
  رزومه 
  نام: مهران

  نام خانوادگي: آشوري
  1/2/1344تاريخ تولد: 

  محل تولد: قزوين
  مدارك تحصيلي: 

  1377از دانشگاه تهران در سال  دانش شناسي و علم اطالعاتكارشناسي ارشد   
  1368كارشناسي زيست شناسي از دانشگاه شهيد رجايي در سال   
  1362در سال  ديپلم رياضي فيزيك از دبيرستان توحيد شهر قزوين  

  1/7/1369استخدام دانشگاه تهران: 
  سابقه كار: 

  سال 8دانشگاه تهران به مدت  و مركز اسناد فهرست نويس كتابهاي التين كتابخانه مركزي  
  سال 15دانشگاه تهران به مدت  و مركز اسناد سرپرست بخش نشريات كتابخانه مركزي  
سال و به  8به مدت سناد دانشگاه تهران كتابخانه مركزي و مركز اتوليد نشريات ديجيتالي   

 عنوان  305تعداد 
 

به مناسبت هفته پژوهش در آذر ماه   كارمند پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران  انتخاب شدن به سمت   
  . 1388سال 

  
  

  سياهه كارهاي پژوهشي
  

  مقاالت: 
ضعيت كتابخانه   « .1 سي و شهر تهران   برر ستانهاي رواني  صلنامه كتاب،  : »هاي بيمار بهار ف

1379.  
 .1382، 34-33بخارا، شماره : »كشف معناي قانون وحياني«  .2

سناد دانشگاه تهران    «   .3 سنگي كتابخانه مركزي و مركز ا كتاب : »فهرست مطبوعات چاپ 
 .1385خرداد  –، ارديبهشت 102-101ماه كليات، شماره 



 .1386، شهريور 98كتاب هفته، شماره : »دشواريهاي واسپاري«  .4

شگاه تهران     معرفي برخي «  .5 سناد دان شمند كتابخانه مركزي و مركز ا :  »از پيايندهاي ارز
 .1389، دي 157كتاب ماه كليات، شماره 

كتاب ماه : »نامه نشــريات كتابخانه و موزه ملي ملك: فهرســتگنجينه مطبوعات ملك«  .6
 .1391فروردين ، 172شماره كليات، 

 .1391فروردين  ،172شماره  ماه كليات،كتاب : »ايران نگاريهاي تاريخ روزنامهنخستين«  .7

،  1شماره سال اول، مطبوعات بهارستان، : »)1( ؛ مطبوعات كميابهاي مطبوعاتكمياب«  .8
 .1390 پاييز

 .1390، بهمن 1مطبوعات بهارستان، شماره : »در آن ISSNو نقش  ندهايايپ«  .9

 .1391، مهر )178(پياپي  10، شماره 15سال كتاب ماه كليات، : »دموكراسي و خبر«  .10

 .مطبوعات بهارستان .»)2هاي مطبوعات؛ مطبوعات كمياب (كمياب«  .11

 .مطبوعات بهارستان .»)3هاي مطبوعات؛ مطبوعات كمياب (كمياب«  .12

 .مطبوعات بهارستان ».)4هاي مطبوعات؛ مطبوعات كمياب (كمياب«  .13

 .مطبوعات بهارستان ».هاجزوه«  .14

 .1396، تابستان 7چهارم، شماره  بهارستان، سالمطبوعات  :»)5مطبوعات كمياب («  .15

ــيوه هاي ديجيتال«  .16 ــتورالعمل براي ايجاد مجموعه هاي ديجيتال بهترين ش ــازي براي دس س
 .1397، تابستان 8مطبوعات بهارستان، سال چهارم، شماره »: متن

 .1398گنجينه دارالفنون، )». 1تعليم و تربيت («  .17

 .1399رالفنون، گنجينه دا)». 2تعليم و تربيت («  .18

 .1400، گنجينه دارالفنون، »اصول تعليمات«  .19
 
  

  طرحهاي پژوهشي:
  .1381مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، : »گنجينه فنون احياي مجله قديمي«  .1
 است. به صورت لوح فشرده موجود »دانشگاه تهران در آيينه مطبوعات«  .2

  
  
  



  طرح پژوهشي پيشنهادي:
  كه به دليل مشكالت اقتصادي اجرايي نشد. »كامل مجله كانون وكالسازي دوره نمايه«  .1

  
  هاي چاپ شده:گزارش
شريات  قوانين خالصه «  .1 ستاندارد قوانين     »سازي كلمات عناوين و عناوين ن سيون ا ، كمي

