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:مندرباره
سال تجربه 25متخصص علم اطالعات و دانش شناسی، دارای بیش از 

ی آموزشگاه/ کودکان/ دیجیتالی / عمومیکتابخانه های : در حوزه های
ا و آرشیوهای دیداری و شنیداری، خدمات کتابخانه ای برای کودکاان با

هی نیازهای ویژه، کارشناس منابع مرجع کودکان و نوجوانان، ساازماند
زه ی منابع چاپی و غیرچاپی، ارائه دهنده ی مدل تفکر پلتفرمای در حاو

.کتابخانه های عمومی در کشور

تحصیلیسوابق
عات، گرایش بازیابی اطالدانش شناسی، دکتری علم اطالعات و ( 1399)

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

اقدام پژوهی در خدمات عماومی )اثربخش کردن خدمات کتابخانه ای 
(کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد

یره و گرایش ذخاطالع رسانی، کارشناسی ارشد علوم کتابداری و (1381)
هاران بازیابی اطالعات، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات ت

(احراز رتبه اول)
مطالعااه امکااان ساانجی تمرکاا  یااا عاادم تمرکاا  : عنااوان پایان نامااه

فهرستنویساای در آرشاایوهای دیااداری و شاانیداری ماادا و ساایمای 
(موجود در تهران)جمهوری اسالمی ایران 

شگاه گرایش هنر، داناطالع رسانی، کارشناسی علوم کتابداری و (1377)
.آزاد اسالمی، واحد تهران شمال
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:کتاب ها

انتشارات کتابدار: تهران. علم اطالعات و فلسفه(. 1394)خراسانچی، مصطفی امینی مهرناز 1.

مهرنااز ابوالفضال هاشامی و: ترجمه. را با کتاب ت ئین کنیمخانه هایمان چگونه : زندگی با کتاب(. 2006)آلن پاورز 2.
دبی ش: تهران(. 1384)خراسانچی 

(در دست چاپ" )آموزشگاهیکتابخانه های برای رده بندی آسان فهرستنویسی و "تالیف کتاب 3.

(تالیفحال در)تالیف واژه نامه کودکان ناشنوا 4.

:منتشر شدهمطالب /  مقاله ها

فصالنامه پژوهش ناماه پاردازش و مادیریت ". مقایسه نویسه خوان های نوری مخر و گوگال بارای زباان فارسای»1.
DOI: 10.30481/lis.2020.218023.1676(. زود آیند)اطالعات 

". نعتی چهاارمتحقق کتابخانه پلتفرمی در انقاالب ما: انقالب های منعتی بر سیر تحول کتابخانه های عمومیتاثیر 2.
DOI: 10.30481/lis.2020.218023.1676(. زود آیند)فصلنامه علمی کتابداری و اطالع رسانی 

.1394، تیر (داکا)اطالع رسانی ، دایره المعارف کتابداری و "خدمات کتابخانه عمومی برای کودکان"3.

عاه مجمو". طریق آموزش کتابداری به منظور سازماندهی کتابخانه های مدارسدانش آموز از توانمندسازی دختران "4.
.۱۳۹۴مرک  تحقیقات سیاست علمی کشور، : تهران. مقاالت همایش آموزش و توانمندسازی زنان

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

". ان ایارانو نوجوانان؛ تصمیمات کمیته کتاباداری کودکاان و نوجوانارده بندی کتاب های کودکان فهرستنویسی و "6.
. یاادگیری–فرایناد یااددهیهای آموزشگاهی، پویا سازی نظام آموزشای و مشاارکت در مجموعه مقاالت کتابخانه

.1388کتابدار، : تهران

کودک و نوجاوان، ساال دهام، شاماره -ماهنامه کتاب ماه " های عمومی برای کودکان و نوجواناننقش کتابخانه"7.
.1386و فروردین 1385چهارم، پنجم و ششم، بهمن و اسفند 

روردین کلیات، سال هشتم، شماره شان دهم، ف-ماهنامه کتاب ماه ". کتابداران در ایران از زبان نوش آفرین انصاری"8.
۱۳۸۴

کلیاات، ساال هشاتم، شاماره -ماهناماه کتااب مااه (". با خانم احمدیگفت وگو )... و انصاری مظهر مدارا، درک "9.
۱۳۸۴شان دهم، فروردین 

۱۳۸۴کلیات، سال هشتم، شماره هفدهم، اردیبهشت -ماهنامه کتاب ماه ". کتاب در کتابخانه"10.

المت بین المللای ساکنفارانس ". های دیجیتالی با نگاهی اجمالی بار حاق مولاف در آنهااکتابخانه”عنوان و تحت 11.
.1383مرک  آفرینش های هنری، شهریور : تهران. الکترونیک

، ساال کلیاات-ماهاانامه کتااب مااه ". ها به روش شماره گذاری الفباییو کتابخانهرده بندی کتاب نقد و بررسی کتاب "12.
.1383هفتم، شماره پنجم و ششم، اردیبهشت و خرداد 

کارنامه علمی
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.1399، (الیو اینستاگرام)ایران دبیر جلسات الیو عمومی، انجمن کتابداری و اطالع رسانی .1

.1399، (الیو اینستاگرام)علم یونسکو در ترویج علم و انجمن ترویج معرفی کتاب، کرسی دبیر جلسات .2

