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 آموزشی فعاليت های

آشانايی ااا   " ،"نويسای   ساازی و كکیاده   نماياه  "و "رساانی و نشاريات ادواری   دهی نوين در زمینه اطالع خدمت"دريس دروس ت -

منااا  مرجا    "،"، شایوه هاای ناوين دساتیاای ااه اطالعاات       "ذخیاره و اازيااای اطالعاات     "، "تحوالت نوين جهانی کتااخاناه هاا  

نشاريات   "، "روش های اازنمايی اطالعاات   "،  "ه های اطالعاتی معماری پايگا"،  "استانداردهای فراداده ای  "،  "الکترونیکی 

مبااانی  "،"آشاانايی اااا اانااک هااای اطالعاااتی  "،"رااااک کااارار کتااخانااه هااای دي یتااالی   "، "(کلاای و الکترونیکاای ) ادواری 

آئاین نگاارش    "،"ناسای ش مرجا  "، "فهرستنويسای  "،"نويسای  سازی و كکیده نمايه "،"کارارد رايانه در کتااخانه"، "رسانی اطالع

 "نشريات ادواری "، "کتااخانه ای ماده سازی و م موعه سازی مناا آ "،"کتااخانه  مديريت"، "ای امانت این کتااخانه "،"علمی

ا دسازمان صا  واحد راديو ؛اسناد وکتااخانه ملی جمهوری اسالمی ايران پژوهش وآموزش سازمان مديريت در، "مبانی آرشیو "، 

مؤسساه ماالعاات و    ؛ دانشگاه شهید اهشتی ؛ دانشگاه تهاران ؛  مديريت دانشگاه تهران دانشکده ؛ری اسالمی ايرانوسیمای جمهو

دانشاگاه عالماه   دانشگاه الزهرا ؛؛ تهران ريزی استان مديريت پژوهش و آموزش، سازمان مديريت و ارنامه ؛های اازرگانی پژوهش

  طباطبائی

 مسئوليت های اجرايی وپژوهشی

 سازمان ملی استاندارد ايران  TC46کمیته دایر  -

 عضو هیات مديره و رئیس کمیته آموزش ان من علمی کتااداری و اطالع رسانی ايران  -

 عضو  کمیسیون تخصصی تدوين استانداردها و هیات فنی سازمان ملی استاندارد ايران -

 1480- 1483مدير گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی ، از  -
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 .1484 -1481 از. اداره کل پردازش و سازماندهی سازمان اسناد و کتااخانه ملی ايران  کلمدير -

 .1481 -1488. معاون اداره کل پژوهش و آموزش سازمان اسناد و کتااخانه ملی ايران  -

 .1488-1406مدير گروه پژوهش های ايران شناسی و اسالم شناسی سازمان اسناد و کتااخانه ملی ايران ،  -

 .تاکنون  1486از ( پرديس خواهران ) مشاور تخصصی در امور کتااداری و کتااخانه در دانشگاه امام صادق  -

 1481.کتااخاناه ملای اياران    : تهران .  4جلد . عضو کمیته علمی و مشاور علمی در دايره المعارف کتااداری و اطالع رسانی ايران  -

 .تاکنون

، جلد اول و دايره المعارف کتااداری و اطالع رسانی گروه تدوين ، ترجمه و اجرايی و علمیوعضو کار مسئول اخش کتااشناسی -

 .1401-1422.  دوم

 .1484 – 1481دایر علمی کمیته ملی سازماندهی اطالعات و دانش ، مصوب کمیسیون نظام اطالع رسانی علم و فناوری ، اسفند -

 تاکنون -1406.ی سازمان ملی استاندارد ايرانو هیات فن تخصصی تدوين استانداردهاکمیسیون  عضو  -

شورای سیاستگزاری وزارت علوم و فناوری . عضو کمیته تخصصی استانداردهای کتااخانه های دانشگاهی و مراکز آموزش عالی  -

. 1400- 1408. 

 .1400-1402.عضو شورای عالی پژوهش سازمان اسناد و کتااخانه ملی ايران  -

 .1408و  1402.ن اسناد و کتااخانه ملی ايران عضو شورای پژوهشگاه سازما -

 .1481اسفند  3دانشگاه عالمه طباطبائی ، : تهران . مالکیت فکری : دایر علمی دومین کنفرانس ملی کتااخانه دي یتالی  -

 .تاکنون 1481از . استاد مشاور فرهنگی در دانشگاه عالمه طباطبائی  -

 .اه اعد 1482ع رسانی ايران در دوره جديد عضو هیئت مديره ان من علمی کتااداری و اطال -

 .1484-1488.عضو کارگروه تخصصی انتشارات سازمان اسناد و کتااخانه ملی جمهوری اسالمی ايران  -

 .1483الی  1484از . عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده روانشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی  -

در جشنواره پژوهش کتااخانه ملی ايران ، ادکا و ان من علمی کتااداری و اطالع  عضو هیات داوران جشنواره پايان نامه های ارتر -

 .تاکنون  1402از . رسانی ايران

 .تاکنون  1486عضو هیات داوران جشنواره حرکت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از  -

 .1402تااخانه ملی ايران،سازمان اسناد و ک:تهران."(حرم)حافظه رقومی ملی"عضو کارگروه محتوا طرح تحقیقاتی  -

: تهاران . جشنواره هفته پژوهش سازمان اسناد و کتااخانه ملی ايران  ، سومین و كهارمین عضو کمیته علمی و هیات داوران  دومین -

 . 1484الی  1408سازمان اسناد و کتااخانه ملی ايران،

از "اا عناوان   ری و اطالع رسانی دانشگاه الزهرادانش ويی کتاادا-همايش سراسری ان من علمی دوازدهمینعضو هیات داوران   -

