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پيشينه تحصيلي
 کارشناس کتابداری و اطالعرسانی پزشكی از دانشگاه علوم پزشكی جندیشاپور اهواز-1380 ،
.1383
 کارشناس ارشد کتابداری (گرايش اطالعرسانی) دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات اهواز،
.1386-1384
 پذيرش در مقطع کارشناسی ارشد کتابداری در دانشگاه تربيت مدرس تهران ،سال ( 1390به دليل
پذيرش در مقطع دکتری انصراف داده شد).
 دکتری کتابداری و اطالع رسانی ،واحد علوم و تحقيقات تهران .1394 -1390
 گذراندن زبان EPT

پاياننامه کارشناسي ارشد
پاپی ،زينب« .ارزيابی کيفی وبسايتهای کتابخانههای دانشگاهی دانشگاههای دولتی ايران به منظور ارائه
پيشنهادهايی در جهت ارتقاء کيفيَّت آنها» .پاياننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و
تحقيقات اهواز.1386 ،
استاد راهنما :دکتر فريده عصاره [استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز] ،استاد مشاور :دکتر عبدالحسين فرج
پهلو [استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز]( .داور دکتر مرتضی کوکبی [استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز]).
رساله دکتری
پاپی ،زينب «حق مولف در فضای سايبری با تاکيد بر حقوق مولفان در جمهوری اسالمی ايران :ارائه
الگوی پيشنهادی جهت اجرای حقوق سايبر مولفان پايان نامهها در سامانه ملی پايان نامهها» ،دانشگاه
آزاد اسالمی ،علوم و تحقيقات تهران ( .)1394 - 1390استاد راهنما :آقای دکتر سعيد رضايی شريف
آبادی [استاد دانشگاه الزهرا] .داوران :دکتر محمدحسن صادقی مقدم [استاد دانشكده حقوق دانشگاه
تهران و دکتر فريبرز خسروی عضو هيات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی].

2

تدريس و سخنراني
 تدريس دوره فهرستنويسی پيشرفته  ،1سازمان اسناد و کتابخانه ملی ايران ()1390
 برگزاری کارگاه آموزشی پژوهش کيفی با تاکيد بر گراندد تئوری ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی ايران،
انديشگاه ملی[ 1394 ،به عنوان مدرس]
 برگزاری کارگاه آموزشی دوره فهرستنويسی عملی (به عنوان دوره کارورزی دانشجويان ترم  6کارشناسی)،
دانشگاه عالمه طباطبايی 15 ،1394 ،ساعت) [به عنوان مدرس]
 سخنرانی علمی «رعايت حق مولف پاياننامهها و رسالههای الكترونيكی» با سخنراني زينب پاپي و
اعضای پنل :آقای دکتر سعيد رضايی شريفآبادی [استاد دانشگاه الزهراء] و آقای دکتر صفر بيگزاده
[استاديار پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ايران] ،پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ايران ،آذر [ 1394به
عنوان سخنران]
 برگزاری کارگاه آموزشی گراندد تئوری ،برگزارکننده :انجمن علمی مديريت اطالعات ايران با همكاری
دانشگاه تهران( .1394 ،ساعت  14الی  19در دانشگاه تهران) [به عنوان مدرس]
 برگزاری سخنرانی علمی «مالكيت در رسالهها و پاياننامهها» ،انديشگاه کتابخانه ملی ايران ،برگزارکننده:
معاونت پژوهشی ،اداره کل آموزش و پژوهش کتابخانه ملی ايران[ .1394 ،به عنوان سخنران].
 پنليست نشست بررسی «وضعيت استانداردسازی اطالعات و مستندسازی» ،دانشكده علوم تربيتی
دانشگاه عالمه طباطبايی.1395 ،
 پذيرش در مصاحبه برای دوره آموزشی مدرسی وايپو (به منظور تدريس مالكيت فكری در دانشگاهها و
سازمانها) ،وزارت دادگستری( .1398 – 1396 ،نحوه پذيرش از طرف وايپو انجام شد و دوره از طرف مدرسان
وايپو (سازمان جهانی مالكيت فكری) تدريس میشود).
 برگزاری کارگاه آموزشی "استثنائات کپیرايت برای کتابخانهها" ،اداره کل آموزش و پژوهش1397 ،
( 4ساعت) (مدرس کارگاه).
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 عضو پنل نقد علمی کتاب "مهارتهای ارتباط غيرکالمی" ،سرای اهل قلم1398 ،
 عضو پنل نشست "معرفی کتاب مديريت حقوق ديجيتال" ،سرای اهل قلم.1398 ،
 تدريس "سازماندهی مواد  ،"2دانشگاه عالمه طباطبايی ،ترم پاييز 98
 تدريس "سازماندهی رايانه ای" ،دانشگاه عالمه طباطبايی ،ترم پاييز 98

ترجمه کتاب
اگنيو ،گريس ( .)2008مديريت حقوق رقمی :راهنمای فنی و عملی برای کتابداران .ترجمه ميترا صميعی و
زينب پاپي ( .)1394تهران :کتابدار.
اگنيو ،گريس ( .)2008مديريت حقوق رقمی :راهنمای فنی و عملی برای کتابداران .ترجمه ميترا صميعی و
زينب پاپي ( ،)1397ويراست  .2تهران :کتابدار.

ويراستاری کتاب
مجموعه مقاالت دومين کنگره متخصصان علوم اطالعات ( .)1395ويراستاری علمي زينب پاپي و
همکاران .انجمن علمی کتابداری و اطالع رسانی ايران.