.۱۳۹۹دبیر اجرایی ششمین کنگره علوم اطالعات، .3

.1398دبیر اجرایی بیستمین دوره جای ه ترویج علم، آبان .4

.1398دبیر اجرایی پنجمین کنگره متخصصان علم اطالعات، آبان .5

.1398دبیر کمیته جوای  جای ه ترویج علم، بیستمین دوره، آبان .6

می کشاور، دبیر دو نشست تخصصی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی در مرک  تحقیقات سیاست عل.7
.1397آبان و دی 

.1396-97در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد،  BPMSپیاده سازی سیستم مدیریت .8

دب، توسط کتابخانه عمومی حساینیه ارشااد در مدرساه ا" زنگ کتابخانه، مهارت های زندگی"مدیریت اجرای .9
.1397-98و 1396-97سال های تحصیلی 

باا همکااری وزارت ( تجلیل از نویسندگان و پژوهشگران نام آور مازندران)همکاری در برگ اری همایش همام .10
.1396فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران، کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، آذر 

.1396اد، مدیریت و برنامه ری ی در راه اندازی موزه نابینایان، بخش نابینایان کتابخانه عمومی حسینیه ارش.11

.تاکنون1395، از سال اطالع رسانی ایرانمسئول کمیته روابط عمومی انجمن علمی کتابداری و .12

( نشسات97)برگ اری نشست های تخصصی علم اطالعات با موضوعات تخصصی در حوزه ی اطالعات و داده .13
97-1394.

.1394گنبد مینا، بهمن : شورای اجرایی جشنواره علم برای همه، انجمن ترویج علم، تهرانعضو 14.

.1394-96برای گسترش فعالیت ها در فضای مجازی، ( راهکارهای خالق)راه اندازی کارگروه مشورتی رخ.15

.1394مهر موسس بخش کتابدران بازی کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، .16

.1395تا شهریور 1393آبان ، از (ای و)اقدام جهت پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت .17

.1393و برنامه ری ی در راه اندازی واحد از من بپرس، بخش مرجع کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، مدیریت 18.

.1393-96تا هجدهمین دوره، چهاردهمین دبیر کمیته جوای  جای ه ترویج علم، .19

سوابق اجرایی

ساللیات،ک-ماهکتابماهنامه."اسالمدنیایچهاردهمقرنازبازتابیتبری ،ازایگنجینه:تبری سفینه"12.
.1383مهروشهریوردهم،ونهمشمارههفتم،

-ماهکتابماهنامه."الفباییشماره گذاریروشبههاکتابخانهوکتابرده بندیکتاببررسیونقد"13.
.1383خردادواردیبهشتهشتم،وهفتمشمارههفتم،سالکلیات،
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1392

1391

1390

1389

.1392اردیبهشت سعدی،رکتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، در برگ اری همایش ب رگداشت مدیریت .20

هشات دنیا به مناسبت روز جهاانی خاانواده، اردیبپژوهشی کودکان همکاری در برگ اری نشست موسسه .21
1392.

اسی پیشگام علم زل له شن« بهرام عکاشه»سال تالش و خدمت دکتر۴۵تجلیل از "مدیریت برگ اری مراسم .22
.1392، کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، تیر "ایران

.1392برنامه، 4نمایشگاه و 20مدیریت برگ اری مراسم تولد به همراه نمایشگاه  آثار نویسندگان معامر ، .23

200ش از بای)، کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، ترویجی-فرهنگی –علمی مدیریت برگ اری نشست های .24
.1392-96، (نشست

.1391جهاني فردوسي و شاهنامه، فرهنگسرای ارسباران، اردیبهشت روز در برگ اری مراسم همکاری 25.

.1391تیر ، (ثنا)برگ اری مراسم رونمایی از نرم اف ار با شرکت پیام مشرق در همکاری .26

.1391مدیریت برگ اری همایش هم انديشي خدمات كتابخانه اي براي كودكان بانيازهاي ويژه، مهر .27

ك در راه اندازی باشگاه اطالعاات ساب ، هار كتابخاناه يااطالع رسانی ایران همکاری با انجمن کتابداری و .28
.1391پايگاه سب ، آبان 

.1391آذر  همکاری با موسسه پژوهشی کودکان دنیا در برپایی همایش مغ  و اعصاب، .29

.1390-94سازماندهی کتابخانه تخصصی معماری، شرکت مرمت گستر زندیگان، .30

.1390، مهر ذهنی کتابخانه عمومی حسینیه ارشادکم توان موسس بخش کودکان .31

ایاران، کودکاانادبیات پژوهشی تاریخ در برگ اری نمایشگاه احوال کودکی با همکاری موسسه مدیریت .32
.1390مهرماه 

.1390-92تغییر نرم اف ار کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد از گنجینه به پیام مشرق، مدیریت .33

.1390و برگ اری همایش رونمایی آن، آذر موسس کتابخانه دیجیتال حسینیه ارشاد 34.

