سیروس علیدوستی
زندگینامه
سیروس علیدوستی ،دانشآموخته دکتری تخصصی دانشگاه تهران در رشته مدیریت با گرایش سیستم در سال
 ۴۸۳۱است و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و کارشناسی مدیریت صنعتی خود را نیز در سالهای ۴۸۳۴
و  ۴۸۳۳از همین دانشگاه دریافت داشته است .وی کار علمی خود را از سال  ۴۸۳۱با عضویت در هیئت
علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران آغاز کرد و هماکنون دانشیار مدیریت فناوری اطالعات این
پژوهشگاه است .بیشتر کار او در این پژوهشگاه پیرامون کاربرد دانش مدیریت در علوم و فناوری اطالعات
بوده است .زمینههای پژوهشی مورد عالقه وی را مدیریت اطالعات ،مدیریت فناوری اطالعات ،طراحی
سیستم ،و برنامهریزی استراتژیک تشکیل میدهند.
پیشینه کاری


 ۲۹تا کنون  -رئیس ( .پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران)



 ۲۹تا کنون  -عضو کمیته ملی اطالعات برای همه (کمیسیون ملی یونسکو)



 ۲۴تا کنون  -دانشیار گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطالعات (پژوهشگاه علوم و فناوری
اطالعات ایران)



 ۲۴تا کنون  -رئیس هیئت مدیره (انجمن علمی مدیریت اطالعات ایران)



 ۳۲تا کنون  -همکار آزمایشگاه اطالعات (دانشگاه تهران)



 ۳۳تا  - ۳۲پژوهشگر مهمان مرکز پژوهشهای سیاست علم و فناوری (دانشگاه سایمون فریزر)



 ۳۳تا  - ۳۳معاون پژوهش (پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران)



 ۳۳تا  - ۳۳رئیس پژوهشکده مدیریت دانش (پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران)



 ۳۸تا  - ۳۲عضو هیئت امنای منطقه دو پژوهشی (وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری)



 ۳۸تا  - ۳۳سردبیر فصلنامه مدیریت اطالعات (پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران)



 ۳۸تا کنون  -رئیس هیئت مؤسس (موسسه آموزش عالی آزاد دانشیار)



 ۳۸تا کنون  -عضو هیئت مؤسس (انجمن علمی مدیریت اطالعات ایران)



 ۳۸تا  - ۳۳استاد مهمان دانشکده مدیریت و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی (دانشگاه تهران)



 ۳۸تا  - ۳۳عضو کمیته ملی اطالعات برای همه (کمیسیون ملی یونسکو)



 ۳۱تا  - ۲۴استادیار گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطالعات (پژوهشگاه علوم و فناوری
اطالعات ایران)



 ۳۱تا  - ۳۳مدیر گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطالعات (پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات
ایران)



 ۳۴تا  - ۳۹مشاور ( .شرکت سرمایهگذاری بوعلی ـ سهامی خاص)



 ۳۴تا  - ۳۹عضو هیئت مدیره موسسه آموزش شهر (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)



 ۳۳تا  - ۳۴عضو شورای عالی (مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران)



 ۳۳تا  - ۳۸مدیر گروه پژوهشی مدیریت سیستمهای اطالعاتی (مرکز اطالعات و مدارک علمی
ایران)



 ۳۱تا  - ۳۸عضو هیئت علمی گروه پژوهشی مدیریت سیستمهای اطالعاتی (مرکز اطالعات و
مدارک علمی ایران)



 ۳۸تا  - ۳۱رئیس کتابخانه (مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران)



 ۳۷تا  - ۳۹پژوهشگر ( -مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبیعی ایران)



 ۳۴تا  - ۳۸دبیر ( .آموزش و پرورش)

تحصیالت


 ۳۷تا  - ۳۱دکتری تخصصی مدیریت با گرایش سیستم .دانشگاه تهران
رساله :طراحی مدل عوامل کلیدی مؤثر بر کاربرد فناوری اطالعات در سازمانهای دولتی با راهنمایی دکتر
علینقی مشایخی
طرح پژوهشی



طراحی و ساخت سیستم تحت وب ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانههای دانشگاهی با استفاده از مدل
الیبکوآل .

