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 ع رسانی. دانشگاه شاهدالکارشناسی کتابداری و اط 

  شمال. دانشگاه آزاد اسالمی. واحد تهران علم اطالعات و دانش شناسیکارشناس ارشد 

 دانشگاه فردوسی مشهد .دکتری علم اطالعات و دانش شناسی 

 

 :مرجع مفهومی  برپایه الگوی نقاشی تخصصی حوزهالگوی هستی شناختی پیاده سازی، و ارزیابی  طراحی، رساله دکتری

 (CIDOC-CRMسیداک سی.آر.ام. )

 :بررسی سازگاری پایان نامه کارشناسی ارشد RDA  شیءبا طرح فراداده ای توصیف(MODS ) و ارائه الگوی پیشنهادی

 برای پیشینه های فارسی

  



  دکتر ملیحه درخوش -رزومه تخصصی، آموزشی و پژوهشی

2 
 

2 

 

 عضویت، داوری و فعالیتهای تخصصی

 

 Member of ISBD Review Group of IFLA (Nov. 2022-    ) 

 

 (1396 -1390) دبیر کمیته تخصصی نرم افزار کتابخانه های دانشگاه تهران 

 تا کنون( 1396دانشگاه تهران ) عضو کمیته استقرار نرم افزار جامع کتابخانه های 

  تا کنون( 1394)از سال  کتابخانه های دانشگاه تهرانمنابع دبیر کمیته سازماندهی 

 (دوره چهارم )ع رسانی المیته آموزش انجمن کتابداری و اطعضو ک 

 )عضو کمیته پژوهش انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران)دوره چهارم 

 ایران )دوره پنجم( کمیته آموزش انجمن کتابداری و اطالع رسانی مسئول 

  تا کنون( 1399مسئول کمیته سازماندهی انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران )مهر 

 ( عضو انجمن بین المللی سازماندهی دانشISKO تاکنون 1394( ) از سال) 

 ترجمه قواعد آر.دی.ایی ایران و گروه : شاخه(ایسکو)عاتالعضو گروه سازماندهی اط. 

 عضو کمیته ملی سازماندهی دانش 

 (1393)تا سال داور مجله کتاب ماه کلیات 

  (1399تا  1395داور جشنواره پژوهش کتابخانه ملی ایران )سال های 

 داور فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات 

 داور فصلنامه پردازش و مدیریت اطالعات 

  کتابداری و اطالع رسانیداور پژوهشنامه 

 داور فصلنامه کتابداری و اطالع رسانی 

 داور نشریه سیاست نامه علم و فناوری 

  داور نشریهInformatics Studies 

 (1401-1400)داور نشریه تحقیقات کتابداری و اطالع رسانی دانشگاهی 

 تا کنون( 1400های معنایی )داور نشریه بازیابی دانش و نظام 

  داور نشریهIJISM Journal (1401 )تا کنون 

 (1400) داور کتاب انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 

 (1400) داور کتاب انتشارات جهاد دانشگاهی 



  دکتر ملیحه درخوش -رزومه تخصصی، آموزشی و پژوهشی

3 
 

3 

  عضو هیات تحریریه نشریهBibliospere 

  ردهای ملیتدوین استاندا کمیته های تخصصی سازمان ملی استاندارد درعضو 

  46عضو کمیته فنی متناظر (46TC( اطالعات و مستندسازی :)تا کنون   1398) 

 ع رسانی الکتابداری و اط از طرف انجمن)ع رسانی ایران المسئول پروژه پایگاه گروهها و اعضای هیات علمی کتابداری و اط

 ).ایران

 یکسال عضویت در انجمن بین المللی کتابخانه های تخصصی(SLA  ) 1391در سال 

  (1390تا  1382)از  کودکعضو وابسته شورای کتاب 

 عضویت دوره ای در گروه جامعه شناسی فرهنگنامه کودکان و نوجوانان 

 (1396)آبان  دبیر پنل سازماندهی دانش سومین کنگره متخصصان کتابداری ایران 

  (1396عضو پنل کتابخانه ملی سومین کنگره متخصصان کتابداری ایران )آبان 

  (1397)آبان  کنگره متخصصان کتابداری ایراندبیر پنل سازماندهی دانش چهارمین 

 (1398)آبان  دبیر پنل سازماندهی دانش پنجمین کنگره متخصصان کتابداری ایران 

  (1400دبیر پنل سازماندهی دانش ششمین کنگره متخصصان کتابداری ایران )آبان 

  (1401دبیر پنل سازماندهی دانش هفتمین کنگره متخصصان کتابداری ایران )بهمن 

 ( 1401عضو کمیته میراث مکتوب پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )  تا کنون 

