دکتر حمزه علی نورمحمدی فارغ التحصیل مقطع دکترای کتابداری و اطالع رسانی از دانشگاه برلینن آلمان است .وی در حال حاضر معاونت آموزشی دانشگاه شاهد رابرعهده دارد.

دکتر نورمحمدی عالوه بر تدریس در رشته کتابداری و اطالع رسانی  ،با مرکز سیاست علمی کشور نیز همکاری دارد .حوزه تخصصی پژوهشی وی علم سنجی است.

گزیده سوابق کاری و طرحهای اجرایی
 . 1مجری طرح ماشییی کردن مستندات موجود در مرکز تحقیقات مهندسی جهاد سازندگی .تهران1731 ،
 .2مجری طرح اطالعات مورد نیاز مرکز اطالعرسانی مرکز تحقیقات مهندسی جهاد در مرکز تحقیقات مهندسی جهاد سازندگی" تهران1731 ،
 . 7همکاری با صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ،معاونت سیاسی مدیریت اطالعرسانی (( -)1731 -1731تهران)
 .4مسئول بخش زبان آلمانی مرکز آموزش زبانهای خارجی نیروی هوایی ( -)1732 -1731( ،تهران).
 .1کارشناس و مسئول اطالعرسانی کتابخانه مرکز تحقیقات مهندسی جهاد سازندگی ( -)1731 -1734( ،تهران).
 .3عضو هیأت علمی گروه علوم کتابداری و اطّالعرسانی دانشگاه شاهد -1733( ،تاکنون)( -تهران).
 .3مجری طرح سازماندهی کتاب ها و نشریات موجود در کتابخانه رایزنی جمهوری اسالمی ایران در برلین آلمان (سالها( -)2001برلین ،آلمان).
 .1مسئول کتابخانة دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد( -)1731 -1733( ،تهران).
 .1سرپرست کتابخانة مرکزی و مرکز اطّالعرسانی دانشگاه شاهد( -)1711 -1731( ،تهران).
 .10مشاور طرح سازماندهی منابع کتابخانهای سازمان جوانان جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران( -)1710( ،سازمان مرکزی ،تهران).
 .11مدیر گروه علوم کتابداری و اطّالعرسانی دانشگاه شاهد( ،از  1731تا بهمن ( - )1711تهران).
 .12مدیر گروه علوم کتابداری و اطّالعرسانی دانشگاه شاهد( ،از خرداد  – 1713ادامه دارد) ( -تهران).
 .17عضو شورای پژوهشی دانشگاه شاهد( - ،تهران).
 . 14عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکدة علوم انسانی دانشگاه شاهد( ،از سال  1731تا بهمن .)1711
 . 11عضو شورای آموزشی دانشکدة علوم انسانی دانشگاه شاهد( ،از سال  – 1713ادامه دارد).
 .13عضو شورای پژوهشی دانشکدة علوم انسانی دانشگاه شاهد( ،از سال  – 1713ادامه دارد).
 .13عضو اطالعرسانی دانشگاه شاهد( ،از شهریور  1731لغایت .)1711
 .11عضو کمیته انتخاب کتاب دانشکدة علوم انسانی دانشگاه شاهد( ،از سال  1733تا بهمن .)1711
 .11همکار گروه علم سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور( - ،تهران).
 .20عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور( ،از اسفند ماه ( -)1711تهران).

