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تخصص:
خدمات فناوري هاي کتابخانه اي (همکاري و مشاوره با کتابخانه ها و
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پروژههاي پژوهشي :
 .1بررسي امکان حذف عمليات نرماله کر دن قبل از سخت گرداني و تمپرکردن ،از خط عمليات حرارتي قطعات آهنگري گرم
شده .اينترشيپ  ،13 - 18،دانشگاه فردوسي ،شرکت آهنگري پارت سازان.
 .2رسم نمودارهاي خستگي فوالد  6408با عمليات حرارتي کوئنچ ،تمپرکردن با و بدون نرماله کردن .پايان نامه کارشناسي،
 ،6711دانشگاه فردوسي .
 .3اثر بررسي نسبت طول به قطر الياف کربن برروي چقرمگي شکست کامپوزيت آلومينيوم ،پايان نامه کارشناسي ارشد،6710 ،
حامد ناجي و همکاران.
 .0احد ضابط  ,حسين حيدري  ,جواد برادران ،مقايسه آماري عمر خستگي فوالد  CK45آهنگريشده در شرايط نرماله ،کوئنچ
و تمپرشده با شرايط کوئنچ و تمپرشده ،مهندسي متالورژي و مواد ,دوره ( ,)16شماره ( ,)1سال ), 6711صفحات ()81-03
 .8پروژه ي مطالعاتي " مواد و فرآيندهاي پروانه هاي دريايي" -شرکت توس دريا13١١-
 .6مقاله " شبکه هاي اجتماعي موبايلي ،کتابداران و کتابخانه ها :مورد کاوي گروه  Librarians 2.0در تلگرام" -هشتمين
همايش ملي ادکا -رسانههاي اجتماعي در مراکز اطالع رساني -آبان ماه 10
 .7راه اندازي مجله ي کتابدار 6710- 1,4
 .١راه اندازي تيم ترجمه ي گروه کتابداران 6718- 1,4
 .9همکاري در ترجمه کتاب “راهنماي مديريت منابع الکترونيکي در کتابخانه ها”

پروژه هاي فناوري-تجاري (گروه فناوري تالش وتوسعه):
 .1بومي سازي استخراج طال از زباله هاي الکترونيکي  ٨٣١9 -تا 0991

 .2بومي سازي استخراج نقره از زباله هاي الکترونيکي  ٨٣١9 -تا 0991

 .3بومي سازي استخراج مس از زباله هاي الکترونيکي  ٨٣١9 -تا 0991

 .4بومي سازي استخراج آلياژ لحيم از زباله هاي الکترونيکي  ٨٣١9 -تا 0991

 .5بومي سازي دستگاه ويژه برش  CRTبراي خط بازيافت زباله هاي الکترونيکي  ٨٣١9 -تا 0991

 .6توليد فناوري ساخت دستگاه اسکنر جهت اسکن فيلمهاي جوش تست راديوگرافي شرکت گاز به
سفارش شرکت نهامين پردازان آسيا 0991-0991

 .7بومي سازي دانش استخراج آنتيموان از سنگ معدن و توليد شمش - %99سال  0990تاکنون

 .8سامانه هاي || YaRAB.yabesh.ir || YETL.yabesh.ir || YSE.yabesh.ir || pq.yabesh.ir
MAGZ.yabesh.ir

 .9استارتاپ بازارچه کتابداري ( bokoo.irبُکو؛ پرنده کتاب)

 .01راه اندازي  dspaceبصورت زبان فارسيpersiandspace.ir

 .11راه اندازي استارت آپ نگاشت و سامانه ي علم سنجي negasht.net

 .12راه اندازي استارت آپ "علم کادو" ( Sciencegift.irنسخه ي تکامل يافته ي بُکو)

فعاليت هاي اجرايي (قبل از دانشگاه) :


ابتدايي  :کسب وکار خانگي (توليدي پوشاک)



