درباره من:
متخصص علم اطالعات و دانششناسی ،دارای بیش از  25سال تجربه
در حوزههای :کتابخانههای عمومی /دیجیتالی  /کودکان /آموزشگاهی

دکتر مهرناز خراسانچی

و آرشیوهای دیداری و شنیداری ،خدمات کتابخانهای برای کودکاان باا

پژوهشگر حوزه کتابخانههای عمومی و

نیازهای ویژه ،کارشناس منابع مرجع کودکان و نوجوانان ،ساازماندهی

دیجیتال ،کودک و نوجوان

منابع چاپی و غیرچاپی ،ارائه دهندهی مدل تفکر پلتفرمای در حاوزهی
کتابخانههای عمومی در کشور.

09121406215

متولد1346/9/28 :
mkhorasanchi@gmail.com

@mkhorasanchi

سوابق تحصیلی
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( )1399دکتری علم اطالعات و دانششناسی ،گرایش بازیابی اطالعات،

Mehrnaz khorasanchi

دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران.
عنوان رساله :ارائه مادلی مبتنای بار تفکار پلتفرمای بارای توساعه و

مهارتها

اثربخش کردن خدمات کتابخانهای (اقدام پژوهی در خدمات عماومی

ورد

% 80

اکسل

% 80

پاورپوینت

% 100

جستجو در اینترنت

% 100

جستجو در پایگاههای
اطالعاتی

% 80

انگلیسی

کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد)
خواندن

% 80

( )1381کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطالعرسانی ،گرایش ذخیره و

نوشتن

%70

بازیابی اطالعات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهاران

گفتاری

% 80

شنیداری

% 80

مهارت ارتباطی

% 100

تفکر انتقادی

% 90

تفکر طراحی

% 100

مشاور خانه کتابدار
کودک و نوجوان
از بنیانگذاران

عنااوان پایاننامااه :مطالعااه امکااان ساانجی تمرک ا یااا عاادم تمرکاا
فهرستنویساای در آرشاایوهای دیااداری و شاانیداری ماادا و ساایمای
جمهوری اسالمی ایران (موجود در تهران)

( )1377کارشناسی علوم کتابداری و اطالعرسانی ،گرایش هنر ،دانشگاه
آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال.

سوابق مدیریتی

مشاور معاون پژوهشی مرک تحقیقات
سیاست علمی کشور

رییس کتابخانه
فرهنگسرای نیاوران

مدير اجرايي حسينيه ارشاد

پژوهشگر موسسه حسینیه ارشاد
در حوزه کتابخانههای عمومی

اپلیکیشن بوم

(احراز رتبه اول)

رییس کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد

1399

1397

1398

همکاری با
جامعه یاوری فرهنگی

1396

1393

1395

1391

1390

1388

دبیرجای ه ترویج علم

عضو شوراي راهبردي
كرسي يونسكو در ترويج علم

عضو هيئت مديره و مسئول کمیته روابط عمومی
انجمن علمي كتابداري و اطالع رساني ايران

عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته
انتشارات انجمن کتابداری و
اطالعرسانی پ شکی
و سردبیر نشریه(کاپا)

1384

1383

1382

1381

1377

فهرستنویس و
سرپرست آرشیو
میانی شبکه سوم
مدا و سیما
مشاور علمی شرکت رای مهر
(نرماف ار کتابخانه و آرشیو گنجینه)

کارنامه علمی
1394
1384

کتابها:
.1

مهرناز خراسانچی ،مصطفی امینی ( .)1394علم اطالعات و فلسفه .تهران :انتشارات کتابدار

 .2آلن پاورز ( .)2006زندگی با کتاب :چگونه خانههایمان را با کتاب ت ئین کنیم .ترجمه :ابوالفضال هاشامی و مهرنااز
خراسانچی ( .)1384تهران :دبی ش
 .3تالیف کتاب "فهرستنویسی و ردهبندی آسان برای کتابخانههای آموزشگاهی" (در دست چاپ)
 .4تالیف واژه نامه کودکان ناشنوا (در حال تالیف)
مقالهها /مطالب منتشر شده:

«مقایسه نویسهخوانهای نوری مخر و گوگال بارای زباان فارسای" .فصالنامه پژوهشناماه پاردازش و مادیریت

1399

.1

1398

 .2تاثیر انقالبهای منعتی بر سیر تحول کتابخانههای عمومی :تحقق کتابخانه پلتفرمی در انقاالب مانعتی چهاارم".