تدوين استاندارد ملي و انتشار آنها
 پاپي ،زينب ( .)1395اطالعات و مستندسازی– اصطالحنامهها و همکنشپذيری آنها با واژگانهای
ديگر -قسمت :1اصطالحنامههای بازيابی اطالعات ( .)ISO 25964-1تهران :سازمان ملی استاندارد.
(همکار اصلي)
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 پاپي ،زينب ( .)1395اطالعات و مستندسازی– اصطالحنامهها و همکنشپذيری آنها با واژگانهای
ديگر -قسمت  :2هم کنش پذيری با واژگان ديگر ( ،)ISO 25964-2تهران :سازمان ملی استاندارد (همکار
اصلي).
 پاپي ،زينب ( .)1395اصطالحشناسی -واژهگزينی -هماهنگسازی مفاهيم و اصطالحات (،)ISO860
تهران :سازمان ملی استاندارد (همکار اصلي).
 پاپي ،زينب ( .)1397اصول و واژگان ،تهران :سازمان ملی استاندارد (همکار اصلي).

مقاالت چاپ شده در نشريات علمي -پژوهشي با رتبه ISC
 عصاره ،فريده؛ پاپي ،زينب" .ارزيابی کيفيت تارنما (وبسايت)های کتابخانههای دانشگاههای دولتی ايران
به منظور ارائه پيشنهادهايی در جهت ارتقاء کيفيَّت آنها " .فصلنامه علمی -پژوهشی علوم و فناوری اطالعات،
دوره  ،23شماره  ،4تابستان .1387
 پاپي ،زينب .نوشين فرد ،فاطمه .)1393(.الگوی هم تاليفی پژوهشگران سم شناسی در پايگاه آی اس آی
بين سالهای  1991تا  (.2011مجله مديريت اطالعات سالمت(علمی -پژوهشی با رتبه .) ISC
 پاپي ،زينب ،اباذری،زهرا .)1393( .ارزيابی کيفی وبسايتهای کتابخانههای ملی کشورهای آسيايی با
استفاده از ابزار  .WQETفصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات با رتبه
.) ISC

مقاالت علمي-پژوهشي با رتبه ISI
 Zeinab Papi , Saeid Rezaei Sharifabadi , Sedigheh Mohammadesmaeil , Nadjla Hariri ,
(2017) "Technical requirements for copyright protection of electronic theses and
dissertations in INSTD: A grounded theory study", The Electronic Library, Vol. 35 Iss: 1,
)pp.21 – 35 (ISI, IF: ./5
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 Papi, Zeinab, Rezaei Sharifabadi , Saeed, Mohammadesmaeil, Sedigheh and Nadjla
Hariri., (201?). Determining the Ownership of the Electronic Theses and Dissertations
(ETDs) for Iran’s National System for Theses and Dissertations (INSTD). LIBRI ( In the
Peer review, ranked ISI).

مقاالت ارائه شده در همايشهای خارجي

 papi, Zeinab and Saeed Rezaei Sharifabadi (2015). Copyright for Theses

and Dissertations in cyberspace Under Iranian law: Technical, Legal and
Cultural Requirements. International Knowledge Conference (IKC 2015),
Malaysia.
طرح پژوهشي
 همكار اصلی در طرح پژوهشی سازمان استاندارد ،با عنوان :طرح مطالعاتی بررسی و تعيين ميزان تطابق
استانداردهای ملی کشور ايران با استانداردهای بين المللی .مطالعه موردی :کميته فنی – 1393 ، TC46
[ .1395طرح ملی]
 همكاری در طرح اوليه فيپای کتاب الكترونيكی.
 همكاری در طرح  RFPکتابخانه ديجيتال کتابخانه ملی[ .1394 – 1393 ،طرح ملی]
 همكار اصلی در طرح دستنامه مارک ايران ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی[ . 1397 – 1394 ،طرح ملی]
 همكار اصلی در طرح تدوين استاندارد کتابخانه های عمومی ايران .انجمن کتابداری و اطالع رسانی
و نهاد کتابخانه های عمومی[ .1397 ،طرح ملی] [همكار و مشاور طرح]
 تدوين گزارش اوليه برای شورای عالی فضای مجازی با عنوان "پيشنويس آييننامه «تقويت و ساماندهی
و شفافسازی قوانين و مقررات برای حقوق مالكيت فكری در عرصه مقاالت تاليفی دانشنامهای»" ،آبان
( .1394به سفارش معاونت پژوهش کتابخانه ملی).
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 تدوين پيشنهادهای محدوديتها و استثنائات کپی رايت مربوط به کتابخانه ها و مراکز آموزشی به وزارت
دادگستری جهت ارائه به اجالس ژنو ،سوئيس( 2016 ،به عنوان نماينده کتابخانه ملی در شورای
سياستگذاری مالكيت فكری وزارت دادگستری)
 تدوين وضعيت مالكيت فكری کتابخانه ملی ،به سفارش وزارت دادگستری ،شورای سياستگذاری مالكيت
فكری.1395 ،
 طراحی ،سازماندهی و پيادهسازی کتابخانه شخصی رئيس اسبق سازمان اسناد و کتابخانه ملی در سازمان

جوايز
 کسب جايزه ملی استاد پوری سلطانی ،سومين جوايز ملی انجمن علمی کتابداری و اطالع رسانی
ايران ،برای طرح توسعه مارک ايران (دريافت تنديس ،لوح تقدير و جايزه نقدی)1397 ،
 کسب جايزه در نهمين جشنواره هفته پژوهش کتابخانه ملی برای طرح توسعه مارک ايران1397 ،

دستاوردهای تخصصي اجرايي در سازمان اسناد و کتابخانه ملي که به نحو مستقيم يا غيرمستقيم به
توسعه و ارتقای پژوهش ،بهبود فرآيندهای کاری ،افزايش بهرهوری و بازدهي کمک کرده است:
رديف

مجری

همكار اصلی

ساير همكاران

2

گروه

1

تدوين تفاهمنامه با سازمان
جهانی مالكيت فكری (وايپو)
و تدوين تفاهمنامه ديگری با
وزارت دادگستری

پيشنهاددهنده و
مجری

اداره کل

حوزه
نحوه
مسئوليت در طرح
سال
سال
واحد
تخصصی
عنوان دستاورد يا فعاليت
اجرا
سفارشدهنده شروع خاتمه/ادامه امتياز
(پايلوت/
دارد
(اداره کل) کاربری
ساير)

معاونت 1397
پژوهش
آقای دکتر
خسروی

پيشنهاد اعمال فيلد 856
برای نسخ ممنوعه در نرم
افزار رسا

پيشنهاددهنده

کتابهای
خطی

اداره کل 1396
کتابهای
خطی

 3پيشنهاد اجرای چت برای
اداره کل کتابهای خطی برای

پيشنهاددهنده و
مجری

کتابهای
خطی

اداره کل 1397
کتابهای
خطی
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نخستين بار در نرم افزار
مرجع مجازی
کتابهای
خطی

اداره کل 1397
کتابهای
خطی

 4پيشنهاد شيرشدن سيستم
کتابداران تاالر خطی به
سيستم مراجعان برای ارسال
فايل و ...

