"به نام خدا"
هما قائدشـرفي
اسالم شهر -احمد آباد مستوفی ،صندوق پستی33333 -111 :
تلفن و نمابر(كار) 3667 6317:
نشاني :جاده قدیم كرج -بزرگراه آزادگان جنوب -احمد آباد مستوفی -م پارسا -خ شهيد احسانی راد
سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران -پژوهشكده مطالعات فناوريهاي نوين
تحصيالت
 2731کارشناسيارشد اطالع رساني MIS
دانشگاه مكگيل ،مونترال ،كانادا
زمينههاي مهم تحصيلي Major areas of study :
فناوري اطالعات )( Information Technology
تجزیه و تحليل سيستمهاي كاربردي -سيستمهاي اتوماتيزه ،شبكهها و شبكهسازي
مدیریت پایگاههاي اطالعاتی)(Database Management Systems
ساختار پایگاههاي اطالعاتی -ذخيرهسازي و بازیابی اطالعات ،ایجاد پایگاههاي اطالعاتی
مدیریت مجموعه )(Collection Management
 2711کارشناسيارشد زبانشناسي ايراني
بخش زبان و زبانهاي خارجی ،دانشگاه شيراز
 2716کارشناسي علوم سياسي ،دانشكده اقتصاد و علوم سياسي
دانشگاه ملَی -شهيد بهشتی ،تهران
تجـربـه کـار
 2731پژوهشگرپژوهشكده مطالعات فناوريهاي نوين

سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران ،تهران
مطالعه و پژوهش بر راهبردها و سياست هاي توسعه فناوري ،توسعه و برنامهریزي در علوم ،فناوري و نوآوري
اجراي طرحهاي پژوهشی در زمينه توسعه فناوري ،نوآوري و كارآفرینی و همكاري در اجراي طرحهاي پزوهشی
 2731ـ 2733مسئول امور دانشگاهها
دفتر مرکزي ارتباط با صنعت

سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران ،تهران
مطالعات در زمينه ارتباط دانشگاه با صنعت و شناسایی چالشها
هماهنگی در امر جایابی دانشجویان متقاضی كارآموزي در واحدهاي صنعتی كشور

 2733ـ 2737کارشناس ارشد اطالع رساني

دفتر اطالعات علمی و فنی ،سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران ،تهران
اخذ ،برگرداندن و نصب پایگاههاي اطالعاتی مرتبط با فعاليتهاي سازمان از دیگر مراكز و وزارتخانهها بر شبكه سازمان
(( IROST
هماهنگی ،ارتباطات و مكاتبات با بانكهاي خارجی دیالوگ ،اربيت و كووستل

-

 2731استاد مشاور پايان نامه
رضایت استفاده كنندگان از بانكهاي داخلی مراكز اطالع رسانی در شهر تهران ـ دانشگاه تهران

تدريس

 2731پایگاههاي اطالعاتیDatabases
دانشكده مدیریت و اطالع رسانی
دانشگاه علوم پزشكی ایران و دانشگاه الزهرا ـ تهران
طرحهاي پژوهشي


بررسي روند توسعه طرحهاي جشنواره بينالمللي خوارزمي پس از برنده شدن در  21دوره گذشته ،پایان یافته،

مجري1333 ،


بررسي فرآيند انتخاب طرحهاي جشنواره بينالمللي خوارزمي ،مجري ،پایان یافته ،اسفند ماه 1333



ارزيابي دروني مراکز کارآفريني ،همكار اصلی ،پایان یافته1333 ،



راهكارها و مكانيزمهاي ارتباطي در دفتر مرکزي ارتباط دانشگاه و صنعت ،مجري ،پایان یافته ،مهرماه1333



ايجاد نرم افزار پايگاه اطالعاتي زبان هما )(Homa's Language Database
امكان دسترسی به زبانهاي مختلف دنيا ,شجره آنها ،محل صحبت و جمعيت صحبت كنندگان ،كانادا ،1371،پروژه پایان

نامه


طرح طبقه بندي کاله هما ) ،(Homa's Hats Classificationبراي استفاده موزهها ،تأترها ،و نمایشگاههاي

لباسهاي تاریخی ،كانادا1371 ،


بررسي طبقهبندي اسميت ) (Smith Classificationبراي متون اسالمي



ايجاد اصطالحنامه نمايهسازي و چكيده نويسي Thesaurus on Indexing and Abstracting

كانادا1371،
 نقشه ساختار مرتبط زبان فارسي در سر عنوانهاي موضوعي کتابخانه کنگره (نسخه)21
Syndetic Structure Map of the term "Persian Language" from the Library of Congress Subject
Headings, 14th ed., compared to the syndetic structure map of "Persian" from the thesaurus of
ERIC descriptions, 12thed.
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