 .21استاد مشاور دانشجویان شاهد دانشگاه شاهد از سال  1733تا 171

تقدیرنامه ها و امتیازات کسب شده
دریافت "تقدیرنامه" از "رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور" ،در آذرماه  ،1713به دنبال تقدیرنامة منصور کبگانیان ،معاون پژوهشی و رئیس ستاد ملّی برگزاری مراسم هفتة
پژوهش و فنّاوری به "مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور" ،به مناسبت برگزیده شدن "مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور" به عنوان "مرکز تحقیقاتی برتر" در سال ( ،1713آذرماه
( -)1713تهران).
دریافت "تقدیرنامه" از "معاونت پژوهشی دانشگاه شاهد" ،در آبان  ، 1711به مناسبت تالش مستمر و خدمات صادقانه شایستگی در اداره کتابخانه مرکزی دانشگاه شاهد-)1711( .
(تهران).
دریافت "تقدیرنامه" از "ریاست دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد" ،در بهمن  ،1711به مناسبت ارتقای سطح علمی گروه کتابداری و اطالعرسانی در دانشگاه شاهد-)1711( .
(تهران).
دریافت "تقدیرنامه" از "رایزنی جمهوری اسالمی ایران در کشور آلمان" ،در دیماه  ،1711به مناسبت تالش علمی و فرهنگی و اداره موفق دبیر اننجمن اسالمی منطقه آلمان-)1711( ،
(آلمان شهر برلین).

آثار منتشره
· نوروزی چاکلی ،عبدالرضا؛ نورمحمّدی ،حمزهعلی .)1713( .وضعیّت تولید علم ایران و کشورهای منطقه در سال  2001و  2003بر اساس آمار مؤسّسة اطّالعات علمی ( .)ISIبا
همکاری علی اعتمادی فرد ،اسماعیل وزیری .تهران :مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
· نورمحمدی ،حمزهعلی .) 1710( .دستنامه روش بهره گیری از نشریات علمی مجانی در شبکه اینترنت .تهران :معاونت پژوهشی دانشگاه شاهد.
· نوروزی چاکلی ،عبدالرضا؛ حسنزاده  ،محمّد؛ نورمحمّدی ،حمزهعلی .)1713( .ارزیابی تطبیقی یک و نیم دهه تولیدات علمی ایران و جهان .با همکاری علی اعتمادی فرد .تهران :وزارت
علوم ،تحقیقات و فنّاوری ،مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور[ .زیر چاپ].

· Nourmohammadi, H.; W. Umstätter. “The Distribution of Author Frequency in Journal of Disfferent Topics and Different
& Countries.” In: Book of Paper of Third International Conference on Webometrics, Scientometrics, Sciencw and Society
Eighth COLLNET Meeting. COLLNET 2007: March 2007 NewDelhi, India

· کتابهای در دست انتشار:
 .1نورمحمدی ،حمزهعلی .واژهپردازی در نرم افزار به فارسی ( .کتاب در دست تالیف)

مقاالت:
 .Iمقاالت منتشر شده:
§ نشریات داخل ایران:
§ نورمحمدی ،حمزهعلی“ .)1734( .ویدئوتکس” .رایانه سال هشتم .ش31 .
§ نورمحمدی ،حمزهعلی " .)1711( .فوریتهای اینترنت :مقاله نقد و بررسی کتاب فوریتهای اینترنت“ .کتاب ماه کلیات .ش( .17 .ردیبهشت).

