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 باسمه تعالی

 

 مونا : نام -

 فهیمیان :نام خانوادگی -

 نسخ خطی، اسناد و آثار نفیس :نام بخش -

 کارشناسی ارشد :آخرین مدرک تحصیلی -

 در هر یک از مقاطع تحصیلی را قید فرمایید: رشته تحصیلیو  دانشگاه های محل تحصیل -

 : علوم تجربیدیپلم

 زبان و ادبیات فرانسه. دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی :لیسانس

 علم اطالعات و دانش شناسی)علوم کتابداری و اطالع رسانی(. دانشگاه تربیت مدرس :فوق لیسانس

 فارغ التحصیل در حال حاضر فارغ التحصیل یا دانشجو هستید؟ -

 بله سابقه کاری دارید؟آیا در خارج از کتابخانه مرکزی  -

 ؟اگر بلی، چند سال و در کجا فعالیت داشته اید

 دانشگاه تربیت مدرس، کتابخانه دانشکده علوم انسانی)سه سال تمام وقت( .1

 موسسه مطالعات دین و اقتصاد. کتابخانه)پاره وقت( .2

 سال 17 ؟چند سال در داخل کتابخانه مرکزی سابقه کاری دارید -

  رزومه خود را در ادامه این فایل وارد نمایید: لطفا -

 رزومه:

 

 

  فردی مشخصات .1

 22/05/1350 تاریخ تولد مونا فهیمیان نام و نام خانوادگی

 علم اطالعات و دانش شناسی رشته تحصیلی کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی
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کتابخانه محل 

 خدمت

اداره فراهم کارشناس کتابداری  سمت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

 کتابخانه آوری و ساماندهی منابع

 مرکزی و مرکز اسناد

 fahimianm@ut.ac.ir پست الکترونیک دانشگاهی 61112679 تلفن
 

  تحصیلی سوابق .2

ف
دی

ر
 

 معدل پایان -آغاز  دانشگاه محل تحصیل مقطع رشته تحصیلی

دانشگاه فردوسی  کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه 1

 مشهد

1370-1374 49/17 

علم اطالعات و دانش  2

 شناسی

کارشناسی 

 ارشد

دانشگاه تربیت 

 مدرس

1379-1381 14/19 

 *رتبه اول دوره کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطالع رسانی 3
 

 3.  پایاننامه:

ف
دی

ر
 

 استاد داور استاد مشاور استاد راهنما مقطع عنوان

جنایت "ترجمه بخش اول از کتاب 1

دیه ه"ان تحت عنو "بناردسیلوستر 

 اثر آناتول فرانس "نوئل

 * * اوژن میردامادی کارشناسی

بررسی میزان تولیدات علمی اعضا  2

هیأت علمی دانشکده فنی دانشگاه 

تا  1370تربیت مدرس از سال 

1380 

کارشناسی 

 ارشد

دکتر سعید رضایی 

 شریف آباد

دکتر فاطمه زندیان؛  آتش جعفر نژاد

 اباذریدکتر زهرا 

  شغلی سوابق.4

ف
دی

ر
 

 پایان-آغاز زمینه فعالیت سمت محل فعالیت

کارشناس  دانشگاه تربیت مدرس 1

 فهرستنویسی

 1383-1380 فهرستنویسی کتابهای فارسی و التین

مؤسسه مطالعات دین و  2

 اقتصاد

)پاره 1384-1382 سازماندهی منابع  مسئول کتابخانه

 وقت(
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تهران.کتابخانه دانشگاه  3

 مرکزی و مرکز اسناد

کارشناس بخش 

 نشریات ادواری

فهرستنویسی، سازماندهی نشریات فارسی و 

 غیرفارسی، ارائه خدمات اطالع رسانی نشریات 

1384-1389 

3

4 

دانشگاه تهران.کتابخانه 

 مرکزی و مرکز اسناد

سرپرست بخش 

 نشریات ادواری

 نظارت و انجام کلیه امور مربوط به بخش

نشریات ادواری در ارتباط با سازماندهی منابع، 

ارائه خدمات اطالع رسانی و نظارت بر فعالیت 

 های شغلی کارکنان بخش نشریات ادواری

1389-1398 

دانشگاه تهران.کتابخانه  5

 مرکزی و مرکز اسناد

کارشناس 

کتابداری اداره 

فراهم آوری و 

ساماندهی 

منابع کتابخانه 

 مرکزی 

مسئول تاالر ایرانشناسی)نظارت بر منابع تاالر 

و ورود اطالعات در  ایرانشناسی،سازماندهی

و پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی  سامانه آذرسا

مراجعین،فعالیت در زمینه کتابخانه دیجیتال 

و  : مناسب سازی قایلهای پی دی اف آذرسا

ت دریافبه رکوردهای کتابشناختی،  آنهاالصاق 

ای اسکن کتاب از دانشجویان، تهیه درخواسته

 (نسخه اسکن و ارسال برای آنها و ... 

