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.74

نرگس نشاط  .استاندارد و استاندارد سازي در كتابداري و اطالع رسانی  .دايره المعارف كتابداري و اطالع رسانی ،

ج ( 0930 ،0علمی پژوهشی)
.71

نرگس نشاط  .اصطالحنامه  .دايره المعارف كتابداري و اطالع رسانی  ،ج ( 0930 ،0علمی پژوهشی)

.76

نرگس نشاط  .اصطالح شناسی  .دايره المعارف كتابداري و اطالع رسانی  ،ج ( 0930 ،0علمی پژوهشی)

.77

نرگس نشاط  .جامعه اطالعاتی  .دايره المعارف كتابداري و اطالع رسانی ،ج ( 0930 ،0علمی پژوهشی)

.78

نرگس نشاط  .انجمن هاي كتابداري و اطالع رسانی  .دايره المعارف كتابداري و اطالع رسانی  ،ج ( 0930 ،0علمی

پژوهشی)
.79

نرگس نشاط  .اخالق حرفه اي  .دايره المعارف كتابداري و اطالع رسانی  ،ج ( 0930 ، 0علمی پژوهشی)

.81

نرگس نشاط  .اطالع رسانی  .دايره المعارف كتابداري و اطالع رسانی  ،ج ( 0930 ،0علمی پژوهشی)

.81

نرگس نشاط .حافظه جهانی  .دايره المعارف كتابداري و اطالع رسانی  ،ج ( 0930 ،0علمی پژوهشی)

.82

نرگس نشاط .پروتكل  .دايره المعارف كتابداري و اطالع رسانی  ،ج ( 0930 ،0علمی پژوهشی)

.83

نرگس نشاط .پايگاه هاي اطالعاتی كتابداري و اطالع رسانی  .دايره المعارف كتابداري و اطالع رسانی  ،ج،0

 ( 0930علمی پژوهشی)
.84

نرگس نشاط  .دايره المعارف نگاري در جهان اسالم  .دايره المعارف كتابداري و اطالع رسانی  ،ج( 0930 ،0

علمی پژوهشی) (برنده جايزه مقاالت برگزيده دايره المعارفها). 0939 ،
.85

عاطفه زارعی  ،فهيمه باب الحوائجی  ،نرگس نشاط و نجال حريري  .تقشه دانشی علم اطالعات و دانش شناسی بر

اساس مقوله بندي موضوعی اصلی و فرعی .مجله مطالعات كتابداري و علم اطالعات دانشگاه شهيد چمران اهواز ،ش .پياپی
 (09بهار و تابستان  ( .)0939علمی – پژوهشی )
.82

نرگس نشاط  ،با همكاري رضا پورعبادي ،زهره ميرحسينی  .پراكندگی موضوعی و ميزان استفاده از كتابها در كتابخانه

عمومی كتابخانه ملی ايران .مطالعات ملی كتابداري و سازماندهی اطالعات .دوره  ،26ش(،0.بهار( .)35علمی  -پژوهشی)
.87

نرگس نشاط و فاطمه نادري  .ميزان كاربست عناصر پنجگانه مديريت راهبردي كالدول و اسپينكز در كتابخانه هاي

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان .ارائه شده به مجله دانش شناسی 0933 ،
.88

نرگس نشاط و زهرا زاهدي راد .آمادگی سازمان اسناد و كتابخانه ملی براي تبديل شدن به سازمان يادگيرنده .مطالعات

ملی كتابداري و سازماندهی اطالعات ( .پاييز ( .)33علمی  -پژوهشی)
.89

مصطفی طباطبايی  ،زهره ميرحسينی و نرگس نشاط  .بررسی ساختاري و محتوايی وبگاه كتابخانه ملی كودك و

نوجوان ايران در مقايسه با همتايان خود در دنيا .مطالعاتا ملی كتابداري و سازماندهی اطالعات .دوره  ، 26شماره  (2تابستان
( .)35علمی  -پژوهشی)

.91

نرگس نشاط و ناصر صلصالی  .وضعيت كتابخانه هاي تخصصی نيروي انتظامی در مقايسه با استانداردهاي جهانی.

مديريت بر آموزش انتظامی ( زمستان .)0933
.91

نرگس نشاط  .شايسته ساالري و شايسته محوري در مديريت كتابخانه ها .فصلنامه مطالعات ملی كتابداري و سازماندهی

اطالعات .دوره  ،26ش (9 .پاييز .)0935
.92

نرگس نشاط  .در خدمت و خيانت پژوهش  .مطالعات ملی كتابداري و سازماندهی اطالعات .دوره  ،26ش ( 5 .زمستان

.)35
.93

احمد كريمخانی و نرگس نشاط  .رابطه پنج عامل بزرگ شخصيت با رفتار اطالع جويی دانشجويان .مجله تعامل انسان

و رايانه  .زمستان ( ،0933علمی  -پژوهشی)
.92

نرگس نشاط و منير كريمی چايجانی  .حافظه سازمانی پيش زمينه حاكميت اطالعات در سازمان هاي دانش محور،

مجموعه مقاالت حاكميت اطالعات( سيويليكا) آذر 0936
.95

نرگس نشاط و احمد كريمخانی  .جايگاه دسترسی آزاد به اطالعات در حقوق و قوانين شهروندي .مجموعه مقاالت

حاكميت اطالعات ( سيويليكا)  ،آذر 0936
.92

نرگس نشاط  .حاكميت كدام اطالعات  .فصلنامه مطالعات ملی كتابداري و سازماندهی اطالعاتی ،آذر 0936

.97

نرگس نشاط و مريم حسين .ارزيابی توانايی تفكر انتقادي دانشجويان ...مجله تحقيقات كتابداري و اطالع رسانی

دانشگاهی  ،دانشگاه تهران  ،ديماه 0936 ،
.98

منير كريمی چايجانی  ،نرگس نشاط و زهره ميرحسينی  .آيا مديريت حافظه سازمانی در سازمان اسناد و كتابخانه ملی

ايران ضروري است .فصلنامه مطالعات ملی كتابداري و سازماندهی اطالعات ،زمستان و اسفند 0936
.99

نرگس نشاط و زهرا عالمی  .مقايسه بروندادهاي علمی اعضاي هيات علمی كتابداري در مراكز پژوهشی و عوامل

تاثيرگذار بر آن .مطالعات كتابداري و علم اطالعات – اهواز  .ديماه 0936
 .111نرگس نشاط  .كارآمدي  ،اثربخشی و تناسب در تحليل نظام هاي اطالعاتی  .مطالعات كتابداري و سازماندهی
اطالعات ،زمستان 0936
 .111نرگس نشاط  .پژوهش نابالغ پژوهشگر كم كار .مطالعات كتابداري و سازماندهی اطالعات  ،پياپی ، 013 .بهار 0936
 .112نرگس نشاط و زهرا عالمی .جايگاه پژوهشی كتابخانه ملی نسبت به مراكز پژوهشی كتابداري در كجا قرار دارد؟ نشريه
شيرازه ( ارديبهشت و خرداد )0933
.113

نرگس نشاط و مريم حسين  .مقايسه سطوح پنجگانه سواد اطالعاتی دانشجويان تحصيالت تكميلی كتابداري و اطالع-

رسانی در دانشگاههاي علوم تحقيقات و تهران شمال .دانش شناسی 0936 ،
 .112نرگس نشاط و احمد كريمخانی  .جايگاه كتابخانه هاي عمومی از منظر نظريه اجتماعی هابرماس ،مجموعه مقاالت
همايش ملی نقش اجتماعی كتابخانه ها و كتابداران  .ادكا ،هفتم اسفند .0937
.115

نرگس نشاط و زهرا عالمی .ترجمان دانش و آسيب شناسی آن  :راهكارهايی براي ارتقا عملكرد پژوهشی دانشجويان

علم اطالعات و دانش شناسی .مجموعه مقاالت همايش ملی آسيب شناسی پايان نامه ها و رساله هاي دانشگاهی  .تهران :
دانشگاه مذاهب .0937 ،
 .112كريم امامی  .حق التاليف .تلخيص كننده نرگس نشاط  .دانشنامه ايران زمين 0937 ،
 .117نرگس نشاط  .باشگاه كتاب  .دانشنامه ايران زمين0937 ،
.118

