به نام خدا
پیشینه نامه
دکتر رحمان معرفت


استادیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.



عضو هیات علمی رسمی دانشگاه سمنان.

دانش آموخته در دانشگاههای
کارشناسی علم اطالعات و دانش شناسی (  8731تا  )8718در دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی (تاریخ دفاع  )8711در دانشگاه شهید چمران اهواز
دکترای علم اطالعات و دانش شناسی (  8731تا  12تیر  )8731در دانشگاه خوارزمی تهران .

عنوان پایان نامه

کارشناسی ارشد (:)8711

معرفت ،رحمان ( .)5831مقایسه سطح توجه به ارائه مهارتهای سواد اطالعاتی دانشجویان سال آخر کارشناسی کتابداری و
اطالعرسانی در دانشگاههای دولتی واجد و فاقد تحصیالت تکمیلی کتابداری و اطالعرسانی از دیدگاه دانشجویان سال آخر مقطع
کارشناسی کتابداری در این دانشگاهها .پایاننامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطالعرسانی .دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه
شهید چمران اهواز.
دکترا (:)8731
معرفت ،رحمان( .)5896ایجاد و توسعه میکرومدل بافتی سواد اطالعاتی برای دانشجویان روان شناسی .پایان نامه دکترای علم اطالعات
ودانش شناسی ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی.

افتخارات کسب شده:

 موسس

آزمایشگاه

تعامل

انسان

https://hiilab.semnan.ac.ir

و

اطالعات

دانشگاه

سمنان

()2022



برگزیده شدن پایان نامه دکترا در هشتیمن جشنواره پژوهش کتابخانه ملی و مرکز اسناد جمهوری اسالمی ایران.



حائز رتبه برتر شدن کتاب "جهانی شدن فراهم آوری :مقدمه ای بر مدیریت مجموعه کتابخانه در قرن بیست و
یکم» ترجمه رحمان معرفت و دکتر حمید کشاورز از انتشارات دانشگاه سمنان در سال  5895است که در دومین
دوساالنه کتاب استان سمنان در سال  8737به این موفقیت دست یافت.



پژوهشگر برتر با مرتبه مربی در سطح دانشگاه سمنان در سال 5895



استاد نمونه آموزشی در سطح دانشگاه در سال 5890



استاد نمونه آموزشی در سطح دانشگاه در سال 5000



مدیر و موسس واحد فناور اطالعات و دانش کومش (مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه سمنان)



کسب رتبه سوم کتاب"مدیریت بخش مرجع در قرن بیست و یکم :چالش ها و چشم اندازها" ترجمه رحمان
معرفت ،اسماعیلی حبیبی از انتشارات دانشگاه سمنان در سال  5831در "نخستین جشنواره مولفان و مصنفان استان
سمنان"

عالقه مندی های عمومی


عالقمند به مطالعات عمومی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی



عالقمند به خواندن داستان های کوتاه ،داستان های علمی و تخیلی



عالقمند به تماشای فیلم (کالسیک بویژه) ،تماشای دابسمش ،کلیپ ها و فیلم های طنز و ...



عالقمند به دوچرخه سواری ،موسیقی ،پیاده روی ،کوه پیمایی ،دارت ،پینگ پنگ ،شطرنج

سوابق آموزشی و تدریس


مجری برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با سواد اطالعاتی برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی (بر اساس
مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه سمنان مبنی بر موظف بودن دانشجویان تحصیالت تکمیلی به
گذراندن کارگاه های سواد اطالعاتی)



مدرس کارگاه های سواد اطالعاتی برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه سمنان



مدرس کارگاه های سواد اطالعاتی برای اساتید دانشگاه فرهنگیان سمنان



مدرس کارگاه آموزش اندنوت ،وان نوت ،تهیه پرسشنامه آنالین و ...