ابتدايي  :کسب افتخارات در رشته هاي مختلف فرهنگي و قرآني



راهنمايي :کتابدار افتخاري کتابخانه ي عمومي مشهد31-30



راهنمايي  :انجام بيش از  6444عنوان صحافي کتاب براي کتابخانه ي عمومي مشهد



راهنمايي  :مسئول کتابخانه و عضو هالل احمر مدرسه



راهنمايي  :مسئول فروشگاه تعاوني مدرسه



دبيرستان  :برگزاري فوق برنامه هاي متنوع و کسب افتخارات در رشته هاي مختلف فرهنگي و قرآني



دبيرستان  :عضو و مسئول انجمن اسالمي دبيرستان



دبيرستان  :راه اندازي کتابخانه ي فرهنگي مسجد



دبيرستان  :مهارت هاي جوشکاري و ماشين سازي در کارگاه هاي صنعتي

فعاليت هاي اجرايي (دانشگاه) :
 .6همکار دانشجويي دفتر اينترنشيپ  ٬دفتر ارتباط با جامعه ٬دفتر مديريت کارآفريني و مالکيت فکري و دفتر هسته
کارآفريني دانشگاه فردوسي مشهد 6717.تا 6714
 .1برگزاري همايش هاي متعدد در زمينه هاي کارآفريني ،مهارت ها و  ...در دانشکده هاي مختلف دانشگاه
 .7برگزاري نمايشگاه هاي اينترنشيپ و نمايشگاه هاي کارآفريني در دانشگاه
 .0تأسيس کانون تالش و توسعه  -دانشگاه فردوسي  -دانشکده مهندسي 10-17
 .8مسئوليت اتاق رايانه دانشجويي دانشکده مهندسي  -دانشگاه فردوسي 6717
 .1عضو هيئت مؤسس شركت فناوران فردا -به شماره ثبت10711
 .3عضو هيئت مؤسس و مدير عامل شرکت داده پردازي تالش و توسعه به شماره ثبت ( 18441از سال )6710
 .1برگزاري سمينار هاي مختلف فرصت هاي شغلي در رشته هاي جغرافيا ،تاريخ ،علوم اجتماعي ،زبان هاي خارجي -دفتر
کارآفريني دانشگاه فردوسي مشهد -پائيز 13١١
 .1همکار تائيد ثبت اختراع در حوزه ي مهندسي مواد (1مورد) -دفتر مالکيت هاي فکري دانشگاه فردوسي مشهد 6711-
 .64برپايي نمايشگاه همايش دهمين سال اجراي طرح اينترنشيپ دانشگاه فردوسي مشهد -تيرماه 13١9
 .66همکاري در برگزاري همايش کيفيت  -انجمن علمي صنايع 6711 -
 .61عضو هيئت امناي مرکز رشد فناوري  -دانشگاه فردوسي 6711 -
 .67طراحي آشنايي با مهندسي مواد بصورت در محل( )in-situدر هنگام انتخاب رشته دانش آموزان براي کنکور – انجمن
علمي مهندسي مواد ومتالورژي – دانشگاه فردوسي مشهد6710 -
 .60نماينده ي مديريت هسته کارآفريني در راه اندازي و راهبري اولين مرکز رشد فناوري دانشکده مهندسي – دانشگاه
فردوسي مشهد –  6710تا 6711