 (1398-1389بخش فهرستنویسی کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تامین منابع علمی دانشگاه تهران ) مسئول 

 (1400آبان  -1398ررییس اداره فراهم آوری و ساماندهی منابع کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران )مه 

  تاکنون( 1400معاون فنی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران )آبان 

 

 جوایز

  :( =2022عضویت رایگان در انجمن علوم و فناوری اطالعات امریکا )برنده جایزه 

 Professional Membership Awardee of ISIS&T (2022) (https://www.asist.org/awards/) 

  (1401برنده هفتمین دوره جایزه گنجینه پژوهشی ایرج افشار در بخش رساله دکتری. )مهر 

  

https://www.asist.org/awards/
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 کتاب

 نشر کتابدار.(. ترجمه ملیحه درخوش. تهران: مبانی آر.دی.ای.)برای کتابداران و فهرستنویسان(. 1397هارت، امی. ) -

. 9955فراداده های مدیریت سوابق بر اساس مجموعه استانداردهای (. 1398عزیزی، غالمرضا، زهرا ضرغامی. ) -

 . تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.]و دیگران[سایر همکاران: ملیحه درخوش و ...

. مفاهیم، مصادیق و راهکارهای پیشگیری )مجموعه مقاالت(سرقت علمی: (. 1399رجب زاده عصار، امیرحسین. ) -

 . آبادان. پرسش.]و دیگران[همکاران: ملیحه درخوش ...سایر 

 مقاله انگلیسی

Dorkhosh, Maliheh. (2019). Use of data described by colon classification to create an ontological 

structure. Informatics Studies. 6 (2). 

Dorkhosh, Maliheh. (2023). Digital library of university of Tehran: Opportunities and challenges. 

New Review of Academic Librarianship. 28 (4). 

 

 همایش خارج از کشور

Dorkhosh, Maliheh. (2020). Modelling of the Paintings by CIDOC-CRM. 48th joint meeting of 

the CIDOC CRM SIG and ISO/TC46/SC4/WG9. 41th FRBR-CRM Harmonization Meeting. 22 

October 2020. 

Dorkhosh, Maliheh. (2021). The effect of using cooperative authority file generation on the 

quality of bibliographic records. III International Bibliographic Congress. Bibliographic 

Information in Digital Culture (27-30th April 2021). 

 

 مقاالت همایشها

بررسی تطبیقی ضریب تاثیر و اس.جی.آر. مجالت پزشکی ایران نمایه (. 1389درخوش، ملیحه، شعبانزاد، مریم.) -

. ارائه شده در همایش ملی پژوهش و تولید 2008تا  2006شده در دو پایگاه جی.سی.آر. و اسکوپوس در سالهای 

 علم در حوزه پزشکی و منتشر شده در مجموعه مقاالت.

 بررسی و توصیف موجودیتهای موجود در آرشیو ملی ایران در بستر طرح فراداده. (1393) درخوش، ملیحه -

 .ت همایشاال. سومین همایش آرشیو. زیر چاپ در مجموعه مقی توصیف شیء
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زیر  .. چهارمین همایش آرشیوبه کارگیری پرمیس به منظور حفاظت از اسناد دیجیتالی. (1390)درخوش، ملیحه -

 .ت همایشالمقاچاپ در مجموعه 

نظام های بافت آگاه: مفهوم، کارکردها و کاربردهای (. 1393رجبی، عباس، معین آزاد، متینه، درخوش، ملیحه. ) -

ارائه شده در همایش ملی تعامل انسان و اطالعات و منتشر شده در مجله تعامل انسان و . آن در کتابخانه های دیجیتال

 اطالعات.

. ارائه شده در اولین نقش اندیشه بینامتنیت در حفظ مالکیت معنوی در نشر دیجیتال(. 1400درخوش، ملیحه. ) -

 اردیبهشت. جهاددانشگاهی. 28کنفرانس بین المللی پژوهش های نشر. 

