
  

     

 یفردو اطالعات مشخصات 

 صدیقه شوشه ریزخانوادگی: و نام نام 

 22/3/5331: تاریخ تولد 

 تهران محل تولد:

 متاهل وضعیت تاهل:

 مربی مرتبه علمی :

 عکاسی گروه :

  تلفن داخلی:

 shoosheriz@yahoo.com : پست الکترونیک

 درج عکس الزامیست.

 

  

 مدارج تحصیلی

  
 الف( تحصیالت دانشگاهی: 

  
دانشگاه آزاد واحد تهران محل تحصیل  کتابداری و علوم اطالع رسانی فوق لیسانس، رشته تحصیلی  -

 5331، تاریخ اخذ: شمال

 

 دوره های آموزشی گذرانده : 

 ها شبکه با آشنایی و کامپیوتر -

 اینترنت -

 Silverplatter, ISI, Dialog. Proquestاطالعاتی پایگاه با آشنایی -

 پیشرفته تحقیق روش -

 الکترونیکی اطالعات منابع با آشنایی -

 زنان مدیریت اجرایی موانع بررسی -

 EBSCO اطالعاتی پایگاههای از وری بهره -



 5 سطح ارزشی -

 ها موزه و رسانی اطالع مراکز ها، کتابخانه در اطالعاتی سواد توسعه و کنندگان استفاده آموزش -