نرگس نشاط .پست تصويري .دانشنامه ايران زمين0937 ،

0937 ،  دانشنامه ايران زمين.  باشگاه كتاب.  نرگس نشاط.119
0937 ،  دانشنامه ايران زمين.  اينترانت.  نرگس نشاط.111
0937 ،  دانشنامه ايران زمين.  الفبا. )نرگس نشاط ( تلخيص كننده

.111

0937 ،  دانشنامه ايران زمين.  درسنامه. ) نرگس نشاط ( تلخيص كننده

.112

0937 ،  دانشنامه ايران زمين.  اينترنت. نرگس نشاط

.113
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Cataloging Quarterly),Vol. 43,1(2006).
114.
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115.
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116.
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121.Neshat

, Narges and Anahita Kermani . Using the Citation-Content Based Approach to

Patent Clustering( inprocess)
ترجمه

( 0930، 0 ج،  دايره المعارف كتابداري و اطالع رسانی.  ترجمه نرگس نشاط،  تأليف جوتا سورنسون.  درك،  آوستين.122
)علمی پژوهشی
.  ترجمه نرگس نشاط،  يولين.  تاليف كی.  نياز فوري كشورهاي در حال توسعه و سراسر جهان:  اشتراك منابع اطالعاتی.123
0976 ،  كتابخانه ملی ايران:  تهران.  زير نظر عباس حري.)0336  اوت90-23 : گزيده مقاالت ايفال ( چين
،0ج،  دايره المعارف كتابداري و اطالع رسانی.  ترجمه نرگس نشاط،  تاليف لورا آلپرن.  انجمن كتابخانه هاي بين المللی.124
) ( علمی پژوهشی0930
 ( علمی0930، 0ج،  دايره المعارف كتابداري و اطالع رسانی.  ترجمه و تلخيص نرگس نشاط.  تاليف كارول هانري.  ايفال.121
)پژوهشی

 .126تكوين مجموعه كتابخانه هنر اسالمی در يك موزه امريكايی  .تاليف ديردر اي .لورنس ترجمه نرگس نشاط  .گزيده
مقاالت ايفال ( تركيه  26-21 :اوت  . ) 0333زير نظر عباس حري  .تهران  :كتابخانه ملی ايران 0973 ،

 .127قواعد فهرست نويسی انگلو امريكن و آينده آن  .تاليف رالف منينگ  .ترجمه نرگس نشاط  .گزيده مقاالت ايفال (
آمستردام  20-06 :اوت  .)0333زير نظر عباس حري  .تهران  :كتابخانه ملی ايران0973 ،

 .128همكاري كتابخانه ها درمان نه ! پيشگيري  .تاليف جوزف بوآسه  .ترجمه نرگس نشاط  .گزيده مقاالت ايفال ( كوبا-20 :
 27اوت  . )0335زير نظر عباس حري .تهران :كتابخانه ملی ايران0975 ،
 .129برنامه اطالعات براي همه  .ترجمه نرگس نشاط  .دايره المعارف كتابداري و اطالع رسانی  ،ج ( 0930 ، 0علمی
پژوهشی)

 .131مسائل ارائه خدمات كتابخانه اي چند زبانه و چند خطی  :راهی به سوي كتابخانه دهكده جهانی  .ترجمه نرگس نشاط .
پيام كتابخانه  ( .زمستان )0973

 .131همكاري بين المللی در زمينه گذرگاه هاي موضوعی اينترنت  .تاليف اما پيس  .ترجمه نرگس نشاط  .گزيده مقاالت ايفال
( بانكوك 23-21 :اوت )0333
 .132كتابخانه ديجيتال اشتراكی  .ترجمه نرگس نشاط  .گزيده مقاالت ايفال ، 2111تهران  :كتابخانه ملی ايران

 .133روباكين  ،نيكوال الكساندرويچ  .ترجمه پروين احتشامی  .تلخيص و بازنگاري نرگس نشاط  .دايره المعارف كتابداري و
اطالع رسانی  .ج ( 0930 ، 0علمی پژوهشی)
 .134ماندگاري كتابشناسیها در محيط فناوري اطالعاتی  .ترجمه نرگس نشاط  .گزيده مقاالت ايفال( برلين  3 -0اوت
 . )2119تهران  :كتابخانه ملی 0935 ،
 .131نقش اطالعاتی ايميل ( پست الكترونيكی ) در اشاعه اطالعات  .ترجمه نرگس نشاط  .گزيده مقاالت ايفال  .2115تهران :
كتابخانه ملی 0933 ،

" .136تاثير آموزش كتابداري و اطالع رسانی بر توسعه و كاميابی مجالت اين حوزه در چين" .ترجمه نرگس نشاط  .گزيده
مقاالت ايفال ( اسلو  .) 2113تهران  :كتابخانه ملی 0936 ،
 .137يوجين گارفيلد  .ترجمه نرگس نشاط  .دايره المعارف كتابداري و اطالع رسانی  ،ج. 0933 ،2
 .138آكسل ارمرت و ورنر اسشويبنز .تفاوت هاي فرهنگی بين كتابخانه ها  ،آرشيوها و موزه ها  :تجربيات حاصل از اجراي
پروژه  ، BAMپورتال مشترك كتابخانه ها  ،آرشيو ها و موزه هاي آلمان .ترجمه نرگس نشاط  .در گزيده مقاالت ايفال - 2113
ميالن ايتاليا.0930 ،
 .139ترجمه سند راهبردي  2121كتابخانه بريتانيا ( ارائه به كارگروه  G1از برنامه سند تحول كتابخانه ملی)
سخنراني و مقاالت ارائه شده در همايش های ملي و بین المللي
.1

نرگس نشاط" .مسائل رسم الخط فارسی در رويارويی با فناوري نوين اطالعاتی"  .مشهد  :همايش فهرست هاي رايانه

اي 0973 ،
.2

نرگس نشاط " .بررسی همگونی موضوعی كتابهاي حوزه ايرانشناسی"  .نخستين همايش بين المللی ايرانشناسی  .تهران

 :سعدآباد 0930 ،
.3

نرگس نشاط و عباس حري  .بانك مطالعات ايرانشناسی :وضعيت موجود – چشم انداز آتی  .نخستين همايش

ايرانشناسی  .تهران  :سعدآباد 0930 ،
.4

نرگس نشاط و عباس حري  .بررسی حقوق مالكيت فكري در كشورهاي اسالمی  .همايش بين المللی مالكيت فكري (

 . )WIPOتهران  :دانشگاه تهران 0930 ،

.1

نرگس نشاط  .سياستگذاري براي بهينه سازي دايره المعارفها با تاكيد بر دايرهالمعارف زن ايرانی  .جهاد دانشگاهی

با همكاري سازمان مشاركت زنان رياست جمهوري .دانشگاه تهران  ،دانشكده علوم تربيتی و روانشناسی39/7/20 ،
.6

نرگس نشاط  .تعامل آموزش  ،پژوهش و نوآوري  :اضالع مثلث توليد علم  .همايش علم سنجی و توليد علم  .اصفهان

 :دانشگاه اصفهان 0936 ،
.7

نرگس نشاط .اطالعات يا شبه اطالعات ؟ كداميك در حوزه مطالعات علم اطالعات و اطالع رسانی قرار دارد؟ .