پيشنهاددهنده و
مجری

 5خدمات تحويل مدرک برای
نسخ خطی در کتابخانه
ديجيتال

پيشنهاددهنده و
اجرای آزمايشی

اداره کل 1395
کتابهای
خطی

 6پيشنهاد و اجرايی نمودن
صفحه مالكيت فكری
سازمان

پيشنهاددهنده و
مجری

1396

 7پيشنهاددهنده و اجرايی
نمودن خدمات مرجع
مجازی در اداره کل کتاب-
های خطی و نادر کتابخانه
ملی ايران

پيشنهاددهنده و
مجری

اداره کل 1395
کتابهای
خطی

مقاالت منتشرشده در مجالت علمي ترويجي
 عصاره ،فريده؛ پاپي ،زينب " .کيفيَّت در وبسايتهای کتابخانهای :مروری بر معيارها و ابزارها" .فصلنامه
کتاب ،تابستان (.1388علمی ترويجی).
 کومارسينگ ،آجيت ،موکهوپادهيای ،اسريپاتی و ميدا ،عبدل .طراحی نمونه اوليه برای مديريت حقوق
ديجيتالی کتابخانۀ ديجيتالی در آموزش الكترونيكی :رويكردی بر مبنای زبان مدلسازی يكپارچه .ترجمه
زينب پاپي ( .)1393کتاب ماه کليات (علمی -ترويجی).

8

مقاالت منتشرشده در مجالت علمي -تخصصي
 پاپي ،زينب ،علی صادق زاده و شهرام يوسفی فر ( .)1397سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی ايران در شورای
سياستگذاری و هماهنگی مالكيّت فكری وزارت دادگستری ،فصلنامه علمی -تخصصی آرشيو ملی ،شماره
 ،9بهار 1397
 پاپي ،زينب ( .)1396ژورنالکالب :گزارش فعاليتی جديد از کميته پژوهش انجمن علمی کتابداری و
اطالعرسانی ،نشريه الكترونيكی شناسه (انجمن علمی کتابداری و اطالع رسانی ايران).1396 ،
 پاپی ،زينب .فهرستواره نسخههای خطی [عكسی] مرکز تحقيقات فارسی ايران و پاکستان موجود در
کتابخانه ملی ايران ،نشريه علمی -تخصصی گنجينه ملی (در دست چاپ).
زينب پاپی ،علی صادق زاده ( .)1397نقش گام سوم فهرستنگاری نسخه های خطی کتابخانه ملی ايران در
عرصه کتابداری و اطالع رسانی بين المللی .چاپ در" :در کتاب ارجنامه از سينه خاکريز تا بلندای تحقيق:
ارجنامه دکتر حبيباله عظيمی" .قم :مجمع ذخائر اسالمی

مقاالت چاپ شده در کتاب مجموعه مقاالت ايفال ،منتشرشده توسط سازمان اسناد و کتابخانه
ملي ايران
 آلدانا ،پارتيشيا .)1393( .دفتر بينالمللی کتاب برای نسل جوان .ترجمه زينب پاپي .چاپ در مجموعه
مقاالت ايفال  ،2009 - 2008تهران :سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ايران.
 آلبرگ ،تروند ،پيسانسكی ،جين ،زامر ،ماجا .)1394( .يونی مارک و اف آر بی آر .ترجمه زينب پاپي.
چاپ در مجموعه مقاالت ايفال  ، 2011تهران :سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ايران.
 کوريا ،شارون -داياس .)1395( .پيايندهای جديد ،نقشهای جديد ،موضوعات جديد .ترجمه زينب
پاپی .چاپ در مجموعه مقاالت ايفال  ، 2012تهران :سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ايران.
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 هنريكس ايس ،مت ( .)1397چرا اتحاديهها بايد از کتابخانههای مدارس حمايت کنند؟ :مدل نروژی.
ترجمه زينب پاپی .چاپ در مجموعه مقاالت ايفال  ، 2014تهران :سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری
اسالمی ايران.
 گردويچ ،سونيا (139؟؟) .نظارت مجموعه ديجيتال .ترجمه زينب پاپي .چاپ در مجموعه مقاالت ايفال
 ، 2015تهران :سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ايران (در دست ويراستاری).
 ليلی بوشفسكا (13؟؟) .توسعه پايدار امكانپذير است :موسسه ملی -کتابخانه دانشگاهی (ان آی يو ال) در
بيتوال به عنوان رهبر توسعه اجتماعی .ترجمه زينب پاپي .چاپ در مجموعه مقاالت ايفال  ،2016تهران:
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ايران (در دست ويراستاری).

