 8315 "مروري بر پایگاههاي علوم اسالمي زبان آلماني 

 "مركز مدارک علمي جهاد كشاورزي. گزارش علمي و فني8315."معرفي پایگاههاي اطالعاتي کشاورزي در آلمان و اطریش و سوئيس 

 "مركز مدارک علمي جهاد كشاورزي. مقاله تحقيقي.  8311. "دیدگاهها و نظرات: كيفيت اطالعات در اینترنت. 

 هشگاه با توجه برنامه هاي عملياتي و استراتژیكي براي بخش روابط عمومي و دفتر ریاست تهيه گزارش تحليلي بررسي وضعيت تحقيق در پژو

 (نام جدید پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران( )IRANDOC)پزوهشگاه اطالعات و مدارک علمي ایران  

 

 طرح پژوهشي-4   

  8311تا 8316( همکار)طرح پژوهشي تدوین بانک اطالعاتي منابع آب كشور 

  8311تا 8316( همکار)طرح خزر تدوین بانک اطالعاتي دریاي خزر 

  (ناتمام) 8312.پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمي ایران( 4111-4111از سال )اولویتهاي تحقيق در علوم كتابداري و اطالع رساني 

 

 :پژوهشهاي در حال اجرا-3   

  استفاده از اصطالحنامه هاي الکترونيکيتهيه الگوي نمایه سازي ماشيني منطبق با زبان فارسي با 

 بررسي الگوهاي مناسب ارزیابي كتابخانه هاي دیجيتالي 

 الگوي مهندسي مجدد فرایندها  طراحي(BPR )در كتابخانه ها و مراكز اطالع رساني 

 بر اساس ویژگيهاي شخصيتي طراحي مدل مدیریت دانش 

 

 :سخنراني ها 
 "8312آذر  –براي دانشجویان دوره دكتري علوم كتابداري و اطالع رساني دانشگاه تهران كالس استاد دكتر نقشينه  "اصول نمایه سازي ماشيني 

 " استاد  براي دانشجویان كارشناسي ارشد مدیریت بازرگاني دانشگاه تهران درس بازارشناسي "4116و  4111و  4112بررسي توليدات علمي ایران در سه سال

 8311دي  –پرفسور صفوي 

 

 

 :دوره هاي آموزشي تخصصي
 

  اتمام دوره مهندسي و مستري(Master ) 8352در سال NLP (رفتاردرماني( )برنامه ریزي عصبي كالمي)  و در كانون ان ال پي ایران با استاد

 از فرانسه  ACCESSEDEدكتر كوروش معدلي نماینده موسسه 

  دوره آموزشيEnneagram اتمام سطح پایه و خانواده و سطح تخصصي و مدیریتي در كانون ان ال پي ایران با استاد دكتر  شخصيت شناسي

 از فرانسه  ACCESSEDEكوروش معدلي نماینده موسسه 

 دوره آموزشي "SEO(بهينه سازي رتيک وب سایت در نتایج جستجوي گوگل)" ساعت 21مدت 8351-55 در مجتمع فني تهران 

  آموزشيدوره "Wordpress& WooCommerce Essential Training"  ساعت 21مدت  8351مجتمع فني تهران 

 كامل طراحي سایت  دوره آموزشي"Web design I , II , III"  شامل"ٌ Ajax, jQuery , JavaScript, SASS,  Bootstrap, CSS , 

HTML" ساعت 124مدت 8351و  8356 در مجتمع فني تهران 

  آموزشيدوره "ReactLIS " و انجام پروژه در حال برگزاري 8351 از مجتمع فني تهران 

 كامل دوره آموزشي"ٌWeb Development MySQL&  PHP" ساعت 61مدت 8351 در مجتمع فني تهران 

 شامل 8351مجتمع فني تهران  در "شبكه" آموزشي  هايدور : 

 Network+  ساعت 18مدت 

 Installing & Configuring Win10  ساعت 18مدت 

 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 8351  ساعت 18مدت 

 دوره آموزشي "Programming with Python"  ساعت 31مدت  8351مجتمع فني تهران 

  برنامه نویسي شئ گرا با "مقدماتيدوره آموزشيVisual C++"  ساعت 31مدت 8352 مركز آموزش و پژوهش صنایع دانشگاه جامع علمي كاربردي 
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 مقدماتي دوره آموزشي"SQL Server  طبق سرفصلMicrosoft" ساعت 31مدت 8352مركز آموزش وپژوهش صنایع دانشگاه جامع علمي كاربردي 