 پوستر

. های مرکزی دانشگاههای دولتی ایرانبررسی وضعیت استفاده از ابربرچسبها در وبسایت کتابخانه(. 1388وش، ملیحه.)درخ -

 . و منتشر شده در مجموعه مقاالت همایش وب سایتهای کتابخانه ای.همایش وب سایتهای کتابخانه ای

 )به ترتیب زمانی(مجالت مقاالت

 .28.پیام بهارستانسازمان دهی منابع اینترنتی. نقش نوین برای رده بندی: (. 1382درخوش، ملیحه.) -

 . شماره صفر.. کنکاش(. سواد اطالعاتی1383درخوش، ملیحه.) -

 22. اطالع یابی و اطالع رسانی( فرم وبی چیست؟. 1388درخوش، ملیحه، مهدوی، حدیثه.) -

ء برای توصیف موجودیت های گروه دوم الگوی ملزومات (. به کارگیری طرح فراداده ای توصیف شی1389درخوش، ملیحه.) -

 .53:44. تحقیقات کتابداری و اطالع رسانی دانشگاهیکارکردی پیشینه های کتابشناختی)اف.آر.بی.آر.(. 

(. معرفی برخی از پیایندهای ارزشمند موجود در کتابخانه مرکزی و مرکز 1389آشوری، مهران، فهیمیان، مونا، درخوش، ملیحه.) -

 .157. کلیاتناد دانشگاه تهران. اس

(. یکپارچه سازی فرایند مدیریت دانش با سیستم کتابخانه 1389راکنوزامان، ام.دی.، کانایی، هیدآکی، اومموتو، کاتسوهیرو.) -

 .150.کلیاتدیجیتال. ترجمه سامان راوند، ملیحه درخوش. 

با طرح  RDA موجودیتهای گروه اول و دوم اف.آر.بی.آر. دربررسی سازگاری قواعد ثبت ویژگیهای (. 1390درخوش، ملیحه.) -

 .1:2. پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی. (MODS)فراداده ای توصیف شیء

 .163.. کلیاتنویسیآر.دی.ای. نگاهی تازه به آینده فهرست (.1390)شعبانزاد، مریم، درخوش، ملیحه. -

 .173 .کلیات. راهنما و اصولآشنایی با آر.دی.ای: (. 1391درخوش، ملیحه.) -
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. هزینه یابی مرجع: مسایل، رویه ها و راهنماییهایی برای تحقیق(. 1390گراس، ملیسا، مك کلور، چارلز آر.، لنکس، دیوید) -

 .170. کلیات ترجمه مونا فهیمیان، ملیحه درخوش.

 طرح: تایوان ملی مرکزی  کتابخانه هاینامهپایان مجموعه در. آر.بی.آر.اف سازی(. پیاده1391چن، لی یان؛ چن، چائو چن.) -

 .182.کلیات .مترجم: ملیحه درخوش، عباس رجبی اولیه.

انتقادی. ترجمه درخوش،  . تاخیر موجود بین شماره های برخط و نابرخط نشریات: تجزیه و تحلیل(1391)داس، آتین، داس، پریتا -

 .173. کلیاتملیحه، مونا فهیمیان. 

ویژه نامه  .42-32(. 7)15. کلیات. کاربرد اف.آر.بی.آر. و آر.دی.ای. در وب معنایی. (1391)رجبی، عباسدرخوش، ملیحه،  -

 عاتالنظام های نوین سازماندهی اط

(. نظام های بافت آگاه: مفهوم، کارکردها و کاربردهای آن در کتابخانه 1393رجبی، عباس، معین آزاد، متینه، درخوش، ملیحه. ) -

 .244-235(: 3)1. عامل انسان و اطالعاتتهای دیجیتال. 