مجری :مریم خسروی ،همکار(ان):سیروس علیدوستی  -محمدجواد ارشادی  -محمد ربیعی  -هادی
ناصحی .
۴۸۲۸


بررسی عوامل موثر بر کسب و کار سایهنویسی در پایاننامهها و رسالههای تحصیالت تکمیلی در ایران .
مجری :بهروز رسولی ،همکار(ان):حمیدرضا مختاری اسکی  -مجید نبوی  -مرتضی نبیمیبدی  -مریم
نظری  -سیروس علیدوستی .
۴۸۲۱



بررسی روند پژوهش در زمینه عوامل موثر بر پذیرش و کاربرد فناوری اطالعات در ایران .
مجری :سیروس علیدوستی .
۴۸۲۷



مبانی اطالفرینی .
مجری :سیروس علیدوستی  -محمود خسروجردی .
۴۸۲۷



طراحی پایگاه وب دستگاههای دولتی اطالعات و ارتباطات .
مجری :سیروس علیدوستی  -محمدعلی باقری  -پرویز شهریاری .
۴۸۳۳



بررسی نقش کتابخانهها در یادگیری الکترونیکی در دانشگاهها .
مجری :سیروس علیدوستی  -فخرالسادات محمدی ،همکار(ان):محمود خسروجردی  -یاسر جاللیمنش .
۴۸۳۳



الگوی پیمایش و گزارش ساالنه ارتباطات علمی در پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران .
مجری :سیروس علیدوستی  -محمود خسروجردی  -حمیده بیرامی طارونی .
۴۸۳۳



بررسی وضعیت فرایند داوری مقاالت در مجالت معتبر علمی ایران .
مجری :سیروس علیدوستی ،همکار(ان):محمد ابویی اردکان  -میرزائی  -فاطمه شیخشعاعی .
۴۸۳۳



طراحی الگوی تحلیل اطالعات پایان نامهها و رسالهها .
مجری :سیروس علیدوستی ،همکار(ان):حمیده بیرامی طارونی  -محمود خسروجردی  -پرویز

شهریاری  -فرهاد شیرانی .
۴۸۳۳


برنامه استراتژیک ارتباطات علمی. ۳۲-۴۸۳۳
مجری :فرشته منصوری ،همکار(ان):اصغر اسدی  -سیروس علیدوستی .
۴۸۳۳



بازطراحی محتوای وبسایت پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران .
مجری :صدرا احمدی ،همکار(ان):رز تائب  -مهرداد عباسی  -سیروس علیدوستی  -آراد موسوی .
۴۸۳۳



ارتباطات علمی :مبانی ،مدلها و کاربردها .
مجری :سیروس علیدوستی  -محمود خسروجردی .
۴۸۳۳



ارزیابی کیفیت طرح غدیر "عضویت فراگیر کتابخانهها ".
مجری :سیروس علیدوستی  -اصغر اسدی .
۴۸۳۸



فرایند نمایهسازی .
مجری :سیروس علیدوستی  -زهرا کاظمپور .
۴۸۳۱



تاثیر فناوری اطالعات بر کتابخانهها .
مجری :سیروس علیدوستی  -فاطمه شیخشعاعی .
۴۸۳۱



طراحی الگوی توصیف آماری نیروی انسانی کتابخانههای زیر پوشش وزارت علوم تحقیقات و فناوری .
مجری :حمیده بیرامی طارونی ،همکار(ان):سیروس علیدوستی .
۴۸۳۱



برآورد تعداد مدارک پروژههای عمرانی ملی در سالهای . ۳۳ -۴۸۳۱
مجری :سیروس علیدوستی  -فهیمه رشیدی .
۴۸۳۱



گزارشها و نقشههای طرححهای عمرانی از نگاه قوانین و مقررات .
مجری :سیروس علیدوستی  -فهیمه رشیدی .
۴۸۳۱