همايش فناوري اطالعات و ارتباطات :دومين  .تبريز ؛ دانشگاه نبی اكرم ؛  7آذر 0937
.8

نرگس نشاط .تفكر ميان رشته اي در كتابداري و اطالع رسانی  :بايد ها و نبايدها  .همايش مطالعات ميان رشته اي در

كتابداري و اطالع ر سانی  .شيراز  .اتحاديه انجمن هاي دانشجويی ادكا با همكاري دانشگاه شيراز  :شيراز  6-3 :خرداد
.0933
.9

نرگس نشاط .ياد استاد  .سخنرانی ارائه شده در نمايشگاه كتاب  ،سراي اهل قلم ،ارديبهشت .0932

 .11نرگس نشاط  .آشنايان ره عشق :نيم نگاهی بر فعاليت ها و حمايتهاي علمی دكتر عباس حري در حوزه كودك و
نوجوان .در بزرگداشت دكتر عباس حري .تهران :شوراي كتاب كودك 5 ،تير .0932
 .11نرگس نشاط  .بيش از نيم قرن تالش دكتر حري در عرصه علم اطالعات  .به مناسبت نخستين سالگرد دكتر عباس حري
 :استاد پيشكسوت علم اطالعات و دانش شناسی .انجمن كتابداري و اطالع رسانی .كتابخانه و موزه ملی ملك :ارديبهشت
0939
 .12نرگس نشاط و زهرا عالمی  .عملكرد پژوهشی اعضاي هيات علمی علم اطالعات و دانش شناسی در مراكز پژوهشی
ايران و جايگاه كتابخانه ملی در ميان آنها .انديشگاه ملی  ،زمستان . 0939
.13

نرگس نشاط  ،فرزانه ارسی و مهدي عليپور حافظی .مقايسه دو نرم افزار پاپيروس و آذرخش از نظر بازيابی اطالعات

ديجيتالی .همايش ملی كتابخانه ديجيتال ،پژوهشگاه فناوري اطالعات ( ايرانداك).0932 ،
.14

نرگس نشاط  ،فرزانه ارسی و مهدي عليپور حافظی  .ضرورت بكار گيري استانداردهاي بازيابی اطالعات ديجيتال در نرم

افزارهاي كتابخانه اي .همايش ملی كتابخانه ديجيتال ،پژوهشگاه فناوري اطالعات ( ايرانداك).0932 ،
 .15نرگس نشاط .اطالعات ،شبه اطالعات و اطالعات متناقض  .ميز گرد  .نمايشگاه بين المللی كتاب تهران .سراي اهل قلم
 ،ارديبهشت 0937
 .12چالش هاي نشر در مجالت علمی پژوهشی .سخنران ويژه  .سومين كنگره كتابداران و اطالع رسانان ،انجمن كتابداري
ايران ( 0933 :چاپ شده .)0937
.17
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 میزگرد و مصاحبهها،نشست های علمي

.  كتاب ماه كليات.)  مروري بر مدخل هاي دايره المعارف كتابداري و اطالع رسانی( ميز گرد.1

 خبرنامه انجمن كتابداري و اطالع:  تهران.  مصاحبه چاپ شده،  به بهانه افتتاح ساختمان كتابخانه ملی.  نرگس نشاط.2
0939 ، رسانی
)  ( به مناسبت روز زن0939 ،  كتاب هفته:  تهران.  مصاحبه چاپ شده،  در ماهيت اطالع.  نرگس نشاط.3
03 (  مجله زن روز:  تهران. ) مصاحبه چاپ شده (به مناسبت روز پژوهش.  كتابخانه ملی نگين هويت ما. نرگس نشاط.4
7-6 : )0935 آذر
 ارائه شده در نمايشگاه بين المللی. ) جايگاه كتابخانه هاي آموزشگاهی در توسعه علمی ( سخنرانی.  نرگس نشاط.1
.)0933  سراي اهل قلم ( ارديبهشت،كتاب تهران
0933 ،  راديو فرهنگ.  نقش ارتباطی كتابخانه آموزشگاهی.  نرگس نشاط.6
 ارائه شده در ميزگرد نقد و بررسی دايره المعارف زن، مروري اجمالی بر مجموعه مقاالت دايره المعارف زن ايرانی.7
093 3 ، دانشگاه تهران،  جهاد دانشگاهی. ايرانی

 نشريه.)  جالل حيدرنژاد:  مصاحبه چاپ شده (مصاحبه كننده:  درباره از اطالعات تا كوانتوم. نرگس نشاط.8
0936  بهمن و اسفند، الكترونيكی شيرازه
 ارديبهشت،  سراي اهل قلم:  نمايشگاه بين المللی كتاب تهران.  ميز گرد تفكر انتقادي.  مديريت تفكر و تفكر انتقادي.9
.0937

 .11روش شناسی پژوهش  .ميزگرد چالشهاي پژوهش در كتابداري و اطالع رسانی  .خانه كتاب ،سراي اهل قلم ( 7
بهمن  ( )0933اعضاي ميز گرد :دكتر ابراهيم افشار ،دكتر حياتی ،دكتر جمالی ،دكتر نشاط) .چاپ شده در كتاب ماه
كليات.0933 ،
 .11نرگس نشاط .جايگاه اطالعات و پژوهشهاي اطالعرسانی در جامعه  .ماهنامه مديريت ارتباطات.0932 .

 .12نرگس نشاط .افت و خيزهاي نشريات علمی (مصاحبه كننده :رجبعلی بيگلو)  .نشريه شناسه ( انجمن كتابداري شاخه
خراسان)  ،پاييز .0932

 .13نرگس نشاط  .نظر به تغيير عنوان رشته  ،حرفه به كدام سو می رود؟ (مصاحبه كننده  :امير ريسمانباف) .نشريه
الكترونيكی شناسه ( انجمن كتابداري شاخه خراسان)  ،تابستان .0939
 .14نرگس نشاط  .سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوري اسالمی در مسير يك تحول بزرگ ( ميز گرد)  .ويژه نامه
روزنامه اعتماد  ،ويژه هفته دولت ،شنبه  3شهريور . 0939
 .11نرگس نشاط و ديگران  .عبور كتابخانه ملی از گذرگاه فرهنگ و توسعه فرهنگی ( .مصاحبه كننده  :آرزو شمس) .
مجله مطالعات ملی كتابداري و سازماندهی اطالعات  .دوره بيست و هفتم  ،ش ( 0 .بهار .)0933
 .12چالش هاي نشر مقاالت در حوزه علم اطالعات و دانش شناسی  ،نشست سردبيران نشريات علمی پژوهشی :انجمن
كتابداري ايران( بهمن .)0933
 .17دايره المعارف نگاري  :تجربه ها و دستاوردها  .نشست دايره المعارف نگاري و نقد دايره المعارف تاريخ پزشكی.
دانشگاه شهيد بهشتی؛ با همكاري انجمن علمی كتابداري ايران ،بهمن .0933
 .18خودكارآمدي پژوهشی در كتابخانه ملی  .مصاحبه كننده  :محبوبه قربانی 0936 ،
 .19نرگس نشاط  .اطالع شناسی :فرازونشيب ها ( نداي يك تجربه :مصاحبه شفاهی)  .دانشگاه شهيد بهشتی  ،مصاحبه
كننده زهرا كاظمی زاده ،شهريور 0937
نقش پوري سلطانی در پيشبرد حرفه  .مصاحبه چاپ شده  .نشريه چهريزه  ،دانشگاه عالمه طباطبايی  ،ش .اول 0937 ،
ب .طرح های پژوهشي
 .1نرگس نشاط( همكار اصلی) .بانك اطالعات كتابهاي فارسی پس از انقالب اسالمی  .دفتر پژوهشهاي فرهنگی ،
فروردين  (0973 -0970مجري :دكتر عباس حري)
 .2نرگس نشاط ( همكار اصلی) .طراحی بانك اطالعات عكس و عكاسی  .دفتر پژوهشهاي فرهنگی با همكاري
عكسخانه ملی ايران  ،ارديبهشت  -0973اسفند  (0976مجري :دكتر عباس حري)
 .3نرگس نشاط (همكار اصلی) .طرح ايجاد و راه اندازي پايگاه اطالعات پژوهشهاي فرهنگی  .دفتر پژوهشهاي فرهنگی
با همكاري مركز پژوهشهاي بنيادي ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،ارديبهشت  – 0976بهمن  (0973مجري :دكتر
عباس حري)
 .4نرگس نشاط (همكار اصلی)  .تحليل استنادي مقاالت مجالت روانشناسی و علوم تربيتی دانشگاه تهران ( .مجري  :دكتر
عباس حري)
 .1نرگس نشاط (همكار اصلی)  .طرح ايجاد بانك اطالعاتی پايان نامه هاي دانشكده علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه تهران
( 0935 -0939 ،با همكاري دكتر عباس حري)