 .5. شماره نقد کتاب اطالع رسانی و ارتباطاتابهام زدایی از اف آر بی آر به شیوه ماکسول. (. 1394درخوش، ملیحه. ) -

 .16. در فرهنگنامه کودکان و نوجوانان. شورای کتاب کودک. جلد "زندان"(. 1394درخوش، ملیحه. ) -

سال . نقد کتاب اطالع رسانی و ارتباطات(. چگونه پیایندها در مارک ایران توصیف می شوند؟. 1396درخوش، ملیحه. ) -

 .58-49ص. .14-13شماره . 4

. سال نقد کتاب اطالع رسانی و ارتباطاتکتابخانه های دانشگاهی در عصر فناوری های نوین. (. 1397درخوش، ملیحه. ) -

 .34-25ص. .16. شماره 4

 -1385(: 4) 33. پردازش و مدیریت اطالعات(. آیا سازماندهی دانش حرکت پارادایمی دارد؟. 1397درخوش، ملیحه. ) -

1404. 

گسترش های الگوی مرجع مفهومی سیداک: پاسخی به نیازهای (. 1399درخوش، ملیحه؛ فتاحی، رحمت اهلل؛ ارسطوپور، شعله .) -

 .112-94: (4) 31 .ات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعاتمطالع. سازماندهی دانش در حوزه های موضوعی

. 19. نشریه الکترونیکی شناسهبر سازماندهی اطالعات در کتابخانه ها.  19تأثیر همه گیری کووید (. 1399درخوش، ملیحه. ) -

-http://shenasehmag.ir/index.php/blog/2017-08-26-14-00-25/314در دسترس:  پاییز و زمستان.

19-3 

 مقاالت فصلنامه کنسرسیوم محتوای ملی

 .38-34: 9.فصلنامه داخلی کنسرسیوم محتوای ملی. کنسرسیوم کتابخانه ای مریلند. (1391.)درخوش، ملیحه -

کنسرسیوم  فصلنامه داخلی.  CERIS المیبع آموزشی در حوزه مطالعات اس. کنسرسیوم منا(1391)درخوش، ملیحه -

 40-37: 10. محتوای ملی
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 40-37: 11 .فصلنامه داخلی کنسرسیوم محتوای ملی. کنسرسیوم کتابخانه ای نیوزیلند. (1392.)ملیحهدرخوش،  -

-37: 12. محتوای ملی فصلنامه داخلی کنسرسیوم. (ان.ای.ا.اس.). کنسرسیوم کتابخانه ای نئوس(1392.)درخوش، ملیحه -

40 

: 13.  محتوای ملی فصلنامه داخلی کنسرسیوم تحقیقاتی واشنگتن. -. کنسرسیوم کتابخانه ای(1392.)درخوش، ملیحه -

37-40 

 .42-39: 14. فصلنامه داخلی کنسرسیوم محتوای ملی. 91. کنسرسیوم (1392.)درخوش، ملیحه -

 

 آموزشی کارگاه

 .1389. کتابخانه مرکزی. بهمن آشنایی با نرم افزار تبدیل پیشینه های کتابشناختی دانشگاه تهران -

 .1390آبان  28 . کنسرسیوم محتوای ملی. نخستین همایش کنسرسیوم محتوای ملی،عاتالاستانداردهای تبادل اط -

 1390مرداد  19 .. کنسرسیوم محتوای ملی. بخش فنیفهرستنویسی داده های پورتال کنسرسیوم محتوای ملی -

 .1390آبان  29. دانشگاه سمنان.  (RDA) توصیف و دسترسی به منبع مقدمه ای بر استاندارد -

 .1391 کتابخانه مرکزی. به مدت سه روز در بهمن -. دانشگاه تهرانعاتالبا سازماندهی نوین اطآشنایی  -

 13اهل قلم.  سرای -. نمایشگاه بین المللی کتاب تهرانکاربرد الگوهای مفهومی و قواعد جدید در وب معنایی -

 .1392اردیبهشت 

 .1393 اردیبهشت 17 -سرای اهل قلم -تهران. نمایشگاه بین المللی کتاب آشنایی با شبکه های معنایی -

 .1393بهمن  15موسسه آرموک. . (گذر از انگلوامریکن به توصیف و دسترسی به منبع) آر دی ای -

 .1398بهمن  27رویداد ویتا. با همکاری حسن باقری. استانداردهای فراداده ای )متادیتا(.  -

 

 تدریس

در سال  در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران استفاده از قواعد آر دی ایتوصیف منبع با ساعته  32دوره  سهتدریس  -