رشااد، ، کتابخاناه عماومی حساینیه انمایشگاه نجاومو « سفر تا بی نهایت»همایش مدیریت در برگ اری .35
.1390اردیبهشت ماهنامه نجوم و انجمن آماتوری نجوم، 

اناه کتابخاطالع رساانی، همکاری در برگ اری چهارمین مجمع عمومی انتخابات هیئت مدیره کتاباداری و .36
.1389عمومی حسینیه ارشاد، اردیبهشت 

همکاری با انجمن علمای کتاباداری و اطاالع رساانی پ شاکی ایاران در برگا اری هماایش سپاسداشات .37
.1389اسالم، تیر بنیانگذاران پایگاه استنادی علوم جهانی 

.1389تشکیل کانون دوستداران کتابخانه، مهر .38

ع باا موضاوکتابخانه عمومی حسینیه ارشااد روزه آثار کودکان ناشنوا در 7مدیریت در برگ اری نمایشگاه .39
.1389، "ملح برای همه"

.1389ایران، دی اطالع رسانی پ شکی همکاری در برپایی مجمع عمومی انجمن کتابداری و .40



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

ر مدارس و ناشنوا دکم توان ذهنی مدیریت و برنامه ری ی برای اجرای مناسبت های باستانی برای کودکان .42
.1388-97مربوطه، 

ای هاو کتيباهزبان هاا آشنايي با اساامی خداوناد باه خطاو ، "مدیریت در برگ اری نمایشگاه و نشست .43
.1388در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، تیر " باستانی

خه اطالع رساانی شااعضو هیأت رئیسه همایش ملی معماری فضاهای کتابخانه ای، انجمان کتاباداری و .44
.1388امفهان، 

فای باا پاژوهش کی"باا عناوان اطالع رسانی پ شکی همکاری در برپایی نشست علمی انجمن کتابداری و .45
.1388دی 10، "اطالع رسانیتاکید بر کتابداری و 

عناوان اطالع رساانی باا دانشاجویی کتاباداری و -عضو پنال نهماین هماایش سراساری انجمان علمای.46
.1387و راهکارها در دانشگاه ال هراء، اردیبهشت توانمندی ها کشور، تنگناها، کتابخانه های عمومی 

.1387مشاور بخش کتابخانه ی طرح حرم مطهر علوی نجف اشرف، دانشگاه شهید بهشتی، خرداد 47.

.1387-92همکاری در طرح توسعه کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد با شرکت مرمت گستر زندیگان، 48.

.1387مدیریت در برگ اری نمایشگاه های تمبر موضوعی در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، 49.

همکاری در طرح سازماندهی کتابخانه و آرشیو مدیریت توسعه و تحول اداری وزارت بهداشت، درماان و50.
.1388تا اردیبهشت 1387آموزش پ شکی، آذرماه 

ساوتان و ایران، تجلیل از پیشکاطالع رسانی پ شکی در برپایی دومین همایش انجمن کتابداری همکاری . 51
.1387کتابداران، در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، آبان 

ان دنیا مدیریت در برگ اری سومین همایش نشریات کودکان خردسال با همکاری موسسه پژوهشی کودک.52
.1387و شورای کتاب کودک، 

-87تهاران، آموزش و پارورش 3واقع در منطقه ( س)راه اندازی کتابخانه مدرسه راهنمایی حضرت زهرا .53
1386.

ه ارشااد، درکتابخانه عمومی حسینیمدیریت در برگ اری نشست های ماهانه نقد ادبی کتاب های داستانی .54
87-1386.

درکتابخاناه باه مناسابت هفتاه کتااب،!" کتابخانه برویم یاا نارویم "برگ ار کننده نشست علمی با عنوان .55
.1386آبان عمومی حسینیه ارشاد 

، (تابدارانتجلیل از ک)ایران اطالع رسانی پ شکی عضو هیات اجرایی نخستین همایش انجمن کتابداری و .56
.1386آذر 
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دنیا مدیریت در برگ اری دومین همایش نشریات کودکان خردسال با همکاری موسسه پژوهشی کودکان.57
.1386و شورای کتاب کودک، بهمن  

مدرسه کودکان و نوجوانان ناشانوا در ساطح شاهر تهاران، 5راه اندازی کتابخانه سیار و ارائه خدمات به .58
.1397تا 1385

ه ارشااد مدیریت در برگ اری ب رگداشت بیست و هفتماین ساالگرد تاسایس کتابخاناه عماومی حساینی.59
.1385هم مان با روز قلم، تیرماه 

و ارائاه اد کتابخانه عمومی حسینیه ارشمدیریت در برگ اری همایش یک روزه به مناسبت هفته کتاب در .60
.1385گ ارش عملکرد کتابخانه، آبان 

.1385آذر ارشاد، در کتابخانه عمومی حسینیه موسس بخش کودکان ناشنوا .61

باا همکااری موسساه " ساال7تاا 3نشریات کودکان خردساال ” مدیریت در برگ اری نخستین همایش .62
.1385پژوهشی کودکان دنیا و شورای کتاب کودک، بهمن 

ماومی کتابخانه عمناسبت هفته کتاب در اطالع رسانی به روزه کتابداری و 3مدیریت در برگ اری همایش .63
.1384و ارائه گ ارش عملکرد کتابخانه، آبانحسینیه ارشاد 

خاناه کتابروسو و دیویی برای منابع دیاداری و شانیداری و اجارای آن در رده بندی کد ارائه طرح تلفیقی .64
.1384عمومی حسینیه ارشاد، 

.1384کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، و راه اندازی وب سایت برنامه ری ی .65

.1384کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، در شنیداری و روابط عمومی -دیداریموسس بخش اسناد .66

رای کتااب آفرین انصاری، استاد گرانقدر کتاباداری، باهمکاری در تهیه و تنظیم ویژه نامه خانم دکتر نوش.67
. 1384کلیات، سال هشتم، شماره چهارم، فروردین -ماه 

ر ، سارای اهال قلام، خاناه کتااب، چااپ آن د"نقد و بررسی فرهنگنامه کودکان و نوجوانان"دبیر می  گرد .68
.1384نشریه کتاب ماه کلیات، فروردین 

. 1383الکترونیک، شهریور بین المللی سالمت عضو پنل تخصصی کتابداری در کنفرانس .69

ینیه همکاری با شورای کتاب کودک در برپایی مراسم سالگردهای تاسایس آن در کتابخاناه عماومی حسا.70
.1383-92ارشاد، 

یش از و برنامه ری ی پروژه سازماندهی و ورود اطالعات منابع کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، بمدیریت 71.
.1383-1386ه ار رکورد، 70

.1383-88و سردبیر نشریه کاپا، اطالع رسانی پ شکی کمیته انتشارات انجمن کتابداری و رئیس 72.