 .1488ارديبهشت : تهران  ."آموزش کاراران تا سواد اطالعاتی

: تهاران  . دانشا ويی کتاااداری و اطاالع رساانی دانشاگاه الزهارا       -عضو هیات داوران  سیزدهمین همايش سراسری ان من علمی -

 .1481ارديبهشت 

 .1487 -1488ونیکی پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی ايران ،گروه تخصصی کتااخانه های الکترعضو  -

 .1481سازمان اسناد و کتااخانه ملی ايران،آذر : تهران.رئیس  سومین جشنواره هفته پژوهش سازمان اسناد و کتااخانه ملی ايران  -

ااخانه های دي یتالی در اياران  يک دهه کت:نخستین کنفرانس ملی کتااخانه دي یتالی  همايش" عضو کمیته علمی و هیات داوران  -

 .1487اهمن  8 ،( ايرانداك) پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی ايران : ارگزار کننده . "اا نگاهی اه آينده

.  "گردهمايی و نخستین کنگره این المللی تخصصی علوم زماین  و سی و سومین سی ودومین "و هیات داورانعضو کمیته علمی  -

 . 1484،  1487اهمن  48الی  72نعت، ومعدن و ت ارت ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ، وزارت ص: ارگزار کننده 
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: ارگازار کنناده   .  «فرصات هاا، تهديادها و آيناده پایش رو     : فرهنگ ماالعه در اياران »عضو کمیته علمی و هیات داوران همايش  -

 . 1487آاان  70دانشگاه عالمه طباطبايی ،

گاروه علام اطالعاات و داناش شناسای      : ارگازار کنناده   . "مالکیات فکاری  :کنفرانس ملی کتااخانه دي یتالی  دومین"علمی دایر  -

 ؛1481اسفند  3دانشگاه عالمه طباطبائی، 

: ارگازار کنناده   . "سازمان دهی اطالعاات و داناش  :کنفرانس ملی کتااخانه دي یتالی سومین " عضو کمیته علمی و هیات داوران  -

 ؛1480 اهمن 70گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی، 

ارگزار کننده دانشاگاه ترایات مادرس و دانشاگاه     ."همايش این المللی مديريت محتوای دي یتالی در دوران کرونا "اجرايی دایر  -

 ؛1388ارديبهشت  72عالمه طباطبائی ، 

کتااخانه هاا  ،  اطالعات تحوالت نوپديد در علوم:  آيندهما و  "کنگره متخصصان علوم اطالعات اا عنوان پن مین جوايز ملیدایر  -

 ؛1480ااان  48تا  78ان من علمی کتااداری و اطالع رسانی ايران ، : تهران . " و آرشیوها

، راهبردهای تحول دي یتال در کتااخاناه هاا   : ما و تحول دي یتال  "کنگره متخصصان علوم اطالعات اا عنوان ششمین علمیدایر  -

 ؛1388ااان  70تا  73ان من علمی کتااداری و اطالع رسانی ايران ، : تهران . "آرشیوها و موزه ها

 ؛1388تا  1481دانشگاه عالمه طباطبائی ، از : تهران . هسته پژوهشی مديريت کتااخانه دي یتالی مدير  -

 تا کنون؛ 1488دانشگاه عالمه طباطبائی ، : تهران . مللی مديريت محتوای دي یتالی مسئول نشريه این المدير  -

 تا کنون 1488دانشگاه عالمه طباطبائی ، : تهران  ."اازياای دانش و نظام های معنايی"هیئت تحريريه نشريه عضو  -

 پژوهشی وفعاليت های علمی 

 همكاری در طرح تحقيقاتی( 1

-1422کتااخاناه ملای جمهاوری اساالمی اياران،      : تهاران . 7و  1ج . رسانی کتااداری واطالع المعارف همکار اصلی در طرح دايره -

1401. 

. صامیعی میترا : همکاران تحقیق. نیکنام م ری طرح دکتر مهرداد. "ای حفاظت و نگهداری مناا  کتااخانه"همکار اصلی در طرح  -

 1401.  کتااخانة ملی جمهوری اسالمی ايران،: تهران

 1426 سازمان مناقه آزاد کیش،: کیش. کیش. همکاراصلی در طرح تحقیقاتی کتااشناسی -

  1402سازمان اسناد و کتااخانه ملی ايران ، ."(حرم)رقومی ملی حافظه"همکاراصلی در طرح تحقیقاتی طرح  -

  (فاز اول اه اتمام رسیده است.)"حقیقات ايرانشناسی و اسالم شناسیمرکز ت واگاه"م ری طرح تحقیقاتی  -

 .1408-1402،  "در سازمان اسناد و کتااخانه ملی ايرانايرانشناسی و اسالم شناسی  اي اد پژوهشکده "طرحم ری    -

 ن، طارح حافظاه رقاومی ملای     کتااخاناه ملای ايارا   : تهاران  ."کتااخانه دي یتالی  استانداردهای مورد نیاز ارای اي اد "طرح م ری  -

،1402. 

اررسی و تحلیل فرمت ها و استانداردهای ذخیره سازی ، پردازش محتوا، يکپاركاه  "مدير پژوهش وم ری پروژه طرح تحقیقاتی  -

 1481-1488مرکز تحقیقات مخاارات و تبیان ،:تهران . "سازی،دي یتال سازی و پروتکل های ارتباطی 

 .1488هران ، ت استانداری: تهران . "تااخانه دي یتالی مديريت پژوهش و آموزش استانداری تهران ک "مدير پروژه طرح تحقیقاتی  -

 تاکنون 1486،  دانشگاه عالمه طباطبائی: تهران . م ری و همکار اصلی طرح تدوين دانشنامه کتااخانه دي یتالی   -

ساازمان اساناد و کتااخاناه ملای     : تهاران . اخاناه و آرشایو دي یتاالی    م ری طرج طرح شناسايی ، اومی ساازی اساتانداردهای کتا    -