مقاله های علمی
1. Marefat, R., & Marefat, M. (2022). Collaboration rate of authors in producing scientific papers in
The Journal of Advanced Periodontology & Implant Dentistry (JAPID) during 2009-2020.
International Journal Of Information Science And Management (IJISM), 20(2). Retrieved from
https://5.190.58.17/index.php/ijism/article/view/2137

2. Rahman Marefat & Hamid Keshavarz (2022) Identifying Factors Effective in Developing Online
Information Literacy Skills in Semnan University, Iran: A Contextual Exploratory Study, Internet
Reference Services Quarterly, DOI: 10.1080/10875301.2022.2044956
3. Marefat, R., Khademi, R. (2022). Visualizing the scientific collaboration of nonlinear analysis in
co-authorship: a scientometrics study. International Journal of Nonlinear Analysis and
Applications, (), -. doi: 10.22075/ijnaa.2022.21079.2229
4. Marefat, R., & Khademi, R.(2022).Information Sources of Students of Psychology.International
Journal Of Information Science And Management (IJISM), 20(1).Retrieved from
https://ijism.ricest.ac.ir/index.php/ijism/article/view/2353

 .1معرفت ،رحمان .)5005( .ا قتصاد اطالعات ،راهکار برون رفت از چالش اقتصاد سنتی کتابخانه ای .فصلنامه علوم و فنون
مدیریت اطالعات.065-011 ،)2( ،3 ،
6. Marefat, Rahman, Sherkatolabasieh, Mahshid (2019). Collaboration rate of authors in producing
scientific papers in The International Journal of Nonlinear Analysis and Applications (IJNAA) during
2010 -2018. International Journal of Nonlinear Analysis and Applications 10 (2), 275-280.

 .3معرفت ،رحمان ،منصوریان ،یزدان ،و زره ساز ،محمد ( .)5891نیازهای اطالعاتی دانشجویان روان شناسی .فصلنامه
علوم و فنون مدیریت اطالعات.59-81 ،)5( 0 ،
 .1معرفت ،رحمان ،منصوریان ،یزدان ،و زره ساز ،محمد ( .)5896بررسی مقالههای حوزه سواد اطالعاتی و روشهای

پژوهشی به کار رفته در آنها .پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی .508-529 ،)2( 1 ،
 .3معرفت ،رحمان ،منصوریان ،یزدان ،و زره ساز ،محمد ( .)5891چرایی نیاز به سواد اطالعاتی از منظر دانشجویان

روانشناسی .پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی .220-591 ،)5( 3 ،
 .50معرفت ،رحمان ،صابری ،مریم و عضدی ،مرضیه ( .)5898بررسی ضریب همکاری و میزان مشارکت نویسندگان
مقاالت مجله مطالعات فقه و حقوق اسالمی در پنج سال اخیر (بازه زمانی  8711تا  .)8717مطالعات فقه و حقوق
اسالمی.211-210 ،)55( 6 ،
 .55معرفت ،رحمان ( .)5896بررسی دیدگاه دانشجویان علم اطالعات درباره آرشیو .فصلنامه آرشیو ملی.83-80 ،)0( 8 .
 .81معرفت ،رحمان ،صابری ،مریم ،و گنج خانلو ،سهیال ( .)5892گزارش خبری :بررسی وضعیت همکاری نویسندگان
مقاالت چاپ شده در مجله روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان در بازه زمانی  8711تا  .8738مجله روان شناسی
بالینی(DOI): 10.22075/jcp.2017.2140 .501-555 ،)8(1 ،
 .87قاضی زاده ،حمید ،معرفت ،رحمان ( .)5892توسعه خدمات غیر رایگان در کتابخانه ها .پژوهش نامه کتابداری و
اطالع رسانی.
 .81معرفت ،رحمان ،کشاورز ،حمید ،اشرفی ریزی ،حسن ،سیروسی ،سمیه ( .)5892وضعیت مشارکت پدیدآورندگان
مقاالت تالیفی مجله مدیریت اطالعات سالمت در فاصله سالهای  8717تا  .8732مجله مدیریت اطالعات
سالمت،)7( 82 ،

 .51معرفت ،رحمان ،صابری ،مریم ،عبدالمجید ،امیرحسین ،زودرنج ،معصومه ( .)5895بررسی میزان همکاری
گروهی نویسندگان مقاالت تالیفی مجله کومش در فاصله سالهای  5831تا  .5839کومش ،فصلنامه علمی
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان.)08(8 .