 .6نرگس نشاط (همكار اصلی و دبير اجرايی) .طراحی و ايجاد پايگاه مطالعات ايرانشناسی  .بنياد ايرانشناسی – 0976 ،
 ( .0936مدير مسئول :دكتر عباس حري)
 .7نرگس نشاط (ويراستار علمی طرح)  .طرح جامع توسعه كتابخانه هاي عمومی كشور 2 .0933 -0939 ،جلد .مجري
موسسه فرهنگی هنري عصر توسعه دانش زير نظر دبيرخانه هيات امناي كتابخانه هاي عمومی كشور .
 .8نرگس نشاط ( مجري)  .تعيين الويتهاي پژوهشی حوزه كتابداري و اطالع رسانی و ارائه  23طرح براي اجرا در
كتابخانه ملی در طول برنامه پنجساله چهارم  ،اسفند 0935
 .9نرگس نشاط (همكار پژوهشی) .طرح "تهيه شاخصهاي توسعه در كتابخانه هاي عمومی"  ،دفتر پژوهشهاي فرهنگی ،
0973
 .11نرگس نشاط ( مجري) .طرح و تدوين اعتبار ويژه پژوهشی و حمايت مالی از فعاليتهاي تحقيقاتی اعضاي هيات علمی
در كتابخانه ملی  ،بهمن  (0935به سفارش كتابخانه ملی)
 .11نرگس نشاط ( مجري)  .سند چشم انداز بلند مدت توسعه  :پيش نويس طرح توسعه راهبردي كتابخانه هاي ايران ( توركا) ،
خرداد  (0933به سفارش كتابخانه ملی -معاونت پژوهشی)
 .12نرگس نشاط ( مجري)  .تعيين كميته هاي تخصصی پژوهشی در كتابخانه ملی با توجه به الويت هاي پژوهشی سازمان ،
 ( 0933به سفارش كتابخانه ملی – معاونت وقت پژوهشی ،دكتر فريبرز خسروي)
 .13نرگس نشاط  .طرح ايجاد و توسعه وب سايت پژوهش سازمان اسناد و كتابخانه ملی در راستاي اهداف دولت
الكترونيك و راهكارهاي اجرايی آن؛ 0937؛ بازنگري 0939؛ ارائه شده به معاونت وقت پژوهش و فناوري دكتر عليرضا طالب پور ؛
اداره كل آموزش و پژوهش ،آقاي منصور ي

 .14نرگس نشاط ( مجري)  .راهبردها و معيارهاي مجموعه سازي رقمی :طرح حرم ( حافظه رقومی ملی) در كتابخانه ملی؛
.0937
 .11نرگس نشاط ( مجري)  .راهبرد ديجيتالی

"يادمان دوره قاجار" الگويی ملی براي پياده سازي پيش نمون آرشيو

ديجيتال؛  ( 0937كارگروه محتواي ديجيتال ،مدير كارگروه سيد اميد فاطمی)
 .16نرگس نشاط ( مجري) .امكان سنجی ايجاد پژوهشكده كتابداري و اطالع رسانی :وضعيت موجود ،چشم انداز آتی،
( 0933 – 0937به سفارش رييس شوراي عالی پژوهش ؛ دكتر عليرضا طالب پور ).
 .17نرگس نشاط ( مجري)  .طراحی و تدوين نظامنامه پژوهشی سازمان اسناد و كتابخانه ملی ايران  ،بهار  0933به سفارش
شوراي پژوهشی و رياست سازمان اسناد و كتابخانه ملی ،سيد علی اكبر اشعري
 .18نرگس نشاط با همكاري حميد رضا جمالی ( مجريان)  .تاثير جو سازمانی بر ميزان خالقيت و نوآوري كاركنان سازمان
اسناد و كتابخانه ملی .0933 – 0937 ،
 .19نرگس نشاط ( مجري) .بررسی فاصله ادراكات و انتظارات كاربران از خدمات دريافت شده در كتابخانه ملی ايران
در مقايسه با ادراكات كاركنان اين سازمان . 0933 ،
 .21نرگس نشاط ( ناظر) امكان سنجی ايجاد آرشيو وب ايران در سازمان اسناد وكتابخانه ملی .فرزانه شادانپور … و
ديگران[  .ناظر طرح  :نرگس نشاط.
 .21نرگس نشاط ( مجري) .ايجاد مجموعه هاي ديجيتالی  :راهكارها و رويه ها :الگوي ملی پيشنهادي به سازمان اسناد و
كتابخانه ملی .0931 -0933 ،

 .22نرگس نشاط ؛ فريبرز خسروي ؛ سعيد رضايی شريف آبادي  .پيش نويس شرح درس سواد اطالعاتی بر اساس استاندارد
قابليت هاي سواد اطالعاتی ،وزارت علوم تحقيقات و فناوري  :پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی ايران .تابستان ( 0933
چاپ نشده).
 .23نرگس نشاط ( مجري)  .نيازسنجی  ،اولويت بندي و تدوين سند چشم انداز پژوهش در راستاي برنامه ريزي استراتژيك
سازمان اسناد و كتابخانه ملی  0930 -0931 ،به سفارش شوراي پژوهشی ومعاون وقت پژوهش و فناوري
 .24نرگس نشاط ( مجري) .پيشنهاده تدوين درسنامه سواد اطالعاتی براي كاركنان كتابخانه ملی بر اساس استانداردهاي سواد
اطالعاتی  ،به سفارش كتابخانه ملی  ،برنامه استراتژيك سازمانی  ،پاييز 0930
 .21نرگس نشاط .الزامات كيفی كتابخانه ديجيتالی كتابخانه ملی  ،پاييز 0930
 .26نرگس نشاط ( مجري) .آسيب شناسی پژوهش و تحليل موانع پژوهشی در كتابخانه ملی 0931 ،؛ ارائه شده به معاونت
پژوهش و فناوري

 .27نرگس نشاط  .تدوين آيين نامه كتابخانه ديجيتالی كتابخانه ملی  0933 ،؛ بازنگري تابستان

0930؛ ارائه شده به معاونت پژوهش

و فناوري ،اداره كل آموزش و پژوهش و اداره كل منابع ديجيتال

 .28نرگس نشاط  .تدوين سند نيازسنجی كاربران كتابخانه ديجيتالی كتابخانه ملی ايران ،تابستان .0930
 .29نرگس نشاط .تدوين سند خط مشی ديجيتال كتابخانه ملی ج .ا .ا ،تابستان  .0930ارائه شده به معاونت پژوهش و فناوري ،اداره كل
آموزش و پژوهش

 .31نرگس نشاط ( مجري)  .آمادگی ديجيتالی كتابخانه ملی براي ايجاد شبكه مستند دانش ،به سفارش كتابخانه ملی  ،برنامه
مصوب پژوهشی در سند استراتژيك سازمان . 0932 -0930 ،
 .31نرگس نشاط ( مجري) ،با همكاري زهرا عالمی .عملكرد پژوهشی اعضاي هيات علمی علم اطالعات و دانش شناسی در
مراكز پژوهشی ايران و جايگاه كتابخانه ملی در اين ميان  .اتمام 0939
 .32نرگس نشاط ( مجري ) با همكاري مژده دهقانی  ،ارزيابی كتابخانه ديجيتالی كتابخانه ملی با استفاده از الگوي ديجيكوال.
پروپوزال ارائه شده به كتابخانه ملی0932 ،

 .33نرگس نشاط ( مجري) .راهكارهاي ارتقاي نرمافزارهاي كتابخانه ملی براي بازيابی اطالعات ديجيتالی .به سفارش سازمان
اسناد و كتابخانه ملی ،طرح پژوهشی مصوب برنامه هاي استراتژيك سازمان 0932 – 0930 ،؛ و مصوب شوراي پژوهش.0939 ،
 .34نرگس نشاط ( مجري) .طرح تفصيلی ايجاد پژوهشكده علم اطالعات و دانش شناسی در سازمان اسناد و كتابخانه ملی  .به
سفارش كتابخانه ملی ،معاونت پژوهش و فناوري ،شهريور  . 0932مصوب شوراي عالی پژوهش و گزارش نهايی به تصويب
هيات امناي سازمان اسناد و كتابخانه ملی رسيده است.
 .31نرگس نشاط ( مجري ) .مقايسه آسيب شناسانه طرح هاي مصوب شوراي عالی پژوهش با الويت هاي پژوهشی سازمان
اسناد و كتابخانه ملی ،كتابخانه ملی ،به سفارش اداره كل آموزش و پژوهش0937 ،
 .36نرگس نشاط ( همكار پژوهشی )  .طراحی مدل ارزيابی محتواي وب سازمان اسناد و كتابخانه ملی .كتابخانه ملی – 0937 ،
در حال اجرا .
 .37كتابخانه هاي ملی و برنامه هاي استراتژيك آنها  :تهيه و تدوين نرگس نشاط و ارائه شده به كارگروه  ( G1برنامه سند
تحول كتابخانه ملی)
 .38نرگس نشاط ( مجري)  .پروپوزال ارائه شده به شوراي پژوهش  :الگوي سياست گذاري و اسپاري منابع در كتابخانه ملی ،
0937