الگوی ترسیم نقشه .
مجری :مریم نظری  -سیروس علیدوستی .
۴۸۳۱



ساختار سازمانی آرشیو چیذر .
مجری :سیروس علیدوستی  -اصغر اسدی .
۴۸۳۱



الگوی تولید نسخه الکترونیکی مدارک .
مجری :سیروس علیدوستی  -محمود بابائی .
۴۸۳۱



فرایند دسترسی .
مجری :سیروس علیدوستی  -اصغر اسدی  -اصغر بختیارزاده  -محمود خسروجردی ،همکار(ان):زهرا
کاظمپور .
۴۸۳۱



فرایند تدوین اصطالحنامه .
مجری :سیروس علیدوستی  -فخرالسادات محمدی .
۴۸۳۱



الگوی نگارش گزارشهای علمی و فنی .
مجری :سیروس علیدوستی  -مریم ناخدا .
۴۸۳۱



فرایند آمادهسازی و دیجیتالسازی (اسکن) مدارک .
مجری :سیروس علیدوستی  -عادل زرگر  -فهیمه رشیدی .
۴۸۳۱



فرایند کنترل کیفیت نمایهسازی .
مجری :سیروس علیدوستی  -حسن عصاره ،همکار(ان):فهیمه رشیدی .
۴۸۳۱



مجموعهسازی و فراهمآوری در آرشیو چیذر .
مجری :سیروس علیدوستی  -فخرالسادات محمدی  -حمیده بیرامی طارونی .
۴۸۳۱



فرایند کنترل کیفیت دیجیتالسازی (اسکن ).
مجری :مجید امیدوار  -سیروس علیدوستی ،همکار(ان):فهیمه رشیدی .
۴۸۳۱



طراحی سازمان ،فرایندها و استانداردهای خدمات اطالعرسانی پروژههای عمرانی کشور :طراحی فرایند
منطقی تولید اصطالحنامه .
مجری :سیروس علیدوستی  -فخرالسادات محمدی .
۴۸۳۸



طراحی سازمان ،فرایندها و استانداردهای خدمات اطالعرسانی پروژههای عمرانی کشور :طراحی فرایند
منطقی نمایهسازی .
مجری :سیروس علیدوستی  -زهرا کاظمپور .
۴۸۳۸



سواد اطالعاتی برای دورههای تحصیالت تکمیلی .
مجری :مریم نظری ،همکار(ان):سیروس علیدوستی .
۴۸۳۸



طراحی سازمان فرایندها و استانداردهای خدمات اطالعرسانی پروژههای عمرانی کشور :چگونگی تولید،
گردآوری و نگهداری گزارشها و نقشههای طرحهای عمرانی از نگاه قوانین و مقررات .
مجری :سیروس علیدوستی  -فهیمه رشیدی .
۴۸۳۸



طراحی سازمان فرایندها و استانداردهای خدمات اطالعرسانی پروژههای عمرانی کشور :برآورد تعداد
گزارشها و نقشههای پروژههای عمرانی ملی در سال . ۴۸۳۱-۳۳

مجری :سیروس علیدوستی  -فهیمه رشیدی .
۴۸۳۸


طراحی الگوی توصیف آماری طرح غدیر :عضویت فراگیر کتابخانهها .
مجری :حمیده بیرامی طارونی ،همکار(ان):سیروس علیدوستی .
۴۸۳۴



دوره دوم طرح امین امانت بین کتابخانهها .
مجری :حمیده بیرامی طارونی ،همکار(ان):سیروس علیدوستی .
۴۸۳۴



الگوی طراحی ،تولید و انتشار خبرنامه در سازمانهای دولتی :مطالعه موردی :خبرنامه اتفاق .
مجری :مریم نظری ،همکار(ان):سیروس علیدوستی .
۴۸۳۷



سنجش نگرش مجریان طرحهای اشتراک منابع پیرامون عوامل موفقیت همکاری بین کتابخانهها و اشتراک
منابع در کتابخانههای زیر پوشش وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری .
مجری :مریم نظری ،همکار(ان):سیروس علیدوستی .
۴۸۳۷