 مرجع کتابدار و اینترنت -

 الکترونیك پژوهش -

 اجتماعی های آسیب -

 وب در اطالعات پنهانی تئوری و پنهان وب پدیده با آشنایی -

 اداری نگارش آئین و اتوماسیون -

 فردی اخالق -

 کیفی پژوهشهای مبانی و اصول با آشنایی -

 KLibrary Training Courseاطالعاتی پایگاه با آشنایی -

 آی.اس.آی های مجله در علمی های مقاله چاپ و تولید های شیوه با آشنایی -

 نامه پایان نگارش و تدوین های مهارت با آشنایی -

 ها کتابخانه خدمات کیفیت ارزیابی -

 دانشگاهی های کتابخانه برابر در ملی کتابخانه وظیفه و نقش بررسی -

 اینترنت در اطالعات به دستیابی و جستجو -

  کتابخانه جامع سیستم های سیستم زیر راهبری -

 I.S.I علمی پایگاه آموزشی سمینار -

 اطالعاتی منابع به دستیابی و شناسایی -

 تحقیقی مقاله نگارش شیوه -

 ها کتابخانه سایت وب طراحی -

 رجوع ارباب تکریم طرح -

 نویسی گزارش فن -

 اینترنتی منابع فهرستنویسی -

 کنگره بندی رده و فهرستنویسی -

 اطالعاتی بانکهای و رزنت شبکه با آشنایی -

 ها کتابخانه در ای رایانه فهرستهای توسعه و کاربرد -

 توجیهی پایه مدیریت -

 5 سطح پایه مدیریت -

 زمان مدیریت -

 پژوهش پیشینه و نوشتارها مرور -

 2 سطح پایه مدیریت -

 پزشکی و مهندسی علوم، دیجیتال کتابخانه -

 ...اطالعات، آوری فن و پایه مفاهیم -



 ...اطالعاتی بانکهای ها، گسترده صفحه پردازها، واژه -

 زندگی مهارتهای -

 ... نرم بر تاکید با مطلب ارائه و سخنرانی مهارتهای -

 اینترنت در اطالعات به دستیابی و جستجو استراتژی -

 ها کتابخانه خدمات کیفیت ارزیابی -

 تحقیق مبانی بر مروری -

 ٥1 ویندوز -

 اس.اس.آی های مجله در علمی های مقاله چاپ و تولید های شیوه با آشنایی -

 کیفی پژوهشهای مبانی و اصول با آشنایی -

 نامه پایان ونگارش تدوین های مهارت با آشنایی -

 قرآنی فرهنگ توسعه منشور تبیین -

 کشور اجتماعی و فرهنگی وضعیت بررسی -

 نویسی نامه پایان مبانی و اصول -

 انسانی عامل از استفاده و دیجیتالی های کتابخانه ها، کتابخانه کردن دیجیتالی -

 فارسی متون جستجوی های چالش و ها تکنیك -

 اداری نظام اطالعات سامانه با آشنایی -

 ای حرفه اخالق -

 هنر و انسانی علوم در تحقیق روش -

 2،٠ کتابخانه سوی به راهی ثنا همایش -

 خانواده بنیان تحکیم همایش -

 اسالمی بانکداری -

 مالی و اداری نوین خدمات -

 ثنا کتابخانه مدیریت -

 اداری اخالق -

 (2ثنا) کتابخانه افزار نرم جدید نسخه -

 نویسی گزارش -

  
 ب ـ اشتغال

  
 علوم رشته علمی هیات عضوو تا کنون53 31، ازهنر، سوره و هنر شیرازدانشگاه عضو هیات علمی،  -

  کاربردی علمی جامع دانشگاه انسانی

 
 

 



 پژوهشی-خالصه ای از مجموعه فعالیت های علمیج ـ 

 533٥/ دانشگاه هنر، (ناظر و مسئول)مرکزی کتابخانه سیستم نمودن مکانیزه -

5/3/١5 ٤شبکه سیما و صدا / سازماننگارستان برنامه هنری اطالعات تهیه و کارشناسی -

 3٠/5/١2 

 ١1-١3 55/2/١3 تاریخ311/51 سوره دانشگاه هنر / دانشکده پژوهش عرصه در نمونه استاد -

 ١1هنر دانشگاه کتابخانه سایت وب معتبر سایتهای معرفی و داخلی بولتن اندازی راه -

 میاسال انجمن بدعوت جانبزرگی / تاالرای کتابخانه جستجوی روشهای با آشنایی کارگاه برگزاری -

 5/١٥/ 3٠ هنر دانشگاه

 بدعوت کرج شهرسازی و معماری / دانشکدهاینترنتی جستجوی های روش آموزش کارگاه برگزاری -

 23/١/١٥  هنر دانشگاه اسالمی انجمن

 اسالمی انجمن بدعوت کاربردی / دانشکدهاینترنتی جستجوی های روش آموزش کارگاه برگزاری -

 2٤/١/١٥ هنر دانشگاه

 بتبمناس هنر دانشگاه اسالمی انجمن / بدعوتای کتابخانه و اینترنتی جستجوی کارگاه برگزاری -

 1/5٠/١٥ پژوهش هفته

 کتابخانه سامانه در( علوم وزارت اهدایی مجموعه) مقدس دفاع های کتاب پایگاه ایجاد -

 یتالیدیج کتابخانه اندازی راه و فارسی -التین متن تمام کتابهای فهرستنویسی و دانلودبازیابی،  -

     53٥2، هنر دانشگاهبار  اولین برای

   53٥2، هنر دانشگاه، کتابخانه مرکزی  دانشگاه های نامه پایان متن تمام پایگاه اندازی راه -

23/٥/٥٤ ، هنر دانشگاه تجسمی دانشکدهپژوهش،  هفته بمناسبت تحقیق روش پنل برگزاری -

    

 الف(تألیف، ترجمه و گردآوری

 تألیفات:

  533١ عیالم، انتشارات : تهران تالیف (ها کتابخانه بخش)  ایران فرهنگی سیمای -

 53١3 هنر، : دانشگاهتهران .تالیف ،(سازی نمایه و نویسی چکیده) هنر های نامه پایان چکیده -

  53١٤ : دانشگاه هنر،تهران .تالیف 2 جلد هنر های نامه پایان چکیده -

53١١ تهران تالیف 3 جلد( سازی نمایه و نویسی چکیده) هنر های نامه پایان چکیده -

 هنر دانشگاه 

 

 

 ب(مقاالت ارائه شده در مجالت:

 



53١3 آذر میزگرد تحقیقاتی و دانشگاهی رسانی اطالع مراکز و ها کتابخانه در مدیریت های چالش -