§ نورمحمدی ،حمزهعلی : Excel 2000 " .)1711( .مقاله نقد و بررسی کتاب اکسل  .“2000کتاب ماه کلیات .ش.)1711( .10 .
§ نورمحمدی ،حمزهعلی“ .)1731( .مطالعه رفتار اطالعیابی متخصصان مراکز تحقیقات مهندسی وزارت جهاد سازندگی در کسب اطالعات علمی و فنی" دانشور :فصلنامه علمی پژوهشی
دانشگاه شاهد (دارای درجة علمی -پژوهشی) .ش 21 .پاییز .1731
§ نوروزی چاکلی ،عبدالرضا؛ نورمحمّدی ،حمزهعلی ،وزیری ،اسماعیل؛ اعتمادی فرد ،علی" .)1713( .تولید علم ایران در سالهای  2001و  2003بر اساس آمار مؤسّسة اطّالعات علمی
( . ")ISIفصلنامة کتاب :نشریّة سازمان اسناد و کتابخانة ملّی جمهوری اسالمی ایران (دارای درجة علمی -ترویجی)] .زیر چاپ[] ،تاریخ ارسال.[1713/7/21 :
§ نوروزی چاکلی ،عبدالرضا؛ نورمحمّدی ،حمزهعلی ،وزیری ،اسماعیل؛ اعتمادی فرد ،علی" .)1713( .ارزیابی تطبیقی تولید علم ایران ،ترکیه و مصر در سال  2001و  2003بر اساس آمار
مؤسّسة اطّالعات علمی ( .")ISIرهیافت (دارای درجة علمی -پژوهشی) ،40 .سال .1713
§ مقاالت متعدد در نشریه داخلی اطالع رسانی مدیر پژوهش صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
§ مقاالت متعدد به صورت نقد و بررسی کتاب در بین سالهای  1731تا  1714در نشریه تخصصی اطالع رسانی کتاب ماه
§ بررسی رفتارهای اطالع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه شاهد در کسب اطالعات علمی دانشور :فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد (دارای درجة علمی -پژوهشی) .سال 1710
§ نوروزی چاکلی ،عبدالرضا؛ نورمحمّدی ،حمزهعلی ،وزیری ،اسماعیل؛ اعتمادی فرد ،علی" .)1713( .تولید علم ایران در سالهای  2001و  2003بر اساس آمار مؤسّسة اطّالعات علمی
( . ")ISIفصلنامة کتاب :نشریّة سازمان اسناد و کتابخانة ملّی جمهوری اسالمی ایران (دارای درجة علمی -ترویجی)] .زیر چاپ[ ،تاریخ ارسال.[1713/7/21 :
§ نوروزی چاکلی ،عبدالرضا؛ نورمحمّدی ،حمزهعلی ،وزیری ،اسماعیل؛ اعتمادی فرد ،علی" .)1713( .ارزیابی تطبیقی تولید علم ایران ،ترکیه و مصر در سال  2001و  ."2003رهیافت
(دارای درجة علمی -پژوهشی) .ش( ،40 .تابستان).
§ پذیرش انتشار مقاله در نشریّات علمی
Acceptation for Publish of Article in Scientific Journals
§ نوروزی چاکلی ،عبدالرضا؛ نورمحمّدی ،حمزهعلی ،وزیری ،اسماعیل؛ اعتمادی فرد ،علی" .)1713( .تولید علم ایران در سالهای  2001و  2003بر اساس آمار مؤسّسة اطّالعات علمی
( .")ISIفصلنامة کتاب :نشریّة سازمان اسناد و کتابخانة ملّی جمهوری اسالمی ایران (دارای درجة علمی -ترویجی)] .زیر چاپ[] .مقالة پذیرش شده طیّ نامة شمارة /13/4103ص مورّخ
 ،1713/3/1تاریخ ارسال.[1713/7/21 :
§ نوروزی چاکلی ،عبدالرضا؛ حسنزاده ،محمّد؛ نورمحمّدی ،حمزهعلی" .)1713( .سازمان علم در ایران :نگاهی به سازمانهای فعّال در عرصة سنجش و ارزیابی" .ارسال به فصلنامة
کتابداری و اطّالعرسانی کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی (دارای درجة علمی -پژوهشی)] .زیر چاپ[] .مقالة پذیرش شده ،تاریخ ارسال.[1713/1/1 :

§ مقاالت چاپ شده همایشها
 .1نوروزی چاکلی ،عبدالرضا؛ حسنزاده ،محمّد؛ نورمحمّدی ،حمزهعلی" .)1713( .چالشهای نگاه بومی به ارزیابی علم و فنّاوری در کشور" .در :مجموعه مقاالت همایش علم بومی ،علم
جهانی :امکان یا امتناع؟ (یادمان پروفسور سیّد حسین العطّاس) ،دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران 1 ،خرداد  .1713برگزارکننده انجمن جامعهشناسی ایران؛ با همکاری پژوهشکدة
مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فنّاوری .تهران :انجمن جامعه شناسی ایران؛ وزارت علوم ،تحقیقات و فنّاوری ،پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی] .زیر چاپ[.