مستندات اجرای کارگاه آموزشی برنامهریزی استراتژیک برای دانشگاه شیراز .
مجری :حسین غریبی  -مجید امیدوار  -محمد ابویی اردکان  -سیروس علیدوستی .
۴۸۳۲



طرح غدیر :عضویت فراگیر کتابخانهها .
مجری :سیروس علیدوستی ،همکار(ان):حمیده بیرامی طارونی  -حسین غریبی  -پرویز نیک آذر .
۴۸۳۳



بررسی عملکرد طرح تعمیم خدمات کتابخانههای تخصصی به افراد غیر عضو .
مجری :مریم نظری ،همکار(ان):سیروس علیدوستی  -پرویز نیک آذر .
۴۸۳۳



مستندات اجرای کارگاه آموزشی برنامهریزی استراتژیک برای حوزه پژوهش دانشگاه تربیت مدرس .
مجری :حسین غریبی  -مجید امیدوار  -محمد ابویی اردکان  -سیروس علیدوستی ،همکار(ان):مرکز

اطالعات و مدارک علمی ایران .
۴۸۳۳


برنامهریزی استراتژیک مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران بازطراحی فرایند پژوهش .
مجری :مجید امیدوار ،همکار(ان):حسین غریبی  -سیروس علیدوستی .
۴۸۳۳



بازطراحی فرایند پژوهش .
مجری :مهدی مسجدیان ،همکار(ان):سیروس علیدوستی  -مجید امیدوار .
۴۸۳۳



تدوین پیشنهاد پروژههای ارتقا بهرهوری مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران .
مجری :سیروس علیدوستی ،همکار(ان):ایوب شیروانی  -علیرضا بوشهری .
۴۸۳۳



طرح تعمیم خدمات کتابخانههای تخصصی به افراد غیرعضو (گزارش مرحله اول طرح غدیر ).
مجری :سیروس علیدوستی .
۴۸۳۳



طراحی فرایند تولید پایگاههای اطالعات علمی (گزارش نهایی ).
مجری :سیروس علیدوستی .
۴۸۳۸



سیستم مدیریت خدمات پایگاههای اطالعات .
مجری :مجید امیدوار ،همکار(ان):سیروس علیدوستی .
۴۸۳۱
مقاله ادواری



نمایهساز ماشینی منابع فارسی :مدلی یکپارچه برای پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران .فصلنامه
پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات
عمار جاللیمنش  -سیروس علیدوستی  -محمود خسروجردی
۴۸۲۹؛ ۱۸۴--۱۹۸ :)۹( ۹۲



الگوی بازنمایی روند پژوهش در زمینه عوامل موثر بر کاربرد فناوری اطالعات .ماهنامه گفتمان علم و
فناوری
سیروس علیدوستی
۴۸۲۹؛ ۸۳--۸۷ :)۴( ۴



بررسی و تعیین موانع گسترش تجارت سیار در ایران .فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطالعات
محمد موسیخانی  -سیروس علیدوستی  -مصطفی شاهبوداغیان
۴۸۲۴؛ ۳۱--۳۴ :)۴( ۴



ارزیابی طرح غدیر (عضویت فراگیر کتابخانه ها) از دیدگاه کتابخانههای همکار :کاربرد سروکوآل .فصلنامه
علوم و فناوری اطالعات
سیروس علیدوستی  -اصغر اسدی  -محمود خسروجردی
۴۸۲۷؛ ۴۱۲--۴۹۳ :)۴( ۹۳



اطالعات و امکانات ارتباطی در وبسایت سازمانهای دولتی :مرور نوشتارها .فصلنامه
سیروس علیدوستی  -محمدعلی باقری
۴۸۲۷؛ ۳۸۳--۳۸۸ :)۸( ۹۳



کاربرد دو روش تصمیمگیری در تحلیل رتبهبندی متخصصان از مدلهای تغییر .فصلنامه علوم و فناوری
اطالعات
مریم ناخدا  -غالمرضا فدایی عراقی  -سیروس علیدوستی
۴۸۲۷؛ ۴۷۸۳--۴۷۷۲ :)۱( ۹۳



