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افتخارات كسب شده
کسب رتبه سوم در مقطع کارشناسی دانشگاه تبريز5210 ،
کسب رتبه يک در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز5213 ،
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سال .13
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سوابق پژوهشی
مقاالت علمی پژوهشی :

-5

مرادي مقدم ،حسين( .)4831میزان رضايت مراجعان از خدمات کتابخانه های مرکزی
دانشگاههای شهید چمران و علوم پزشکی اهواز .فصلنامه کتاب (نشريه کتابخانه ملی جمهوری
اسالمی ايران).532-521:)5(56.

-3

مرادي مقدم ،حسين( .)4831بررسی نیازهای اطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید
چمران اهواز ( )15-13و تعیین اولويتهای خدماتی کتابخانه های دانشگاهی .مجله کتابداری :نشريه
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران.512-303:)32(23 ،

-2

-3

-2

فرج پهلو ،عبدالحسین و حسين مرادي مقدم( .)4831بررسی نظرات اعضای هیات علمی دانشگاه
شهید چمران اهواز در مورد میزان همخوانی و مطابقت منابع و خدمات کتابخانه های دانشگاه با
نیازهای اطالعاتی آنان .مجله علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران
اهواز.15-500:)3(53.
مرادي مقدم ،حسين( .)5216نقش کتابخانه ها در تحقیقات :تحول از نقش سنتی به نقش
نوين در ارائه خدمات .مجله الکترونیکی ارتباط علمی.510-516 ،)5(1 ،
مرادي مقدم ،حسين( .)4833نمايه سازی استخراجی خودکار با نگاهی گذرا به مشکالت نمايه
سازی در زبان فارسی .مجله مطالعات کتابداری و علم اطالعات.522-561:)3(56 .

-6

مرادي مقدم ،حسين؛ داورپناه ،محمد رضا؛ ديانی ،محمد حسین ( .)5233بررسی الگوی رشد
علم ايران در حوزه علوم طی سال های  .5310-3050پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه
فردوسی مشهد) -علمی پژوهشی (.31-33 :)5(2 .

-1

مرادي مقدم ،حسين ؛ خادمی ،روح اله؛ کشاورز ،حمید .)5231(.بررسی برون دادها و ترسیم
شبکه هم نويسندگی محققان دانشگاه سمنان در نمايه های استنادی وب آوساينس طی سال های
 .3052-5330مجله مطالعات کتابداری و علم اطالعات.565-510 :)5(36 .

-1

مرادی مقدم ،حسین و روح اله خادمی( .) 5236فناوری اطالعات و سالمت اجتماعی :مروری نظری
و پژوهشی .مجله سالمت اجتماعی و اعتیاد.22-23 ،)53(3 ،
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مرادی مقدم ،حسین(  .)5236بررسی وضعیت تول ید علم ايران در نمايه استنادی علوم پس از
انقالب اسالمی ( )3056-5310و عملکرد آن در عرصه علم جهان .پژوهشنامه علم سنجی شاهد.
.3-30 :)5(3
2

 -50مرادی مقدم ،حسین( .)5231رشد علم :مفاهیم و نظريه ها .رهیافت.5-53:)2(15 :
 -55مرادی مقدم ،حسین؛ معرفت ،رحمان؛ عسگری ،رويا ( .)5231وضعیت همکاری گروهی نويسندگان
مجله خانواده پژوهی دانشگاه شهید بهشتی طی سال های  5213تا  .5232مجله علم سنجی
کاسپین؛ .53-31:)5(2
 -21مرادی مقدم ،حسین؛ خادمی ،روح اله ( .)5231بررسی مقايسه ای مجله روانشناسی بالینی دانشگاه
سمنان بر مبنای شاخصهای علمسنجی طی سالهای  5211تا 5231؛ فصلنامه روان شناسی
بالینی دانشگاه سمنان.32-500 :)3(50 .
13- Davarpanah,M.; Moradimoghadam,H. (2012).The contribution of
women in Iranian scholarly publication .Library Review. 61(3 , 4).