 .1487 -1488ايران،

اومی سازی و اهره ارداری از کتااخاناه دي یتاال منبا  اااز فادورا ااا هادف اساتفاده در کتااخاناه           "تحقیقاتی طرح و مدير م ری -

 .1484 -1481،  دي یتال کتااخانه ملی
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الگوی پیشنهادی اارای ماديريت منااا  دي تاالی ساازمان اساناد و کتااخاناه ملای جمهاوری           ارائه "م ری و مدير طرح تحقیقاتی -

 .1487-1481، (1 .اس. آی. ای. اُ) اسالمی ايران ار مبنای مدل مرج  نظام اطالعاتی آرشیوی ااز

: تهاران   ". سالمی اياران  ارنامه ريزی استراتژيک سازمان اسناد و کتااخانه ملی جمهوری ا "همکار اصلی و عضو اتاق فکر پروژه -

 .1481سازمان اسناد و کتااخانه ملی ايران ، 

اررسی موان  و مشکالت تولیدات علمی از ديدگاه اعضاای هیاات علمای دانشاکده روانشناسای و علاوم        "م ری طرح تحقیقاتی -

 .1482. دانشگاه عالمه طباطبائی .  "ترایتی دانشگاه عالمه طباطبائی

ماالعاه  ، ISOرسی و تعیین میزان تاااق استانداردهای ملی کشور اياران ااا اساتانداردهای ااین المللای     ار " م ری طرح تحقیقاتی -

 .1483سازمان ملی استاندارد ايران ، : تهران . (اطالعات و مستندسازی) ISIRI/TC46 کمیته فنی : موردی

دانشاگاه  : تهاران  . "(پرديس خواهران ) م صادق امکان سن ی کتااخانه دي یتالی در کتااخانه دانشگاه اما" م ری طرح تحقیقاتی -

  - 1482امام صادق ، 

 هاای دي یتاال   ارنامة آموزشی دوره کارشناسی ارشد کتااداری و اطالع رسانی ااا گارايش ماديريت کتااخاناه     تدوين عضو گروه -

  .1481جلسه شورای ارنامه ريزی آموزش عالی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مرداده ماه  مصوب

دانشگاه . های دي یتال ارنامة آموزشی دوره کارشناسی ارشد کتااداری و اطالع رسانی اا گرايش مديريت کتااخانهم ری طرح  -

 .1488عالمه طباطبائی ،

 كتاب( 2

  .1401مهر، نشر روشن:تهران. ترجمه مهردادنیکنام و میترا صمیعی.زاانه حفاظت و نگهداری آرشیو فرهنگ هفت(1 -

ساازمان اساناد و   : تهاران  . تهیه کنندگان میترا صمیعی ، فتانه ترکاشوند ، فاطماه رمضاانپورآهنگر  .  1481وهشی سال کارنامه پژ(7 -

 .1481کتااخانه ملی ايران ، 

سازمان اساناد و کتااخاناه   : تهران  .استانداردهای ذخیره سازی و قالب های مناسب ارای محتوای الکترونیکی:کتااخانه دي یتال (4 -

 .1487ن ،ملی ايرا

 .1486انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی ، : تهران . مالکیت فکری : م موعه مقاالت دومین کنفرانس ملی کتااخانه دي یتالی (3 -

نشار  : تهاران   .ترجمه میترا صمیعی و زينب پااپی  .راهنمای فنی و عملی ارای کتااداران :مديريت حقوق دي یتال. آگینو ، گريس  -

 .1482کتاادار ، 

 . 1486؛ ت ديد كاپ  1483نشر کتاادار ، : تهران .  حفاظت در کتااخانه های دي یتال(1 -

؛ ت دياد كااپ   1481نشار کتااادار ،   : تهاران  . ترجمه میترا صمیعی و حمیده معماری هن ی .  های دي یتال اخالق در کتااخانه(6 -

1486. 

 . 1486؛ ت ديد كاپ  1483نشر کتاادار ، : ن تهرا.  استانداردهای ذخیره و حفاظت در کتااخانه های دي یتال(2 -

نشار کتااادار   : تهاران  .میترا صمیعی و مهادی رحماانی   .  گذشته، حال و آينده: شناسی ساختارهای شغلی علم اطالعات و دانش(0 -

،1481. 

كاپار و اساطیر پارسی ،  نشر: تهران . در کتاب مبانی کتااخانه های دي یتالی  "استانداردهای کتااخانه دي یتالی  "تدوين فصل (8 -

1482. 

نشار كاپاار و   : تهاران  . در کتاب مبانی کتااخانه هاای دي یتاالی    .حفاظت و امنیت در کتااخانه های دي یتالی  "تدوين فصل (18 -

 .1482اساطیر پارسی ، 

                                                 
1 . Open Archival Information System (OAIS) Reference Model 
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 .1482،  نشر كاپار و اساطیر پارسی: تهران . مبانی کتااخانه های دي یتالی  .صمیعی ، میترا و همکاران (11 -

 (در دست تدوين ) انتشارات سمت : تهران . م موعه سازی در کتااخانه های دي یتالی  .صمیعی ، میترا  (17 -

 (در دست تدوين ) انتشارات سمت : تهران  .خدمات فرانهادی در کتااخانه ها و مراکز اطالع رسانی ( 14 -

 (در دست انتشار) انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی : تهران . مفاهیم و مدل  :مخازن دي یتالی ( 13 -

 (ين در دست تدو) نشر کتاادار : تهران  .مفاهیم و ساختار کتااخانه دي یتالی ( 11 -

 (در دست انتشار) انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی : تهران  .دانشنامه کتااخانه دي یتالی ( 16 -
 

 ها مقاله(3
 .73-14(: 1404زمستان ) 3دوره پانزدهم، . کتاب فصلنامه. "آرشیوهای دي یتالی .1

 .1401ن،کتااخانه ملی جمهوری اسالمی ايرا: تهران. 1ج . رسانی کتااداری و اطالع المعارف در دايره. "آرشیو .7