Selecting an appropriate change management model to the Iranian academic
libraries using MADM methods. libri
مریم ناخدا  -سیروس علیدوستی  -غالمرضا فدایی
۴۸۲۷؛ ۹۷۱--۴۲۷ :)۸( ۳۴



ارائه مدلی کاربردی برای سنجش بلوغ مدیریت دانش در صنعت نرم افزار .فصلنامه سیاست علم و
فناوری
بابک سهرابی  -ایمان رئیسی وانانی  -سیروس علیدوستی
۴۸۳۲؛ ۳۲--۳۸ :)۴( ۸



عوامل موثر بر توسعه فناوری اطالعات و تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط .فصلنامه
علوم و فناوری اطالعات
سیروس علیدوستی
۴۸۳۲؛ ۸۱۳--۸۹۲ :)۸( ۹۸



بازطراحی اقالم محتوایی پرتالهای استانی ایران .فصلنامه علوم و فناوری اطالعات
سیروس علیدوستی  -زهراسادات خلیلی
۴۸۳۲؛ ۳۲۱--۳۸۲ :)۱( ۹۸



Scientific information transfer: a conceptual model for scientific
communication in IranDoc. The Electronic Library
محمود خسروجردی  -سیروس علیدوستی
۴۸۳۲؛ ۳۹۳--۳۴۳ :)۳( ۹۳



پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران :بسط مدل پذیرش فناوری .فصلنامه علوم و فناوری اطالعات
محمدعلی باقری  -محمدتقی حمیدی بهشتی  -سیروس علیدوستی
۴۸۳۳؛ ۸۸--۸ :)۸( ۹۱



ادواریهای علمی در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری :رویکرد سیستمی .فصلنامه کتابداری و
اطالعرسانی
سیروس علیدوستی  -امیرحسین عبدالمجید  -محمود خسروجردی  -فخرالسادات محمدی
۴۸۳۳؛ ۹۷۳--۴۳۲ :)۸( ۴۹



الگوی توصیف و تحلیل اطالعات پایاننامهها و رسالهها .فصلنامه علوم و فناوری اطالعات
سیروس علیدوستی  -پرویز شهریاری  -محمود خسروجردی  -فرهاد شیرانی  -حمیده بیرامی طارونی
۴۸۳۳؛ ۹۳--۸ :)۱( ۹۱



بررسی عوامل موفقیت و عدم موفقیت کاربرد فناوری اطالعات در سازمانهای دولتی استانهای صنعتی
ایران .دوماهنامه دانشور رفتار
سیروس علیدوستی  -علینقی مشایخی
۴۸۳۳؛ ۴۳۷--۴۸۴ :)۸۳( ۴۳



 Scientific Periodicals in Iran: A Systems Approach .فصلنامه Serials Review
سیروس علیدوستی  -محمود خسروجردی  -امیرحسین عبدالمجید  -فخرالسادات محمدی
۴۸۳۳؛ ۹۳۸--۹۸۸ :)۱( ۸۸



Designing a Model for Description of Theses and Dissertations Information on
a Large Scale. libri
سیروس علیدوستی  -محمود خسروجردی  -پرویز شهریاری  -فرهاد شیرانی  -حمیده بیرامی طارونی
۴۸۳۳؛ ۴۲۳--۴۷۳ :)۸( ۸۲



A study of success factors of resource sharing in Iranian academic libraries.
فصلنامه Library Management
سیروس علیدوستی  -مریم نظری  -محمد ابویی اردکان
۴۸۳۳؛  ۳( ۹۲و ۳۹۳--۳۴۴ :)۲



سیستم مدیریت اطالعات پایاننامهها و رسالههای الکترونیکی .فصلنامه فصلنامه کتابداری و اطالعرسانی
سیروس علیدوستی  -مریم صابری
۴۸۳۳؛ ۴۳۷--۴۸۲ :)۸( ۴۴



Electronic Thesis and Dissertations (ETDs) in E-Learning environment: A
Conceptual Model for Iran. International Journal of Instructional Technology
and Distance Learning
سیروس علیدوستی  -مریم صابری  -نادر نقشینه
۴۸۳۳؛ ۸۸--۱۸ :)۳( ۸



