بسم اهلل الرحمن الرحیم

مشخصات فردي
نام و نام خانوادگي

افروز همراهی

شماره کد ملي

8548722542

نام پدر

خدابخش

محل سکونت فعلي

تهران.میدان انقالب.جمالزاده جنوبی.

تاریخ تولد

7532/12/17

تلفن تماس

33682388-187

شماره شناسنامه

575

پست الکترونیک

afruz.hamrahi@gmail.com

سوابق تحصیلي
مقطع

رشته تحصیلي

محل أخذ مدرک تحصیلي

محل تحصیل

معدل

مدت تحصیل

دیپلم

علوم انسانی

دبیرستتتت ان صتتتتدیق
طاهره(س)

فارس -فیروزآباد

7524-7525

72.55

کارشناسی

علوم ک ابداري و اطالع رسانی

شیراز

دانشگاه شیراز

7526-7524

73.45

کارشناسی

علوم ک ابداري و اطالع رسانی

تهران

دانشگاه عالم طباطبایی(ره)

7567-7526

72.38

ارشد
دک ري

تهران

علم اطالعات و دانش شناسی

پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران

-7564

سوابق شغلي
سمت

نوع فعالیت

مدت فعالیت

ک ابدار ک ابخان ي میرزاي شیرازي(مرکزي) دانشگاه شیراز– بخش سازماندهی منابع فارسی

کارآموزي7

 5ماه

مشارکت در راهاندازي ک ابخان مدرس ي رازي (شیراز)

کاراموزي8

 5ماه

چکیده نویسی و نمای سازي مجالت حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شیرازبا اس فاده از نرم افتزار پتارس کارموزي5
آذرخش

5ماه

ارائ خدمات پژوهشی ب دانشجویان کارشناسی ارشد بر اساس پایگاه هاي اطالعاتی فارسی و التین

کارآموزي5

 5ماه

ک ابدار ک ابخان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه عالم طباطبایی

کارمند

52ماه

سوابق فرهنگي
نوع فعالیت

محل فعالیت

مدت فعالیت

مسئول امورصنفی خوابگاه هاي دانشجویی

دانشگاه شیراز

7سال

نائب دبیر و از اعضاي هیئت مؤسس کانون احمدبن موسی(ع)

دانشگاه شیراز

8سال

مسئول امور خیری هیئت محبین اهل بیت(ع)