 13-1٠ص١٤ شماره کلیات ماه کتاب 

 ملی کتابخانه 53١5 تهران ترجمه (عربستان ملی کتابخانه)  کتابداری المعارف دایره -

 هنر دانشگاه/ هنرنامه ،533٥ تالیف، (مقاله)هنر فارسی کتابهای بررسی -

 

 ج( مقاالت پذیرفته شده و ارائه شده در کنفرانس ها

 

 و طرح های پژوهشی د(پروژه های تحقیقاتی

 5331/دانشگاه هنر، (مجری)هنر های نامه پایان اطالعاتی پایگاه ایجاد -

/دانشگاه هنر، (طرح همکار)ایران و جهان کشور نه در هنر کارشناسی دانشجو گزینش مقایسه و بررسی -

53١٥ 

 

 

 ه(سوابق اجرایی

 هنرکارشناس مسئول و مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه 

 

 و(سوابق حرفه ای

مدرس شیوه های بهره گیری از کتابخانه ها ، روش تحقیق، اصول  5331و از سال  کتابدار 5313ز سال ا

 کتابداری و مبانی آرشیو

 

 ز( سوابق تدریس

در دوره های  آرشیو مبانی و کتابداری اصولو  مدرس روش تحقیق و اصول کتابداری 5331از سال 

 کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

 نامه های کارشناسی ارشد نهدایت پایا

 53١٤ هنر دانشگاه دستی صنایع ارشد کارشناسی. ساداتی کالته ناصر. ایران فلزکاری هنر فرهنگ -

 (مشاور استاد)

. اول گشایشی محبوبه. ﴾مردان عمومی های زندان﴿ایران های زندان در تئاتر هنر تاثیرات بررسی -

 (مشاور استاد) 53١1 هنر دانشگاه. نمایشی ادبیات ارشد کارشناسی

 ناسیکارش. پرور روح اله حبیب. فارس روستایی و عشایری دستبافتهای نقوش یابی ریشه و بررسی -

 (مشاور استاد) 53١3 سوره عالی آموزش موسسه دستی صنایع ارشد



 گرافیك ارشد کارشناسی. صفت ماهی علی. مطبوعاتی آگهی گرافیك در عکاسی آفرینی نقش -

 (مشاور استاد.)53١3 سوره عالی آموزش موسسه

 مطالعه یك: ﴾ق.ه 5٠ تا ١ قرن﴿ ایران نگارگری هنر در نبرد آیین فرهنگی های سرچشمه -

 (مشاور استاد. )53١3 نقاشی ارشد کارشناسی رضوی حمیدرضا.تطبیقی

 در دستی عصنای پوسترهای شناسی آسیب بر تکیه با ایران دستی صنایع بصری های قابلیت تحلیل -

 سوره عالی آموزش موسسه دستی صنایع ارشد کارشناسی. ماهوتچی الهام. اخیر سال ده

 (مشاور استاد)53١3

 هرزادش. ایران معاصر های نوشته نشانه در نستعلیق خط فرمی و شناسی زیبایی های ریشه بررسی -

 (مشاور استاد)53١3 سوره عالی آموزش موسسه گرافیك ارشد کارشناسی. الهی

 کارشناسی. مالمیر اله روح. رادی اکبر 1٠ و ٤٠ های دهه آثار در خانواده بحران های زمینه بررسی -

 (مشاور استاد)53١3 سوره عالی آموزش موسسه نمایشی ادبیات ارشد

 موسسه نقاشی ارشد کارشناسی. عاطفی مهدی. ایران غنایی ادبیات به ایرانی نگارگری رویکرد -

 (مشاور استاد)53١3. سوره عالی آموزش

 نقاشی ارشد کارشناسی. پرورش شکیبا. قاجار ی دوره شب یك هزارو تصاویر و داستان در زن -

 (مشاور استاد) 53١3 سوره عالی آموزش موسسه

 فرانك. رومانسك آرائی کتاب و قاجار سنگی چاپ آثار در پلیدی ذات عناصر تطبیق و بررسی -