 .56معرفت ،رحمان ،مکوند حسینی ،شاهرخ ،عبدالمجید ،امیرحسین ،سلیمی ،صغری( .)5895وضعیت
همکاری گروهی نویسندگان مقاله های تالیفی مجله روانپزشکی و روان شناسی بالینی ایران طی سالهای
 .5835-39روانپزشکی و روان شناسی بالینی ایران.)( 0 .
مقاله های همایش ها
.5

.2

.8

.0

.1

.6

معرفت ،رحمان ( .)5831رهنمودهای عملی برای برقرار ارتباط مناسب کودک و نوجوان با اینترنت به
عنوان یک فناوری نوین .همایش ملی فضاهای مجازی :آسیب ها و پیامدها .سمنان ،دانشکده روان شناسی
و علوم تربیتی.
معرفت ،رحمان ،اصنافی ،امیررضا ( .)5839استفاده از نرم افزارهای اجتماعی به منظور بازاریابی خدمات
کتابخانه ای .اولین همایش ملی نظام های اطالعات سالمت و اقتصاد دانش .هفدم تا نوزدهم اسفندماه،
اصفهان ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
معرفت ،رحمان ،زودرنج ،معصومه ،علیزاده ،رقیه ( .)5839بررسی چالش های پیش روی مدیران مراکز
اطالع رسانی در بازاریابی اطالعات در عصر جدید .اولین همایش ملی نظام های اطالعات سالمت و اقتصاد
دانش .هفدم تا نوزدهم اسفندماه ،اصفهان ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
معرفت ،رحمان ،صابری ،مریم ،عبدالمجید ،امیرحسین ،کشاورز ،حمید ،عضدی ،مرضیه ( .)5890بررسی
همکاری گروهی نویسندگان مقاالت تالیفی مجله دانش و تندرستی در فاصله سالهای  5836تا 5839
(پذیرش به صورت پوستر) .سومین همایش ملی پژوهش و تولید علم در حوزه پزشکی ،هفدهم آبانماه،
بابل ،دانشگاه علوم پزشکی بابل.
معرفت ،رحمان ،کنج خانلو ،سهیال ( .)5895بررسی میزان مشارکت پدیدآورندگان مقاالت حوزه گچ در
فاصله سالهای  5811تا  .5839دومین همایش ملی گچ ،نوزده اردیبهشت ،دانشگاه سمنان ،گروه پژوهشی
گچ.
معرفت ،رحمان ( .)5891در مسیر توسعه گام به گام سواد اطالعاتی :تجربه نگاری برگزاری کارگاه های
سواد اطالعاتی دانشگاه سمنان .دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطالعاتی با موضوع خانواده.
تهران :آبان  5891تا  50آبان  ،5891مرکز فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال.

.1
8. Asnafi, Amirreza, Marefat, Rahman, Pakdamannaeini, Maryam (2010). A
survey on collaboration rate of Semnan University faculties in producing
scientific papers during 2002-2009 years. 6th collnet confrerence.