 تا کنون 1398مرداد  

 

  پژوهشی سوابق. 5

آیندهای ارزشمند کتابخانه مرکزی و مرکز معرفی برخی از پی (.1389شوری، مهران، فهیمیان، مونا، درخوش، ملیحه)آ .1

 157 . کلیات.اسناد دانشگاه تهران

های مطبوعات بهارستان: فصلنامه مطالعات نشریه. جواهرالکالم و نوک قلم نوشتاری نامه ری (.1390فهیمیان، مونا) .2

 1ادواری. 

. هایی برای تحقیقها و راهنمایییابی مرجع: مسائل، رویههزینه(. 1390لنکس، دیوید.)گراس،ملیسا، مک کلور، چارلز آر،  .3

  170درخوش. کلیات.ترجمه مونا فهیمیان، ملیحه 

مطبوعات بهارستان: فصلنامه مطالعات . های مطبوعاتگذری بر طب و دواسازی در گنجینه(. 1390. فهیمیان، مونا)4

 2. های ادوارینشریه

ه . ترجمهای برخط و نابرخط نشریات: تجزیه و تحلیل انتقادیتأخیر موجود بین شماره(. 1391. داس، آتین، داس، پریتا)5

 173رخوش، مونا فهیمیان. کلیات. ملیحه د
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ف
دی

ر
 

 عنوان مقاله
عنوان 

 مجله/کنفرانس
 سال انتشار نام نویسندگان  درجه علمی 

معرفی برخی از  1

آیندهای ارزشمند پی

کتابخانه مرکزی و مرکز 

 اسناد دانشگاه تهران

کتاب ماه 

کلیات، شماره 

157 

مهران آشوری، ملیحه  

 درخوش، مونا فهیمیان

1389 

جواهرالکالم و نوک قلم  2

 نوشتاری نامه ری

مطبوعات 

بهارستان: 

فصلنامه 

مطالعات 

های نشریه

،شماره ادواری

 اول

 1390پاییز  مونا فهیمیان 

یابی مرجع: مسائل، هزینه 3

هایی ها و راهنماییرویه

 برای تحقیق

کتاب ماه 

کلیات، شماره 

170 

ملیحه درخوش، مونا  

 فهیمیان

 1390بهمن

بر طب و گذری  4

های دواسازی در گنجینه

 مطبوعات

مطبوعات 

بهارستان: 

فصلنامه 

مطالعات 

های نشریه

ادواری، شماره 

 دوم

 1390زمستان مونا فهیمیان 

تأخیر موجود بین  5

های برخط و شماره

نابرخط نشریات: تجزیه 

 و تحلیل انتقادی

کتاب ماه 

کلیات، شماره 

173 

ملیحه درخوش،مونا  

 فهیمیان

 1391اردیبهشت
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 6. عضویت در کمیته ها:

(.1394-1387*کمیته تأمین منابع علمی دانشگاه تهران)  

(.1394-1391*کمیته ارتقاء پژوهش در حوزه علوم انسانی)  

تا کنون. 1393*کمیته فرعی ارتقاء کارکنان و اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه تهران:   

1399لغایت  1397: کتابخانه های دانشگاه تهرانوری شورای هماهنگی فراهم آکمیته  * 

.1399تا اردیبهشت  7139*کمیته سازماندهی شورای هماهنگی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران: از اردیبهشت   

کنونتا  1399: از بهمن شورای هماهنگی کتابخانه های دانشگاه تهرانکارگروه مستندسازی کمیته سازماندهی منابع *  

تا  1399: از بهمن شورای هماهنگی کتابخانه های دانشگاه تهران *کارگروه آموزش کمیته برنامه ریزی و آموزش

 کنون)یکساله(

تا پایان  1398*کارگروه دورکاری اداره فراهم آوری و سازماندهی منابع کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد: اسفند 

)چهار ماه(.1399خرداد  

)سه  1399تا پایان آذر1399اداره فراهم آوری و سازماندهی منابع کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد: مهر *کارگروه دورکاری 

 ماه(.

)سه ماه(.1399تا پایان شهریور 1399*کارگروه دورکاری بخش خدمات فنی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد: از تیر   

 

 *مسئول صندوق قرض الحسنه امام زمان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد: از بهمن 1394 تا کنون

 *کارمند نمونه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد) سال 1399(

 