 (مشاور استاد) 53١3 سوره عالی آموزش موسسه نقاشی ارشد کارشناسی. بدیعی

 فروغ. قاجار المخلوقات عجائب سنگی چاپ ی نسخه در فرشته و دیو تصاویر تحلیلی بررسی -

 (مشاور استاد)53١3. سوره عالی آموزش موسسه نقاشی ارشد کارشناسی. وحدانی

 هموسس گرافیك ارشد کارشناسی. رفیعی مهشید. انقالب سوم ی دهه پوسترهای در هویت بررسی -

 (مشاور استاد)53١١ سوره عالی آموزش

 دارش کارشناسی. خانی میرزا حاجی زهرا. قزوین جامع مسجد های کتیبه و نقوش گرافیکی بررسی -

 (مشاور استاد)53١١ سوره عالی آموزش موسسه گرافیك

 موسسه گرافیك ارشد کارشناسی. میرلو پونه. جدید های رسانه هنر در هویت و گرافیك طراحی -

 (مشاور استاد)53١١ سوره عالی آموزش

 سوره عالی آموزش موسسه گرافیك ارشد کارشناسی. سرچشمه عباسی محسن. آرم در رنگ کاربرد -

 (مشاور استاد)53١١

 آموزش موسسه نقاشی ارشد کارشناسی. اسکندری زهره. معاصر نقاشی در ایرانی نمادهای نمود -

 (مشاور استاد)53١١ سوره عالی

 (مشاور)١١-١3 سوره عالی آموزش موسسه نقاشی ارشد. عبدالهی مهرداد -

 (مشاور)١١-١3 سوره عالی آموزش موسسه نقاشی ارشد. معطر گلرخ -

 (مشاور)١١-١3 عالی آموزش موسسه نقاشی ارشد. جشنی میترا -

 (مشاور)١١-١3 سوره عالی آموزش موسسه نقاشی ارشد. طاهری سمانه -



 (مشاور)١١-١3 سوره عالی آموزش موسسه نقاشی ارشد. میرزایی یاسر -

 (مشاور)١١-١3 سوره عالی آموزش موسسه نقاشی ارشد گرافیك ارشد. نوریان محمد -

 (مشاور)١١-١3 سوره عالی آموزش موسسه گرافیك ارشد. افروز آتش افسانه -

 (مشاور)١١-١3 سوره عالی آموزش موسسه کرافیك ارشد. حسامی علیرضا -

 (مشاور)١١-١3 سوره عالی آموزش موسسه نقاشی ارشد درستی نیلوفر -

 (مشاور)١١-١3 سوره عالی آموزش موسسه نقاشی ارشد اصفهانی آقاجان نرجس -

 (مشاور)١١-١3 سوره عالی آموزش موسسه گرافیك ارشد مقیمی ضحی -

 (مشاور)١١-١3 سوره عالی آموزش موسسه گرافیك ارشد صفایی سپیده -

 (مشاور)١١-١3 سوره عالی آموزش موسسه گرافیك ارشد اسدی الهام -

 (مشاور)١١-١3 سوره عالی آموزش موسسه گرافیك احمدی عاتکه -

 (مشاور)١١-١3 سوره عالی آموزش موسسه گرافیك امین فرید سارا -

 (مشاور)١١-١3 سوره عالی آموزش موسسه گرافیك آبادی فیض حسین -

 (مشاور)١١-١3 سوره عالی آموزش موسسه گرافیك خزایی راحله -

 (مشاور)١١-١3 سوره عالی آموزش موسسه گرافیك حسنی مرتضی -

 (مشاور)١١-١3 سوره عالی آموزش موسسه گرافیك افخمی بیتا -

 

 هدایت پایان نامه های کارشناسی

 53١٤ مرداد تا ابتدا از ﴿ موسیقی ارشد کارشناسی و کارشناسی های نامه پایان شناسی مرجع -

