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 رزومه

 مشخصات فردی .1

 نیریکریم حنفی نام و نام خانوادگی:

 اهللنام پدر: روح

 01/03/1357 تاریخ تولد:

 6787 شماره شناسنامه:

 6038509623 کد ملی:

 ریزی استان زنجان سازمان مدیریت و برنامه نشانی محل کار:

 پژوهش آموزش و کارشناس  سمت:

 02433149188 کار:تلفن محل 

  09915923978 تلفن همراه:

 hanafiniri96@gmail.com (:E-mail) پست الکترونیکی

 اطالعات تحصیلی .2

 رشته تحصیلی سال اخذ مدرک دانشگاه مدرک تحصیلی

 شناسیعلوم اطالعات و دانش 1379 تهران کارشناسی

 اجتماعی(شناسی )پژوهش علوم جامعه 1389 زنجان کارشناسی ارشد

 (اقتصادی و توسعه)شناسی جامعه در حال تحصیل زنجان دکترای تخصصی
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 . سوابق علمی3

 منتشر شده کتاب یتالیف و ترجمه

 .. زنجان: نیکان کتابیاهگوزشآم ایههانخابتاد کجای ایمنراه. (1381) نیری، کریمحنفی. 1

 .ریزیسازمان مدیریت و برنامه . زنجان:1382-1363ریزی استان زنجان کتابشناسی سازمان مدیریت و برنامه. (1382) نیری، کریمحنفی. 2

 .ریزیازمان مدیریت و برنامه. زنجان: سدستورالعمل تدوین گزارش نهایی تحقیقات کاربردی. (1383و ارشادی، فریبا ) نیری، کریمحنفی. 3

سازمان مدیریت و زنجان:  .ریزی استان زنجاننامه تحقیقات کاربردی سازمان مدیریت و برنامهچکیده .(1384) نیری، کریمحنفی. 4

 .ریزیبرنامه

ازمان مدیریت و . زنجان: س1384 -1363ریزی استان زنجان فهرست انتشارات سازمان مدیریت و برنامه. (1384) نیری، کریمحنفی. 5

 .ریزیبرنامه

 .. زنجان: نیکان کتابیابیو اطالع قیقحت گنرهف. (8413) نیری، کریمحنفی. 6

Dictionary of research & information finding 

سازمان مدیریت و  زنجان: .(1363 -1396ریزی استان زنجان )کارنامه نشر سازمان مدیریت و برنامه. (1397) نیری، کریمحنفی. 7

 .ریزیبرنامه

 .. تهران: چاپار، اساطیرفارسی به انگلیسی انسانی علوم در تحقیق روش و اصول واژگان فرهنگ. (1397) کریم نیری،حنفی. 8

Dictionary of vocabulary principles and methods of research in the humanities: english to persian 

 .. تهران: چاپار، اساطیرفرهنگ لغات مدیریت دانش: انگلیسی به فارسی(. 1398وایقان، مریم )نیری، کریم و مقدمی. حنفی9

Dictionary of knowledge management: English to Persian 

 ریزی.سازمان مدیریت و برنامه. زنجان: شناسانه به مدیریت بحراننگاهی جامعه(. 1398نیری، کریم و طهماسبی، شهرام ). حنفی10

 ریزی.. زنجان: سازمان مدیریت و برنامهآیین نگارش مقاالت علمی(. 1398احمدی، مهدی )نیری، کریم و سالک. حنفی11

 ریزی.زنجان: سازمان مدیریت و برنامه .های تورمدرک واقعیت(. 1398)نرگس اکبری، و کریم  ،نیریحنفی ایرج، امینی،. 12

 .انتشارات دبیزش تهران: .آماریای هآزمون(. 1400)کریم  ،نیریحنفیاله و صدفی، ذبیح. 13

 

 زیر چاپآماده انتشار و ی کتاب ترجمهتالیف و 

  ریزی.. زنجان: سازمان مدیریت و برنامهگراهای توسعهشناختی به سازمانمروری جامعه(. زیر چاپنیری، کریم و طهماسبی، شهرام )حنفی. 1