تالیف/ترجمه  /تدوین کتاب

 .5معرفت ،رحمان (تایید انتشار) .مهارت های پایه سواد اطالعاتی برای دانشجویان روان شناسی.
دانشگاه سمنان.
 .2ایجی ،جیم  .جهانی شدن فراهم آوری :مقدمه ای بر مدیریت مجموعه کتابخانه در قرن بیست و یکم
.ترجمه رحمان معرفت  ،حمید کشاورز .سمنان :دانشگاه سمنان( .8738،برنده جایزه اولین جشنواره
کتاب مولفان و مصنفان استان سمنان)
 .8رافرتی ،پولین ،هیدرلی ،راب .نمایهسازی چندرسانهایها و آثار خالق :مسائل مربوط به معنا و تفسیر .
ترجمه :علیرضا رستمی گومه ،رحمان معرفت .سمنان :دانشگاه سمنان.8711 ،
 .0مدیریت بخش مرجع قرن بیست و یکم :چالش ها و چشم اندازها .ویراسته کواسی سارکودای  -منسا.
ترجمه رحمان معرفت ،اسماعیل حبیبی .سمنان :دانشگاه سمنان( .8711 ،برنده جایزه دومین
جشنواره کتاب مولفان و مصنفان استان سمنان)

 .1اشرفی ریزی ،حسن ،معرفت ،رحمان ،کاظم پور ،زهرا ( .)5831فرهنگ توصیفی اصطالحات علوم
و فناوری هسته ای .اصفهان :انتشارات دهالویه.
 .6یکپارچه سازی سیستم های اطالعات جغرافیایی در خدمات کتابخانه ای :رهنمودی برای کتابخانه
های دانشگاهی .ترجمه هاشم کنعانی ،حمید کشاورز ،رحمان معرفت ،عباس اسالمی .انتشارات
دانشگاه سمنان.5892 ،
 .1معرفت ،رحمان ،رضوانمهر ،معصومه ،رجبلو ،زهرا ( .)5892چکیده پایان نامه های تحصیالت
تکمیلی در رشته های فنی-مهندسی و علوم پایه دانشگاه سمنان (از ابتدا تا پایان سال .)5831
تهران :انتشارات چاپار.
 .3منصوریان ،یزدان ،معرفت ،رحمان ( .)5893گذری بر کرانه های پژوهش .تهران :انتشارات چاپار،
اساطیری.
کارگاه های آموزشی
 .5کارگاه آموزشی مجازی "سواد اطالعاتی و رسانه ای خانواده در مواجهه با فضای مجازی" .یکشنبه  1مردادماه
5899در مجموعه سخنرانی های سبک زندگی اسالمی ایرانی در دانشگاه سمنان.

 .2کارگاه آموزشی "مرئی شدن در علم" ویژه اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی ،نفت و گاز دانشگاه سمنان.
دانشگاه سمنان ،دیماه 5000

یادداشت های کوتاه
 .5معرفت ،رحمان .دغدغههای حرفهای در مسیر کاریابی و کارآفرینی ».سخن هفته لیزنا ،شماره ،111
 1اردیبهشت 8128
 .2معرفت ،رحمان« .همنوردان انجمن کتابداری و اطالعرسانی ایران » .سخن هفته لیزنا ،شماره 20 ،112دی . 5000
 .8معرفت ،رحمان .مطالعه داستان های داغ تر از تابستان داغ! ،خبرگزاری ایبنا دوشنبه  58مرداد  .5899کد مطلب:
298311
قابل دسترس از لنیکhttp://www.ibna.ir/vdcbsfb5zrhb9wp.uiur.html :
 .0معرفت ،رحمان « .تجربه های آموزش الکترونیکی در دوران کووید». 83سخن هفته لیزنا ،شماره 13 ،113
بهمن .8733
 .1معرفت رحمان .آرشیو و اجتماع :آرشیو را با نوشتن آغاز کنیم .فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و ارتباطات;5896 .
 58( 0و .203-205: )50
URL: http://icbr.faslnameh.org/article-000-5-fa.html

نقد و بررسی کتاب (به زبان فارسی)