 .20-28(: 1404پايیز ) 4دوره پانزدهم، . فصلنامه کتاب. "مديريت م موعه مناا  الکترونیکی .4

 .1401کتااخانه ملی جمهوری اسالمی ايران، : تهران. 1ج  .رسانی المعارف کتااداری و اطالع دايره. "استانداردها .3

 .1401ايران،  کتااخانه ملی جمهوری اسالمی: تهران. 1ج . رسانی المعارف کتااداری و اطالع دايره ."پانويس .1

 .1401کتااخانه ملی جمهوری اسالمی ايران، : تهران .1ج . رسانی تااداری و اطالعالمعارف ک دايره. "پست الکترونیکی .6

 .1401ايران،  کتااخانه ملی جمهوری اسالمی: تهران. 1ج . رسانی المعارف کتااداری و اطالع ه داير ."نامه كکیده .2

 .1401ری اسالمی ايران، کتااخانه ملی جمهو :تهران. 1ج . رسانی المعارف کتااداری و اطالع دايره. "خبرنامه .0

 .1401کتااخانه ملی جمهوری اسالمی ايران، : تهران. 1ج . رسانی و اطالع المعارف کتااداری دايره. "دستورنامه .8

 .1401اسالمی ايران،  کتااخانه ملی جمهوری: تهران. 1ج . رسانی المعارف کتااداری و اطالع دايره. "راهنما .18

سراساری   م موعاه مقااالت هماايش   . "و خدمات آن اا توجه اه نیازهای اطالعاتی هزارة ساوم ها  ويژگی :های دي یتالی کتااخانه .11

 .1408دانشگاه الزهرا، ارديبهشت  :تهران. های سنتی تغییر يا تحول کتااخانه. های دي یتالی اسوی کتااخانه

 160-132(: 1407پايیز ) 1اول، .س. شناسی اطالع. "های دي یتالی کتااخانه فناوری اطالعات و جايگاه آن در ساختار فنی" .17

کنندگان و توسعة ساواد   استفاده در م موعه مقاالت همايش آموزش. "سن ی آموزش م ازی سواد اطالعاتی در اينترنت امکان" .14

 .1404 ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، ها، موزه کتااخانه سازمان: مشهد(. مشهد. خرداد 1-7)اطالعاتی 

 .1401.کتااخانه ملی ايران :تهران.7جلد .معارف کتااداری و اطالع رسانیال دايره."فهرستگان" .13

 .1401.ايران کتااخانه ملی:تهران.7جلد .دايره المعارف کتااداری و اطالع رسانی."کتااشناسی"  .11

 .1401.کتااخانه ملی ايران: تهران.7جلد دايره المعارف کتااداری و اطالع رسانی."کتااشناسی های ملی" .16

 .1401.ايران کتااخانه ملی:تهران.7جلد. المعارف کتااداری واطالع رسانی دايره."ه سازمان جهانی کارکتااخان" .12

کتااخاناه ملای   :تهاران .7جلاد  .کتاااداری و اطاالع رساانی    داياره المعاارف  ."لس شاورای اساالمی   کتااخانه موزه و مرکز اسناد م .10

 .1401.ايران

 .1401.کتااخانه ملی ايران:تهران.7جلد .و اطالع رسانی کتااداری دايره المعارف ."جشنواره مابوعات  " .18

 .1401.ايران کتااخانه ملی:تهران.7جلد .دايره المعارف کتااداری و اطالع رسانی. "اسناد مديريت" .78

 هللمشترك ااا دکتار ناوراا   .)1401.کتااخانه ملی ايران: تهران .7جلد.دايره المعارف کتااداری و اطالع رسانی. "ساختمان کتااخانه" .71

 (مرادی

 (مشترك اا فريد قاسمی.)1401.کتااخانه ملی ايران :تهران. 7جلد .دايره المعارف کتااداری و اطالع رسانی."سالنامه" .77

 .1401.کتااخانه ملی ايران: تهران. 7جلد ."ن فی کتااخانه عمومی مرعشی" .74



 

6 

 

 تااساتان  اهاار و ) 3و4.كهاارم .س.طاالع شناسای  ا."ارتباطات ار اقتصاد نوين اطالعات در عصر م اازی  تاثیر فنآوری اطالعات و" .73

1406:)17-60. 

 31-47(:1402دی )1دوازدهم،.س( . کلیات)ماه کتاب. "از آغاز تا امروز:کتااخانه ملی ايران" .71

 .186-122(:1400پايیز ) 28 شماره.فصلنامه کتاب."در سازماندهی اطالعات درآمدی ار تاکسونومی و نقش آن" .76

 در م موعاه مقااالت   .صامیعی،فريبرز درودی و علیرضاا انتهاايی    تارا یم."ظام اطالعاتی آرشیوی اااز اررسی و تحلیل مدل مرج  ن .72

 .1408سازمان اسناد و کتااخانه ملی ايران ، : تهران .  الکترونیکی دمديريت اسنا

شاماره  .ه کتااب فصالنام  ." مارور راهبردهاا   :حفاظت رقمی در کتااخانه های رقمی ". میترا صمیعی و سعید رضايی شريف آاادی .70

 (1408زمستان )03

اررسی راهبردهای حفاظت رقمی در کتااخانه های ملی عضاو کنسرسایوم ااین المللای حفاظات      ".میترا صمیعی و فريبرز خسروی .78

 .1408اهار . اطالع شناسی ."اينترنتی 

ال ایسات ويکام، دفتار دوم    سا .گن یناه اساناد  ."راهبردها، استانداردها:مديريت حفاظت رقمی در آرشیوهای ملی  ".میترا صمیعی .48

 (1488تااستان )

 .78-74(: 1481دی )سال شانزدهم ، شماره يکم،(.کلیات) کتاب ماه .مديريت حفاظت در آرشیوهای رقمی  .41