 انتشارات: تهران. شناسیفرهنگ جامع علم اطالعات و دانش(. زیر چاپ) پناهی، فاطمهعلیوایگان، مریم و مقدمی، نیری، کریمحنفی. 2

 . دبیزش

 (.آماده انتشار) ریزی.زنجان: سازمان مدیریت و برنامه. ایآمارگیر حرفه(. آماده انتشارنیری، کریم و امینی، ایرج ). حنفی3

 شناسان.. تهران: انتشارات روششناسی اعتیادجامعه(. آماده انتشار) الساداتفر، مریم، حسینینیری، کریم. حنفی4

 ویراستار کتاب

نیری. زنجان: نیکان ویراستار کریم حنفی رد؟را ک ادهفتاس نریتشیود بخ تاز وق وانتیم هونگ: چانزم تریدیم(. 1381خانی، بهرام ). جلیل1

 کتاب.

 نیری. زنجان: نیکان کتاب.. ویراستار کریم حنفیوریرههب ادویج(. 1382خانی، بهرام ). جلیل2

 

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=666044&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=708535&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=708535&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
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 شده نتشرمتحقیقات مطالعات و 

 ریزی.. زنجان: سازمان مدیریت و برنامه1384ریزی و توسعه استان در سال گزارش عملکرد شورای برنامه»(. 1385نیری، کریم ). حنفی1

. طراح سایت آرش دیانتی، گردآوری اطالعات حسن سایت محققان و منابع اطالعاتی استان زنجانوب(. 1384) )ناظر( نیری، کریم. حنفی2

  www.zanjandoc.infoنیری. آدرس سایت: غنیمتی. مشاور و ناظر فنی پروژه کریم حنفی

. زنجان: سازمان مدیریت و 1385ماهه اول سال ریزی و توسعه استان در ششگزارش عملکرد شورای برنامه(. 1385نیری، کریم ). حنفی3

 ریزی.برنامه

. 1384ریزی و توسعه استان در سال گزارش وضعیت و عملکرد کارگروههای تخصصی ذیل شورای برنامه(. 1385نیری، کریم ). حنفی4

 ریزی.زنجان: سازمان مدیریت و برنامه

. زنجان: سازمان مدیریت 1385ماهه دوم سال ه استان در ششریزی و توسعگزارش عملکرد شورای برنامه(. 1386نیری، کریم ). حنفی5

 ریزی.و برنامه

 ریزی.. زنجان: سازمان مدیریت و برنامهمصوبات و توافقات دور دوم سفر هیات محترم دولت به استان زنجان(. 1387نیری، کریم ). حنفی6

بررسی میزان تاثیر کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی (. 3981نیری ). مجری طرح فاطمه وفائیان و دیگران . ناظر طرح کریم حنفی7

 ریزی.زنجان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان.سازمان مدیریت و برنامه

 1398ریزی استان زنجان در سال برنامه عملیاتی سازمان مدیریت و برنامه(. 1398نیری، کریم )پور، مریم و حنفی. وحید غفاری، شفیق8

 ریزی.زنجان: سازمان مدیریت و برنامه های کالن سازمان(.)مبتنی بر اهداف و ماموریت

 . زنجان: جهاد دانشگاهی.سنجش میزان رضایتمندی شهروندان زنجان از خدمات شهرداری زنجان(. 1397 -98نیری، کریم )حنفی. 9

 : جهاد دانشگاهی.اعتیاد. زنجانبررسی دیدگاه شهروندان زنجان درباره (. 1398نیری، کریم )حنفی. 10

 . زنجان: جهاد دانشگاهی.بررسی دیدگاه شهروندان زنجان درباره خشونت(. 1398نیری، کریم ). حنفی11

 . زنجان: جهاد دانشگاهی.1398بررسی دیدگاه شهروندان زنجان درباره سیل سال (. 1398نیری، کریم ). حنفی12