مقاالت ارائه شده در همایش هاي معتبر ملی:
 -53عبدالحسین فرج پهلو ،مرادي مقدم ،حسين  .بررسی نظرات اعضای هیات علمی دانشگاه شهید
چمران اهواز نسبت به برنامه های آموزشی مورد نیاز آنها درباره جستجوی اطالعات به عنوان يکی
از ابعاد سواد اطالعاتی و ارائه راهکارهايی جهت نحوه برگزاری اين دوره ها.در :مجموعه مقاالت
همايش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطالعاتی درکتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی
مشهد مقدس  .آستان قدس رضوی 5212 ،
 -52مختاری  ،حیدر؛ مرادي مقدم ،حسين  .راهکارهای تقويت همکاری و تعامل بین کتابداران و
آرشیويستها با نگاهی به نقاط اشتراك و افتراق کتابخانهها و آرشیوها :ارايه شده در هشتمین
کنفرانس انجمن علمی گروه کتابداری دانشگاه الزهراء :تهران  ،ارديبهشت ماه 5216
 -56مرادي مقدم ،حسين؛ مختاری ،حیدر .ويژگیها و چالشهای کتابخانههای ديجیتالی در فريند
توسعة آموزش الکترونیکی .ارايه شده در اولین همايش ملی فناوری آموزشی درعصر اطالعات و
ارتباطات .اهواز ،دانشگاه شهید چمران اهواز .ارديبهشت ماه .5211
 -51مختاری ،حیدر؛ مرادي مقدم ،حسين .نقش کتابخانه های آموزشگاهی و عمومی ايران در ايجاد
عادت به مطالعه و يادگیری مادام العمر بین کودکان و نوجوانان .اولین همايش آموزش و
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يادگیری غیر رسمی در ايران .دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده علوم تربیتی  50تا 53
ارديبهشت ماه .5211
 -51اکبری ،محمد؛ مرادي مقدم ،حسين و حوا خزاعی نژاد .ضرورت تغییر در برنامه درسی قصد
شده از توجه به فرهنگ مطالعه :تحلیل محتوا .ارئه شده در دوازدهمین همايش ملی انجمن
مطالعات برنامه ريزی درسی ايران .بیرجند :دانشگاه بیرجند .ارديبهشت ماه .5232
 -53مرادي مقدم ،حسين .بررسی وضعیت ارزيابی و رتبه بندی نشريات علمی کشور در حوزه های
موضوعی مختلف علمی بر اساس گزارش های منتشر شده وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری .ارائه
در :همايش ملی نشريات علمی کشور : .دانشگاه شهید بهشتی 31 .مهرماه .5232
 -30مرادي مقدم ،حسين؛ خادمی روح اله( .)4831نقدی بر استاندارهای کتابخانه های تخصصی
بر اساس مقايسه وضعیت کتابخانه های تخصصی ايران از نظر منابع اطالعاتی و خدمات با
استاندارد های کتابخانه های تخصصی ايران .ارائه شده در :همايش کتابخانه های تخصصی:
فرصت ها و چالش ها .اهواز ،اسفند ماه ..5236
 -35خادمی ،روح اله؛ مرادي مقدم ،حسين( .)4831بررسی و ترسیم نقشه الگوی همکاری علمی
ايران در سال  . 3056ارائه شده در همايش چشم اندازهای ارتباط علمی .شیراز 53.و 30
ارديبهشت ماه .5231
 -33مرادي مقدم ،حسين؛ خادمی ،روح اله( .)4833ت حلیل روش شناختی مقاالت علم سنجی در
مجالت علم اطالعات و دانش شناسی طی سال های  5216تا  .5236اولین کنفرانس ملی ارزيابی
علم .کرمان 3 .ارديبهشت ماه .5231
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ليست سخنرانی هاي علمی
 -5سخنرانی علمی با عنوان " ضرورت برگزاری دوره های آموزش سواد اطالعاتی :مطالعه موردی در
دانشگاه شهید چمران اهواز".در تاريخ  : 13/3/53دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی .معاونت
پژوهشی
 -3سخنرانی علمی با عنوان " اصل دسترسی در برابر اصل مالکیت :بررسی مزايا و معايب نظام های
مخزن کتابخانه های دانشگاهی" در تاريخ  12/3/32به مناسبت هفته پژوهش در دانشکده علوم
تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.
 -2سخنرانی علمی با عنوان" نقش کتابخانه ها در تحقیقات ،تغییر از نقش سنتی به نقش نوين در
ارائه خدمات" در تاريخ  13/3/33به مناسبت هفته پژوهش در دانشکده علوم تربیتی و روان
شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.
 -3سخنرانی علمی با عنوان " مروری بر مفهوم و ضرورت نیاز سنجی اطالعات در سازمان ها" در
تاريخ  . 12/3/3دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.
 -2سخنرانی علمی با عنوان" فرار مغزها و مهاجرت نخبگان " در تاريخ آذرماه  11به مناسبت هفته
پژوهش در دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.

برگزاري و شركت در كارگاه هاي آموزشی
 -6شرکت در کارگاه آموزشی " روش تدريس و آزمون سازی ويژه اعضای هیات علمی دانشگاه".
اهواز :دانشگاه شهید چمران اهواز 13/2/51 ،لغايت  13/2/53به مدت  56ساعت
 -1شرکت در کارگاه آموزشی " آشنايی با مراکز رشد فناوری و پارك های علم و فناوری" اهواز:
دانشگاه شهید چمران اهواز 12/2/3 ،به مدت  3ساعت.
 -1شرکت در کارگاه آموزشی " همکاری های علمی بین المللی :دستاوردها و چالش ها" .اهواز:
دانشگاه شهید چمران اهواز 13/1/53 .به مدت  3ساعت.
 -3برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی ويژه مدرسین دانشگاههای علمی کاربردی استان سمنان به
مدت  1ساعت .سمنان .دانشگاه علمی کاربردی سمنان .مرداد ماه 5236
-50