دانشگاه شیراز

 8سال

از اعضاي هیأت تحریری ي نشری ي دانش شناسی

 .دانشگاه قم

 3ماه

از اعضاي هیأت تحریری ي نشری ي فلسف تعلیم و تربیت اسالمی

دانشگاه عالم طباطبایی

 3ماه

از اعضاي فعال امور فرهنگی در زمین هاي گردشگري و برگزاري مراسم هاي فرهنگی

دانشگاه شیراز

 5سال

دانشگاه عالم طباطبایی

8سال

از اعضاي فعال گروه رسان مک وب دف رنهاد مقام معظم رهبري

سوابق پژوهشي
عنوان مقاله

سال

عنوان همایش

عنوان
نشریه

نقش ک ابخان در توسع ملی در
سال جهاد اق صادي

بهار و تابس ان
7561

بررسی برخی اصول مدیریت
بازاریابی در مرکز منطق اي علوم
و تکنولوژي

7526



فصلنامه

برگزار کننده

نویسنده و
همکاران علمي

-

افروز همراهی

-

دانش
شناسی.
شماره 2
افروز همراهی

دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان

بازاریابی الک رونیکی در ک ابخان
هاي دیجی الی

7561



همایش ملي نقش ک ابخان
هاي دیجی الی دانشگاهی
ایران در هزاره سوم

افروز همراهی

دانشگاه پیام نور
قم

ایجاد واگیري اطالعات از طریق
بازاریابی ویروسی در پورتال
ک ابخان هاي دانشگاهی

7568



همایش ملي ک ابخان و مردم

دک ر محسن حاجی
زین العابدینی و
افروز همراهی

دانشگاه شهید
باهنر کرمان

آسیب شناسی سبک زندگی فعلی

7568



همایش ملي سبک زندگی
تمدن ایرانی اسالمی

زینب رزاقی و افروز
همراهی

دانشگاه پیام نور
یاسوج

اخالق حرف اي در علم اطالعات و
دانش شناسی

7565



پنجمین همایش ملي اخالق

افروز همراهی

دانشگاه پیام نور
قم

بررسی موانع ورزش زنان از دیدگاه 7565
اسپانسرهاي مالی



سومین همایش بین المللي
زن ،رسان و ورزش

معصوم حمزه،
دک ر فرزاد غفوري،
افروز همراهی

تهران.ه ل المپیک

7565



دومین کنفرانس بین المللي دک ر عصمت مومنی
و افروز همراهی
مدیریت در قرن 87

بررسی تطبیقی برخی اصول رابط
میان اخ یارات مدیران ک ابخان
هاي دانشگاه هاي عالم
طباطبایی و الزهرا و تمایل آن ها

همایش ملي نظام اطالعات
سالمت و اق صاد دانش

حرف اي اي در علم اطالعات
و دانش شناسی

مرکز بین المللی
همایش هاي صدا
و سیما

ب بازارگرایی
بررسی فرهنگ ایمنی در ک ابخان
هاي دانشگاه عالم طباطبایی

معماري ک ابخان ها جهت
اس فاده معلوالن

7565



دومین سمپوزیوم بین

افروز همراهی

موسس آموزش
عالی مهر اروند،
مرکز راهکارهاي
دس یابی ب توسع
پایدار

افروز همراهی

دانشگاه شهید
بهش ی

المللي علوم مدیریت با
محوریت توسع پایدار

7565



سومین کنگره بین المللي
عمران ،معماري و توسع
شهري

فعالیت هاي علمي
عنوانن

نوع

سال

محل برگزاري

فعالیت
سخنرانی

امکان سنجی پیاده سازي بازاریابی الک رونیکی اطالعات

دانشگاه عالم طباطبایی.سالن شهید همت
دانشکده ي روانشناسی و علوم تربی ی

7567

کارگاه

کارگاه مهارت هاي سواد اطالعاتی

دانشگاه عالم طباطبایی.دانشکده تربیت بدنی
و علوم ورزشی

7565

تألیف و ترجمه
عنوان کتاب

ترجمه/تألیف

تمرین با اسلینگ

ترجم

شهر من گم شده است

تألیف

همکاران

ناشر

دک ر رسول اسالمی،افروز همراهی ،آواي ظهور
فاطم نوریان فر ،مهدي مافی
مینوفر

افروز همراهی

سال نشر
7564
7565

گواهینامه مهارت فنی حرف اي
عنوان گواهي نامه

مرکز ارائه دهنده گواهي

سال

گواهینام مدیریت بازاریابی

سازمان آموزش فنی حرف اي کشور

7522

گواهینام شایس گی کارآفرینی با رویکرد  KABسطح کامل

سازمان آموزش فنی حرف اي کشور

7526

گواهي شرکت در کارگاه و همایش
عنوان همایش  /کارگاه

برگزار کننده همایش /کارگاه

سال

کارگاه فهرست نویسی منابع الک رونیکی

ادکا .دانشگاه شیراز

7522

کارگاه مدیریت دانش

داشگاه عالم طباطبایی

7567

کارگاه سواد اطالعاتی و تفکر ان قادي

داشگاه عالم طباطبایی

7567

کارگاه نرم افزار جامع یکپارچ ک ابخان الک رونیک و دیجی ال آذرخش

داشگاه عالم طباطبایی

7565

سمینار آموزشی سیس م جامع اطالع رسانی سیمرغ و ک ابخان دیجی ال اطالعات

دانشگاه شیراز

7522

همایش اطالعات ،مح وا و دانش س مفهوم م فاو

وزارت ارشاد قم

7561

همایش کارآفرینی و بازار کار در ک ابخان ها و مراکز اطالعاتی

ادکا .دانشگاه تهران

7567

همایش :خدمات ویژه ک ابداران ب جانبازان ،معلولین ،نوسوادان

دانشگاه پیام نور قم

7567