ه کتابخانه و تغییر کاربری کتابخانه فرهنگسرای نیاوران از عمومی به تخصصی هنر، مکانی ه کردن مجموع73.
.1382راه اندازی بخش کتابخانه در سایت این فرهنگسرا، 

1386

1384

1383

1382

1385



.1398، خبرگ اری لی نا، مهر، "پنجمین کنگره ملی متخصصان علوم اطالعات! شوری شیرین".1

، به مناسابت روز جهاانی خاانواده در موسساه ماادران اماروز «از فضای مجازی برای خانوادهبهره گیری ».2
. 1397موسسه مادران امروز ، اردیبهشت : تهران

برگ اری زنگ های کتابخانه با هادف توساعه مهارت هاای زنادگی در دبساتان ادب از ساوی کتابخاناه».3
.1397، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران مرداد «عمومی حسینیه ارشاد

.1397، کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، مرداد "مدیریت داده محور".4

.1397، ساختمان آرشیو ملی ایران، مهر "کتابخانه به مثابه پلت فرم" .5

.1397، ساختمان آرشیو ملی ایران، آبان "کتابخانه داده محور".6

تخصصان علاوم ، چهارمین کنگره ملی ن"کتابخانه  به مثابه پلتفرم"دبیر پنل کتابخانه های عمومی با عنوان .7
.۱۳۹۷اطالعات، 

ز مرکا  حمایات ا)، مراسم یادواره ی خانم توران میرهادی، انجمن خیریه بانوان گرگان"بانوی مهر و مدارا".8
.1396زنان و کودکان بی سرپرست، گرگان، اردیبهشت 

، در میارا  نااملموس" مهمان های ناخواناده"، همایش ثبت جهانی کتاب "قصه ی کتابخانه و مهمانانش".9
.1396تیر کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، سازمان میرا  فرهنگی و 

اد، شاهریور ، مراسم رونمایی از پروژه ی فیلم گویا، کتابخاناه عماومی حساینیه ارشا"کتابخانه و نابینایان".10
1396.

، باه مناسابت هفتاه پاژوهش، شاهرکتاب مرکا ی و دفتار "پژوهش از دوره دبستان تا دکتراروش های ".11
.1396پژوهش های فرهنگی، آذر 

.1395ر ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تی"نقش کتابخانه های عمومی در کتابخانه های آموزشگاهی".12

علام و ، انجمان تارویج"ترویج خواندن برای بهتار زیساتن"، نشست "نقش کتابخانه در ترویج خواندن".13
.1395کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، آبان 

گاه تهران، ، دانشکده مدیریت دانش"کتابخانه های مدارسمی گرد تخصصی کتابداران اولین "عضو می گرد .14
.1395خرداد 

ابخانه به عناوان کت"، نشست "کتابخانه به مثابه مکان، گامی برای رسیدن به تفکر پلت فرمی کتابخانه ها"15.
ن ، پژوهشاگاه علاوم و فنااوری اطالعاات ایارا"بازنگری در فضا، نقش و خدمات کتابخاناه ای: مکان سوم

.1395، آذر (ایرانداک)

می حضور و ارائه تجربیات در دومین نشست هم اندیشی اسااتید و مسائوالن نهااد کتابخاناه های عماو. 16
.1394، اردیبهشت «مجموعه سازی کتابخانه های عمومی در بستر تحوالت نشر ایران»کشور با موضوع 

گروه تخصصای یکی از اعضای نخستین نشست مشورتی کمیته آموزش و پرورش استثنایی وابسته به کار . 17
.1394آموزش و فرهنگ در زمینه خدمات ویژه به افراد ناگویا و ناشنوا در جامعه یاوری فرهنگی، اردیبهشت 
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العات، کتابخاناه ، نخستین کنگره متخصصان علوم اط"بررسی تمرک  یا عدم تمرک  کتابخانه های عمومی"عضو پنل .18
.1394ملی، آبان 

العاات، کتابخاناه ، نخستین کنگره متخصصان علوم اط"بررسی مسائل شغلی کتابداران و اطالع رسانان"عضو پنل . 19
.1394ملی، آبان 

.1394، کتابخانه فرهنگسرای بهمن، آبان "چگونگی تبادل اطالعات کتابخانه ها و ارائه راهکارها. "20

.1394، دانشگاه فردوسی مشهد، بهمن "اثربخشی خدمات عمومی در کتابخانه های عمومی. "21

". طریق آموزش کتابداری به منظور سازماندهی کتابخانه های مادارسدانش آموز از دختران توانمندسازی . 22
(1393شهریور )2014ارائه در دانشگاه آتونما، مادرید، اسپانیا، سپتامبر 

1393،  هم اندیشی انجمن ترویج علم ایران، آبان ماه «بیان تجارب ترویجی در حوزه عمومی سازی علم». 23

ی دانشاگاه ، نشسات تخصصا«بررسی تاثیر فعالیت های مربی ب رگ کودکان، جبار باغچه بان»عضو پنل . 24
.1393عالمه طباطبائی، انجمن علمی دانشجویی آموزش و پرورش پیش دبستان و دبستان، آذر ماه 