اطالعات (زود آیند)DOI: 10.30481/lis.2020.218023.1676 .

فصلنامه علمی کتابداری و اطالعرسانی (زود آیند)DOI: 10.30481/lis.2020.218023.1676 .
1394

" .3خدمات کتابخانه عمومی برای کودکان" ،دایره المعارف کتابداری و اطالعرسانی (داکا) ،تیر .1394
" .4توانمندسازی دختران دانشآموز از طریق آموزش کتابداری به منظور سازماندهی کتابخانههای مدارس" .مجموعاه
مقاالت همایش آموزش و توانمندسازی زنان .تهران :مرک تحقیقات سیاست علمی کشور.۱۳۹۴ ،

1391

" .5معماری کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد از ابتدا تاکنون ( .")1388-1359ارائه در همایش ملای معمااری فضااهای
کتابخانه ،امفهان ،آذر  ،1388چاپ شده در مجموعه مقاالت همایش .تهران :چاپار.1391 ،

1388

" .6فهرستنویسی و ردهبندی کتابهای کودکان و نوجوانان؛ تصمیمات کمیته کتاباداری کودکاان و نوجواناان ایاران".
مجموعه مقاالت کتابخانه های آموزشگاهی ،پویا سازی نظام آموزشای و مشاارکت در فرایناد یااددهی–یاادگیری.
تهران :کتابدار.1388 ،

1386

" .7نقش کتابخانههای عمومی برای کودکان و نوجوانان" ماهنامه کتاب ماه  -کودک و نوجاوان ،ساال دهام ،شاماره

چهارم ،پنجم و ششم ،بهمن و اسفند  1385و فروردین .1386
1384

" .8کتابداران در ایران از زبان نوش آفرین انصاری" .ماهنامه کتاب ماه  -کلیات ،سال هشتم ،شماره شان دهم ،فروردین
۱۳۸۴
" .9انصاری مظهر مدارا ،درک و ( ...گفتوگو با خانم احمدی)" .ماهناماه کتااب مااه  -کلیاات ،ساال هشاتم ،شاماره
شان دهم ،فروردین ۱۳۸۴
" .10کتاب در کتابخانه" .ماهنامه کتاب ماه  -کلیات ،سال هشتم ،شماره هفدهم ،اردیبهشت ۱۳۸۴

1383

 .11و تحت عنوان ”کتابخانههای دیجیتالی با نگاهی اجمالی بار حاق مولاف در آنهاا" .کنفارانس بینالمللای ساالمت
الکترونیک .تهران :مرک آفرینشهای هنری ،شهریور .1383
" .12نقد و بررسی کتاب ردهبندی کتاب و کتابخانهها به روش شماره گذاری الفبایی" .ماهاانامه کتااب مااه  -کلیاات ،ساال
هفتم ،شماره پنجم و ششم ،اردیبهشت و خرداد .1383

1383

" .12سفینه تبری  :گنجینهای از تبری  ،بازتابی از قرن چهاردهم دنیای اسالم" .ماهنامه کتاب ماه  -کلیات ،سال
هفتم ،شماره نهم و دهم ،شهریور و مهر .1383
" .13نقد و بررسی کتاب ردهبندی کتاب و کتابخانهها به روش شمارهگذاری الفبایی" .ماهنامه کتاب ماه -
کلیات ،سال هفتم ،شماره هفتم و هشتم ،اردیبهشت و خرداد .1383

سوابق اجرایی
1399

.1

دبیر جلسات الیو عمومی ،انجمن کتابداری و اطالعرسانی ایران (الیو اینستاگرام).1399 ،

 .2دبیر جلسات معرفی کتاب ،کرسی یونسکو در ترویج علم و انجمن ترویج علم (الیو اینستاگرام).1399 ،
 .3دبیر اجرایی ششمین کنگره علوم اطالعات.۱۳۹۹ ،
 .4 1398دبیر اجرایی بیستمین دوره جای ه ترویج علم ،آبان .1398
 .5دبیر اجرایی پنجمین کنگره متخصصان علم اطالعات ،آبان .1398
 .6دبیر کمیته جوای جای ه ترویج علم ،بیستمین دوره ،آبان .1398
 .7 1397دبیر دو نشست تخصصی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی در مرک تحقیقات سیاست علمی کشاور،
آبان و دی .1397
 .8 1396پیاده سازی سیستم مدیریت BPMSدر کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد.1396-97 ،