§ خالصه مقاالت چاپ شده همایشها
نوروزی چاکلی ،عبدالرضا؛ حسنزاده ،محمّد؛ نورمحمّدی ،حمزهعلی " .)1713( .ضرورت تدوین نظام سنجش علم و فنّاوری با رویکرد ملّی (با نگاهی به تجربة ایران)" .در :خالصة مقاالت
همایش علم بومی ،علم جهانی :امکان یا امتناع؟ (یادمان پروفسور سیّد حسین العطّاس) ،دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران 1 ،خرداد  .1713برگزارکننده انجمن جامعهشناسی ایران؛
با همکاری پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فنّاوری .تهران :انجمن جامعهشناسی ایران؛ وزارت علوم ،تحقیقات و فنّاوری ،پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و
اجتماعی ،ص.37 -32 .

مقاالت چاپ شده در نشریات بینالمللی:

Nourmohammadi, H; W. Umstätter. (2004). „Die Verteilung der Autorenhäufigkeit in wissenschaftlichen Zeitschriften bei .1
)verschiedenen Themen und Ländern.“ Information Wissenschaft und Praxis IWP 55(5) 275-281(2004

Umstätter, W.; H. Nourmohammadi. (2006). „Über den jährlichen Anstieg des Impact-Faktors und der Garfieldschen .2

)Konstante“ Information Wissenschaft und Praxis IWP 57(2) 11318-1(2006

§ مقاله های ارائه شده در مجامع:
 .1نورمحمدی ،حمزهعلی" .)1710( .شیوههای نوین کتابداری"  .ارائه شده در :کتابخانه مرکزی دانشگاه شاهد .تهران.
 .2نورمحمدی ،حمزهعلی" .)1731( .آشنایی با علم اطالعرسانی"  .ارائه شده در :اداره کل فرهنگ و ارشاداسالمی مرکز استان گلستان .گرگان.
 .7نورمحمدی ،حمزهعلی" .)1731( .مجموعهسازی در کتابخانههای عمومی"  .ارائه شده در :اداره کل فرهنگ و ارشاداسالمی مرکز استان گلستان .گرگان.
 .4نورمحمدی ،حمزهعلی" .)1731( .مرجعشناسی به مناسبت هفته کتاب"  .ارائه شده در :اداره کل فرهنگ و ارشاداسالمی مرکز استان فارس .شیراز.
 .1نورمحمدی ،حمزهعلی" .)1710( .اصول کتابداری مدرن به مناسبت هفته کتاب"  .ارائه شده در :اداره کل فرهنگ و ارشاداسالمی مرکز استان گیالن .رشت.
 .3نورمحمدی ،حمزهعلی" .)1711( .اطالعرسانی به مناسبت هفته کتاب" .ارائه شده در :اداره کل فرهنگ و ارشاداسالمی مرکز استان کردستان .سنندج.
 .3نورمحمدی ،حمزهعلی" .)1711( .نقش کتابدار در جذب کتابخوان در کتابخانههای عمومی .به مناسبت هفته کتاب" .ارائه شده در :اداره کل فرهنگ و ارشاداسالمی مرکز استان
چهارمحال و بختیاری .شهرکرد.
 .1نورمحمدی ،حمزهعلی" .)1714( .تولیدات علمی ایران در سطح بینالمللی"  .ارائه شده در :مرکز اسالمی فرهنگی ایرانیان مقیم برلین .برلین ،آلمان.
 .1نورمحمدی ،حمزهعلی" .)1711( .ضریب تاثیر و علمسنجی" .ارائه شده در :دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد .تهران.
 .10نورمحمدی ،حمزهعلی" .)1713( .تولیدات علمی و موسسه اطالعات علمی" .ارائه شده در :بخش فرهنگی وزارت علوم تحقیقات فناوری .تهران.