مقاالت ارائه شده در همايشهای داخلي
 پاپي ،زينب (" .)1385حق مولف در جهان امروز" .اصفهان .اوّليّن همايش سراسری دانشجويی کتابداری
و اطّالعرسانی پزشكی سراسر کشور .ارديبهشت ( .1385ارائه به صورت پوستر)
 پاپي ،زينب ( " .)1386اخالق حرفه ای در کتابداری" .کرمان .دومين همايش سراسری دانشجويی
کتابداری و اطّالع رسانی پزشكی سراسر کشور 30 .آبان 1 -آذرماه (.1386ارائه به صورت سخنرانی)
 پاپي ،زينب .حريری ،نجال .)1391( .شيوه های نمايه سازی و بازيابی تصاوير :ارائه روشی غيرمتنی.
پذيرش مقاله در کنفرانس ملی مديريت منابع اطالعاتی وب .اسفند ( .1391به صورت پوستر و چاپ در
مجموعه مقاالت).
 پاپي ،زينب ( .)1393جنبههای حقوقی کتابهای الكترونيكی در کتابخانهها .همايش نشر الكترونيك:
رويكردها و مسائل (ارائه به صورت سخنرانی و چاپ در مجموعه مقاالت).
 پاپي ،زينب؛ باب الحوائجی ،فهيمه ( .)1393امكانسنجی خدمات مرجع ديجيتال در کتابخانههای
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران .ارائه شده در اولين کنگره سراسری فناوريهای نوين ايران.
بهمن ( .1393ارائه به صورت سخنرانی و چاپ در مجموعه مقاالت).
10

پاپي ،زينب ( .)1395خدمات مرجع مجازی در اداره کل کتابهای خطی و نادر کتابخانه ملی ايران:
گزارش يك تجربه .دومين کنگره ملی متخصصان علوم اطالعات ،آبان ماه ( .1395چاپ در مجموعه مقاالت)

تهيه فهرست نسخههای خطي (منتشرشده)
 پاپي ،زينب ( .)1395فهرست نسخههای خطی کتابخانه شخصی دکتر محدث ارموی (مقاله) ،چاپ در
کتاب محدث ،تهران :سازمان اسناد و کتابخانه ملی ايران (در دست ويراستاری).

تهيه فهرست نسخههای خطي (منتشر نشده)
 پاپی ،زينب ( .)1395تهيه فهرست نسخههای خطی مربوط به مشروطيت ،به سفارش اداره کل کتابهای
خطی و نادر برای ارائه در نمايشگاه و موزه
 پاپی ،زينب ( .)1395تهيه فهرست نسخههای خطی مربوط به چين در ايران ،به سفارش اداره کل کتاب-
های خطی و نادر برای ارائه در نمايشگاه و موزه

داوری
 داوری پاياننامه برای سومين جشنواره هفته پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی1391 ،
(داوری  1عنوان پاياننامه کارشناسی ارشد).
 داوری پاياننامه برای ششمين جشنواره هفته پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی1394 ،
(داوری  2عنوان پاياننامه کارشناسی ارشد).
 داوری پاياننامه برای هفتمين جشنواره هفته پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی1395 ،
(داوری  2عنوان پاياننامه کارشناسی ارشد).
 داوری طرح پژوهشی و پايان نامه برای هشتمين و نهمين جشنواره هفته پژوهش
سازمان اسناد و کتابخانه ملی 1396 ،و .1397

11

 داوری کتاب برای انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی 1397 ،
 داور فصلنامههای علمی پژوهشی فصلنامه کتابداری و اطالع رسانی آستان قدس
رضوی
 داور فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات
 داور فصلنامه علمی تخصصی دانش شناسی دانشگاه عالمه طباطبايی

تهيه آئيننامه و بررسي لوايح
 پاپي ،زينب ( .)1396استخراج موارد مطروحه مرتبط با سازمان اسناد و کتابخانه ملی ايران در اليحه
دانش سنتی مالكيت فكری وزارت دادگستری ،به سفارش معاونت اسناد ملی.
 صادق زاده ،علی ،پاپي ،زينب ( .)1395آئيننامه اطالعرسانی کتابهای خطی و نادر سازمان اسناد و
کتابخانۀ ملّی ايران ،خرداد .1395
 پاپی ،زينب ( 1397و  .)1398اصالح آيين نامه اطالع رسانی کتابهای خطی و نادر سازمان اسناد و
کتابخانه ملی
 پاپی ،زينب ( 1397و  .)1398بررسی و ارائه پيشنهاد در خصوص اليحه مالكيت ادبی و هنری و
حقوق مرتبط (در دست بررسی در کميسيون حقوقی مجلس)

12

مسئوليتهای علمي در برگزاری همايشهای ملي:
مشخصات همايش
عنوان همايش

اسامی همكاران اصلی به ترتيب
اولويت

محل برگزاری

سال

کنگره متخصصان
علوم اطالعات

ملی

تهران :کتابخانه ملی

1396
1395

ارزياب نشستها
در دومين و سومين کنگره

شانزدهمين همايش
حاميان نسخ خطی

ملی

تهران :کتابخانه ملی

1397

مسئول دبيرخانه همايش

سطح

امتياز

حضور در دورههای الکترونيکي وايپو
CERTIFICATE for DL- 511 Advanced Course on "Software licensing including Open
Source", WIPO ACADEMY, from April 9 to June 28, 2019.
https://welc.wipo.int/

Dl- 201 Advanced Course on "Copyright and Related Rights" WIPO ACADEMY, from
September 10 to December 15, 2019.
https://welc.wipo.int/
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 برای ارائه به سازمان بينالمللي استاندارد (ايزو) از طريق سازمان ملي استانداردTC46/SC4 مشارکت در بررسي استانداردهای بينالمللي
SC4  کميته فرعي-)  (اطالعات و مستندسازیISO/TC46 کميته فني
- 1392  از بهمن ماه:دوره زماني
افزودن
يادداشت
(Comm
ent)
ندارد

نام عضو

زينب پاپي

تعداد

نوع

شماره

صفحه

مدرک

استاندارد

84

FDIS

3166-1

ندارد

زينب پاپي

202

"

3166-2

ندارد

زينب پاپي

24

"

3166-3

ندارد

زينب پاپي

106

DIS

11620

ندارد

زينب پاپي

95

DIS

16439

ندارد

زينب پاپي

61

DTS

28560-4

14

عنوان استاندارد
Codes for the representation of names of
countries and their subdivisions: Part 1:
Country codes
Codes for the representation of names of
countries and their subdivisions:" Part 2:
Country subdivision code
Codes for the representation of names of
countries and their subdivisions: Part 3: Code
for formerly used names of countries
Library performance indicators
Methods and procedures for assessing the impact
of libraries
RFID in libraries — Part 4: Encoding of RFID
data elements based on rules from ISO/IEC 15962
in an RFID tag with partitioned memory

