مشخصات فردی
ًام ٍ ًام خاًَادگی :هزین اصغزسادُ
تحصیالت  :کارؽٌاعی ارؽذ ػلن اطالػات ٍ داًؼ ؽٌاعی
عوت  :کارؽٌاط هطثَػات
پغت الکتزًٍیکm.asgharzadeh2011@gmail.com :
تلفي 33333353-8668 :
تحصیالت
لیسانس :علوم کتابذاری و اطالع رسانی از دانطگاه فردوسی هطهذ
کارضناسی ارضذ :علن اطالعات و دانص ضناسی از دانطگاه پیام نور هطهذ
مهارت ها
 فهرستنویسی
 تسلط بر کاوش و جستجو در اینترنت و بانک های اطالعاتی
 ههارتهای هفت گانه ICDL
 نرم افسارهای کتابخانه ای
 ضرکت در کنفرانس تخصصی سازهانهای دانص بنیاى
 برگساری کارگاه آهوزضی" آضنایی با روش های جستجو در اینترنت" در هذرسه عالی ضهیذ هطهری
خواهراى
 تهیه فهرست سایت های اطالعاتی به تفکیک هوضوعی
 نوایه سازی هجالت کتابخانه
 ضرکت در هوایص اخالق حرفه ای در کتابخانه ها و هراکس اطالع رسانی و سایر هوایص های تخصصی

 کسب رتبه برتر کتابذار نوونه در سال 88
علمی
 ػضَ اًجوي کتاتذاراى ایزاى
 ػضَ اًجوي کتاتذاراى ؽاخِ خزاعاى
 کغة اخذ هذرک ICDL International Computer Driving licence
ّ وکاری در کتاب راٌّوای هٌاتغ هزجغ فارعی جلذ اٍل ٍ جلذ دٍم
 ؽزکت در ّوایؼ ّا ٍ کٌفزاًظ ّا ٍ کارگاُ ّای تخصصی
( )1پضٍّؼ در هحیط ٍب
( )3هذیزیت خالق در کتاتخاًِ ّا ٍ هزاکش اطالع رعاًی
( )3دادُ ّای پیًَذی؛ هفاّین ٍ اعتاًذاردّا
( )4تزجوِ هتَى تخصصی
( )5اعتفادُ اس هذل تؼالی عاسهاًی ) (EFQMدر کتاتخاًِ ّا ٍ هزاکش اطالع رعاًی
( )6آؽٌایی تا ًزم افشار پضٍّیار
( )7پضٍّؼ عَاد اطالػاتی تا هؼزفی رٍیکزدی اًقالتی تزای تثییي ،طزاحی ٍ اجزای عَاد
اطالػاتی
( )8تارکذیٌگ هٌاتغ ٍ تجْیشات کتاتخاًِ تِ عیغتوْای اهٌیتی اتَهاتیک
( )9طزاحی ٍ راُ اًذاسی ٍب عایت
()11

آییي ًگارػ هقالِ ػلوی تِ ستاى اًگلیغی

()11

هذیزیت هٌاتغ اًغاًی در کتاتخاًِ ّای ػصز داًؼ

()13

فْزعتٌَیغی هٌاتغ ایٌتزًتی

()13

اخالق حزفِ ای کتاتذاری ٍ اطالع رعاًی

()14

پایگاُ ّای دعتزعی آساد :آؽٌایی ،جغتجَ ٍ هقالِ یاتی

()15

جغتجَّای فَق پیؾزفتِ در هَتَرّای کاٍػ

()16

ؽیَُ ًگارػ ٍ اًتؾار هقالِ ّای ػلوی – پضٍّؾی

()17

ّوایؼ هلی کتاتخاًِ ٍ هزدم

()18

کتاتخاًِ دیجیتال هغاجذ

()19

راّکارّا ٍ رٍػ ّای خذهات تخصصی ٍ ؽخصی عاسی ؽذُ در کتاتخاًِ ّا ٍ

هزاکش اطالع رعاًی
()31

عاسهاًذّی اؽیای هحتَایی کتاتخاًِ ّای دیجیتالی

()31

آؽٌایی تا هفاّین ٍ فٌَى ٍب عٌجی

()33

تاهلی تز اعتاًذاردّای آرؽیَی  :تاًظزی تز ًزم افشارّای آرؽیَی داخلی ٍ

خارجی
()33

آؽٌایی تا هفاّین ،عاختار ٍ ًحَُ ایجاد کتاتخاًِ ّای دیجیتال

()34

فٌَى طزاحی ٍ راُ اًذاسی ٍب عایت تا اعتفادُ اس ًزم افشارّای هذیزیت هحتَا

()35

رٍیکزدّای ًَیي در عاسهاًذّی اطالػات

()36

طزاحی ٍ اجزای پزعؾٌاهِ ّای الکتزًٍیکی

()37

ؽیَُ ّای دعتزعی تِ داًؼ رایگاى در ٍب

()38

آؽٌایی تا پایگاُ ّای اطالػاتی )(ISI

()39

هذیزیت کتاتخاًِ ّا ٍ هزاکش اطالع رعاًی

()31

هذیزیت تغییز در کتاتخاًِ ّا ٍ هزاکش اطالع رعاًی

()31

آؽٌایی تا هفاّین ٍ اعتاًذاردّای ًَیي عاسهاًذّی اطالػات

()33

آهَسػ الکتزًٍیکی کتاتذاری ػوَهی کتاتخاًِ هلی

()33

اتشارّای پضٍّؾی دیجیتال 3ٍ1

()34

آؽٌایی تا پایگاُ ّای اطالػاتی ٍ ؽیَُ ّای هقالِ یاتی در آًْا

سابقه کار
ّ وکاری در کتاتخاًِ داًؾکذُ کؾاٍرسی داًؾگاُ فزدٍعی
ّ وکاری در پزٍصُ کتاتؾٌاعی کتة هزجغ کتاتخاًِ آعتاى قذط
 کتاتذار هذرعِ راٌّوایی غیزاًتفاػی ًَر
 فْزعتٌَیغی کتاتخاًِ حغٌیِ آیت اهلل طثغی حائزی
 فْزعتٌَیغی هذرعِ ػصوتیِ حَسُ ػلویِ خَاّزاى
ّ وکاری در کتاتخاًِ داًؾکذُ ػلَم تزتیتی ٍ رٍاًؾٌاعی داًؾگاُ فزدٍعی
ّ وکاری تا کتاتخاًِ کاًَى پزٍرؽی فکزی
ّ وکاری تا کتاتخاًِ دفتز اس عال 1378تا کٌَى