 .5معرفت ،رحمان ( .)5000هنر ارائه مطالب علمی .فصلنامه نمایه پژوهش.226-259 ،)3( 2 ،
 .2معرفت ،رحمان ،وفائیان ،امیر ( .)5890رسانههای الکترونیک .فصلنامه نقد کتاب ،اطالع رسانی و ارتباطات 1( 2 ،و ،)3
.501-510
 .8معرفت ،رحمان ،عضدی ،مرضیه ( .)5898معرفی کتاب “قواعد اطالعات :راهنمای راهبردی در اقتصاد شبکه ای .نشریه
الکترونیکی عطف ،آبان ماهhttp://www2.atfmag.info/1393/08/21 .
 .0معرفت ،رحمان ( .)5896سنجش و ارزیابی خدمات اطالعاتی .فصلنامه نقد کتاب ،اطالع رسانی و ارتباطات-20 ،)56( 0 ،
 .58قابل دسترس از طریقhttp://icbr.faslnameh.org/article-1-442-fa.pdf :

)نقد و بررسی کتاب (به زبان انگلیسی

1. Marefat, R.. (2021). Review of: Julien, Heidi, Gross, Melissa and Latham, Don (eds.).
The information literacy framework: case studies of successful implementation. Lanham,
MD: Rowman & Littlefield, 2020. Information Research, 26(2), review no. R717
[Retrieved from http://www.informationr.net/ir/reviews/revs717.html]
2. Marefat, R. (2021). Book review of S. Goldstein (ed.) 2020. Informed societies: Why information
literacy matters for citizenship, participation and democracy. Journal Of Information Literacy,
15(2), 195-197. doi:10.11645/15.2.2967. Available at: https://ojs.lboro.ac.uk/JIL/article/view/BRV15-I2-3
3. Marefat, Rahman & Mansourian, Yazdan (2016). "Review of: Whitworth, Andrew, Radical
information literacy: Reclaiming the political heart of the IL movement. London: Chandos
Publishing,
2014.
Webology,
13
(1),
Book
Review
27.
Available
at:
http://www.webology.org/2016/v13n1/bookreview27.pdf
4. Marefat, Rahman (2019). "Review of: Hepworth, M., & Walton, G. (Eds.), Developing people's
information capabilities: fostering information literacy in educational, workplace and community
contexts. Emerald Group Publishing, 2013. Webology, 16(1), Book Review 30. Available at:
http://www.webology.org/2019/v16n1/bookreview30.pdf

5.

)مصاحبه با افراد (به زبان فارسی

. نگاهی به نمایه سازی به عنوان ابزاری برای مدیریت کهکشان کلمات. رحمان، معرفت.5
URL: https://www.lisna.ir/talk/item/1112-سازی-نمایه-به-نگاهی-مدیریت-برای-ابزاری-عنوان-به--کهکشان
کلمات

. ت عامل انسان و اطالعات در گفتگو با دکتر حمید رضا جمالی مهموئی.)5898( ، رحمان، معرفت، محمود، سنگری.2
http://www2.atfmag.info/1393/03/18 : قابل دسترس در. شماره خردادماه.نشریه الکترونیکی عطف
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سخنرانیها
 .5سخنرانی در جمع دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان به مناسبت هفته پژوهش ،با عنوان" نیازمندیهای اطالعاتی و فناوری
دانشجو معلمان در قرن بیست و یکم" ،سمنان :دانشگاه فرهنگیان ،آذرماه .5896
 .2س خنرانی در مراسم تجلیل از کتابداران در هفته کتاب ( )5896در اداره کل کتابخانه های استان سمنان  ،سمنان ،اداره
کل نهاد کتابخانه های عمومی سمنان ،آذرماه .5896

تیتر نقل قول ها در اخبار ،نشریات و خبرگزاری ها
 .5کتابداران نقش بسزایی را در جذب مخاطبان به کتابخانه ها دارند

نمایهسازی جله /کتابها
 .5معرفت ،رحمان ،گنج خانلو ،سهیال ( .)5890نمایۀ مقالههای شمارههای  1تا  52مجله روانشناسی بالینی
دانشگاه سمنان .مجله روانشناسی بالینی.35-39 ،)0( 8 ،
 .2معرفت ،رحمان ( .)5833نمایه مقالههای شمارههای 5تا  0مجله روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان.
مجله روانشناسی بالینی.11-31 ،)0( 5 ،