موانع کاربرد فناوری اطالعات از نگاه مدیریت تغییر .فصلنامه کتابداری و اطالعرسانی
سیروس علیدوستی
۴۸۳۳؛ ۹۱۹--۹۴۸ :)۴( ۴۴



بانکداری اینترنتی :فرصتها و تهدیدها .فصلنامه مدیریت اطالعات
محمدعلی باقری  -سیروس علیدوستی
۴۸۳۳؛  ۸( ۹و ۹۴۱--۹۷۴ :)۱



تعیین ارزش اطالعات در توجیه سیستمهای پشتیبان تصمیم .فصلنامه کتابداری و اطالعرسانی
سیروس علیدوستی
۴۸۳۳؛ ۸۸۳--۸۷۲ :)۹( ۴۷



تحلیل اطالعات پایاننامهها و رسالهها .فصلنامه کتاب
سیروس علیدوستی  -محمود خسروجردی  -فرهاد شیرانی  -پرویز شهریاری  -حمیده بیرامی طارونی
۴۸۳۳؛ ۳۷--۱۲ :)۸( ۴۳



چشمانداز جامعه اطالعاتی و نقش دانشگاهها در تحقق آن .فصلنامه مدیریت اطالعات
سیروس علیدوستی  -محمدعلی باقری
۴۸۳۳؛  ۴( ۹و ۳۲--۳۳ :)۹



پایاننامهها و رسالههای الکترونیکی :نسل جدید مدارک علمی .فصلنامه کتاب
سیروس علیدوستی  -مریم صابری
۴۸۳۳؛ ۴۷۷--۳۳ :)۹( ۴۳



روش دلفی :مبانی ،مراحل و نمونههایی از کاربرد .فصلنامه مدیریت و توسعه
سیروس علیدوستی
۴۸۳۸؛ ۹۸--۳ :)۸۴( ۳



کاربرد فناوری اطالعات در سازمانها و مدلهای آن .فصلنامه مدیریت اطالعات
سیروس علیدوستی
۴۸۳۸؛  ۴( ۴و ۹۸--۴ :)۹



عوامل موفقیت اشتراک منابع در کتابخانههای وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری .فصلنامه کتابداری و
اطالعرسانی
سیروس علیدوستی  -مریم نظری
۴۸۳۸؛ ۳۳--۸۲ :)۸( ۲



تاثیر فناوری اطالعات بر فهرستگانها .فصلنامه کتابداری و اطالعرسانی
سیروس علیدوستی  -نادیا حاجیعزیزی
۴۸۳۸؛ ۳۹--۱۸ :)۱( ۲



عوامل موفقیت اشتراک منابع و همکاری بین کتابخانهها :نگرش سیستمی و استراتژیک .فصلنامه کتابداری
و اطالعرسانی
سیروس علیدوستی  -مریم نظری
۴۸۳۱؛ ۸۹--۸ :)۱( ۳



عوامل موفقیت کاربرد فناوری اطالعات از نگاه مدیریت تغییر .فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت
سیروس علیدوستی  -نادر نقشینه
۴۸۳۱؛ ۴۸۱--۴۴۸ : ۹



کنترل کیفیت فرایند نمایهسازی .فصلنامه کتاب
سیروس علیدوستی  -حسن عصاره  -زهرا کاظمپور
۴۸۳۱؛ ۴۷۱--۲۸ :)۱( ۴۳



بررسی عوامل کلیدی موثر بر کاربرد فناوری اطالعات در سازمانهای دولتی ایران :کاربرد روش دلفی .
فصلنامه مدرس علوم انسانی
علینقی مشایخی  -علیاکبر فرهنگی  -منصور مومنی  -سیروس علیدوستی
۴۸۳۱؛ ۹۸۴--۴۲۴ :)۸( ۲



آمار طرح غدیر -عضویت فراگیر کتابخانهها سال تحصیلی . ۴۸۳۳-۳۲فصلنامه علوم اطالعرسانی
حمیده بیرامی طارونی  -سیروس علیدوستی
۴۸۳۷؛  ۴( ۴۳و ۳۸--۱۹ :)۹