ســازي كلمات عناوين و عناوين نشــريات (والوتيا گاســپاريانس، مهران آشــوري، خالصــه
زاده):  آبادي، شيرين صديق  فرشيد صديقي، پروين عشرت    كامبيز درويشي، صديقه روحي،  

 .1382موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، 

ساخت كتاب    «  .2 ستفاده در  صحافي و روشهاي مورد ا ، كميسيون   »مواد مورد نياز جهت 
صه    ستاندارد قوانين خال سپاريانس،      ا شريات (والوتيا گا سازي كلمات عناوين و عناوين ن

شوري  شرت         مهران آ صديقي، پروين ع شيد  صديقه روحي، فر شي،  آبادي، ، كامبيز دروي
 .1382زاده): موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، شيرين صديق

  
  كتاب:
 
ــت مجله«  .1 ــگاه تهران از آغاز تا پايان  فهرس ــناد دانش هاي كتابخانه مركزي و مركز اس

 .1387تهران، ، مهران آشوري: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه »1385

 .  1387، اسكات ميالرد، مترجم مهران آشوري: سمت، »مديريت پيايندها براي كتابداران«  .2

ــده »هاي عهد قاجارهاي اول نشــريههاي مطبوعات: گزيده شــمارهنخســتينه«  .3 ، تهيه ش
ساماندهي و اطالع     شوراي  سط  سمي، اكبر      تو سيدفريد قا ساني ميراث مطبوعات ايران ( ر

اهللا رحماني، مهشـــيد عبدلي، ندا رســـولي، مهران روزمرادي، عنايتمشـــعوف، كورش نو
 .  1387آشوري، طاهره مهاجرزاده): سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران، 

 .1391، مهران آشوري: چاپار، »دستنامه پيايندهاي فارسي«  .4

ــنامه مطبوعات ايران: جلد يكم آ«  .5 ، به ســـرپرســـتي محمدجعفر محمدزاده: »الف-دانش
سالمي،      شاد ا شنامه مطبوعات ايران با همكاري وزارت فرهنگ و ار ضيح: در  1393دان . (تو

 مدخل توسط مهران آشوري نگاشته شده است).   6اين كتاب مرجع 



ــنامه مطبوعات ايران: جلد «  .6 ، به ســـرپرســـتي محمدجعفر محمدزاده: »ت-ب دومدانش
شنامه مطبوعات اير  سالمي،   دان شاد ا ضيح: در  1396ان با همكاري وزارت فرهنگ و ار . (تو

 مدخل توسط مهران آشوري نگاشته شده است).   10اين كتاب مرجع 

شگاه تهران)     «  .7 سناد دان شريات علمي ايران (موجود در كتابخانه مركزي و مركز ا ، مهران »ن
 .1397آشوري: كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران، 

، مهران آشـــوري: كتابخانه مركزي و مركز اســـناد »رســـت مطبوعات كاريكاتور و طنزفه«  .8
 .1398، با همكاري خانه كتاب دانشگاه تهران

شكي ايران: دوره قاجار «  .9 شر اقيانوس علم،     »تاريخ تحليلي مطبوعات پز شوري: ن ، مهران آ
1400. 

  
  مصاحبه چاپ شده:

شده در    ششم     سال  » مطبوعات ايران«متن مصاحبه چاپ  شماره    -1395هفتم، زمستان   -سوم، 
  .1396بهار 

  
  توليد كتاب گويا:

در استوديو رسانه كتابخانه مركزي و مركز اسناد كتاب گويا و بخشنامه  پنجگويندگي و توليد 
  دانشگاه تهران براي دانشجويان روشندل دانشگاه تهران.

 صفحه  271ما و جهان نيچه اي داراي  .1

 صفحه 312داراي حكايت دختران قوچان  .2

صفحه كه براي استفاده دانشجويان نابينا  30داراي  1394آيين نامه دانشجويان نمونه سال  .3
 روي پايگاه اطالعات علمي نابينايان قرار گرفت.

 صفحه 375بدانيد و سالم بمانيد داراي  .4

سفي داراي     101  .5 سئله ي فل سايت كتابخانه  3كه از ميان آنها صفحه   282م  كتاب گويا در 
  ملي ثبت شده است.

  
  گويندگي در راديو ايران:

توليد و ضبط چندين برنامه تخصصي در رابطه با مطبوعات دوره قاجار و تشريح آنها در راديو      
 و ... .» كافه بازار«در برنامه هاي  1399تا  1397ايران از سال 