 .39نرگس نشاط ( مجري)  .پروپوزال ارائه شده به شوراي پژوهش  :غنی سازي مجموعه كتابخانه  :چالش ها و راهكارها،
. 0937 -0936
 .41نرگس نشاط ( مجري)  .پروپوزال ارائه شده به شوراي پژوهش  :راهكارهايی براي پياده سازي حافظه سازمانی در سازمان
اسناد و كتابخانه ملی ايران 0937 ،
 .41نرگس نشاط ( مجري)  .پروپوزال ارائه شده به شوراي پژوهش  :سياستگذاري مبتنی بر شواهد علمی در سازمان اسناد و
كتابخانه ملی  :وضعيت موجود  ،راهكارهاي بهبود.
ج .كتابها
 .1نشاط  ،نرگس  .نظام هاي همكاري بين كتابخانه اي  .تهران  :سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانی دانشگگاه هگا (
سمت )  : 0973 ،چاپ دوم  ( 0932 ،برنده كتاب سال دانشگاهی)؛ چاپ ششم 0931 ،
 .2نشاط  ،نرگس و عباس حري  .كتابخانه آموزشگاهی در مدرسه كتابخانه مگدار .تهگران  :شگبكه كتگاب  ،بگا همكگاري
آموزش و پرورش 0939 ،؛ چاپ دوم 0936 ،
 .3بقاياي زمينی  :تاريخچه و دانش اجساد مانده انسانی  .ترجمگه پوريگا خگديش  .ويراسگتار علمگی نگرگس نشگاط .تهگران :
دانشگاه علوم پزشكی تهران  ،گروه انتشارات 0935 ،
 .4دايرهالمعارف كتابداري و اطالع رسانی  .ج :0.تهران  :سازمان اسناد و كتابخانه ملی ايران .ويراسگتار و مشگاور علمگی (
برنده كتاب سال ج .ا.ا)  ،كتاب سال جمهوري اسالمی
 .5نشاط  ،نرگس  .از اطالعات تا كوانتوم  :جنبه هاي فنی اطالعات و اطالع رسانی  .تهگران  :دمگا  ( 0936 ،برنگده كتگاب
فصل جمهوري اسالمی )
 .6نشاط  ،نرگس  .از شناخت تا ايده  :جنبه هاي معرفتی اطالعات و اطالع رسانی  .تهران  :دما 0936 ،
 .7خدمات مرجع و اطالع رسانی  .به كوشش عباس حري  ،علی اكبري  ،و مونا مهديان  .ويراستار علمی نگرگس نشگاط .
نشر كتاب ؛ 0933
 .8مطالعات ميان رشته اي كتابداري و اطالع رسانی  :وضعيت موجود  ،چشم انداز مطلوب  .نرگس نشگاط  ،محمگد جگواد
اشتري  ،پريسا پاسيار  .تهران  :نشر كتابدار.0933 ،
 .9نشاط ،نرگس .در جست و جوي معنا  :رهيافتی معنا شناختی در علم اطالعات  .نشر كتابدار.0931 ،
 .11نشاط  ،نرگس ( گردآورنده)  .در محضر استاد :مجموعه سخنرانی ها و گفت و شنفت هگاي دكتگر عبگاس حگري .نشگر
كتابدار.0939 ،
 .11كرمانی  ،آناهيتا و نرگس نشاط.

سر دلبران :مجموعه دلگفته هگا و دلنوشگته هگايی در سگوگ دكتگر عبگاس حگري ( .بگه

مناسبت نخستين سالگرد درگذشت دكتر عباس حري)  .نشر كتابدار.0939 ،
 .12نشاط ،نرگس .نظامهاي همكاري در كتابخانه ها و مراكز اطالع رسانی  .انتشارات سمت  ،چگاپ اول 0936؛ چگاپ
اول  ،ويرايش نخست

د .فعالیتهای آموزشي
همكاري با دانشگاه هاي تهران  ،صنعتی مالك اشتر ،عالمه طباطبگايی ،علگوم پزشگكی ايگران ،دانشگكده صگدا و سگيماي
جمهوري اسالمی ايران ،علو م و تحقيقات تهران و همدان ،دانشگاه آزاد واحدهاي تهران -شمال ؛ بابل ،و تنكابن



پاياننامه های تحصیلي (راهنمايي  ،مشاوره  ،و داوری)

 .0نوريان  ،عباس  .مديريت دانش در كتابخانه هاي پژوهشگاه سازمان هوا – فضا و ارائه الگوي مناسگب مگديريت دانگش
براي آن  .پايان نامه كارشناسی ارشد مديريت اطالعات  .دانشگاه صنعتی مالك اشتر  .؛ استاد راهنما  :نرگس نشاط
 .2حسينی كسنويه  ،رقيه  .طرح ايجاد و توسعه شبكه ملی اطالع رسانی ميگان كتابخانگه هگا ي نيروهگاي مسگلح  .پايگان نامگه
كارشناسی ارشد مديريت اطالعات  .دانشگاه صنعتی مالك اشتر  .استاد راهنما  :نرگس نشاط
 .9شيخی نژاد  ،زينب  .بررسی وضعيت توليگدات علمگی اعضگاي هيگات علمگی مراكگز آموزشگی و پزوهشگی  .پايگان نامگه
كارشناسی ارشد كتابداري واطالع رسانی دانشگاه تهران  .دانشكده روانشناسی وعلوم تربيتی  .استاد مشاور  :نرگس نشاط
 .5راشدي  ،فرزانه  .ميگزان اسگتفاده اعضگاي هيگات علمگی دانشگگاه هگا از فنگاوري اطالعگات در امگر تگدريس  .پايگان نامگه
كارشناسی ارشد كتابداري واطالع رسانی دانشگاه تهران  ،دانشكده روانشناسی و علوم تربيتی  .استاد مشاور  :نرگس نشاط
 .3حسن زاده  ،الهه  .پياده سازي مديريت كيفيت فراگير در كتابخانه ملی با استفاده از مدل اي اف كيو ام ( . )EFQM
دانشگاه علوم پزشكی ايران ؛ دانشكده پيراپزشكی  .استاد مشاور  :نرگس نشاط
 .6باغستانی  .مرضيه  .بررسی وضعيت توصيف اسناد در معاونت اسناد كتابخانه ملی و مطابقت آن با استانداردهاي بين
المللی  .پايان نامه كارشناسی ارشد .دانشگاه شهيد بهشتی؛ استاد مشاور  :نرگس نشاط
 .7طباطبايی  ،عليرضا .مطالعه و بررسگی وب سگايت هگاي ملگی كودكگان و نوجوانگان بگه منظگور ارزيگابی وبسگايت ملگی
كودكان و نوجوانان ايران و ارائه الگوي پيشنهادي .پايان نامه كارشناسی ارشد .استاد مشاور  :نرگس نشاط
 .3كرمانی  ،آناهيتا  .ارزيابی تاثير استفاده از عناوين استنادي در مقايسه با اسگتفاده از اشگتراك اسگتنادي در خوشگه بنگدي
پروانه هاي ثبت اختراع .پايان نامه كارشناسی ارشد .دانشگاه شهيد بهشتی  .استاد راهنما :نرگس نشاط
 .3افراسيابی  ،فرنوش  .بررسی و ارزيابی آمادگی الكترونيكی سازمان اسگناد و كتابخانگه ملگی بگراي ايجگاد كتابخانگه ملگی
ديجيتالی  .پايان نامه كارشناسی ارشد  .استاد راهنما  :نرگس نشاط
 .01كهگن  ،فرحنگاز .سگير تحگگول كتگاب و كتابخانگه در عصگگر سگامانيان .پايگان نامگه دكتگگراي تگاريخ  .دانشگگاه پگگداگوژي
تاجيكستان .استاد مشاور :نرگس نشاط
 .00تيمورخانی  ،افسانه  .بررسی تطبيقی استنادهاي وبی و سنتی در پايگاه هاي اسكوپوس  ،گوگل  ،گوگل اسكوالر .پايان
نامه دكتري .دانشگاه آزاد اسالمی  .واحد علوم و تحقيقات  .استاد مشاور  :نرگس نشاط
 .02منجمی ،ليال .مطالعه تطبيقی كتابخانه هاي ملی كودكان و نوجوانان دنيا با كتابخانه ملی به منظور ارائه الگوي بهينه بگه
كتابخانه ملی ايران  .پايان نامه كارشناسی ارشد .استاد راهنما  :نرگس نشاط
 .09محمدي ارسی ،فرزانه  .ارزيابی تطبيقی نرم افزارهاي كتابخانه ديجيتال پارس ليب و پاپيروس از منظر بازيابی اطالعات
 .پايان نامه كارشناسی ارشد .استاد راهنما  :نرگس نشاط
 .05نظري ،آناهيتا .تاثير روند مديريت دانايی بر ميزان بهره وري سازمان اسناد و كتابخانه ملی  .پايان نامه كارشناسی ارشگد
مديريت امور فرهنگی  .واحد علوم تحقيقات  .استاد مشاور :نرگس نشاط
 .03مراديان ،مرضيه  ،ارزيابی كتابخانه ديجيتال كتابخانه ملی با استفاده از مدل كانو .پايان نامه كارشناسگی ارشگد  .دانشگگاه
عالمه طباطبايی  .استاد راهنما :نرگس نشاط
 .06عالمی  ،زهرا .بررسی وضعيت توليدات اعضاي هيات علمی رشته كتابداري و اطالع رسانی در مراكز پژوهشگی ايگران
در سالهاي  .0931 – 0933پايان نامه كارشناسی ارشد .علوم و تحقيقات همدان  .استاد راهنما  :نرگس نشاط