رديف

1

2
3
4
5

6

افزودن
يادداشت
(Comm
ent)

نام عضو

تعداد

نوع

شماره

صفحه

مدرک

استاندارد
28560-1

دارد

زينب پاپي

36

FDIS

دارد

زينب پاپي

48

FDIS

28560-2

دارد

زينب پاپي

32

FDIS

28560-3

ندارد

زينب پاپي

8

SR

10

Schema for holdings information
Information retrieval (Z39.50)-- Application
service definition and protocol specification

12

دارد

زينب پاپي

54

SR

20775:2009

ندارد

زينب پاپي

166

SR

23950:1998
(vers 3)

ندارد

زينب پاپي

-

CIB

ندارد

زينب پاپي

-

CIB

FDIS

9

11

15836:2009
(Ed 2)

90

8

The Dublin Core metadata element set

SR

زينب پاپي

7

Documentation -Bibliographic control characters

10

دارد

RFID in libraries — Part 1: Data elements and
general guidelines
for implementation
RFID in libraries —Part 2: Encoding of RFID data
elements based on rules from ISO/IEC 15962
RFID in libraries — Part 3: Fixed length encoding

رديف

6630: :1986
(vers 5)

زينب پاپي

ندارد

عنوان استاندارد

N903 Call for experts to ISO 639 revision
Nomination of JWG 639 Convenor

10160

15

Open Systems Interconnection —
Interlibrary Loan Application Service Definition

13
14
15
16

افزودن
يادداشت
(Comm
ent)
ندارد

نام عضو

زينب پاپي

تعداد

نوع

شماره

صفحه

مدرک

استاندارد

134

"

10161-2

عنوان استاندارد
Open Systems Interconnection —
Interlibrary Loan Application Protocol
Specification — Part 1: Protocol specification

ندارد

زينب پاپي

42

"

10161-1

ندارد

زينب پاپي

148

SR

8459

ندارد

زينب پاپي

36

''

28500

دارد

زينب پاپي

41

DIS

18626

Open Systems Interconnection —
Interlibrary Loan Application Protocol
Specification — Part 1: Protocol specification
Bibliographic data element directory for use in
data exchange and enquiry
WARC file format
Information and documentation —
Interlibrary Loan Transactions

ندارد

زينب پاپي

126

DIS

21127

A reference ontology for the interchange of
cultural heritage information

زينب پاپي

92

DTS
(DTS
Draft
Technic
al
Specific
ation)

ISO/TC
46/SC 4,
N954
NWIP_DEP
IP

زينب پاپي

14

SR

N 15511

دارد

دارد

16

رديف

17

18
19
20
21
22

Data Exchange Protocol for Interoperability and
Preservation
23

International standard identifier for libraries and
related organizations (ISIL)

24

افزودن

تعداد

نوع

شماره

صفحه

مدرک

استاندارد

زينب پاپي

12

SR

N 2709

زينب پاپي

14

FDIS

دارد

زينب پاپي

52

FDIS

ندارد

زينب پاپي

22

CD

دارد

زينب پاپي

يادداشت
(Comm
ent)
ندارد

ندارد

نام عضو

عنوان استاندارد

رديف

Technical interoperability- Format for information
exchange

25

The Dublin Core metadata element set —
15836-1 Part 1: Core elements
20614

Data exchange protocol for interoperability and
preservation
Presentation of periodicals

2668
CIB (Comm
Call for experts to the new ISO/TC 46/SC4/WG16
ittee Internal
Dublin Core
Ballot)

17

26
27
28
29

مهارتها

 آشنايی با شيوههای جستجو و بازيابی مقاله در پايگاههای اطالعاتی
 آشنايی با مهارتهای گرافيك کامپيوتری ( ،)Banner Wizardطراحی کارت ويزيت و...
 آشنايی با نرمافزارهای کتابخانهای
 آشنايی با مهارتهای هفتگانه ICDL
 آشنايی با Microsoft Picture manager, Windows movie maker
 آشنايی و جستجو در پايگاه کتابخانههای مختلف در دنيا مانندLibrary of Congress, British, :
WordCat, Classification web, Ohio, Copac,
 آشنايی با پايگاههای اطالعاتی مرتبط با منابع خطی و نادر مختلف مانند بانك اطالعات نسخ خطی ترکيه،
بانك اطالعات نسخ خطی در ايران ،کتابخانه ديجيتال بيرمنگام ،فهرست آلفونس و ...
 آشنايی با نرم افزار مرجع مجازی
 آشنايی با نرم افزار محاسبات آماری ()SPSS
 آشنايی با نرمافزارهای مديريت استناددهی (مانند اندنوت)
 آشنايی با نحوه جستجو و بازيابی اطالعات از گوگل و ...

طرح درس
 تهيه طرح درس برای دوره «فهرستنويسی پيشرفته  ،»1سازمان اسناد و کتابخانه ملی ايران.1390 ،
 تهيه طرح درس برای درس «مرجع شناسی فارسی» ،سازماندهی  ،2فهرستنويسی رايانه ای

18

همکاری در برگزاری نشستها و کارگاهها
رديف

عنوان نشست

سخنران

توسط

نقش در همکاری

تاريخ

1

شناخت منظومه عاشقانه
وامق و عذرای شعيب
جوشقانی و قتيلی
بخارائی

دکتر حسن
ذوالفقاری ،پوراندخت
برومند و مهرانگيز
رياحی

اداره کل کتابهای
خطی و نادر
کتابخانه ملی

پيشنهاددهنده و
برگزارکننده

1395/10/6

2

رونمايی از کتاب «يمن
در شعر پارسی»