 .1398، 1394، 1391های 

 . موسسه آرموک.1394اسفند  18بهمن تا  18. "گذر از انگلوامریکن به آر دی ای "تدریس دوره مجازی  -

شهریور  24 -مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان  ."یخدمات مرجع حضوری و مجاز"تدریس دوره مجازی  -

 ساعت 10به مدت  1398
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. دانشگاه تهران. گروه علم "سازماندهی رایانه ای منابع"تدریس دوره کارشناسی علم اطالعات و دانش شناسی، درس  -

 .1397-98اطالعات و دانش شناسی. نیمسال دوم 

مرکز آموزش های . "در سامانه جامع کتابخانه های دانشگاه تهرانتوصیف پایان نامه ها "تدریس دوره مجازی  -

 ساعت. 4به مدت  1399اسفند  6 - حرفه ای مدیران و کارکنان

مرکز آموزش های حرفه ای . "آشنایی با ایجاد ساختار کتابخانه دیجیتال در نرم افزار آذرسا"تدریس دوره مجازی  -

 ساعت. 4به مدت  1400آبان  3 - مدیران و کارکنان

 1400پاییز  -آموزش کارکنان -. دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(. قزوین"رایانه ای منابع سازماندهی"تدریس دوره  -

 ساعت. 20به مدت 

. در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. بهمن "(RDFی و چارچوب توصیف منبع )یآشنایی با وب معنا"تدریس دوره  -

 ساعت. 6. به مدت 1400و اسفند 

. در دانشگاه شهید بهشتی با همکاری کمیته سازماندهی انجمن کتابداری "فهرستنویسی توصیفی و تحلیلی"تدریس دوره  -

 ساعت. 20. به مدت 1401و اطالع رسانی ایران. شهریور تا آبان 

 

 نشست ها و سخنرانی ها

حاضران:  .چالشهای فراروی آنبررسی سیر تحول قواعد فهرستنویسی در ایران و جهان و نشست تخصصی  -

بین المللی کتاب تهران. سرای اهل  افشین موسوی چلك، عباس رجبی، ملیحه درخوش، محسن حاجی زین العابدینی. نمایشگاه

 .1390اردیبهشت  16 .قلم

سیدمهدی  :. حاضرانچالشهای پیاده سازی استانداردهای فراداده ای کتابخانه ای در ایراننشست تخصصی  -

 21 .کتاب تهران. سرای اهل قلم عباس رجبی، محسن حاجی زین العابدینی، ملیحه درخوش. نمایشگاه بین المللیطاهری، 

 .1390اردیبهشت 

مریم پاکدامن،  . حاضران: عباس رجبی، امیررضا اصنافی،نقش های جدید کتابداران در فضای وبنشست تخصصی  -

 .1391اردیبهشت  23 .کتاب تهران. سرای اهل قلمملیحه درخوش، حمیدرضا رادفر. نمایشگاه بین المللی 
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حاجی زین العابدینی،  . حاضران: ابراهیم عمرانی، سیدمهدی طاهری، محسنآر.دی.ای. و بازیابی معنایینشست تخصصی  -

 .1393اردیبهشت  12 .ملیحه درخوش، فاطمه پازوکی. نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. سرای اهل قلم

زین العابدینی، ملیحه  . حاضران: میترا صمیعی، محسن حاجیی. و انگلوامریکن: تقابل یا تکاملآر.دی.انشست تخصصی  -

 .1393اردیبهشت  14 .اهل قلم  فعال، نرگس عزیزیان. نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. سرایالدرخوش، سهی

 6. در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد.  "فولکسونومی: از تگ تا هشتگ"سخنرانی با عنوان  -

 .1394اردیبهشت 

اردیبهشت  13در دانشکده روان شناسی و علوم تریبتی دانشگاه فردوسی مشهد.  ."شبکه های معنایی"سخنرانی با عنوان  -

1394. 