 .07باغی كشتان  ،معصومه .بررسی آثار برون سپاري خدمات كتابداري بر عملكرد بهينه كتابخانه ملی .پايان نامه كارشناسی
ارشد .استاد راهنما  :نرگس نشاط
 .03نظري ،مريم  .امكان سنجی پياده سازي نظام همكگاري بگين كتابخانگه اي در مركگز مگدارك علمگی ايگران  .پايگان نامگه
كارشناسی ارشد .دانشگاه تهران .استاد داور :نرگس نشاط
 .03خندان ،محمد  .بررسی آراء فلسفی رافائگل كگاپورو و لوچيگانو فلوريگدي در كتابگداري و اطگالع رسگانی  .پايگان نامگه
كارشناسی ارشد .دانشگاه تهران  .دانشكده روان شناسی وعلوم تربيتی .استاد داور :نرگس نشاط
 .21صفوي ،زينب  .بررسی امكان پياده سازي نظام  5sدر بخش اطالع رسانی كتابخانه ملی  .پايان نامه كارشناسگی ارشگد.
دانشگاه آزاد اسالمی  .واحد شمال تهران .استاد داور :نرگس نشاط
 .20مهديزاده  .ناصر .بررسی تاثير كتابخانه هاي استان مازندران در ميزان سواد اطالعاتی مراجعگان  .پايگان نامگه كارشناسگی
ارشد .دانشگاه آزاد اسالمی  .واحد شمال تهران -استاد داور :نرگس نشاط
 .22ولی نژادي  ،علی  .طراحی ايجگاد فرااصگطالحنامه در حگوزه پزشگكی سگنتی  .پايگان نامگه كارشناسگی ارشگد كتابگداري
پزشكی .دانشگاه علوم پزشكی ايران  .دانشكده پيراپزشكی :نرگس نشاط .
 .29قياسی ،ميترا  .ميزان استفاده از تفكر انتقادي در توليدات متون فارسی كتابداري و اطالع رسانی  .پايگان نامگه دكتگري.
دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد علوم تحقيقات  .استاد داور :نرگس نشاط.
 .25حيدري ،آزاده  .شناسايی و تحليل اجزا و عوامل موثر در ترويج علم ايران و ارائه سازوكار ملی ترويج علم  .پايان نامه
دكتري .دانشگاه آزاد اسالمی  .واحد علوم و تحقيقات  .استاد داور :نرگس نشاط
 .23آقاياري  ،حسين  .ارزيابی مدارك علمی نمايه شده پژوهشگران پژوهشكده هاي دانشگاه شهيد بهشتی در پايگاه هگاي
استنادي  web of science & Scopus & Google Scholarبا استفاده از شاخص هاي  gو پارامتر  . mپايان نامگه
كارشناسی ارشد  ،دانشگاه شهيد بهشتی  .استاد داور :نرگس نشاط
 .26پاكزاد سرداري  ،حسن  .ارزيابی عناصر خالقيت در وب سايت كتابخانگه ملگی ايگران از ديگدگاه كگاربران  .پايگان نامگه
كارشناسی ارشد .دانشگاه شهيد بهشتی  .استاد داور  :نرگس نشاط
 .27زارعی  ،عاطفه  .فرايند زيست موضوعی مقاالت علوم كتابداري و اطالع رسانی ايران طگی سگال هگاي .0931 – 0931
پايان نامه دكتري .علوم و تحقيقات  .استاد مشاور :نرگس نشاط
 .23كريمی  ،مريم .بررسی ميزان استفاده و آ شنايی كتابداران با خدمات تحويل مدرك در كتابخانگه هگاي تخصصگی شگهر
تهران .پايان نامه كارشناسی ارشد .استاد داور  :نرگس نشاط
 .23نجفقلی نژاد  ،اعظم .بررسی زمينه هاي همكاري كتابخانگه هگا ي ملگی كشگورهاي عضگو اكگو بگا محوريگت افگال و ارائگه
چارچوب عملياتی براي ايجاد مركز اطالع رسانی .پايان نامه دكتري  .علوم و تحقيقات  .استاد داور :نرگس نشاط
 .91موسوي  ،مهيار .بررسی انسجام درون حوزه اي و برون حوزه اي اصطالحات مرجح در دو اصطالحنامه كگالم و فلسگفه
اسالمی  .دانشگاه علوم و تحقيقات  .استاد داور :نرگس نشاط
 .90پورعبادي ،رضا .بررسی منابع كتابخانه عمومی كتابخانه ملی از نظر پراكندگی و گرايش موضوعی  .كارشناسی ارشد.
دانشگاه آزاد .واحد شمال -تهران  ، 0932.استاد مشاور :نرگس نشاط
 .92نادري  ،فاطمه .ارزيابی مديريت راهبردي بر اساس مدل هاي مطرح در كتابخانه هاي كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان  .علوم و تحقيقات  ،استاد راهنما :نرگس نشاط