 . زنجان: جهاد دانشگاهی.یدگاه شهروندان زنجان درباره طالقبررسی د(. 1398نیری، کریم ). حنفی13

 . و ...14

 ترویجی -پژوهشی و علمی -علمی مقاالت

 .17 – 16 (: ص1378ور ریه، )ش 21 ، شاتیلک اهم ابتک. یاسنشعرجم عامج گنرهف -

 .15 – 14 (: ص1378آذر  30، انآب 30، ) 24، 23 ، شاهم ابتک. رانایدر  یانرسو اطالع داریابتک ایزارهافرمن وزشآم -

 .(22)پیاپی  10شماره  1378کتاب ماه کلیات سال دوم مهر . 97ایفال  -

 .48-47صص « 58شماره  - 1378دوره قدیم، آبان ، اصالح و تربیتنامه . ماهفهرست مقاالت جرم و جنایت و خودکشی -

 .46 -45: صص  60شماره  - 1378دوره قدیم، دی ، اصالح و تربیت. ماهنامه نامه بزهکاری کودکان و نوجوانانمقاله -

 .4 – 3 (: ص1378 نمهب 30، ) 26 ، شاتیلک اهم ابتک. وادم ابختاز ان لبا قههانخابتدر ک اتاطالع یجنازسین تیمها -

 .11 – 10 (: ص1378ر یت 30، ) 19 ، شاتیلک اهم ابتک. یصصخت هامنواژه کی هب یاهگن -

 .15 (: ص1378 دی 30، ) 25 ، شاتیلک اهم ابتک. یاسنشابتک کی هب یاهگن -

 .(28و  27)پیاپی  4و  3شماره  1379و فروردین  1378کلیات سال سوم اسفند کتاب ماه . اینترنت در خدمت کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی -

http://www.zanjandoc.info/
http://www.zanjandoc.info/
http://ensani.ir/fa/article/299952/%D8%A7%DB%8C%D9%81%D9%84%D8%A7-97
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/907886/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d9%88-%d8%ac%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%b4%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/907886/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d9%88-%d8%ac%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%b4%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/437/%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/437/%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/48199
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/908089/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%b2%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/437/%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/437/%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/48210
http://ensani.ir/fa/article/299967/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/299967/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 .23 – 21 (: ص1379ر یت 31، ) 31 ، شاتیلک اهم ابتک. یانرسو اطالع داریابتک وزهدر ح عرجم ابتک هس هب یاهگن -

 .43 -42: صص 1379، مهر کتاب ماه کلیات. 1378تا  1373بررسی کتابهای فارسی کتابداری و اطالع رسانی از سال  -

 ISIپژوهشی و  -ها مقاله علمیو بیش از ده -

 در مطالعات زیر ناظر کمیته پژوهش و نظارت و عضو

 .1396ای اجرایی استان زنجان در سال ههای انسانی دستگاهسرمایه . بررسی و تحلیل1

 .1396های اجرایی استان زنجان درسال . ارزیابی عملکرد دستگاه2

 .فرابخش محیط زیست: 1395 -1399. گزارش تفصیلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان زنجان سال 3

 .بخش صنعت و معدن: 1395 -1399سعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان زنجان سال . گزارش تفصیلی برنامه ششم تو4

 .بخش علم و فناوری: 1395 -1399گزارش تفصیلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان زنجان سال . 5

 بخش سالمت و ارتقای کیفیت زندگی.: 1395 -1399گزارش تفصیلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان زنجان سال . 6

 .بخش ارتباطات و فناوری اطالعات: 1395 -1399گزارش تفصیلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان زنجان سال . 7

 .بخش آموزش عالی: 1395 -1399ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان زنجان سال  گزارش تفصیلی برنامه. 8

 . و ....9

 سوابق عضویت پژوهشی

 تاکنون. 1397از سال  ریزی استان زنجانعضو کمیته پژوهش و نشر سازمان مدیریت و برنامه. 1

 تاکنون. 1398از سال  عضو شورای پژوهشی دانشنامه تاریخ و تمدن زنجان. 2

 