فصالنامه  (. اس.آی.ای.اُ)فراداده حفاظت و تااااق آن ااا اساتاندارد الگاوی مرجا  سیساتم اطالعااتی آرشایوی اااز         ".میترا صمیعی .47

 .168-114(: 1481 زمستان )،3دوره ایست و سوم،شاره  .اری و سازماندهی اطالعاتماالعات ملی کتااد

. سانه های اجتماعی و نقش آن در تبادل دانش این متخصصاان حفاظات رقمای اار مبناای مادل الناه زنباوری        ر ". صمیعی ، میترا  .44

 (1483زمستان )  3شماره  1دوره . فصلنامه ماالعات دانش شناسی 

. آمادگی الکترونیکی کتااخانه های مرکزی واحدهای دانشاگاه آزاد اساالمی شاهر تهاران      ". مويد پور ، آتوسا صمیعی ، میترا ؛  .43

 (1483اهار )  7و 1شماره  3دوره . فصلنامه نظام ها و خدمات اطالعاتی 

اده ای مبتنای اار روش   واکنش موتورهای کاوش اه پیشاینه هاای فاراد   ".طاهری ، سید مهدی ؛ نیکزاد اهله ، رضا وصمیعی ، میترا  .41

 (1486زمستان ) 1، ش  1دوره . پژوهشنامه پردازش و مديريت اطالعات .  "ترکیبی داده های خرد و روش داده های پیوندی

.  "آموزش های الکترونیکای کتاااداری در کتااخاناه ملای از كاه کیفیتای ارخاوردار اسات         ".صمیعی ، میترا ؛ افالکی ، صديقه  .46

 (1481زمستان )  3، ش 72دوره . ی و سازماندهی اطالعات ماالعات ملی کتاادار

ارزياای کیفی پورتال های نهاد کتااخانه هاای عماومی کشاور اار اسااس      ".صمیعی ، میترا ؛ نوشین فرد ، فاطمه و رحمانپور ، رويا  .42

 (1486تان تااس) 11، شماره  4دوره . فصلنامه ماالعات دانش شناسی .  "ام .ای.کیو.الگوی ارزشیاای کیفی وب

 7دوره . فصلنامه ماالعات دانش شناسی . "تحلیل الگوی مرج  دلوس و تئوری پنج اس : کتااخانه های دي یتال ".صمیعی ، میترا  .40

 (1481اهار )  6، شماره 

39)Samiei , Mitra." How are we to preserve the digital resources of the National libraries?.The 

Electronic Library . December 2018. 

40) Samiei,Mitra ; Momeni , Esmat and Ghadami Qalandari, Nasrin ." Allameh Tabataba'I Centeral 

library digital resources management based on proposed template : Open Archival Information 

System (OAIS)". The Malaysian Journal of Library and Information Science . December 2018. 

41)Samiee,Mitra.(2012)." A survey of preservation of digital resources in the national libraries with 

the membership of the International Internet Preservation Consortium (IIPC) and  proposing a 

preservation plan for the NLAI". international seminar,archiving2012.Denmark,Copenhagen,12-15 

June2102,available:
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http://www.imaging.org/ist/conferences/archiving/Archiving2012%20Preliminary%20Program.pdf

2h 

42) Samiee,mitra and Rezaei Sharifabadi ,Saeed  .(2012)."Proposing a paradigm for the 

management of digital images of the NLAI(National Archive of Iran) according to the Open 

Archival Information System(OAIS) Reference Model." international 

seminar,archiving2012.Denmark,Copenhagen,12-15 

June2102,available:

http://www.imaging.org/ist/conferences/archiving/Archiving2012%20Preliminary%20Program.

pdf2h 

43) Samiee ,mitra , Rezaei Sharifabadi ,Saeed "A Paradigm for the preservation of National digital 

memory of Iran". In 2012 UNESCO Conference on Digital Preservation: The Memory of the World 

in the Digital age: Digitization and Preservation (Vancouver (BC) Canada,26 to 28 September 

2012) 

44) Samiee , Mitra and Davallu , Kuhyar(2013)." wielding technology specifically the Internet to 

retrieve and revive Iranian children`s lost cultural identity". IFLA Satellite Meeting 

.Bangkok,Thailand (August 14-15, 2013). 

45) Samiee , Mitra (2014) ." The strategic programme for the management of digital records` 

preservation at the National Archives of  Iran" . IFLA World Library and Information Congress 

,80th IFLA General Conference and Assembly (16-22 August 2014, Lyon, France).  

 

ماالعات . "نقش رسانه های اجتماعی در ارتباطات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبائی ". و ديگران صمیعی ، میترا (64

 ( .1480اهار .) رسانه های نوين 

در م موعه مقاالت دومین کنفرانس ملی کتااخانه . حقوق آثار دي یتالی فناوری های نوين اطالعاتی در مديريت  ".صمیعی ، میترا ( 32

 .1481انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی ، : تهران . مالکیت فکری : دي یتالی 

س در م موعه مقاالت دومین کنفران.  "توصیف حقوق و جريان کار حقوق: استانداردهای فراداده حقوق دي یتالی  ".صمیعی ، میترا ( 30

 .1481انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی ،: تهران . مالکیت فکری : ملی کتااخانه دي یتالی 

 .1482ف کتااداری و اطالع رسانی ايران ، دايره المعار.  "شناسگرهای دائمی". صمیعی ، میترا ( 38

 .1482الع رسانی ايران ،دايره المعارف کتااداری و اط.   "استاندارد فراداده پرمیس  ". صمیعی ، میترا ( 18

 .1482دايره المعارف کتااداری و اطالع رسانی ايران ،.   "استاندارد فراداده مدز  ". صمیعی ، میترا ( 11

.   کند می پشتیبانی را )دی.ا.ای( ه ی شد کدگذار آرشیوی توصیف استاندارد ايران مارك آيا (.1388)صمیعی، میترا و ديگران(17