 .99پيروزي  ،فاطمه .نيازهاي اطالعاتی خبرنگاران و نقش آرشيو شبكه خبر در پاسخگويی به آنها .پايان نامه ارشد .علوم و
تحقيقات :استاد راهنما :نرگس نشاط
 .95صلصالی ،ناصر .ميزان بهره مندي كتابخانه هاي تخصصی ناجا از استانداردهاي كتابخانه هاي تخصصگی  .دانشگگاه آزاد
واحد خمين ،استاد راهنما :نرگس نشاط
 .93زاهدي  ،زهرا .ميزان آمادگی سازمان اسناد و كتابخانه ملی براي تبديل شدن به سازمان يادگيرنده .دانشگگاه آزاد واحگد
تهران شمال  ،استاد راهنما :نرگس نشاط
 .96حسين ،مريم .رابطه سواد اطالعاتی و تفكر انتقادي دانشجويان تحصيالت تكميلگی علگم اطالعگات و دانگش شناسگی در
دانشگاه هاي آزاد اسالمی شهر تهران  .استاد راهنما :نرگس نشاط
 .97مهربان  ،فريبا  .تحليل آينده پژوهی علم در حوزه فناوري نگانو  .دوره دكتگري علگم اطالعگات و دانگش شناسگی .اسگتاد
راهنما :يزدان منصوريان؛ استاد داور :نرگس نشاط
 .93كريمخانی ،كسري  .رابطه رفتار اطالعاتی با ويژگی هاي شخصيتی دانشجويان كتابداري و اطالع رسگانی در دانشگگاه
هاي كشور .كارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی  .علوم تحقيقات تهران  .استاد راهنما.
 .93نادري ،فاطمه .كاربست مدل كالدول و اسپيكنز در مديريت راهبردي كتابخانه هاي كانون پگرورش فكگري كودكگان و
نوجوانان .كارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی  .دانشگاه آزاد تهران -شمال .استاد راهنما .
 .51كريمی چايچی  ،منير .امكان سنجی ارائه مدل حافظه سازمانی به سازمان اسناد و كتابخانه ملی ايگران .كارشناسگی ارشگد
علم اطالعات و دانش شناسی  .دانشگاه آزاد تهران -شمال .استاد راهنما.
 .50نظري ،آناهيتا .ارائه مدل بومی مديريت استراتژيك بر اساس ديدگاه دو وجهی متعادل با پايش كتابخانه ملی  /پايان نامه
دكتراي مديريت فرهنگی ،دانشگاه علوم و تحقيقات  .استاد مشاور
 .52خادميان  ،مهدي  .امكان جايگزينی يا تكميل سرعنوان هاي موضوعی كتابخانه كنگره با برچسب هاي اجتماعی
اليبرري ثينگ ،دوره دكتري دانشگاه شهيد چمران اهواز ،استاد داور0933 ،
 .59زرداري  ،سولماز  ،مهندسی هستی نگاري علم اطالعات و دانش شناسی بر اساس دائرۃالمعارف كتابداري و اطالع
رسانی ،دوره دكتري دانشگاه شهيد چمران اهواز  ،استاد داور0933 ،
 .55دانشگاه شهيد چمران اهواز0933 ،
 .53آبادي ،طاهره .

دانشگاه الزهرا ،0933 ،استاد داور خارجی

 .56رحيم قاسمی  .مطالعه تطبيقی واسپاري در كتابخانه هاي ملی برتر جهان  .دانشگاه خوارزمی  .دوره دكترا  ،استاد راهنما،
– 0937
 .57الهام الوانكار  .تدوين استراتژي محتواي وب  .دوره دكتري  .دانشگاه تهران  ،استاد مشاور – 0937


دوره های آموزشي

 .0روش هاي استناددهی به مقاالت و اسناد و مدارك .برگزاركننده :آرموك  ،با همكاري انجمن كتابداري و
اطالع رسانی ايران
 .2اخالق حرفه اي  ،برگزاركننده  :سازمان اسناد و كتابخانه ملی  ،تيرماه 0937
 .9اخالق در پژوهش  .برگزار كننده  :انجمن كتابداري و اطالع رسانی ايران 36/3/21 ،

 .5اصول تعليم و تربيت .برگزار كننده :سازمان اسناد و كتابخانه ملی ،تيرماه 0937
 .3تاريخ تمدن  .برگزار كننده :سازمان اسناد و كتابخانه ملی ،تيرماه 0937
 .6آشنايی با حقوق شهروندي :برگزار كننده :سازمان اسناد و كتابخانه ملی
 .7آشنايی با قابليت هاي پژوهشی نرم افزار مورائه  :پژوهشكده اسناد 0937 ،
 .3روش هاي داوري علمی مقاالت .برگزار كننده :سازمان اسناد و كتابخانه ملی
 .3دانشنامه نگاري در سازمان اسناد و كتابخانه ملی 0937 ،

ه .سوابق اجرايي و مسئولیت های علمي
 .1سرگروه فهرستنويسی  .مركز خدمات فنی كتابخانه ملی ايران 0976 -0975 ،
 .2قائم مقام سرپرست دايره المعارف كتابداری و اطالع رساني  ،معاونت پژوهشی كتابخانه ملی ايران0930 -0973 ،
 .3مشاور علمي و ويراستار همکار دايره المعارف كتابداری و اطالع رساني  ،كتابخانه ملی ايران ،0930 -0973 ،
ج0.
 .4فهرست نويس كتابهاي التين ايرانشناسی ،كتابخانه ملی 0939 - 0930 ،
 .5كارشناس مسئول فيپا 0935 – 0930 ،
 .6استاديار 0936 -0932 ،
 .7عضو كمیته منتخب و ترفیعات اعضای هیأت علمي سازمان اسناد و كتابخانه ملی 31 -73 ،و 35-32؛  -37تا
كنون
 .8دبیر و عضو شورای عالي پژوهش سازمان اسناد و كتابخانه ملی  0933 -0935؛ . 0939 ،0932 ،0930 -0937
 .9پذيرفته شدن در دوره فرادكتري ( پست دكتري ) دانشگاه تهران  ،دانشكده روان شناسی و علوم تربيتی  ،گروه اطالع
رسانی .0935 ،
 .11ريیس گروه پژوهشهای توسعه ای علم اطالعات و دانششناسي  ،سازمان اسناد و كتابخانه ملی  ،ارديبهشت
36 -0935؛ رئيس گروه پژوهش هاي سازماندهی و مديريت اطالعات؛ 0933
 .11دبیر اجرايي پايگاه مطالعات ايرانشناسي  .بنياد ايرانشناسی .0936 – 0976 ،
 .12ويراستار علمي مجله روانشناسی و علوم تربيتی  .دانشگاه تهران .0937 – 0932 ،
 .13مشاور علمی مجله روانشناسی و علوم تربيتی دانشگاه تهران .0937 -0932 ،
 .14ويراستار علمي مجله كتابداري .دانشگاه تهران  ،كتابخانه مركزي .0937 -0932 ،
 .15سردبیر مجله اطالع شناسی؛  ( 0931 -0932علمی – پژوهشی)
 .16عضو هيات تحريريه مجله اطالع شناسی؛ .0931 -0932
 .17عضو هيات تحريريه مجله دانش شناسی ؛  _0933تاكنون ( علمی – پژوهشی)
 .18مدير گروه ارتباطات علمی در دانشنامه ايران  .سازمان ارتباطات اسالمی 0939 ،
 .19عضو كميته علمی واژه گزينی تخصصی فرهنگستان زبان و ادب فارسي  -0939 ،تا كنون
 .21عضو گروه پژوهشی رسانه كتاب  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات؛ 0939
 .21عضو گروه كتابشناسی و نسخه شناسی :دومين همايش ملی ايرانشناسی 0939 ،
 .22عضو كميته علمی سومين همايش ملی ايرانشناسی :گروه كتابشناسی و نسخه شناسی 0936 ،