 ( مشاور استاد. )53١٤ هنر دانشگاه موسیقی کارشناسی. بشیری عفت.﴾

-١٤ سوره، عالی آموزش موسسه هنری فرهنگی مدیریت کارشناسی. نژاد تیمور امیر ،طاهری الهام -

 (.استادراهنما)١1

 باقری مریم. ﴾53١٤-5333﴿ سالهای در ایران مطبوعات در هنری - فرهگی مراکز مقاالت فهرست -

 (راهنما استاد) 53١1 سوره عالی آموزش موسسه هنری و فرهنگی مدیریت کارشناسی. نسامی

.  مقدم پور بهار. 53١1 تا 533٠ سال از تهران در شده برگزار تجسمی های جشنواره بررسی -

 (راهنما استاد) 53١1 سوره عالی آموزش موسسه هنری و فرهنگی مدیریت کارشناسی

 اول سال نیم سوره عالی آموزش موسسه هنری فرهنگی مدیریت کارشناسی. پور صلواتی فاطمه -

 (راهنما استاد) ١١-١3

 (راهنمایی)٥٠-١٥دوم سال نیم سوره کارشناسی هنری فرهنگی مدیریت. بالود شیرین -

 (راهنمایی١١-١3اول سال نیم سوره کارشناسی هنری فرهنگی مدیریت. پیشگر تیوا -

-١3 اول سال نیم سوره کارشناسی هنری فرهنگی مدیریت. دوستی مهدی ،دوستی هادی -

 (راهنمایی)١١

 



 ح( عضویت در گروههای تخصصی داخلی و بین المللی

 

 5331 - 533٤رسانی، عضو. تهران:   اطالع علوم پزشکی کتابداران انجمن -

  5333 ، تهران ملی کتابخانه در ایفال عضو ایرانی سازمانهای مشترك کمیته -

 دارد ادامه 53١٠  تهران عضو (یکدوره) پژوهشی کمیته ایران کتابداران انجمن -

 پایگاههای تهیه (دانشگاهی اطالعاتی اتحادیه)فناوری و تحقیقات علوم، وزارت کنسرسیوم -

 (53٥3خدمت) پایان تا 53١٠ تهران هنر دانشگاه االختیار تام نماینده، اطالعاتی

   هنر دانشگاه کارکنان الحسنه قرض صندوقبازرس  -

  ١3-١٤ی دانشگاه هنر ها کتابخانه بهسازی و ریزی برنامه شورایدبیر  -

  53١1 سوره هنری و فرهنگی مدیریت گروه تخصصی شورای عضو -

 ١3و ١1 سال2 سوره گرافیك تکمیلی تحصیالت  عضوگروه -

 ١1 سوره دستی صنایع ارشد کارشناسی تخصصی شورای عضو -

 53٥٠ - ١١هنر دانشگاه کارکنان صنفی شورای در کاربردی دانشکده رسمی کارکنان نماینده -

 همایش اجرایی کمیته در شرکتو  همه برای آرشیو همایش در دانشگاه االختیار تام نماینده -

 53٥5ملی تابخانهک 

 

 

 

 ط(افتخارات کسب شده

 رشته کتابداری دانشگاه آزاد کارشناسی مقطع3٠-1٥ دوم نیمسال اول رتبه -

 آزاد دانشگاه کتابداری رشته کارشناسی مقطع 32-35 دوم نیمسال اول رتبه-

 آزاد دانشگاه کتابداری رشته ارشد کارشناسی مقطع التحصیالن فارغ دوم رتبه-

 53١٠ پاییز 3 شماره دوم دوره خبرنامه در درج هنر دانشگاه نمونه کارمند -

 35/1/١٥دانشگاه هنر و معرفی به وزارت علوم  برجسته کتابدار -

 53٥2 علوم وزارت اجتماعی و فرهنگی معاون سروی دکترغالمرضاخواجهتشویقی از  -

 53١1پژوهشگر نمونه دانشگاه سوره  -

 

 و( زمینه های پژوهشی مورد عالقه

 ، چکیده نویسی، نمایه سازی، تهیه کتابشناسیکتابداری، هنر

 

  
    

 