سمينارها و کارگاه هاي برگزار شده (يابش)
 .6برگزاري کارگاه آموزشي سخنراني حرفه اي 6710
 .1برگزاري کارگاه آموزشي خالقيت در کارآفريني 6718
 .7آموزش درس مفاهيم و تعاريف کارآفريني -شرکت فناوران فردا -زمستان 6711
 .0آموزش جستجوي اينترنت حرفه اي مبتني بر سواد اطالعاتي قرن 1 -16دوره -تابستان6713
 .8سخنراني مقدماتي سمينار همايش فرصت هاي شغلي در مهندسي مواد – دانشگاه فردوسي مشهد – دانشکده مهندسي6711 -
 .1کارگاه هاي يابش مقاالت تخصصي و  – ISIبيش از  644مورد در دانشگاه هاي فردوسي مشهد ،پيام نور قوچان ،صنعتي بيرجند ،دانشگاه
گيالن و موسسه آموزش عالي خراسان
 .3کارگاه هاي ابزارهاي پژوهشي گوگل – بيش از  14مورد در دانشگاه هاي فردوسي مشهد ،صنعتي بيرجند ،دانشگاه گيالن
 .1سخنران کارگاه تجاري سازي فناوري  -کارآفريني دانشگاه فردوسي مشهد -بهار 13١9
 .1مدرس کارآفريني به دعوت دفتر کارآفريني دانشگاه فردوسي – بيش از  18مورد
 .64سخنران کارگاه تجاري سازي فناوري  -همايش دهمين سال اجراي طرح اينترنشيپ دانشگاه فردوسي مشهد -تيرماه 13١9
 .66سخنران سمينار Paper or Patent؟  -به سفارش دفتر کارآفريني و مالکيت فکري دانشگاه فردوسي مشهد  -دانشکده مهندسي –
آبان ماه 11
 .61کارگاه کاربردهاي پژوهشي گوگل و ابزارهاي حرفه اي آن – ويژه کتابداران وکارکنان معاونت پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد -
کتابخانه مرکزي
 .67سمينار تجاري سازي فناوري  -گردهمايي دبيران انجمن هاي علمي دانشکده هاي مهندسي سراسر کشور  -به سفارش دفتر کارآفريني
و مالکيت فکري دانشگاه فردوسي مشهد  -دانشکده ادبيات
 .60سمينار" خلق ثروت؛ مهارت هايي براي شروع کسب وکار " -به سفارش دفتر کارآفريني و مالکيت فکري دانشگاه فردوسي مشهد – بيش
از  14مورد
 .68کارگاه آموزشي يابش مقاالت تخصصي و  ISIبراي انجمن هاي علمي مهندسي شيمي ،زيست شناسي ،رياضي ،فيزيک  -دانشگاه
فردوسي مشهد6716-6711 -
 .61سخنران "تجربيات کارآفريني" براي مسئوالن دفاتر کارآفريني دانشگاه هاي شرق کشور
 .63کارگاه آموزشي مهارت هاي جستجوي حرفه اي براي کتابداران دانشگاه هاي غيرانتفاعي مشهد 6711
 .61سمينار  84مهارت حرفه اي براي کتابداران ،کتابدار  – 1,4کتابخانه ي مرکزي دانشگاه فردوسي مشهد 6711
 .61سمينار" خلق ثروت؛ مهارت هايي براي شروع کسب وکار "  -پيام نور قوچان ،دانشگاه نيشابور ،دانشگاه گيالن
 .14کارگاه جستجو و ثبت پتنت براي اساتيد دانشگاه فردوسي مشهد  6714و 6716
 1 .16کارگاه آموزشي يابش و کارآفريني دانشگاه گيالن 6711-
 .11سمينار  84مهارت حرفه اي براي کتابداران ،کتابدار  – 1,4کتابخانه ي شرکت موننکو -ويژه کتابداران تخصصي کتابخانه هاي تهران –
شهريور ماه 6717
 .17سمينار"  – "A Google A day Challengesدانشگاه صنعتي بيرجند -انجمن مهندسي مکانيک -ابان 6717
 .10سمينار  84مهارت حرفه اي براي کتابداران ،کتابدار  – 1,4کتابخانه ي مرکزي دانشگاه شهيد بهشتي اردي بهشت ماه 6710
 " .18هک و امنيت براي کتابخانه ها" همايش ملي ايمني در کتابخانه ها -اردي بهشت 10
 .11هک و امنيت براي کتابخانه ها" کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي – خرداد ماه 6710