بررسی عملکرد طرح تعمیم خدمات کتابخانههای تخصصی به افراد غیر عضو .فصلنامه اطالعرسانی
مریم نظری  -سیروس علیدوستی
۴۸۳۲؛  ۴( ۴۳و ۳۳--۳۳ :)۹



عضویت فراگیر کتابخانهها .فصلنامه اطالعرسانی
سیروس علیدوستی
۴۸۳۳؛ ۴( ۴۱و۸۳--۱۱ :)۹



مدل طراحی و استقرار نظام ملی اطالعرسانی .فصلنامه اطالعرسانی
سیروس علیدوستی
۴۸۳۸؛  ۸( ۴۴و ۴۸--۸ :)۱



طراحی فرآیند تولید پایگاههای اطالعات علمی .فصلنامه اطالعرسانی
سیروس علیدوستی
۴۸۳۸؛ ۸۳--۹۸ :)۴( ۴۹



راهکاری جدید برای توسعه اشتراک منابع .فصلنامه اطالعرسانی
سیروس علیدوستی
۴۸۳۱؛ ۴۴--۸ :)۹( ۴۴
کتاب



شیوهنامه ایران :راهنمای استناد به منابع اطالعات فارسی و انگلیسی بر پایه شیوهنامه شیکاگو ویرایش ۴۳
سیروس علیدوستی  -فخرالسادات محمدی  -حمید کشاورز  -محمد ابویی اردکان  -محمود سنگری

.۴۸۲۸


دانشایران :مشارکت ایرانیان در دانش جهان سال ۹۷۴۸
ریحانه انصافی  -حسین غریبی  -سیروس علیدوستی

.۴۸۲۱


راهنمای نگارش گزارشهای علمی و فنی
سیروس علیدوستی  -مریم ناخدا

.۴۸۲۸


مبانی اطالفرینی :کارآفرینی با اطالعات و در اطالعرسانی
سیروس علیدوستی  -محمود خسروجردی

.۴۸۲۴


شیوهنامه ایران :راهنمای استناد به منابع اطالعات فارسی و انگلیسی
سیروس علیدوستی  -فخرالسادات محمدی  -حمید کشاورز  -محمد ابویی اردکان

.۴۸۲۴


راهنمای نگارش گزارشهای علمی و فنی
سیروس علیدوستی  -مریم ناخدا

.۴۸۲۴


طراحی پایگاهوب دستگاههای دولتی :اطالعات و ارتباطات
سیروس علیدوستی  -محمدعلی باقری  -پرویز شهریاری

.۴۸۳۳


مدیریت ارتباطات علمی
سیروس علیدوستی  -محمود خسروجردی  -بهزاد دوران

.۴۸۳۳


آمار طرح غدیر :عضویت فراگیر کتابخانهها سال تحصیلی۳۳-۳۸
حمیده بیرامی طارونی  -سیروس علیدوستی

.۴۸۳۳


فرایند تدوین اصطالحنامه
فخرالسادات محمدی  -سیروس علیدوستی

ویراستار :لیال مرتضایی  -علی آقابخشی  -فاطمه شیخشعاعی
.۴۸۳۳


فناوریاطالعات و کتابخانهها
سیروس علیدوستی  -فاطمه شیخشعاعی

.۴۸۳۸


شیوهنامه ایران :راهنمای استناد به منابع اطالعات فارسی و انگلیسی
سیروس علیدوستی  -فخرالسادات محمدی  -حمید کشاورز  -محمد ابویی اردکان

.۴۸۳۸


آمار طرح غدیر :عضویت فراگیر کتابخانهها سال تحصیلی ۴۸۳۷- ۳۴
حمیده بیرامی طارونی  -سیروس علیدوستی

.۴۸۳۴


عوامل موفقیت همکاری :بررسی متون پژوهشی
پل دبلیو متیسیچ  -مانسی باربارا آر
ترجمه:مریم نظری  -سیروس علیدوستی

.۴۸۳۴


اشتراک منابع و همکاری بین کتابخانهها
سیروس علیدوستی

.۴۸۳۷
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