 .8معرفت ،رحمان ،محسناتبار ،محبوبه ( .)5839نمایه مقاله های شماره  28 ،59 ،52 ،50ویژه نامه فقه و
حقوق اسالمی .فقه و حقوق اسالمی.569-513 :)2( 2 ،

مسئولیت های اداری و اجرایی
 .5عضو انجمن علم اطالعات و د انش شناسی ایران
 .2دبیر منطقه  3فناوری اطالعات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری .5895
 .8عضو شورای سیاستگذاری فناوری اطالعات مناطق وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در سال .5895
 .0عضو سابق انجمن نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان مهدیشهر از سال  5833به مدت چهار سال
 .1مدیرگروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان در سه سال متوالی .39-90 ،33-39 ،31-33
 .6مدیر گروه فناوری اطالعات و خدمات رایانه ای دانشگاه سمنان در دو سال متوالی .92-98 ،92-95
 .1مدیر پژوهش دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان از سال  5831تا مهر .5892
 .3عضویت در شوراها و کمیته های تخصصی دانشگاه سمنان (همچون عضو شورای پژوهشی دانشگاه سمنان ،عضو کمیته
نشر کتاب یا شورای انتشارات علمی دانشگاه سمنان) از  5831تا .5892
 .9مشاور اطالع رسانی معاون پژوهشی دانشگاه سمنان در سال .39-90 ،33-39
 .50مشاور معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه سمنان در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان  5895تا .5892
 .55مدیر داخلی مجله روان شناسی بالینی دانشگاه سمنان سال های متوالی .39-90 ،33-39 ،31-33
 .52مدیر و موسس واحد فناور "اطالعات و دانش کومش" در پارک علم و فناوری سمنان.
 .58مدیر فنی سایت مجله مطالعات فقه و حقوق اسالمی .39-90 ،33-39 ،31-33
 .50مسئول کتابخانه دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی در سالهای .39-90 ،33-39 ،31-33
 .51مسئول رایانه و انفورماتیک دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان در سالهای .39-90 ،33-39 ،31-33
 .56نماینده دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی در "کارگروه بررسی نقش استاد راهنما".
 .51استاد راهنمای دانشجویان علم اطالعات ورودیهای مختلف دانشگاه
 .53عضو کمیته علمی همایش فضاهای مجازی ،آسیب ها و پیامدها  29 ،آبان .5831
 .59نماینده دانشکده روان شناسی در تدوین کتاب جامعه دانشگاه سمنان.
 .20موسس کارگاه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان.
 .25مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان (شهریور  91تا کنون)
 .22رابط و مسئول اجرای تفاهم نامه دانشگاه سمنان و بنیاد ایران شناسی (.)5893
 .28عضو انجمن نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان سمنان از سال  5893به مدت چهار سال( .با ابالغ فرماندار محترم
سمنان ،جناب دکتر دانایی).
 .20مدیر فناوری اطالعات و خدمات رایانه ای دانشگاه سمنان (  5893/0/0تا .)5899/1/85

 .21نماینده دانشگاه سمنان در اجرای تفاهم مشترک بین دانشگاه سمنان و مرکز منطقه ای اطالع رسانی و پایگاه استنادی
علوم جهان اسالم (.)ISC
 .26دبیر هیات مدیره دور هشتم انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران ( -5000ادامه دارد)....
 .21مدیر فناوری اطالعات و خدمات رایانه ای دانشگاه سمنان ( 5893ادامه دارد)...
 .23عضو کمیته راهبردی امنیت اطالعات دانشگاه سمنان فروردین )...-5005
 .29عضو کمیته پژوهش انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران (فروردین )...-5005