 (.1388اهار)1، شماره  47دوره . ری و سازماندهی اطالعاتفصلنامه ملی کتاادا

. هنزل مدل اراساس خودرو ايران سیستمی شرکت و فنی اسناد مرکزی اداره اطالعات ممیزی تحلیل .صمیعی ، میترا و ديگران( 14

 .1488، زمستان 71، شماره  2سال  .اازياای دانش و نظام های معنايی

مورد پژوهی ارن کاران استان های شمالی : ررسی موان  استفاده پذيری اطالعات هواشناسی کشاورزی ا .صمیعی، میترا و ديگران(13

 .پژوهش های اقلیم شناسی. کشور

55)samiei,Mitra and et.al . Ranking of production and management risks of digital resources in 

digital libraries by means of Shanon Entropy and Fuzzy TOPSIS Techniques. International Journal 

Digital Content Management, Vol.1,No.1 (Autum-winter 2020). 

http://www.imaging.org/ist/conferences/archiving/Archiving2012%20Preliminary%20Program.pdf2h
http://www.imaging.org/ist/conferences/archiving/Archiving2012%20Preliminary%20Program.pdf2h
http://www.imaging.org/ist/conferences/archiving/Archiving2012%20Preliminary%20Program.pdf2h
http://www.imaging.org/ist/conferences/archiving/Archiving2012%20Preliminary%20Program.pdf2h
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های دولتی شهر  دانشگاه های دي یتالی های تخصصی نیروی انسانی کتااخانه های مهارت ارزياای ريسک .صمیعی ، میترا و مقرای ، هدی(65

 .علوم وفنون مديريت اطالعات .41888د ايزو تهران اراساس استاندار

تحقیقات اطالع رسانی و  .اررسی قاالیت پیاده سازی استانداردهای ايفال در کتااخانه های عمومی ايران .صمیعی، میترا و ديگران( 12
 1488،زمستان  3، شماره  76دوره  .کتااخانه های عمومی

 فصلنامه .ز در کتااخانه های عمومی شهر تهران وااسته اه نهاد کتااخانه های عمومی کشورمديريت سب .صمیعی، میترا و اااايی ، فاطمه(10

 .1480، پايیز 4.، ش 3دوره  .ماالعات علوم محیک زيست

 .تحلیل خدمات سالمندان در کتااخانه های عمومی شهر تهران وااسته اه نهاد کتااخانه های عمومی کشور .صمیعی ، میترا و ديگران(18

 1480تااستان  ،18. ، ش 1سال  .اای دانش و نظام های معنايیاازي

علوم وفنون مديريت  .نقش هوش فرهنگی ار عملکرد کتااداران کتااخانه های دانشگاه عالمه طباطبائی. صمیعی ، میترا و آقايی، سمیرا (68
 1481،پايیز  4،شماره  7دوره  .اطالعات

علوم وفنون مديريت ...(. ماالعه موردی) اجتماعی در میزان ماالعه الکترونیکی و كاپی های نقش شبکه .صمیعی، میترا و ديگران(61

 1488تااستان  ،7.، ش6دوره . اطالعات

 .فصلنامه ملی کتااداری و سازماندهی اطالعات . ريسک های تامین محتوا در کتااخانه های دي یتالی .صمیعی ، میترا و فرزادی ، سمیه(67

 1488 اهار ،1.، ش41دوره 

اررسی موان  و مشکالت تولیدات علمی از ديدگاه اعضای هیات علمی دانشکده روانشناسی و علوم ترایتی دانشگاه  .صمیعی ، میترا(64

 9911تابستان  ،4،ش42سال  .فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی عالمه طباطبائی

 .1482کتااخانه ملی ايران ، : تهران .دانشنامه ايران زمین ."ارتباطات  ".صمیعی ، میترا (61

 .1482ی ايران ، کتااخانه مل: تهران .دانشنامه ايران زمین ." استاندارد ".صمیعی ، میترا ( 66

 .1482کتااخانه ملی ايران ، : تهران .دانشنامه ايران زمین ." سازمان مدارك فرهنگی انقالب اسالمی ".صمیعی ، میترا  (62

 .1482کتااخانه ملی ايران ، : تهران .دانشنامه ايران زمین ."کاغذ ".صمیعی ، میترا ( 60

 .1482کتااخانه ملی ايران ، : تهران .ین دانشنامه ايران زم."کتاب ".صمیعی ، میترا ( 68

 .1482کتااخانه ملی ايران ، : تهران .دانشنامه ايران زمین ." آرشیو ".صمیعی ، میترا ( 28

 .1482کتااخانه ملی ايران ، : تهران .دانشنامه ايران زمین ." خبرگزاری جمهوری اسالمی ايران ".صمیعی ، میترا ( 21

 .1401کتااخانه ملی ايران، : تهران. 1ج . رسانی کتااداری و اطالع المعارف دايره. مکادام؛ ترجمه میترا صمیعی. جی. تألیف ای. "اسلیب"(27

کتااخاناه  : تهاران . 1ج . رسانی کتااداری و اطالع المعارف دايره. تألیف جیمز ديرنلی؛ ترجمه میترا صمیعی. "رسانی امريکا اطالع ان من(33

 1401 ملی ايران،

64)samiei,Mitra. Digital preservation: concepts and strategies. The Journal of Advanced Pharmacy 

Education & Research Vol.10,issue 4. Jan-mar 2020 
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: تهاران . 1ج . رساانی  المعاارف کتاااداری و اطاالع    داياره . صامیعی  تألیف کريسیا مباالراا علی؛ ترجمه میترا. "های نافاسو، کتااخانهاورکی(23

  1401، کتااخانه ملی ايران

 .1401کتااخانه ملی ايران، : تهران .1 ج. رسانی المعارف کتااداری و اطالع دايره. ترجمه میترا صمیعی. "پارشمن"(21

  .1401، کتااخانه ملی ايران: تهران. 1ج . رسانی المعارف کتااداری و اطالع دايره .ترجمه میترا صمیعی. "پاپیروس"(26

 کتااخانه ملی ايران،: تهران. 1ج . رسانی المعارف کتااداری و اطالع دايره .ال ورملکر، ترجمه میترا صمیعی. تألیف رز. "دانا، جان کاتن"(22

1401. 