دکتر سيد کمال حاج
سيدجوادی ،دکتر
مهراب رجبی ،دکتر
احسان اهلل شكراللهی
و محمدعلی صالحی
طالقانی (مولف کتاب)

اداره کل کتابهای
خطی و نادر
کتابخانه ملی

همكار اصلی

1395/10/19

3

نشست
افتتاحيه :دسترسی آزاد
به اطالعات از شعار تا
واقعيت

دومين کنگره
متخصصان علوم
اطالعات

انجمن علمی
کتابداری و اطالع
رسانی ايران

ارزياب

1395

4

نشست آرشيو و مراکز
اسنادی :آرشيو و مسائل
آن

دومين کنگره
متخصصان علوم
اطالعات

انجمن علمی
کتابداری و اطالع
رسانی ايران

ارزياب

1395

5

نشست سازماندهی
دانش :چالشهای ارتقاء
کيفيت در سازماندهی
اطالعات

دومين کنگره
متخصصان علوم
اطالعات

انجمن علمی
کتابداری و اطالع
رسانی ايران

ارزياب

1395

6

برگزاری  5کارگاه برای
هيات روسی در حوزه
نسخههای خطی

اداره کل کتابهای
دکتر حبيب اله
خطی و نادر
عظيمی ،دکتر
محمدحسين مرعشی ،کتابخانه ملی
آقای علی اوجبی،
دکتر غالمرضا
اميرخانی ،سرکارخانم
باقری و آقای اکبر
شريف زاده

19

همكار اصلی

از  25ارديبهشت
ماه الی 1
خردادماه .1396

اداره کل کتابهای
خطی و نادر
کتابخانه ملی

آموزش دهنده

شهريورماه
1396

7

آموزش اختصاصی به
عضو هيات علمی دانشگاه
مونيخ خانم فاخنر در
حوزه نسخ خطی

انجمن علمی
کتابداری و اطالع
رسانی ايران

همكار اصلی

 30مردادماه
1395

8

رويكردهای پژوهشی در
حوزه رفتار اطالعيابی

دکتر محمد زرهساز،
محمود سنگری

انجمن علمی
کتابداری و اطالع
رسانی ايران

همكار اصلی

 27شهريورماه
1395

9

رويكردهای پژوهشی در
حوزه تعامل انسان با
رايانه

دکتر رضا رجبعلی
بگلو ،زهرا ناصری

همكار اصلی

 24مهرماه
1395

10

رويكردهای پژوهشی در دکتر سعيده اکبری
داريان ،عليرضا
حوزه سازماندهی
اطالعات (قواعد آر.دی.ای مظفری
در جهان و ايران)

انجمن علمی
کتابداری و اطالع
رسانی ايران

 29آبانماه
1395

11

رويكردهای پژوهشی در
حوزه سواد اطالعاتی

دکتر مريم نظری ،
دکتر محمد زرهساز

انجمن علمی
کتابداری و اطالع
رسانی ايران

همكار اصلی

12

رويكردهای پژوهشی در
حوزه علمسنجی

دکتر سعيد اسدی،
الهه حسينی

انجمن علمی
کتابداری و اطالع
رسانی ايران

همكار اصلی

 4دیماه 1395

13

رويكردهای پژوهشی در
حوزه مديريت دانش

دکتر سميه سادات
آخشيك ،دکتر
حميدرضا خدمتگزار

انجمن علمی
کتابداری و اطالع
رسانی ايران

همكار اصلی

 2بهمنماه
1395

14

رويكردهای پژوهشی در
حوزه بازيابی اطالعات

دکتر سودابه نوذری

انجمن علمی
کتابداری و اطالع
رسانی ايران

همكار اصلی

 8اسفندماه
1395

15

رويكردهای پژوهشی در
حوزه سازماندهی
اطالعات ()2

دکتر محسن حاجی-
زينالعابدينی ،دکتر
مهدی خادميان

انجمن علمی
کتابداری و اطالع
رسانی ايران

همكار اصلی

 31تيرماه 1396

16

تصحيح متون

علی اوجبی

اداره کل کتابهای
خطی و نادر

پيشنهاددهنده و
مجری برگزاری

20

1398

عضويت در انجمنها و کميتهها
 عضو انجمن علمی کتابداری و اطالع رسانی ايران
 عضو انجمن علمی مديريت اطالعات ايران
 عضو کارشناس شورای سياستگذاری حقوق مالكيت فكری ،وزارت دادگستری- 1395 ،
 عضو کميته دانش سنتی وزارت دادگستری– 1395 ،
 عضو کميته مالكيت ادبی هنری وزارت دادگستری- 1397 ،
 عضو کميسيون فنی تدوين استاندارد ملی ،سازمان ملی استاندارد- 1395 ،
 دبير کميته پژوهش انجمن علمی کتابداری و اطالعرسانی ايران ،دوره ششم.1397 – 1395 ،
 عضو کميته ارزيابی و استاندارد انجمن علمی کتابداری و اطالع رسانی ايران ،دوره ششم.1397– 1395 ،
 عضو کميته بازاريابی انجمن علمی کتابداری و اطالع رسانی ايران ،دوره ششم.1397 – 1395 ،
 عضو کارگروه کتابخانه ملی ،نشست کنگره سوم متخصصان علوم اطالعات ،انجمن علمی کتابداری و
اطالعرسانی ايران.1396 ،
 عضو کارگروه استاندارد کتابخانه ديجيتال کتابخانه ملی ايران (.)1391
 عضو کميته  TC46سازمان ملی استاندارد ايران (خرداد  1392تاکنون)
 دبير کميته فرعی ( SC4کميته فرعی  )TC46سازمان ملی استاندارد ايران (آذرماه  - 1392تاکنون).
 عضو کميته سازماندهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ايران (.)1392
 عضو کارگروه بررسی زيرساخت نرم افزاری مديريت مجموعههای ديجيتال در سازمان اسناد و کتابخانه
ملی ايران.1394 – 1393 ،
 عضو هيات داوران سومين ،ششمين و هفتمين ،هشتمين و نهمين جشنواره پاياننامههای برتر کتابداری
و اطالعرسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ايران.
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مسئوليت اجرايي
 مدير کل پژوهش و آموزش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ،مردادماه – 1398
 عضو هيئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی
 رئيس گروه اطالع رسانی کتابهای خطی و نادر سازمان اسناد و کتابخانه ملی (از بهمن ماه – 96
)1398
 کارشناس مسئول گروه اطالعرسانی کتابهای خطی و نادر سازمان اسناد و کتابخانه ملی (ارديبهشت
 – 1395بهمن .)1396
 سرگروه فهرستنويسی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی ،از  – 1390ارديبهشت 1395