 .23دانشيار (علم اطالعات و دانششناسی)0936 ،
 .24عضو كارگروه مديريت محتوای ديجیتالي در حافظه رقومی ملی ( حرم )  ،سازمان اسناد و كتابخانه ملی  ،مرداد
0933 – 0937
 .25عضو كميته تخصصی فناوري اطالعات و اطالع رسانی .جشنواره بین المللي فارابي  :دومين0937 ،
 .26عضو هيات تحريريه مجله اطالعات و فناوري – 0937 ،
 .27عضو هيات داوران همايش آرشيوهاي ديداري :نخستين :صدا و سيماي جمهوري اسالمی 0937 ،
 .28عضو كميته علمی نخستين همايش سراسري نرم افزارهاي كتابخانه هاي ديجيتالی  ،تهران  :هتل سيمرغ :بهمن 0937
 .29عضو كميته علمی جشنواره پژوهش  :سازمان اسناد و كتابخانه ملی  – 0937 ،تا كنون
 .31عضو هيات داوران نخستين جشنواره برترين هاي كتابداري و اطالع رسانی ؛ 0937
 .31عضو كميته علمی نخستين همايش اتحاديه انجمن هاي علمی دانشجويی ادكا  :آذر 0936
 .32عضو كميته علمی همايش منطقه اي وب سايت هاي كتابخانه هاي دانشگاهی .بابل :انجمن كتابداري ايران ( شاخه
مازندران).0933 :
 .33دبیر علمي همايش مطالعات میان رشتهای كتابداری و اطالع رساني  .شيراز  :اتحاديه انجمن هاي دانشجويی (
ادكا) با همكاري دانشگاه شيراز  3 :و  6خرداد 0933
 .34عضو كميته علمی جشنواره بینالمللي فارابي :چهارمين ( ويژه تحقيقات علوم انسانی و اسالمی)  ،گروه فناوري
اطالعات  ،اطالع رسانی  ،و كتابداري ،تابستان 0933
 .35عضو شوراي عالی آموزش و پژوهش سازمان اسناد و كتابخانه ملی 0933-0933 ،
 .36عضو كميته علمی تدوين سند راهبردي آموزش در سازمان اسناد و كتابخانه ملی 0931 - 0933 ،
 .37عضو كميته ملی سواد اطالعاتی و خواندن .وزارت علوم تحقيقات و فناوري :پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی
ايران( 0933 ،اعضاي كميته :دكتر فريبرز خسروي؛ دكتر نرگس نشاط؛ دكتر سعيد رضايی شريف آبادي)

 .38عضو كميته علمی جشنواره فارابي :گروه فناوری اطالعات  .تير  .0930و دوره هاي متفاوت
 .39عضو دفتر مديريت استراتژيک سازمان اسناد و كتابخانه ملي ،زمستان  – 0931تابستان .0930
 .41عضو كميته علمی همايش تفكر انتقادي  .دانشگاه آزاد اسالمی بابل .آبان .0930
 .41عضو كميته علمی همايش ملی مديريت محتواي وب  .سازمان اسناد و كتابخانه ملی ،زمستان .0930
 .42عضو هيات تحريريه مجله كتابداري و نسخه شناسی ،دانشگاه امام رضا – مشهد ( )-0931
 .43عضو نخستين كنفرانس بينالمللی سردبيران نشريات پژوهشی كشورهاي اسالمی ( شيراز-2 : UNESCO & ISC :
 9آبان .)0930
 .44عضو هيات داوران جشنواره پژوهشهاي برتر كتابخانه ملی 0930 ،؛ 0932؛ 0939
 .45عضو هيات داوران جشنواره پايان نامه هاي برتر اتحاديه انجمن هاي دانشجويی ادكا؛ 0932
 .46ويراستار محتوايی مقاالت فصلنامه مطالعات ملی كتابداري و سازماندهی اطالعات 0937 - 0939 ،
 .47عضو كميته ملی استانداردهاي كتابخانه اي  .سازمان اسناد و كتابخانه ملی0933 ،
 .48عضو كميته علمی اولين كنفرانس بين المللی بازيابی تعاملی اطالعات  ،پرديس دانشگاه تهران ،كيش ،اسفند 0933
 .49عضو كميته علمی دومين كنگره ملی كتابداران واطالع رسانان .تهران  :انجمن علمی كتابداي و اطالع رسانی ايران،
0933

 .51عضو كميته علمی همايش ملی بازيابی تعاملی اطالعات  .كيش  ،پرديس دانشگاه تهران0933 ،
 .51عضو كميته علمی همايش علم سنجی – اصفهان  :دانشگاه اصفهان 0933 ،
 .52عضو كميته علمی همايش مديريت داده هاي عظيم در علم اطالعات و دانش شناسی – بابل  :دانشگاه بابل با همكاري
انجمن كتابداري شاخه بابل 0933 ،
 .53طراح سوال آزمون هاي سراسري دوره دكترا و كارشناسی ارشد ( سازمان سنجش آموزش كشور)
 .54طراح سوال آزمون هاي سراسري دوره كارشناسی ارشد ( دانشگاه آزاد اسالمی )
 .55عضو كميته علمی همايش دهمين همايش ادكا ،دانشگاه شهيد بهشتی 0936 ،
 .56سردبير و تحريريه فصلنامه مطالعات ملی كتابداري و سازماندهی اطالعات 0937 -0939 ،
 .57عضو شوراي سياستگذاري ادكا ( اتحاديه انجمن هاي علمی دانشجويان كتابداري ايران) -0937 ،
 .58عضو كميته غنی سازي منابع  ،سازمان اسناد و كتابخانه ملی  ،نيمه دوم -0936
 .59عضو كميته سند تحول  ،سازمان اسناد و كتابخانه ملی  ،ديماه -0937
 .61عضو كميته علمی همايش ملی بازيابی تعاملی اطالعات  .تهران  :مركز پژوهش هاي صنعتی .0933 ،
 .61عضو كميته منتخب و ترفيعات سازمان اسناد و كتابخانه ملی -0937 ،
 .62عضو تحريريه مجله علمی پژوهشی گنجينه اسناد .0933 ،
 .63عضو كميته بهينه سازي منابع كتابخانه ملی-0937 ،

و .جوايز و تقديرها
 .1پژوهشگر برتر وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری و دريافت لوح تقدير و جايزه ويژه  .زمستان 0933
 .2لوح تقدير كتاب سال جمهوری اسالمي براي دايره المعارف كتابداري و اطالع رسانی  ،وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی 0936 ،
 .3لوح تقدير كتاب سال دانشگاهي  ،براي كتاب درسی نظام هاي همكاري بين كتابخانه اي 0973 ،
 .4لوح تقدير رتبه اول دوره فوق لیسانس 0973. ،
 .1رتبه اول آزمون دكترای علوم اطالع رساني .0977 ،
 .6رتبه اول فارغ التحصیالن دوره دكتری .0930 ،
 .7نويسنده برگزيده جشنواره مقاالت اسالمي دايره المعارفها ،براي مقاله دايره المعارف نگاري در جهان اسالم.
تهران  :وزارت ارشاد با همكاري خانه پژوهش قم .0939 ،
 .8لوح تقدير جشنواره كتاب فصل براي كتاب از اطالعات تا كوانتوم ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  ،خانه كتاب،
.0936
 .9پژوهشگر برتر .جشنواره ملي پژوهش  .سازمان اسناد و كتابخانه م لی 0933،
 .11لوح تقدير برگزاري نخستين نمايشگاه كتاب دانشگاهی  .دانشگاه آزاد اسالمی 0963 ،
 .11لوح تقدير شوراي كتاب كودك  ،نخستين شهركتاب كودك  ،حسينيه ارشاد.0963 ،
 .12تنديس سپاس پارس آذرخش در همايش نرم افزاري كتابخانه هاي ديجيتالی 0937 ،
 .13تنديس سپاس جشنواره بین المللي فارابي :دومين ( يونسكو؛ وزارت علوم و فناوري ،پژوهشكده مطالعات فرهنگی و
اجتماعی  7 ،دي .0937
 .14لوح تقدير پژوهشي  .معاونت پژوهش و فناوري سازمان اسناد و كتابخانه ملی 0937 ،

 .11لوح تقدير انجمن كتابداری ايران  ،بهار .0933
 .16تنديس سپاس اتحاديه انجمن های دانشجويي  ،تابستان .0933
 .17لوح تقدير اداره كل پژوهش و آموزش كتابخانه ملي. 0931 ،
 .18پژوهشگر برتر  .جشنواره ملي پژوهش  .معاونت پژوهش و فناوري ،كتابخانه ملی .0931 ،
 .19لوح سپاس رياست سازمان اسناد و كتابخانه ملي از هيات تحريريه نشريه مطالعات ملی كتابداري و سازماندهی
اطالعات .0931 ،
 .21لوح سپاس همايش ملی مديريت محتواي وب :نخستين  ،اسفند .0930
 .21لوح تقدير نشريات برتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ( نشريه مطالعات ملی كتابداري و سازماندهی اطالعات).
 .22پژوهشگر برتر  .جشنواره ملي پژوهش  .سازمان اسناد و كتابخانه ملی 0937 ،
 .23تقديرنامه مديركل دفتر برنامه ريزي و نظارت سازمان اسناد و كتابخانه ملی0937 ،