با نیازهای مشکالت کودکان»، نشست تخصصی "فعالیت های کتابخانه ای برای کودکان با نیازهای ویژه". 25
ان و ، به مناسابت هفتاه ملای کاودک، کاانون پارورش فکاری کودکا(نگاهی به مراک  فراگیرکانون)ویژه 

.1393نوجوانان، مهر 

یش ، پان دهمین هما"کتاب، کتابخانه و کودک امروز"، همایش دو روزه "کتابخانه و خدمات ویژه کودکان"26.
.1393سراسری علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه ال هراء، مهر 

ودکی همکاری با شورای کتاب کودک در برگ اری نخستین همایش دو ساالنه ادبیات کودک و مطالعات کا27.
.1393کودک دیروز، کودک امروز، کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، ادبیات، : 

انون ، سی و پنجمین نشست ترویج خوانادن، کتابخاناه مرجاع کا"کتابداری اجتماعی و ترویج خواندن".27
.1393پرورش فکری کودکان و نوجوانان، آذر 

ردی ، کارگااه آموزشای راهنمایاان طبیعات گا"فعالیت های کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برای کودکان".28
.1392کودکان و نوجوانان، خرداد 

.1391، کتابخانه جهان آرا ، اردیبهشت "کتابخانه های مدارس".29

رای خادمات کتابخاناه ای با"، در نشست هم اندیشی "مناسب سازی منابع برای کودکان با نیازهای ویژه".27
.1391، کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، مهر "کودکان با نیازهای ویژه

ه ارشااد، ، مراسم رونمایی از کتابخانه دیجیتاال حساینی"چالش ها و ضرورت راه اندازی کتابخانه دیجیتال".28
.1390آذر 

دکان با کتاب   برای کو»، نمایشگاه و همایش "برای کودکان با نیازهای ویژهکتابخانه های عمومی خدمات "29.
.1389توسط شورای کتاب کودک، خانه هنرمندان، آذر « نیازهای ویژه

ارائه در هماایش ملای معمااری (". 1388-1359)از ابتدا تاکنون کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد معماری "30.
،1388فضاهای کتابخانه، امفهان، آذر 
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انجمن ،"نظریه ی زمینه ای: اطالع رسانی پژوهش کیفی در کتابداری و "همکاری در برگ اری نشست علمی 31.
.1388ایران، دی اطالع رسانی پ شکی کتابداری و 

، انجمان "رفتاار اطاالع یاابی در کتابخاناه هامهارت هاای آماوزش وب بنیااد "در برگ اری کارگاه همکاری 32.
.1388ایران، بهمن اطالع رسانی پ شکی کتابداری و 

انجمان کتاباداری و ، "اطالع رساانیبا تاکیاد بار خادمات کتاباداری و 2وب "در برگ اری کارگاه همکاری 33.
.1388ایران بهمن اطالع رسانی پ شکی 

اری و در چهارمین نشسات سااالنه انجمان کتاباد" چگونگی سازماندهی منابع برای کودکان و نوجوانان"34.
.1387شاخه قم، اردیبهشت اطالع رسانی ایران 

ی ، ساومین هماایش نشاریات ادوار "بررسی نحوه توزیع و دسترسی کودکاان و نوجواناان باه نشاریات"35.
، شاورای کتااب کاودک، کتابخاناه عماومی حساینیه ارشااد و موسساه (سال7کمتر از )کودکان خردسال

.1387پژوهشی کودکان دنیا، بهمن 

تان، نشست هم اندیشی معلماین مقطاع دوم دبسا" های تشويق به مطالعه در مدارس کتابخانه مدارراه"36.
.1386آموزش و پرورش، آذر 7منطقه 

سینیه ارشاد ، نشست سالگرد تاسیس کتابخانه عمومی ح"کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد در آئینه زمان"37.
.1385و روز قلم، تیر 

، "ككتابخانه هاي كودكتاب و "، همايش "های عمومی برای کودکان و نوجوانانخدمات عمومی کتابخانه"38.
واناان انجمن كتابداري و اطالع رساني ايران شاخه فارس با همكاري كانون پرورش فكري كودكاان و نوج

. 1385استان فارس، دی ماه 

، نخساتین هماایش "سال درباره نشریات موجود این گروه سنی در تهاران7تا 3بررسی نظرات کودکان "39.
و ، شورای کتاب کودک، کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد(سال7کمتر از )نشریات ادواری کودکان خردسال

.1385موسسه پژوهشی کودکان دنیا، بهمن 

.مقاالت در فصلنامه علمی فصلنامه کتابداری و اطالع رسانیداوری 1.

.داوری مقاالت فصلنامه علمی ترویجی مرک  تحقیقات سیاست گذاری علمی کشور، رهیافت.2

.داوری مقاالت در فصلنامه علمی پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی.3

.كتابخانه هاي عموميداوری مقاالت فصلنامه تحقيقات اطالع رساني و .4

.۱۳۹4داوری جشنواره هفته پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی، بهمن .5

۱۰۰۰کتااب در نمایشاگاه ۱۰۰۰های مناسب به مناسبت نهمین دوره برگ اری طرح داوری در انتخاب کتاب9.
. 1385، آموزش و پرورش تهران، مهر مدرسه
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ا، فاروردین ، خبرگ اری ایبن"بحران کرونا فرمتی شد تا بدانیم مردم در امر خواندن پذیرای فناوری هستند.    1
1399.