: المقادس  ایات ) 7888در گزيده مقاالت ايفاال  . میترا صمیعی نوشته جان اکرويد؛ ترجمه. "های الکترونیکی غییر در کتااخانهمديريت ت"(20

اساالمی اياران،    کتااخاناه ملای جمهاوری   : تهاران . الملوك ارجمند فريبرز خسروی، اه همت و ويراستاری تاج زيرنظر(. 7888اوت  14-10

1401 :160-121 

 فصالنامه . نويسنده ورافولرتن؛ ترجمه میتارا صامیعی  . "دراارة ت ارب کتااخانة گلمان مرور و تأملی. پست الکترونیکی خدمات مرج "(28

 .114-118(: 1401زمستان ) 3دوره سیزدهم، . کتاب

 .1404کتااخانه ملی ايران، : تهران. 7881در گزيدة مقاالت ايفال . "دي یتالی های سازها در م موعه دست"(08

( . 7887اوت  73-10: گالساکو ) 7887ايفاال   در گزياده مقااالت  . ":...هاا  های اطالعات جغرافیاايی و اشاتراك داده در کتااخاناه    ظامن"(01

 .1404سازمان اسناد و کتااخانه ملی جمهوری اسالمی ايران، : تهران .زيرنظر فريبرز خسروی؛ ويراستار سیمین نیازی

(. 7884اوت  8-1: اارلین ) 7884در گزيده مقاالت ايفاال  . "...های شنیداری در  گزارشخدمات تحويل مدرك تهیه  نوآوری در"(07

 .1403اسناد و کتااخانه ملی جمهوری اسالمی ايران،  سازمان: تهران. زيرنظر فريبرز خسروی؛ ويراستار سیمین نیازی

مقااالت ايفاال    در گزياده . ترجمه میتارا صامیعی  ."آموزش کتااداران و ويراستاران از طريق اينترنت:تعاونی کتااخانه های م ازی"(04

ساازمان اساناد و کتااخاناه ملای جمهاوری      : تهران. نیازی زيرنظر فريبرز خسروی؛ ويراستار سیمین. 7883اوت  72-77-آرزانتین)7883

 .1401ايران، اسالمی

  .1401.ااخانه ملی ايرانکت:تهران. 7جلد .رسانی دايره المعارف کتااداری و اطالع. "کتااخانه های.سورينام"(03

 در گزياده مقااالت ايفاال   .ترجماه میتارا صامیعی   "...يک همکاری درون سازمانی (:وايز)ار وب آموزش علم اطالع رسانی مبتنی"(01

ساازمان اساناد و کتااخاناه ملای جمهاوری       :تهاران . زيرنظر فريبرز خسروی؛ ويراساتار سایمین نیاازی   (. 7881اوت  10-13اسلو،)7881

 1406ران،اسالمی اي

-13،آفريقای جنوای)، 7886 در گزيده مقاالت ايفال.ترجمه میترا صمیعی ."ساخت کتااخانه همه جا حاضر در سده ایست ويکم "(06

 .1481سازمان اسناد و کتااخانه ملی جمهوری اسالمی ايران، :تهران. زيرنظر فريبرز خسروی؛ ويراستار سیمین نیازی(. 7886اوت  10

(. 7882اوت  10-)13،،7882در گزياده مقااالت ايفاال   .ترجماه میتارا صامیعی    ."نیداری ارای نمايه سازی فایلم هاا  متن توصیف ش"(02

 1488سازمان اسناد و کتااخانه ملی جمهوری اسالمی ايران، :تهران. رضا خانی پورزيرنظر فريبرز خسروی؛ ويراستار 

 10-13کانادا ، ،7880 در گزيده مقاالت ايفال.ترجمه میترا صمیعی ."نينو استاندارد: یملی ها کتااخانهی ارا تیفیکی ها شاخص"(00

زير ) 1481سازمان اسناد و کتااخانه ملی جمهوری اسالمی ايران، :تهران. رضا خانی پورزيرنظر فريبرز خسروی؛ ويراستار (. 7880اوت 

 (كاپ

ساازمان اساناد و کتااخاناه ملای جمهاوری       :انتهار . در م موعه مقاالت هماايش آرشایو وب   . "حفاظت الند مدت محتوای وب"(08

 .1481اهمن اسالمی ايران،

زيرنظار فريبارز   . 7818 در گزياده مقااالت ايفاال    .ترجماه میتارا صامیعی    .  " راهی ارای ارون رفت از معضل حاق مؤلاف  : جنرو" (88

 (زير كاپ) 1484ران،سازمان اسناد و کتااخانه ملی جمهوری اسالمی اي :تهران. رضا خانی پورخسروی؛ ويراستار 
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در گزياده   .ترجماه میتارا صامیعی    . "در م الت دساتیاای آزاد   7جلوه های وب : نوآوری و آزمايشگری در كاپ و نشر علمی "(81

ساازمان اساناد و کتااخاناه ملای جمهاوری اساالمی        :تهاران . رضاا خاانی پاور   زيرنظر فريبرز خساروی؛ ويراساتار   . 7817 مقاالت ايفال

 1484ايران،

 

 : ليد محتوا برای آموزش الكترونيكیتو

 .1408مديريت پژوهش و آموزش کتااخانه ملی ايران ،:تهران . درس مبانی کتااداری و اطالع رسانی (1

 1408مديريت پژوهش و آموزش کتااخانه ملی ايران ، :تهران ."آشنايی اا پايگاه های اطالعاتی  "درس (7