فهرستنويس کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ايران (از  – 1388ارديبهشت .)1395

 مستندساز مولفان فارسی از .1393 – 1391
 کتابدار مرجع حضوری و مجازی کتابهای خطی و نادر کتابخانه ملی ايران.1398 - 1395 ،
 کارشناس روابط عمومی اداره کل روابط عمومی راه آهن جمهوری اسالمی ايران ،در زمينه تهيه
خبر ،به روزرسانی وبسايت و اينترانت راهآهن جمهوری اسالمی ايران و وبسايت اداره کل روابط
عمومی راهآهن جمهوری اسالمی ايران و .1387 ،...

ساير فعاليتها
 شرکت در نشست کميته برنامهريزی سازمان استاندارد برای بررسی استانداردهای مربوط به گروه
(( )information and documentationبررسی استانداردهای پيشنهادی ISMN, ISSN, ISBN,
و استاندارد چكيده برای مستندات) (.)1392/4/25
 همكاری با مديريت اداره کل پردازش کتابخانه ملی جهت طرح ثبت و فاپا (فهرستنويسی پس از انتشار)
همزمان جهت جلوگيری از دوبارهکاری.
 آموزش فهرستنويسی پس از انتشار (فاپا) به کارکنان بخش واسپاری اداره کل فرآهمآوری کتابخانه ملی.
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 تحليل دادههای حاصل از بررسی  300رکورد در کتابشناسی ملی ايران ( )1391و تهيه گزارش آن به
اداره کل پردازش به منظور برنامهريزی مديريت پردازش کتابخانه ملی برای کنترل کيفی رکوردهای
فهرستنويسی.
 همكاری در طرح کتابخانه ملی برای ثبت و فهرستنويسی کتابهای التين و ساير کتب ( .)1392
 همكاری در طرح فاپا (فهرستنويسی پس از انتشار) کتابخانه ملی (.)1392
 آموزش به همكاران بخش فهرستنويسی کتابخانه ملی و شعبه کتابخانه ملی در سيستان و بلوچستان
(.)1392 - 1390
 وجين کتابهای التين (شامل کتابهای عربی ،انگليسی ،آلمانی ،فرانسوی ،ترکی زبان و  )...مربوط به تاالر
آقابزرگ اداره کل کتابهای خطی و نادر.1395 ،
 تهيه بانك اطالعاتی از کارگاههای برگزار شده (مربوط به هيات روسی).1396 ،
 مشاوره اطالعاتی به پژوهشگران خارجی و دريافت سفارش نسخه (از طريق پست الكترونيك ،مرجع
مجازی و حضوری) از کشورهای هند ،ترکيه ،آلمان ،بلژيك ،انگلستان ،کانادا ،پاکستان ،عراق ،عمان و ...
 پيشنهاد نسخه خطی برای تصحيح به پژوهشگران (برای پايان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و )...
 برگزاری بزرگداشت های اساتيد دکتر مهدی محقق ،استاد عبداهلل انوار و زادروز اساتيد استاد
صدوقی سها.....

شرکت در کارگاهها
 شرکت در کارگاه آموزشی شناسايی ،ارزيابی و استفاده از محتوای رايگان وب1388 ،
(مدرس :آقای دکتر عليپورحافظی).
 شرکت در کارگاه آرفيد ( RFIDنمايشگاه بين المللی کتاب تهران ،مدرس :آقای دکتر
طاهری).
 شرکت در کارگاه مقاله نويسی (مدرس :آقای دکتر منصوريان).
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 شرکت در کارگاه چگونگی تهيه مقاالت آی اس آی( .مدرس :آقای دکتر جمالی)
 شرکت در کارگاه آموزشی سنجش و مصورسازی پراکندگی جغرافيايی ثروت علمی،
(1391مدرس آقای دکتر اسدی) ،انجمن علمی کتابداری و اطالعرسانی.
 شرکت در کارگاه  ، FRBRکتابخانه ملی ايران (آبان 1392؛ آقای دکتر زين العابدينی)
 شرکت در کارگاه آموزشی "نحوه مشارکت در تدوين استانداردهای بينالمللی")ISO
(( .)1392/2/25توسط سازمان ملی استاندارد)
 شرکت در دوره آموزشی  ،RDAکتابخانه ملی ايران (.)1392
 شرکت در کارگاه آموزشی «نصب و راه اندازی نرم افزار اپن سورس کتابخانهای» ()1392
(مدرس :مهندس هرندی پور)
 کارگاه آموزشی اندنوت ،برگزاری توسط آرموک.1393 ،
 کارگاه آموزشی ميز مرجع مجازی ،آرموک( 1393 ،مدرس :مهندس هرندی پور).
 کارگاه آموزشی آيندهپژوهی برای کتابخانه های عمومی( 1393 ،مدرس :خانم دکتر نظری).
 کارگاه آموزشی روششناسی آيندهپژوهی در تحقيقات اجتماعی و انسانی( 1393 ،مدرس:
آقای دکتر قربانی).
 دوره آشنايی با تاريخ خوشنويسی و آشنايی با اقالم و شيوههای آن ،کتابخانه ملی ايران،
( 1395جناب دکتر قليچ خانی)
 کارگاه آموزشی مطالعات کيفی ،انديشگاه کتابخانه ملی ايران( 1395 ،جناب دکتر حميد
رواقی).
 شرکت در کارگاه آموزشی «بهره گيری از گوگل وب مستر در وب سايتهای کتابخانه ای»،
کتابخانه ملی.1395 ،
 شرکت در کارگاه آموزشی «آيا ساختار مارک ايران مدل ملزومات کارکردی داده های
مستند را پشتيبانی میکند» ،کتابخانه ملی.1395 ،
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 کارگاه آموزشی «شناسايی نشريات داخلی و خارجی برای انتشار مقاالت علمی» ،برگزار
شده توسط انجمن علمی کتابداری و اطالع رسانی ايران و ادکا.1395 ،