لم، برنامه ، به مناسبت بیستمین دوره جای ه ترویج ع"علمی که در قفسه ها بماند فایده ای نخواهد داشت".2
1398روزنه، رادیو گفت وگو، آبان 

.1398مدا و سیما، آبان 4، برنامه طلوع، شبکه "معرفی پنچمین کنگره متخصصان علوم اطالعات".3

اری و ، برنامه باا کتااب کتاباداران؛ آرماوک، انجمان کتاباد"فلسفه اطالعات: علم اطالعات "معرفی کتاب .4
.1397و لی نا، مرداد اطالع رسانی ایران 

.1396رادیو فرهنگ، خرداد " کتابداران حسینیه ارشاد برای کودکان سرطانی قصه می خوانند".5

.1396، برنامه گفت و گوی فرهنگی، رادیو گفتگو، مرداد "تاثیر ماهواره بر کودکان".6

.1396، موسسه آرموک، شهریور "کتابدار شو".7

.1396استمرار جای ه ترویج علم، نشان دهنده اعتبار این جای ه است، سیناپرس، شهریور ".1

.1396، خانه کتاب، بهمن "فعالیت های اثرگذار کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد".2

یکای ، نشاریه الکترون"گفات وگو باا خاانم مهرنااز خراساانچی: مدیریت در کتابخانه ای برای تمام فصول".3
.۱۳۹۶شناسه، بهمن 

.1395مدا و سیما، مرداد 4برنامه چرخ، شبکه " معرفی هفدهمین دوره جای ه ترویج علم ایران".4

.1395، شبکه سالمت مدا و سیما، مرداد "نقش کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه".5

.1395رادیو گفتگو، آبان " معرفی هفدهمین دوره جای ه ترویج علم ایران".6

.1395رادیو گفتگو به مناسبت هفته کتاب، آبان " کتابداران، کتابخوانی و کتابخانه".7

.1394، رادیو گفتگو، آبان «چرایی کمبود سرانه مطالعه».8

.1394، رادیو گفتگو، آذر "چگونگی و چرایی فرهنگنامه نویسی".9

.1394، روزنامه شرق، آذر "سالگرد زل له بم".10

یباچاه، ، برناماه د"جای ه ترویج علم و برنده شدن کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد در هفتاه تارویج علام".11
.1393رادیو کتاب، آبان 

.1393مدا و سیما، آذر 4، برنامه طلوع، شبکه "تاثیر کتاب در زندگی به مناسبت هفته کتاب".12

.1393، رادیو جوان، بهمن "جایگاه حسینیه ارشاد در انقالب"13.

.1393ن نشست خبری با ده خبرگ اری با موضوع فعالیت های کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، آبا.14

.1392، روزنامه اطالعات، فروردین "خدمات کتابخانه برای کودکان".15

.1392، برنامه چراغستان، رادیو ایران، خرداد "مبادله کتاب".16
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.1391، رادیو ایران، تیر "معرفی کتاب با موضوع  شأن زن در جوامع اسالمی".17

.1391رادیو ایران، مرداد " معرفی کتاب در حوزه اخالق".18

.1391، رادیو فرهنگ، شهریور "حق مطالعه برای کودکان با نیازهای ویژه".19

.1391، رادیو ایران، مهر "معرفی کتاب در حوزه اقتصاد".20

.1391، رادیو ایران ، آبان "علم در خدمت ملح و توسعه".21

.1391، رادیو ایران، آبان "معرفی کتاب در حوزه کتابخوانی".22

.1391نشست خبری با ده خبرگ اری با موضوع فعالیت های کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، آبان .23

.1391، رادیو ایران، آذر "اهداء کتاب".24

.1391، خبرگ اری ایبنا، اسفند "فعالیت های کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد".25

.1390جلسه، رادیو ایران، 4" معرفی کتاب".26

.1390، خبرگ اری پانا، آبان "فعالیت های انجام شده در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد".27

.1390برنامه راه شب، رادیو فرهنگ، آذر " زندگی، تخصص و تجارب شخصی: آشنایی با زنان موفق".28

.1389جلسه، رادیو ایران، 6، "معرفی کتاب هایی با موضوع خانواده".29

.1389روزنامه فرهیختگان، دی " معرفی خدمات کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد".30

.1388برنامه نگاه نو، شبکه جام جم مدا و سیما، اردیبهشت " هاتاریخچه کتابخانه".31

.1388برنامه نگاه نو، شبکه جام جم مدا و سیما، مرداد " کتاب کودک".32

.1387جلسه، رادیو ایران، اردیبهشت تا دی 16، "های مرجع کودکانهای تشویق به مطالعه و  کتابراه. "33

.1386، دی 3، روزنامه همشهری محله "طرح مبادله کتاب در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد"34.