، ین العابدینی، ملیحه درخوشمحسن حاجی ز  :حاضران ."تحلیلی بر وضعیت آر دی ای در ایران"نشست تخصصی  -

 1394اردیبهشت  23 .شرکت پارس آذرخش و ادکاکتاب تهران.  . نمایشگاه بین المللیفاطمه پازوکی

، مهدی محسن حاجی زین العابدینی، ملیحه درخوش  :حاضران. "آر دی ای و کتابخانه های دیجیتال"نشست تخصصی  -

 .1394اردیبهشت  24 .شرکت پارس آذرخش و ادکاکتاب تهران.  المللی. نمایشگاه بین علیپور حافظی، فاطمه پازوکی

. حاضران: ابراهیم افشار زنجانی، ملیحه درخوش، داریوش علیمحمدی. "وضعیت کتابداری در ایران "نشست تخصصی  -

 .1395آبان  25خانه کتاب. شرکت پارس آذرخش و ادکا. 

حاضران: محسن حاجی زین العابدینی، ملیحه درخوش. نمایشگاه بین  ."(BIBFRAMEبیب فریم )"نشست تخصصی  -

 .1396اردیبهشت  16المللی کتاب تهران. شرکت پارس آذرخش و ادکا. 

. سومین همایش کتابخانه های های دانشگاه تهران در نرم افزار جدید. )تجربه ملی(سازماندهی منابع کتابخانه -

 .1398بهمن  28طباطبایی. دیجیتال. تهران: دانشگاه عالمه 

 .های معناییتغییر رویکردها در طراحی نظامهای معنایی. سخنرانی با عنوان: الگوهای مفهومی و سیستم نشست تخصصی -

سومین همایش کتابخانه های دیجیتال. تهران:  حاضران در نشست: رحمت اهلل فتاحی، سید مهدی طاهری، ملیحه درخوش.

 .1398بهمن  28دانشگاه عالمه طباطبایی. 

. دانشگاه کردستان. نقش کتابخانه های دیجیتال در پیشبرد پژوهشهفته پژوهش. سخنرانی با عنوان: تخصصی وبینار  -

 .1399آذر  26کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد. 

مدیریت محتوا در کتابخانه : وا در دانشگاه تهران دیجیتال. سخنرانی با عنواننشست تخصصی کتابخانه و مدیریت محت -

. حاضران در نشست: ملیحه درخوش، سوسن اصیلی، محمدمهدی خسرویان، معصومه آدینه. اولین دیجیتال دانشگاه تهران

 .1400شهریور  8جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال. تهران: دانشگاه تهران. 

. شاخه ایرانی انجمن بین المللی سازماندهی دانش )ایسکو(. دبیر باهات رایج در سازماندهی دانشاشتنشست تخصصی  -

 .1400آبان  10نشست. 
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حوزه موضوعی مدل سازی نشست تخصصی ارائه پایان نامه های دکتری علم اطالعات و دانش شناسی. سخنرانی با عنوان:  -

 .1400آبان  22سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. . نقاشی با استفاده از الگوی مرجع مفهومی سیداک

 29. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. کتابشناسی های ملی در عصر دیجیتال: الزامات و چالش هانشست تخصصی  -

 .1400آذر 

منطقه . انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران. شاخه مدیریت استراتژیک در کتابخانه های دانشگاهینشست تخصصی  -

 .1400دی  15جنوب کشور. 

. انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران. شاخه منطقه جنوب کشور. بازآموزی کتابداران در افق آیندهنشست تخصصی  -

 .1400بهمن  6

 

 تقدیرها

 1388دی  7ع رسانی. تقدیر از سوی دبیر پنجمین دوره مسابقه کتابداری و اطال -

ع رسانی. سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران. سیزدهمین مسابقه تخصصی کتابداری و اطالتقدیر از سوی برگزار کنندگان  -

 .1389دی

 .1389اسفند  25 .تقدیر از سوی ریاست کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تامین منابع علمی دانشگاه تهران -

 .1390اردیبهشت  26 .انجمن در دوره سومع رسانی ایران به دلیل همکاری با تقدیر از سوی رییس انجمن کتابداری و اطال -

 .1390اردیبهشت  26 .تقدیر از سوی ریاست پردیس بین المللی ارس به دلیل آموزش اصول فهرستنویسی به کتابداران -

 19 .گسترش علم آموزی تقدیر از سوی کانون فرهنگی ورزشی جوان در زمینه اشاعه و توسعه فرهنگ دانش و کتابخوانی و -

 .1390تیر 

 .1390اسفند  11پایگاه.  به مناسبت دومین سالروز تاسیس این (لیزنا)ع رسانی ایرانالز سوی پایگاه خبری کتابداری و اطدیر اتق -