پذیرش ارائه مقاله در همایشهای علمی
Acceptation for presentation of Article in Scientific Congress

 .11نورمحمدی ،حمزهعلی" .)1713( .مالحظاتی پیرامون ضریبتاثیر :کیفیت در برار کمیت" .جهت ارائه در :اوّلین همایش سراسری علمسنجی در علوم پزشکی( .اصفهان -دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان) 11 .و  13اسفندماه .1713
 .12نورمحمدی ،حمزهعلی" .)1713( .توزیع نویسندگان در نشریات مهم بینالمللی ایندکس شده در موسسه اطالعات علمی" .جهت ارائه در :دهمین همایش کتابداران سازمان مدیریّت
و برنامهریزی کشور( .نوشهر -سازمان مدیریّت و برنامهریزی کشور)] .پذیرش برای ارائه[.
ارائه مقاله در سمینارها و سمپوزیوم ها:

- Nourmohammadi, Hamzehali. (2003) Das Bibliothekswesen des Iran represented in: Humboldt Universität zu Berlin. Berlin,
Germany
- Nourmohammadi, Hamzehali. (2003) Impackt-Faktor, im Studentisches Kolloquium. Berlin, Germany.
- Nourmohammadi, Hamzehali. (2004) Meist zittierten Autoren, in Berliner Bibliothekswissenschaftliches Kolloquim (BBK).
Berlin, Germany. Available under: https://www.fbiw.hu-berlin.de/BBK/2004-11-23/bbk-23-11-2004.rm

- Nourmohammadi, Hamzehali. (2005). Über den jährlichen Anstieg des Impact Factors und der "Garfieldschen Konstante",
in Berliner Bibliothekswissenschaftliches Kolloquim (BBK), Berlin, Germany.
- Nourmohammadi, Hamzehali. (2006). “ ”توزیع نویسندگان در نشریات علمیin: A la Conférence des Sciences Humaines qui s’est tenue
á Nantes du 29 septembre au 01 octobre 2006. Nantes, France

- A la Conférence des Sciences Humaines qui s’est tenue á Nantes du 29 septembre au 01 octobre 2006

: این سمینارProceeding مقاله پذیرفته شده در سمینار بین المللی و چاپ آن در

Eighth Collnet Meeting 6-9 March 2007, New Delhi, India

:با عنوان

- The distribution of author frequency in journals of different topics and different countries

:· ارائه مقاله و سخنرانی در سمینارها و سمپوزیوم های بینالمللی

1. Nourmohammadi, H.; W. Umstätter. (2007). the distribution of author frequency in journals of different topics and
different countries. Eighth Collnet Meeting 6-9 March 2007, New Delhi, India.

:· مقاالت پذیرفته شده در سمینارها و سمپوزیوم های بینالمللی

2. Nourmohammadi, Hamzehali. (2008). Impact Factor in Institut for Scientific Information. In: Fourth International
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Lecture in Sitting سخنرانی در میزگردها

نورمحمدی ،حمزهعلی ،سخنران" .ضرورت بومیسازی فناوری در کشور" ،در :نشست تخصصی سنجش و ارزیابی علم ،فناوری و نوآوری در توسعه .تهران ،مؤسّسة نمایشگاههای فرهنگی
ایران ،خانة کتاب( .شنبه 21 ،اردیبهشت  ،1713ساعت .)11/70 -13
نورمحمدی ،حمزهعلی ،سخنران" .مسائل و راهکارهای نشر کتابهای درسی علوم کتابداری و اطّالعرسانی" ،در :میزگرد بررسی مسائل و راهکارهای نشر کتابهای درسی علوم کتابداری
و اطّالعرسانی .تهران ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)( .چهارشنبه 21 ،شهریور  ،1713ساعت .)13 -11
مصاحبههای مطبوعاتی Periodicals Interviews
" گروههای آموزشی کتابداری و اطالعرسانی کاهش یابند " .خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)( ،1713/1/24 ، .ساعت ]10:12پیوسته[ .دسترسپذیر در:
http://www.ibna.ir/vdcene8w.jh8e7i9bbj.html