کالسهای آموزشي
 شرکت در کالس "آشنايی با اصطالحنامهها".
 شرکت در کالس "مرجعشناسی".
 شرکت در کالس "رده بندی کنگره پيشرفته "1
 شرکت در کالس مارک ( 3بانك موجودی و رده بندی)
 شرکت در کالس فهرستنويسی پيشرفته 1
 شرکت در کالس فهرستنويسی پيشرفته (آموزش الكترونيكی).
 شرکت در کالس ايجاد بانك اطالعاتی ()Access
 شرکت در کالس روش تحقيق ،برگزارشده توسط کتابخانه ملی ايران( 1394 ،مدرس جناب
آقای دکتر خسروی)
 شرکت در کالس مديريت خدمات مرجع مجازی در کتابخانهها ،برگزارشده توسط کتابخانه
ملی ايران.1395 ،
 شرکت در دوره «آشنايی با نقد و معرفی کتاب» ،برگزار شده توسط کتابخانه ملی.1395 ،
شرکت در دورههای عمومي
 دوره آموزش عمومی «امر به معروف و نهی از منكر» ،برگزار شده توسط کتابخانه ملی،
.1393
 دوره آموزش عمومی «آشنايی با مبانی و اصول اصالح الگوی مصرف در دستگاههای
اجرايی» ،برگزار شده توسط کتابخانه ملی.1392 ،
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 دوره آموزش عمومی «همت مضاعف ،کار مضاعف و راهكارهای اجرايی نمودن آن در نظام
اداری» ،برگزار شده توسط کتابخانه ملی.1392 ،
 دوره آموزشی «آشنايی با نظام هدفمندکردن يارانهها» ،برگزار شده توسط کتابخانه ملی،
.1391
 دوره آموزش عمومی «معرفت و بصيرت حسينی» ،برگزار شده توسط کتابخانه ملی.1395 ،
 شرکت در کارگاه آموزشی «حقوق شهروندی» ،برگزار شده توسط کتابخانه ملی.1396 ،

شرکت در همايشها و نشستها به عنوان مستمع
 شرکت در همايش هر کتابخانه يك رصدخانه .بهمن .1391
 شرکت در کنفرانس ملی مديريت منابع اطالعاتی وب .اسفند .1391
 شرکت در همايش تجليل از حاميان نسخ خطی(کتابخانه ملی.)1392 ،
 شرکت در نشست تخصصی ضمانت اجراهای نقض حق مولف در حقوق ايران (ارديبهشت
)1392
 شرکت در نشست تخصصی حق مولف در محيط ديجيتال (ارديبهشت .)1392
 شرکت در نشست تخصصی پايگاه اطالعات پاياننامههای دانشگاهی و چالشهای پيشرو
(ارديبهشت .)1392
 شرکت در نشست تخصصی «مقايسه پژوهشهای ايرانی-اسالمی در سنت پطرزبورگ و
مسكو» ،انديشگاه کتابخانه ملی ،آبان .1394
 شرکت در نشست تخصصی «مروری بر شاخصهای عملكرد در فناوری اطالعات» ،انديشگاه
کتابخانه ملی ،آذر .1394
 شرکت در نشست تخصصی «کليات حقوق نشر» ،انديشگاه کتابخانه ملی ،آبان .1394
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 شرکت در نشست تخصصی «اصول و روشهای فراگيری زبانهای خارجی» ،انديشگاه
کتابخانه ملی ،خرداد .1394
 شرکت در نخستين کنگره متخصصان علوم اطالعات1394 ،
 شرکت در ششمين همايش ملی «حقوق مالكيت ادبی ،هنری و حقوق مرتبط؛ با موضوع
حمايت از آثار ادبی و هنری در فضای مجازی؛ الزامات ملی و بين المللی» ،وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،دفتر حقوقی و امور مالكيت معنوی ،ارديبهشت .1395
 شرکت در دومين کنگره متخصصان علوم اطالعات.1395 ،
 نماينده کتابخانه ملی در نشست «تاريخ و فرهنگ مشترک در منطقه اکو» ،برگزارشده
توسط سازمان مجامع بينالمللی وزارت امور خارجه.1395 ،

عالئق آموزشي
 سازماندهی اطالعات
 مرجع شناسی عمومی و تخصصی ،اصول خدمات مرجع ،مصاحبه مرجع و ...
 سواد اطالعاتی
حق مولف (مالكيت ادبی و هنری)
 نسخههای خطی (آشنايی با بانكهای اطالعاتی مربوط به نسخههای خطی در ايران و خارج
از کشور و شيوه دسترسی به آنها)
شيوه جستجو و بازيابی منابع اطالعات علمی

عالئق پژوهشي و مطالعاتي
 حقوق ديجيتال و حقوق سايبر
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 فراداده از جمله متز ،مدز ،دابلين کور ، MIX ،پرميس
 RDA,FRBR,FRSAD و...
 کتابخانه ديجيتال
 تدوين استانداردهای ملی مانند متاديتاها و ارائه آن به ايزو (سازمان بين المللی استاندارد)
و تدوين اين استانداردها در سطح ملی.
 مطالعات و پژوهشهای بنيادی و فلسفی در خصوص مبانی علم کتابداری و اطالعرسانی رويكردهای کيفی
در پژوهش (به طور خاص گراندد تئوری ،آينده پژوهی ،تحليل محتوا ،پديدارشناسی و .)...
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