 ساخت بانک اطالعاتي با " مقدماتي دوره آموزشيC#"  ساعت 31مدت 8352 عمركز آموزش و پژوهش صنای دانشگاه جامع علمي كاربردي 

  دوره آموزشي"Windows 7 configuration" ساعت 31مدت 8352 مركز آموزش و پژوهش صنایع در دانشگاه جامع علمي كاربردي 

  ساعت 21دوره اپراتوري كامپيوتر مدت 

  ساعت 42مدت  8314دوره آموزشي استفاده تخصصي از نرم افزار كتابخانه اي پارس آذرخش در سال 

  دوره آموزش زبان انگليسيNew Interchange 3,4  ساعت 32مدت  8314در پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمي ایران در سال 

  كالس مکالمه زبان انگليسي در موسسه كيش ایر(Kish Air)  و اتمام مرحلهAdvanced (ESC 10 ) 8312در سال 

  دوره آموزشي آمادگي آزمونIELTS  8316ساعت در سال  811در موسسه عالمه قطب راوندي حدود 

  ساعت 811ميالدي مدت  8551دوره آموزشي ترجمه تخصصي زبان آلماني در اداره فرهنگي سفارت اطریش در سال 

 5  و دریافت مدرک ميالدي  4116ترم مکالمه زبان آلماني در اداره فرهنگي سفارت اطریش تا سالMittelstufe   وOberstufe  معادل با تافل در زبان

 انگليسي

  در مراكز اطالعاتي مدیریت دانش در آموزش الكترونيكي"و  "در آموزش الکترونيکي مدیریت دانش و مدیریت طرحهاي تحقيقاتي"كارگاه آموزشي" 

 ساعت 86مدت  8312كه زبان انگليسي برگزار شد سال  Heinz Mandlدر مركز آموزشهاي الکترونيکي در دانشگاه تهران با حضور پرفسور هانس ماندل 

  ساعت 31مدت  8312دوره آموزشي ویراستاري در مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس پایيز 

  1مدت  8311خانه ملي در سال با تدریس دكتر فتاحي در كتاب "(با تاکيد بر نرم افزار پاورپوینت)مهارتهاي سخنراني و ارائه مطالب "كارگاه آموزشي 

 .ساعت

  ساعت 82مدت  8311در دانشگاه جامع علمي كاربردي  "مهارتهاي روش تدریس"كارگاه آموزشي. 

  ساعت 11مدت  8315توسط وزارت كار و امور اجتماعي  "مهارتهاي کسب و کار آفریني"دوره آموزشي 

 
 

 :( 1321از سال ) کار اجرایي سوابق شغلي

 ستنویسي بنيادي و كامپيوتري و نمایه سازي و ترجمه مدارک آلماني پزوهشگاه اطالعات و مدارک علمي ایران  فهر(IRANDOC( ) نام جدید پژوهشگاه

 (. علوم و فناوري اطالعات ایران

 كار آموزي در بخش خدمات مرجع و بخش كاوش در بانکهاي اطالعاتي و اشاعه اطالعات گزینشي(SDI)  ساعت همکاري با بخش پژوهش در تهيه  311و

 ازندگيسجهاد  زارتوتخصصي در  -مقاالت علمي و گزارشات علمي

 81111جلد پایان نامه و  8211جلد كتاب و  31111متر مربع و  641وزارت نيرو با در مركز اسناد و مدیریت نرم افزارهاي كتابخانه  مسئول كتابخانه و مسئول 

 . دیسک نوري و بانکهاي اطالعاتي استانداردهاي مختلف آب و برق 111و ( اغلب اسناد نيروگاههاي بخاري ایران)سند 

 :مکانيزه شده است و شامل موارد زیر مي باشدكليه بخشهاي كتابخانه بدین ترتيب كامال     

o تهيه تجهيزات استاندارد و مناسب با خدمات ملي كتابداري 

o تکميل نيروي انساني كتابخانه و مركز اسناد و استخدام كارشناسان و كارشناسان ارشد كتابداري 

o و و بازیابي منابع كتابخانه در شبکه كامپيوتري داخلي دانشگاهنصب و راه اندازي نرم افزارهاي كتابخانه اي استاندارد فارسي و اجراي طرح جستج 

o استاندارد سازي خدمات فني كتابخانه بر اساس استانداردهاي ملي و جهاني 

o  عضو كتابخانه دانشگاه 8111تهيه و تدوین آئين نامه مناسب استفاده از كتابخانه و اجراي آن براي 

o بخانه دانشگاهتهيه شاخصهاي كمي و كيفي سنجش عملکرد كتا 

o  رفع اشکاالت سازماندهي كتب بوسيله رف خواني 

o  بصري -بصري و ساماندهي اسناد و پایان نامه ها و مواد سمعي -راه اندازي بخش مركز اسناد و بخش مواد سمعي 