 .27برگزاري دو کارگاه جانبي  -هشتمين همايش ملي ادکا -رسانههاي اجتماعي در مراکز اطالع رساني -آبان ماه 10
 .11برگزاري کارگاه بوم جستجو -روش هاي جستجوي منابع اطالعاتي -دانشجويان ارشد –معاونت پژوهشي – دانشگاه نفت آبادان-17-
تاکنون (هر ترم تحصيلي)
 .11سمينار بوم جستجو ويژه کارشناسان و کتابداران وزارت نيرو-کتابخانه وزارت نيرو-آبان  10و آبان ماه 18
 .74ارائه ي علمي #کارآفريني_کتابخانه؛ کتابخانه بنگاه اقتصادي ”در “مبحث علم اطالعات و اقتصاد کتابخانه” -همراه با استاد بزرگوار
جناب آقاي دکتر نوروزي – حسينه ارشاد -سلسله نشست هاي علم اطالعات و دانش شناسي -آبان 10

 .76سمينار کتابدار  – 1,4کتابخانه مرکزي شرکت مناطق نفت خيز -اهواز-آذرماه 10
 .71سمينار "وب  1فراروي کتابداران" -کتابخانه مرکزي دانشگاه فردوسي مشهد – دي ماه 10
 .77کارگاه آموزشي  1روزه کتابدار  -1,4کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور –اهواز -بهمن ماه 10
 .70هک و امنيت براي کتابخانه ها" انجمن کتابداري خراسان – اسفندماه 6710
 .78سخنراني "خالقيت ،خالقيت ميآورد" – مجمع ساليانه انجمن کتابداري خراسان – اردي بهشت 6718
 .71سمينار کتابدار  – 1,4کتابخانه ملي ايران -تهران-تيرماه 18
 .73برگزاري "ليب استارت آپ!" (راه اندازي کسب و کارهاي کتابداري و علم اطالعات) – با همکاري دانشگاه شهيد بهشتي ،ادکا و
يابش – تيرماه  18و آبان ماه 18
 .71طراحي و اجراي خدمات کتابخانه اي ترويج خواندن – نهاد کتابخانه هاي عمومي ايران -مدرسه ي تابستاني خواندن در مشهد-
شهريور 6718
 .71سمينار بوم جستجو ويژه کارشناسان و کتابداران سازمان آب و برق خوزستان-اهواز-آبان 18
 .04سمينار کتابدار  – 1,4کتابخانه مرکزي اهواز  -اهواز  -آبان 18
 .06سمينار کتابدار  – 1,4کتابخانه مرکزي دانشگاه فردوسي  -مشهد -آذرماه 18
 .01سمينار پژوهشگر  - 7کتابخانه ملي ايران -تهران-دي ماه 18
 .07کارگاه آموزشي  1روزه کتابدار  -1,4کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور –اهواز -بهمن ماه 18
 .00سمينار کتابدار  – 1,4کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشگی بيرجند  -بيرجند -اسفندماه 18
 .08کارگاه آموزشي  1روزه کتابدار  -1,4کتابخانه مرکزي شرکت نفتخيز جنوب –اهواز -فروردين ماه 11
 .01کارگاه آموزشي  7روزه کتابدار  -1,4کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکي مشهد –مشهد -تيرماه ماه 11
 .03سمينار آموزشي جعبه ابزار پژوهشگران – کتابخانه ملي ايران  61-دي ماه 6711
 .01سمينار آموزشي علم سنجي ،پايگاه ها و شاخص ها – جشنواره پويش دانشگاه فرهنگيان -مشهد  17دي ماه 6711
 .01سمينار آموزشي علم سنجي ،پايگاه ها و شاخص ها – دانشگاه شهيد مدني آذربايجان -تبريز  1اسفند ماه 6711
 .84سمينار کتابدار  -1,4کتابخانه مرکزي دانشگاه تبريز 7 -اسفند ماه 6711
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