 .9مدیریت اجرای "زنگ کتابخانه ،مهارتهای زندگی" توسط کتابخانه عمومی حساینیه ارشااد در مدرساه ادب،
سالهای تحصیلی  1396-97و .1397-98
 .10همکاری در برگ اری همایش همام (تجلیل از نویسندگان و پژوهشگران نام آور مازندران) باا همکااری وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران ،کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد ،آذر .1396
 .11مدیریت و برنامهری ی در راهاندازی موزه نابینایان ،بخش نابینایان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد.1396 ،
 .12 1395مسئول کمیته روابطعمومی انجمن علمی کتابداری و اطالعرسانی ایران ،از سال  1395تاکنون.

 .13برگ اری نشستهای تخصصی علم اطالعات با موضوعات تخصصی در حوزهی اطالعات و داده ( 97نشسات)
.1394-97
 .14 1394عضو شورای اجرایی جشنواره علم برای همه ،انجمن ترویج علم ،تهران :گنبد مینا ،بهمن .1394
 .15راه اندازی کارگروه مشورتی رخ(راهکارهای خالق) برای گسترش فعالیتها در فضای مجازی.1394-96 ،
 .16موسس بخش کتابدران بازی کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد ،مهر .1394
 .17 1393اقدام جهت پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت (ای و) ،از آبان  1393تا شهریور .1395
 .18مدیریت و برنامهری ی در راهاندازی واحد از من بپرس ،بخش مرجع کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد.1393 ،
 .19دبیر کمیته جوای جای ه ترویج علم ،چهاردهمین تا هجدهمین دوره.1393-96 ،

1392

 .20مدیریت در برگ اری همایش ب رگداشت سعدی،رکتابخانه عمومی حسینیه ارشاد ،اردیبهشت .1392
 .21همکاری در برگ اری نشست موسسه پژوهشی کودکان دنیا به مناسبت روز جهاانی خاانواده ،اردیبهشات
.1392
 .22مدیریت برگ اری مراسم "تجلیل از  ۴۵سال تالش و خدمت دکتر«بهرام عکاشه» پیشگام علم زل له شناسی
ایران" ،کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد ،تیر .1392
 .23مدیریت برگ اری مراسم تولد به همراه نمایشگاه آثار نویسندگان معامر  20 ،نمایشگاه و  4برنامه.1392 ،
 .24مدیریت برگ اری نشستهای علمی – فرهنگی  -ترویجی ،کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد( ،بایش از 200

1391

نشست).1392-96 ،
 .25همکاری در برگ اری مراسم روز جهاني فردوسي و شاهنامه ،فرهنگسرای ارسباران ،اردیبهشت .1391
 .26همکاری با شرکت پیام مشرق در برگ اری مراسم رونمایی از نرم اف ار (ثنا) ،تیر .1391
 .27مدیریت برگ اری همایش همانديشي خدمات كتابخانهاي براي كودكان بانيازهاي ويژه ،مهر .1391
 .28همکاری با انجمن کتابداری و اطالعرسانی ایران در راهاندازی باشگاه اطالعاات ساب  ،هار كتابخاناه ياك
پايگاه سب  ،آبان .1391
 .29همکاری با موسسه پژوهشی کودکان دنیا در برپایی همایش مغ و اعصاب ،آذر .1391

1390

 .30سازماندهی کتابخانه تخصصی معماری ،شرکت مرمت گستر زندیگان.1390-94 ،
 .31موسس بخش کودکان کمتوان ذهنی کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد ،مهر .1390
 .32مدیریت در برگ اری نمایشگاه احوال کودکی با همکاری موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکاان ایاران،
مهرماه .1390
 .33مدیریت تغییر نرماف ار کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد از گنجینه به پیام مشرق.1390-92 ،

 .34موسس کتابخانه دیجیتال حسینیه ارشاد و برگ اری همایش رونمایی آن ،آذر .1390
 .35مدیریت در برگ اری همایش «سفر تا بینهایت» و نمایشگاه نجاوم ،کتابخاناه عماومی حساینیه ارشااد،
1389