 .1392فروردین  28 .ع رسانی ایران به دلیل همکاری با انجمن در دوره چهارمالقدیر از سوی رییس انجمن کتابداری و اطت -

. بهمن و مشارکت در انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران دلیل حضور در عرصه فرهنگیتقدیر از سوی رییس خانه کتاب به  -

 1394ماه 

 .1397اسفند  19تقدیر از سوی معاون پژوهشی دانشگاه تهران. استقرار نرم افزار کتابخانه های دانشگاه تهران.  -
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 مصاحبه

 .1388 آبان 30. روزنامه همشهریاز نگهداری کتاب تا مدیریت اطالعات.  -

 .1391تیر  29. ایبنامحتوای برخی مراکز کتابخانه ای در ایران استاندارد نیست.  -

 .1400بهمن  8. ایبناتأمین منابع دانشکده های مختلف دانشگاه تهران از نمایشگاه مجازی کتاب.  -

 .1401اردیبهشت  23. ایبنامیلیون تومانی برای خرید از نمایشگاه کتاب.  100اختصاص بودجه  -

 مطالب متفرقه

 /1448http://ketabak.org/tarvij/nodeدر دسترس:  "همه لهستان برای کودکان می خوانند"بنیاد  -

 . در دسترس :1391مهر  16. مجله الکترونیکی عطفترجمه ملیحه درخوش.  "مصاحبه با نانسی کال"کال، نانسی.  -

http://www2.atfmag.info/?p=2236 
 .1392دی  14لیزنا: ستون گاهی دور گاهی نزدیك.  "ژارگون بازی یا ژارگون یاری؟"درخوش، ملیحه.  -

 .1401مهر  17. ایبنا. "فناوری های نوین و کتابداران کتابخانه های کودک"درخوش، ملیحه.  -

 

 سایر

از طرف انجمن کتابداری و  مسئول پروژه پایگاه گروهها و اعضای هیات علمی کتابداری و اطالع رسانی ایران -

 اطالع رسانی ایران.

 کتابداری و اطالع رسانی ایران)لیزنا(مترجم، خبرنگار و گزارشگر پایگاه تحلیلی خبری  -

 مطالب منتشر شده در لیزنا: -

پایگاه تحلیلی خبری . ترجمه ملیحه درخوش. «؛ بیانیه ای از کتابخانه کنگره «کتابشناختی ماتغییر چارچوب » تیلت، باربارا.  -

 .1390 مهر 2گفتگو. .نالیز

 .1390 اردیبهشت 5 خبر. پایگاه تحلیلی خبری لیزنا«. وب نمی تواند جایگزین خدمات کتابخانه ای شود » . درخوش، ملیحه -

 .1390 تیر 23  خبر. پایگاه تحلیلی خبری لیزنا«. ایران در جایگاه چهاردهم برنامه حافظه جهانی یونسکو » . درخوش، ملیحه -

. خبر پایگاه تحلیلی خبری لیزنا. آموزش مداوم و تمرکز بر کاربر نهایی از مسائل مهم کتابداری امروز. درخوش، ملیحه -

 .1390 مرداد 28 ایفال

. پایگاه تحلیلی خبری لیزنا«. دومین نخستین همایش ملی مبانی نظری و فلسفه کتابداری برگزار شد» . درخوش، ملیحه -

 .1390 دی 29  خبر

http://ketabak.org/tarvij/node/1448
http://www2.atfmag.info/?p=2236
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در نخستین همایش فصلی انجمن کتابداری تببین شد « هادومین همایش برنامه ریزی استراتژیك در کتابخانه» . درخوش، ملیحه -

 1390بهمن  13  خبر. پایگاه تحلیلی خبری لیزنا«. 

پایگاه تحلیلی «. برگزار شد  «برنامه ریزی استراتژیك در کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی»دومین همایش » . درخوش، ملیحه -

 1390بهمن  13 .خبر. خبری لیزنا

. پایگاه تحلیلی خبری لیزنا «.تجربه های برنامه ریزی استراتژیك در کتابخانه ها به اشتراک گذاشته شد ». درخوش، ملیحه -

 1390بهمن  28  خبر