 .1481-1408مديريت پژوهش و آموزش کتااخانه ملی ايران :تهران . "یآشنايی اا مناا  مرج  الکترونیک "درس(4

 .1388، مديريت پژوهش و آموزش کتااخانه ملی ايران:تهران . ""حفاظت در کتااخانه های دي یتالی  "درس ( 3

 
 

 تدوين استانداردها

تهاران  . "نحوه ارائه پايان نامه، رساله و مادارك مشاااه   -( دایزش) اطالعات و مستند سازی  "اا عنوان ISO7144استاندارد شماره (1

 1402موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ايران،:

موسسه استاندارد :تهران  "آمار این المللی کتااخانه ای–( دایزش) اطالعات و مستند سازی  "اا عنوان  ISO2789د شماره استاندار(.7

 1406و تحقیقات صنعتی ايران،

موسساه  :تهاران  . "شماره استاندارد این المللی کتااب   –( دایزش) اطالعات و مستند سازی  "،اا عنوان  ISO 7180استاندارد شماره (4

 1402استاندارد و تحقیقات صنعتی ايران، 

موسسه :تهران .  "( شاپا)شماره استاندارد این المللی پیايندها –( دایزش) اطالعات و مستند سازی  "اا عنوان  0841استاندارد شماره ( 3

 .1487استاندارد و تحقیقات صنعتی ايران، 

، تعیاین موضاوعات   (مادارك ) روش های اررسی دایزه ها –( دایزش) ازی اطالعات و مستند س "اا عنوان  12874استاندارد شماره ( 1

 .1487موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ايران، :تهران .  "آن ها وانتخاب اصاالحات نمايه سازی 

تهاران  .  "( اایمشا )شناسانه استاندارد ااین المللای م موعاه    –( دایزش) اطالعات و مستند سازی  "اا عنوان  12877استاندارد شماره ( 6

 .1487موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ايران، :

 

 

 ها مقاالت ارائه شده در همايش
 

ارائه شده اه صورت ساخنرانی  . "توجه اه نیازهای اطالعاتی هزارة سوم ها و خدمات آن اا ويژگی: های دي یتالی کتااخانه"(1

الزهاارا،  دانشااگاه: تهااران. هااای ساانتی ر يااا تحااول کتااخانااههااای دي یتااالی، تغییاا اااه سااوی کتااخانااه در همااايش سراسااری

 .1408ارديبهشت
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ارائااه شااده اااه صااورت پوسااتر در همااايش آمااوزش   ."ساان ی آمااوزش م ااازی سااواد اطالعاااتی در اينترناات  امکااان"(7

 1-7ی،هاا و مرکاز اساناد آساتان قادس رضاو       هاا، ماوزه   ساازمان کتااخاناه  :مشاهد . کنندگان و توسعة سواد اطالعاتی استفاده

 .1404خرداد

هماايش آرشایو   . صمیعی،فريبرز درودی و علیرضا انتهايی ترایم."اررسی و تحلیل مدل مرج  نظام اطالعاتی آرشیوی ااز("3

 (1400ارديبهشت  12-16:تهران .)ارای همه 

ی اساالمی اياران   دي تالی معاونت سازمان اسناد و کتااخانه ملی جمهورهای  الگوی پیشنهادی ارای مديريت عکس ارائه "(3

هماايش  .میتارا صامیعی،زهره رساولی   (.7 .اس. آی. ای. اُ) نظام اطالعاتی آرشیوی اااز ار مبنای مدل مرج  ( ملی ايران آرشیو)

 (1488خرداد : تهران: )همه آرشیو ارای

5)Samiee,Mitra.(2012)." A survey of preservation of digital resources in the national libraries with 

the membership of the International Internet Preservation Consortium (IIPC) and  proposing a 

preservation plan for the NLAI". international seminar,archiving2012.Denmark,Copenhagen,12-15 

June 2102, available:http://www.imaging.org/ist/conferences/archiving/Archiving2012%20Prelimina

ry%20Program.pdf2h 

6) Samiee,mitra and Rezaei Sharifabadi ,Saeed  .(2012)."Proposing a paradigm for the 

management of digital images of the NLAI(National Archive of Iran) according to the Open 

Archival Information System(OAIS) Reference Model." international 

seminar,archiving2012.Denmark,Copenhagen,12-15 

June2102,available:

http://www.imaging.org/ist/conferences/archiving/Archiving2012%20Preliminary%20Program.

pdf2h 

7) Samiee ,mitra , Rezaei Sharifabadi ,Saeed "A Paradigm for the preservation of National digital 

memory of Iran". In 2012 UNESCO Conference on Digital Preservation: The Memory of the World 

in the Digital age: Digitization and Preservation (Vancouver (BC) Canada,26 to 28 September 

2012) 

8) Samiee , Mitra and Davallu , Kuhyar(2013)." wielding technology specifically the Internet to 

retrieve and revive Iranian children`s lost cultural identity". IFLA Satellite Meeting 

.Bangkok,Thailand (August 14-15, 2013). 

9) Samiee , Mitra (2014) ." The strategic programme for the management of digital records` 

preservation at the National Archives of  Iran" . IFLA World Library and Information Congress 

,80th IFLA General Conference and Assembly (16-22 August 2014, Lyon, France).   

 

 

 

 
  

                                                 
2 . Open Archival Information System (OAIS) Reference Model 

http://www.imaging.org/ist/conferences/archiving/Archiving2012%20Preliminary%20Program.pdf2h
http://www.imaging.org/ist/conferences/archiving/Archiving2012%20Preliminary%20Program.pdf2h
http://www.imaging.org/ist/conferences/archiving/Archiving2012%20Preliminary%20Program.pdf2h
http://www.imaging.org/ist/conferences/archiving/Archiving2012%20Preliminary%20Program.pdf2h
http://www.imaging.org/ist/conferences/archiving/Archiving2012%20Preliminary%20Program.pdf2h
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