، «یجیتاالطرح تحاول د»تدریس در کارگاه آموزشی برای کارکنان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد با عنوان . 1
.1397مرداد تا مهر 

ا عناوان بااطالع رساانی ایاران کارگاه آموزشی وبینار، برگ ار شده توسط لی نا و انجمن علمی کتاباداری و .2
. 1396، تیر "چگونه از کتابخانه خود یک برند بسازیم"

بااا حضااور متخصصااان علاام اطالعااات و « هااا¬حکمراناای داده»تاادریس در نخسااتین کارگاااه آموزشاای .3
و با همکااری اداره کال فرهناگ و ارشااد اساالمی مازنادران، انجمان علمای کتاباداری و دانش شناسی 

تیار مااه 8در مجتمع فرهنگای ساینمایی بابال، کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد و اطالع رسانی مازندران 
1396.
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1392

1394

1393

1390

1398

ا نهااد کتابخاناه های عماومی کشاور با" مدرسه تابساتانی خوانادن"تدریس در دوره آموزشی تخصصی .4
.1394، شهریور "نقد و بررسی کتاب برای ترویج خواندن"موضوع 

.1393کاربردی تهران، -تدریس در گروه کتابداری دانشگاه جامع علمی.5

.1393تدریس در کارگاه های آموزش درس های کتابداری در خانه کتابدار، خرداد .6

.1392کاربردی تهران، -تدریس در گروه کتابداری دانشگاه جامع علمی.7

.1391تدریس در کارگاه های آموزش درس های کتابداری در خانه کتابدار، بهمن.8

.1390تدریس در کارگاه های آموزش درس های کتابداری در خانه کتابدار، بهمن .9

.1389تدریس در کارگاه های آموزش درس های کتابداری در خانه کتابدار، دی .10

ومی حساینیه تدریس در کارگاه های آموزشی فهرستنویسی تومیفی و تحلیلی برای پرسنل کتابخاناه عما.11
.1389ارشاد، خرداد 

.1388تدریس در کارگاه های آموزش درس های کتابداری در خانه کتابدار، بهمن .12

.1387تدریس در کارگاه های آموزش درس های کتابداری در خانه کتابدار، تیر و بهمن .13

( عاج)روزه در مجتمع المهادی 3در کارگاه ... ها، خدمات فنی، مرجع و های انواع کتابخانهتدریس درس.14
.1386در مشهد، مهر 

، های حوزه کتابداری در خانه کتابدار برای معلمین آموزش و پارورشهای آموزش درستدریس در کارگاه.15
. 1386آبان 

.1389تا 1385کاربردی تهران، از-تدریس در گروه کتابداری دانشگاه جامع علمی.16

.1385در کارگاه کتابداری خانه کتابدار، بهمن " های کودک و نوجوانمدیریت کتابخانه” تدریس .17

.1384تدریس در گروه کتابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک،18.

.۱۳۹۸عضو شورای سیاست گذاری و کمیته راهبری پنجمین کنگره متخصصان علوم اطالعات، .1

.1398عضو کمیته راهبردی کرسی یونسکو در ترویج علم، آبان .2

.1398، دی 9گپ0عضو شورای سیاست گذاری برنامه دختران و زنان در علم.3

.۱۳۹۷عضو شورای سیاست گذاری و کمیته راهبری چهارمین کنگره متخصصان علوم اطالعات، .4

.۱۳۹۶عضو شورای سیاست گذاری و کمیته راهبری سومین کنگره متخصصان علوم اطالعات، .5

1395، از ساال اطالع رسانی ایارانعضویت در دوره ششم و هفتم هیئت مدیره انجمن علمی کتابداری و .6
. تاکنون

.1395عضو شورای سیاست گذاری بیست و چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران، آبان و آذر .7

1388

1391

1389
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1390

1393

1392

1388

1393برنده جای ه نهاد برتر مروج خواندن، به عنوان مدیر کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، .8

1392برنده جای ه ترویج علم، به عنوان مدیر کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، .9

.1392، عضو هیأت موسس کارگروه زن و علم، انجمن ترویج علم.10

.1390ایران، در (SLA)کتابخانه های تخصصی عضو هیات موسس انجمن .11

.1390مدیر برتر کشور، 100یکی از .12

.1389عضو هیات علمی همایش سالمت اطالعات در امفهان اسفند .13

.1391تا 1388عضویت در کمیته جوای  شورای کتاب کودک، در سال های .14

.1386، اطالع رسانی ایرانعضو هیات موسس کمیته کتابخانه های آموزشگاهی انجمن کتابداری و .15

.1388تا 1385ایران، از اطالع رسانی پ شکی عضویت در هیئت مدیره انجمن علمی کتابداری و .16

هاای و بررسای فیپاهاای کتااب1388تا 1384دبیر و عضو کمیته کتابداری کودک و نوجوان، اردیبهشت .17
ابدار، موسساه کودکان در این کمیته متشکل از نمایندگانی از کتابخانه ملی، شورای کتاب کودک، خانه کت

تابخاناه ک، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انجمان کتاباداری و ادبیات کودکانپژوهشی تاریخ 
.عمومی حسینیه ارشاد

.اطالع رسانی ایرانعضو پیوسته انجمن کتابداری و .18

.1383-95های مرجع کودکان در شورای کتاب کودک، از عضویت در گروه بررسی کتاب.19

.تاکنون1382عضویت در شورای کتاب کودک، از  20.

.1398قدردانی از تالش های ارزشمند و همکاری بی دریغ شما در برگ اری هفته ترویج علم، .1

ای عماومی از تالش ارزشمند شما به عنوان عضو پنل کتابخانه هاطالع رسانی ایران قدردانی انجمن کتابداری و .2
.1398در پنجمین کنگره ساالنه متخصصان علوم اطالعات ایران، آبان 

.1397قدردانی از تالش های ارزشمند و همکاری بی دریغ شما در برگ اری هفته ترویج علم، .3

ی از تالش ارزشمند شما باه عناوان دبیار نشسات هام اندیشااطالع رسانی ایران قدردانی انجمن کتابداری و .4
آباان 27و 26در برگ اری چهارمین کنگره ساالنه متخصصان علوم اطالعات ایاران، « کتابخانه به مثابه پلتفرم»

1397.