  وزارت علوم جهت  ابسته بهو يپزوهشگاهعنوان كارشناس ارشد بخش كاوش در بانکهاي اطالعاتي فارسي و سپس مسئول بخش بانکهاي اطالعاتي التين در

كننده مركز جدیدترین اطالعات علمي و فني بازیابي اطاعات از اینترنت در سایتهاي مختلف علمي و فني و بانکهاي  دستيابي محققين و دانشجویان ِ مراجعه

و اینترنت از  , medline , CAB , Science Citation Index ,ebsco , Proquestاطالعاتي و جستجو و بازیابي اطالعات در بانکهاي مختلف از جمله 

 yahooو  google , altavistaختلف از قبيل طریق موتورهاي كاوش م

 تهيه  و 8313تا  8311و طراحي بانک اطالعاتي طرحهاي تحقيقاتي پژوهشگاه از سال وزارت علوم  ابسته بهو يپزوهشگاهدر  کارشناس شوراي پژوهش

همکاري  ارش تحليلي بررسي وضعيت تحقيق در پژوهشگاه با توجه برنامه هاي عملياتي و استراتژیكي براي بخش روابط عمومي و دفتر ریاست وگز

 .اتوماسيون فرایند پژوهشدر 

 رز سيستم  مهندسي در شركت(نماینده فروش كتب و مجالت علمي الکترونيکي ناشرین معتبر مانندWiley, Elsevier, Oxfordاز طریق اینترنت ) عنوان

 آنالین كتب و مجالت فروش و ارتقاء سيستم طبقه بندي موضوعي -و مسئول روزآمد سازي اطالعات در سيستم اطالعاتي بازاریابي IDLمسئول كتابخانه دیجيتالي 

براي فعاليتهاي  "advertising campaign"تهيه. ISIو Global Books In Printو  ULRICHشركت و تطبيق آنها با سيستم طبقه بندي موضوعي 
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تهيه طرح درس جهت آموزش استفاده کنندگان منابع علمي  .زبان انگليسي 4010فروش کتب و مجالت و پایگاههاي اطالعاتي سال -بازاریابي

 .IEEEاطالعاتي پایگاه اطالعاتي 

 8313علمي در سال  پذیرفته شده دانشگاه پيام نور عنوان مربي قراردادي غير هيئت 

 سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ایران جهت تکميل تعداد استخدام در نفر پذیرفته شده در مصاحعلمي  811در بين بيش از  81به اخذ رت

 . 8311كاركنان این سازمان در بهار 

 تا کنون 1311کاربردي با کد مدرسي از سال –مدرس دانشگاه جامع علمي 

 
 

 پروژه هاي فارغ التحصيلي دانشجویيراهنمایي 

 :با عناوین( دانشگاه جامع علمي کاربردي در مقطع کارداني و کارشناسي) 
 و انتخاب باالترین قابليت براي یک سازمان( CRM)بررسي و مقایسه عملکرد اجراي نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتري .8

 ل ترافيک هوایيبررسي كاربردهاي هوش مصنوعي در صنعت هوانوردي و كنتر .4

 (بيمارستان جم عنوان الگو)مدلسازي فرایند اعتباربخشي در بيمارستانها  .3

 طراحي سایت فروشگاه الکترونيکي .2

 رفع آن تکنيکهايوب پنهان و  .1

 Microsoft Excelطراحي و ساخت برنامه آموزشي اكسل  .6

 Microsoft ACCESSطراحي و ساخت برنامه آموزشي اكسس  .1

 Microsoft WORDطراحي و ساخت برنامه آموزشي ورد  .1

 طراحي سيستم مدیریت انبار تحت وب .5

 

 :عضویت در مجامع ملي و بين المللي
  عضو پيوسته انجمن كتابداري و اطالع رساني ایران 

  ميالدي 4116عضو دائم انجمن فرهنگي سفارت اطریش از سال 

 (علمي نویسندگان و هنرمندان در خانه كتاب انجمن)اهل قلم  عضو انجمن 

 