" گروههای آموزشی کتابداری و اطالعرسانی کاهش یابند " .خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)( ،1713/1/21 ، .ساعت ]11:74پیوسته

تجرببات پژوهشی و پروژه های انجام شده
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته Finished Research Plans
 .1نورمحمدی ،حمزه علی .)1714( .ارزشیابی کتابخانههای دانشکدهای دانشگاه شاهد بر اساس استاندارد کتابخانههای دانشگاهی  .ACRLمشاور طرح عبدالرضا نوروزی چاکلی; همکار
طرح افشین موسوی چلک .تهران :دانشگاه شاهد.
 .2نورمحمدی ،حمزه علی .)1731( .رفتارهای اطالعیابی اعضای عیات علمی دانشگاه شاهد در دستیابی به اطالعات علمی و فنی  .مشاور طرح محمدعلی اصغریمقدم .تهران :دانشگاه
شاهد.
 .7نورمحمدی ،حمزه علی.) 1733( .مقاالت موجود در مرکز تحقیقات مهندسی جهاد سازندگی تهران :مرکز تحقیقات مهندسی وزارت جهاد سازندگی.
 .4نورمحمدی ،حمزه علی ) 1731( .پروانه های ثپت اختراعات موجود در مرکز تحقیقات مهندسی جهاد سازندگی .تهران :مرکز تحقیقات مهندس وزارت جهاد سازندگی.

طرحهای در دست اجرا و منتشر نشده Unpublished Research Plans and Work
 . 1نوروزی چاکلی ،عبدالرضا .شناسایی و تعریف عناصر دخیل در نظام سنجش علم و فنّاوری با رویکرد ملّی (با نگاهی به تجربة ایران) .با همکاری محمّد حسنزاده ،حمزهعلی
نورمحمّدی ،جعفر مهراد ،محمّدحسین دیّانی ،عبّاس حرّی .تهران :وزارت علوم ،تحقیقات و فنّاوری ،مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ،گروه علمسنجی] .1713 ،طرح پژوهشی مصوّبِ
در دست اجرا ،طیّ قرارداد شمارة  1144مورّخ  1713/1/23با مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور[.

دوره های علمی برگزار شده
 .1نورمحمدی ،حمزهعلی“.)1711( .کارگاه آموزشی شیوههای نوین کتابداری ،برای کتابداران دانشگاه شاهد" .تهران :دانشگاه شاهد کتابخانه مرکزی.1711،
 .2نورمحمدی ،حمزهعلی " 1731 .آشنایی با علم اطالع رسانی برای کتابداران سراسری استان گلستان" گرگان 1731/1/4 ،لغایت 1731/1/3
 .7نورمحمدی ،حمزهعلی " 1731 .مجموعه سازی (انتخاب و سفارش) برای کتابداران سراسری استان گلستان" گرگان 1731/3/1 ،لغایت 1731/3/10
 .4نورمحمدی ،حمزهعلی" 1711 .آشنایی با مرجعشناسی برای کتابداران سراسری استان فارس" شیراز 1711/1/1 ،لغایت 1711/1/10
 .1نورمحمدی ،حمزهعلی" 1711 .آشنایی با مرجعشناسی برای کتابداران سراسری استان چهارمحال و بختیاری " شیراز 1711/1/1 ،لغایت 1711/1/10
 .3نورمحمدی ،حمزهعلی" 1711 .آشنایی با مرجعشناسی برای کتابداران سراسری استان گیالن" رشت 1711/1/1 ،لغایت 1711/1/10
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