برگزاری کارگاه آموزشی آشنايی با پايگاههای اطالعاتی و تحقیقاتی برای اعضای هیات

علمی دانشگاه فرهنگیان سمنان به مدت  3ساعت .سمنان .دانشگاه فرهنگیان .آذرماه
5232
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-55

شرکت در کارگاه آموزشی " روش تدريس و آشنايی با مقررات آموزشی و پژوهشی و

قوانین تبديل وضع اعضای هیات علمی " .سمنان :دانشگاه سمنان .بهمن ماه .5236
-53

برگزاری کارگاه آموزشی آشنايی با پايگاه استنادی  Web of scienceجهت

دانشجويان تحصیالت تکمیلی دانشگاه سمنان .کتابخانه م رکزی دانشگاه سمنان .ارديبهشت ماه
.5231

تاليف ،ترجمه كتب:
 مرادي مقدم ،حسين .کتاب راهنمای دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.بمناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشگاه شهید چمران اهواز  .انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز5212،
 براون سید ،کريستوفر  .نظم نوين جهانی و جغرافیای سیاسی اطالعات ترجمه حیدر مختاری و حسينمرادي مقدم  .زير نظر و با ويراستاری رحمت اهلل فتاحی .تهران :چاپار5211 ،
 داورپناه ،محمدرضا ،حیدر مختاری ،عاطفه شريف ،شعله ارسطوپور ،حسين مرادي مقدم .رفتار اطالعاتیانسان .تهران :دبیزش.5211 ،

فعاليتهاي اجرایی
عضو هيات علمی دانشگاه سمنان ( )4831
مدیر گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان (– 4835ادامه دارد )
 استاد مشاور انجمن علمی دانشجويی رشته علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان– 5232 (.)7931
 مشاور فرهنگی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهديهشر دانشگاه سمنان ( .آبانماه -5236ادامه دارد)
 عضو هيات علمی پيمانی گروه کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز در سالهای -13.12
 -مدير اجرايی مجله مطالعات تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد 16-12
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سوابق آموزشی

 تدريس دروس مرجع شناسی اسالمی ،مرجع شناسی التین ،مرجع شناسی عربی و فارسی و کارورزی 5و 3در گروه کتابداری دانشگاه شهید چمران اهواز طی سالهای 12-13
تدريس درس واژه پردازی فارسی و التین در دوره پودمان کتابداری و اطالع رسانی .اداره فرهنگ و ارشاداسالمی خوزستان13 .
 تدريس دروس آشنايی با کتابخانه و کتابداری و نیز درس کارآموزی برای دانشجويان دانشکده علوم تربیتیدانشگاه فردوسی مشهد16.
 تدريس دروس آش نايی با نرم افزارهای پايگاههای اطالعاتی کتابخانه ،فناوری اطالعات و نظام های اطالعاتی ،کتابخانه و کتابداری در دانشگاه امام رضا ( ع) .طی سالهای 11-12
 تدريس دروس مرجع شناسی فارسی و عربی و آشنايی با کتب مرجع تفسیر قرآن در موسسه آموزش عالیحکمت رضوی مشهد مقدس12.
 تدريس دروس مرجع شناسی عمومی ،مرجع شناسی تخصصی ،مرجع شناسی اسالمی ،اصول خدمات مرجع،روش تحقیق ،آشنايی با مديريت دانش ،مديريت نشريات اداواری ،نمايه های تخصصی الکترونیکی ،مواد و
خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان ،مديريت کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی ،در دانشگاه سمنان از
سال  32تاکنون

طرح هاي پژوهشی خاتمه یافته"
 حضور زنان در عرصه تولید علم ايران ( ) 5230طرح تحقیقاتی معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسیمشهد مشترك با دکتر محمد رضا داورپناه .خاتمه يافته
 کتابشناسی تربیت دينی طرح تحقیقاتی به سفارش پژوهشکده مجازی تربیت اسالمی بنیان مشهد رصد پايان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری تربیت دينی و اسالمی به سفارش پژوهشکده مجازیتربیت اسالمی بنیان مشهد
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 وب سايت ها و وب الگهای حقوقی و حقیقی تربیت دينی و اسالمی به سفارش پژوهشکده مجازیتربیت اسالمی بنیان مشهد.
بررسی بروندادهای علمی محققان دانشگاه سمنان از نظر شاخص های کمی و کیفی و ترسیم نقشه
هم نويسندگی پژوهشگران اين دانشگاه در پايگاه های آی اس آی طی سال های  5330تا 3053
مشترك با حمید کشاورز و روح اهلل خادمی .معاونت پژوهشی دانشگاه سمنان .دی ماه  32خاتمه
يافته.
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