ماهنامه نجوم و انجمن آماتوری نجوم ،اردیبهشت .1390
 .36همکاری در برگ اری چهارمین مجمع عمومی انتخابات هیئت مدیره کتاباداری و اطالعرساانی ،کتابخاناه
عمومی حسینیه ارشاد ،اردیبهشت .1389
 .37همکاری با انجمن علمای کتاباداری و اطاالع رساانی پ شاکی ایاران در برگا اری هماایش سپاسداشات
بنیانگذاران پایگاه استنادی علوم جهانی اسالم ،تیر .1389
 .38تشکیل کانون دوستداران کتابخانه ،مهر .1389
 .39مدیریت در برگ اری نمایشگاه  7روزه آثار کودکان ناشنوا در کتابخانه عمومی حسینیه ارشااد باا موضاوع
"ملح برای همه".1389 ،
 .40همکاری در برپایی مجمع عمومی انجمن کتابداری و اطالعرسانی پ شکی ایران ،دی .1389

1389

 .41عضو کمیته علمی اولین همایش ملی نظامهای اطالعات سالمت و اقتصاد دانش ،دانشگاه علوم پ شاکی
امفهان ،اسفند .1389

1388

 .42مدیریت و برنامهری ی برای اجرای مناسبتهای باستانی برای کودکان کمتوان ذهنی و ناشنوا در مدارس
مربوطه.1388-97 ،
 .43مدیریت در برگ اری نمایشگاه و نشست "آشنايي با اساامی خداوناد باه خطاو  ،زبانهاا و کتيباههاای
باستانی" در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد ،تیر .1388
 .44عضو هیأت رئیسه همایش ملی معماری فضاهای کتابخانهای ،انجمان کتاباداری و اطالعرساانی شااخه
امفهان.1388 ،
 .45همکاری در برپایی نشست علمی انجمن کتابداری و اطالعرسانی پ شکی باا عناوان "پاژوهش کیفای باا

تاکید بر کتابداری و اطالعرسانی" 10 ،دی .1388
1387

 .46عضو پنال نهماین هماایش سراساری انجمان علمای -دانشاجویی کتاباداری و اطالعرساانی باا عناوان
کتابخانههای عمومی کشور ،تنگناها ،توانمندیها و راهکارها در دانشگاه ال هراء ،اردیبهشت .1387
 .47مشاور بخش کتابخانهی طرح حرم مطهر علوی نجف اشرف ،دانشگاه شهید بهشتی ،خرداد .1387
 .48همکاری در طرح توسعه کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد با شرکت مرمت گستر زندیگان.1387-92 ،
 .49مدیریت در برگ اری نمایشگاههای تمبر موضوعی در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد.1387 ،
 .50همکاری در طرح سازماندهی کتابخانه و آرشیو مدیریت توسعه و تحول اداری وزارت بهداشت ،درماان و
آموزش پ شکی ،آذرماه 1387تا اردیبهشت .1388
 .51همکاری در برپایی دومین همایش انجمن کتابداری اطالعرسانی پ شکی ایران ،تجلیل از پیشکساوتان و
کتابداران ،در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد ،آبان .1387
 .52مدیریت در برگ اری سومین همایش نشریات کودکان خردسال با همکاری موسسه پژوهشی کودکان دنیا
و شورای کتاب کودک.1387 ،

1386

 .53راه اندازی کتابخانه مدرسه راهنمایی حضرت زهرا (س) واقع در منطقه  3آموزش و پارورش تهاران-87 ،
.1386
 .54مدیریت در برگ اری نشستهای ماهانه نقد ادبی کتابهای داستانی درکتابخانه عمومی حسینیه ارشااد،
.1386-87
 .55برگ ار کننده نشست علمی با عنوان "کتابخانه برویم یاا نارویم !" باه مناسابت هفتاه کتااب ،درکتابخاناه
عمومی حسینیه ارشاد آبان .1386
 .56عضو هیات اجرایی نخستین همایش انجمن کتابداری و اطالعرسانی پ شکی ایران (تجلیل از کتابداران)،
آذر .1386

1386

 .57مدیریت در برگ اری دومین همایش نشریات کودکان خردسال با همکاری موسسه پژوهشی کودکان دنیا
و شورای کتاب کودک ،بهمن .1386

1385

 .58راه اندازی کتابخانه سیار و ارائه خدمات به  5مدرسه کودکان و نوجوانان ناشانوا در ساطح شاهر تهاران،
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