رگا اری از تالش ارزشمند شما به عنوان عضو کمیتاه علمای در باطالع رسانی ایران قدردانی انجمن کتابداری و .5
.1397آبان 27و 26چهارمین کنگره ساالنه متخصصان علوم اطالعات ایران، 

.1396قدردانی از تالش های ارزشمند و همکاری بی دریغ شما در برگ اری هفته ترویج علم، .6

مای از تالش ارزشمند شما در کمیته رواباط عماومی انجمان علاطالع رسانی ایران قدردانی انجمن کتابداری و .7
آباان 16و 15در برگ اری سومین کنگره ساالنه متخصصان علوم اطالعات ایران، اطالع رسانی ایران کتابداری و 

1396.
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1395

ر قدردانی انجمن ترویج علم ایران از تالش ارزشمند شما در راساتای عماومی ساازی علام در کشاور د.8
.1396هفته ترویج علم سال 

مهمان هاای»به پاس تالش بی دریغ و ارزشمند شاما بارای ثبات روایتگاری قصاه قادیمی قدردانی 9.
(نوجوانانروز ملی ادبیات کودکان و )1396تیرماه 18در فهرست ملی میرا  فرهنگی، « ناخوانده

نوجاوان، از تالش ارزشمند شما در برگ اری شایسته نهمین دوره جشنواره کتاب برتر کودک وقدردانی 10.
.1396انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان، 

.1396قدردانی از همکاری ارزشمند شما در برگ اری اولین دوره جای ه زنان در علم، .11

شاور قدردانی از تالش ارزشمند شما برای ارتقای دانش و مهارت همکاران نهاد کتابخانه های عمومی ک.12
20شهر، مدرسه تابستانی خواندن، کتابخانه مرک ی تهران، پارکبرنامه ری ی در هم اندیشی ارزیابی و 

.1395تیر ماه 

ذر دبیرساتان دوره اول ماالحین، آدانش آموزان قدردانی از تالش های ارزشمند و دلسوزانه شما برای .13
.1395ماه 

.1395ترویج علم، دانش آموزی قدردانی از تالش های ارزشمند و همکاری بی دریغ شما در جشنواره .14

.1395قدردانی از تالش های ارزشمند و همکاری بی دریغ شما در برگ اری هفته ترویج علم، .15

.1394قدردانی از تالش های ارزشمند و همکاری بی دریغ شما در برگ اری هفته ترویج علم، .16

.1393قدردانی از تالش های ارزشمند و همکاری بی دریغ شما در برگ اری هفته ترویج علم، .17

گاروه تخصصای غیار داساتان کمیتاه جاوای  91-92قدردانی از تالش ارزشمند شما طی دوره دو ساله .18
.1392شورای کتاب کودک، 

.1392قدردانی از تالش های ارزشمند و همکاری بی دریغ شما در برگ اری هفته ترویج علم، .19

هفتاه جهاانی علام در خادمت مالح و »قدردانی از تالش های ارزشمند و همکاری بی دریغ شاما در .20
.1391آبان 26، «توسعه

، ریاسات کمیسایون 1390انتخاب شایسته شما به عنوان یکی از ب رگان عرمه مدیریت کشور در سال .21
.اجتماعی مجلس شورای اسالمی

.همراهی با شورای کتاب کودک1383-92ساله 10قدردانی از تالش وهمراهی ارزشمند شما طی دوره .22

.۱۳۹۸، کانادا، کتابخانه های تورنتوبازدید از .1

.1397لمسی، خرداد -بازدید از نمایشگاه کتاب های دست ساز حسی.2

.1396بازدید از باغ کتاب، شهریور .3

.1396بازدید از خانه کتابدار، شهریور .4
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بازدیدها
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1394

.1396از موزه علوم و فناوری ایران، آذر بازدید 1396.5

.1396بازدید از موزه عروسک ها، اسفند 6.

.1394بازدید از کتابخانه مرک ی دانشگاه شهید بهشتی، بهمن .7

.1394بازدید از کتابخانه مرک ی علوم پ شکی ایران، اسفند 8.

عماومی، به منظور آشنایی باا خادمات کتابخاناه های( اسپانیا)بازدید از کتابخانه های مادرید و بارسلونا 9.
1393.

.1393بازدید از موسسه بادبادک، آبان .  10

.1393از مرک  دایره المعارف اسالمی، آذر بازدید 11.

. 1393سفر به شهر بم جهت بررسی پایگاه موضوعی زل له، دی 12.

ه بهتارین به منظور برای تجهی  کتابخانه عمومی حسینیه ارشااد با( سوئیس)بازدید از کتابخانه های زاگ .13
. 1391اردیبهشت ،RFIDسیستم 

تابخاناه به منظور آشنایی با خدمات کتابخانه ها و بارای تجهیا  ک( فرانسه)بازدید از کتابخانه های پاریس.15
. 1391اردیبهشت ،RFIDعمومی حسینیه ارشاد به بهترین سیستم 

  کتابخاناه به منظور آشنایی با خدمات کتابخانه ها و برای تجهی( آلمان)عمومی مونیخ از کتابخانه  بازدید 16.
.1391اردیبهشت ،RFIDعمومی حسینیه ارشاد به بهترین سیستم 

.1390موجود در کشور،   RFIDسیستم هایبازدید و بررسی 17.

ارتمان هاای به منظور آشنایی با خدمات کتابخانه ها و جلساه باا دپ( کانادا)بازدید از کتابخانه های تورنتو 18.
.1389مجموعه سازی، سازماندهی و کتابخانه دیجیتال آن ها، 
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