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تؼداد کل ٍاحد 2 :

تئَری 

ػولی 

گرٍُ آهَزضی :کتببداری ٍ اطالع رسبًی پسضکی
پیص ًیبز ---:

ّدف کلی درس  :آشىا کردن داوشجًیان با مفاَیم مرتبط با کتابخاوٍ دیجیتالی ،ایجاد کتابخاوٍ دیجیتالی ،معماری،
استاوذاردَا ي پريتکل َای کتابخاوٍ دیجیتالی ،ورم افسارَا در کتابخاوٍ دیجیتالی
رضتِ ٍ هقطغ تحصیلی داًطجَیبى :کتببدرای ٍ اطالع رسبًی پسضکی – کبرضٌبسی ارضد
جلسِ

رئَس هطبلب

1

کتابخاوٍ دیجیتالی چیست؟ تفايت کتابخاوٍ مجازی ،کتابخاوٍ دیجیتالی ،الکتريویکیَ ،یبریذ
سیر تحًل کتابخاوٍ َای دیجیتالی ،اَذاف ،تاریخچٍ ي يیژگی َا ي ضريرت ي محتًای

ًبم هدرس/هدرسیي  :دکتر کبزراًی – دکتر ضکفتِ – خبًن ٍلی زادُ
رٍش تدریس

ٍسبیل کوک آهَزضی هَرد استفبدُ

سخنرانی – شرکت در بحث

پروژکتور -لپ تاپ و کامپیوتر –وایت برد-

مشترک –بارش افکار –ارائه ی

اینترنت

پروژه

کتابخاوٍ َای دیجیتالی -پژيَش َای مرتبط با کتابخاوٍ دیجیتالی
2

معماری کتابخاوٍ دیجیتال

3

راٌ اوذازی کتابخاوٍ دیجیتال

4

اصًل مرتبط با تامیه محتًا در کتابخاوٍ ی دیجیتال (تفايت پًرتال ،يرتال ،يبسایت ي
کتابخاوٍ دیجیتال)

5

مبادلٍ اطالعات ي عىاصر دخیل در آنَ ،ذف مبادلٍ اطالعات در کتابخاوٍ دیجیتال ،اوًاع
مبادلٍ در کتابخاوٍ دیجیتال (تعامل وحًی ي تعامل معىایی)
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"
"

"

"
"
"

"

هالحظبت

6

مذل َا ي استاوذارد َای مبادلٍ اطالعات در کتابخاوٍ دیجیتال Onix, EAD,METS:

7

حق مًلف ي حفاظت در محیط دیجیتال
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امتحان میان ترم
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مبادلٍ اطالعات در کتابخاوٍ دیجیتال
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--سخنرانی – شرکت در بحث

پروژکتور -لپ تاپ و کامپیوتر –وایت برد-

مشترک – بارش افکار-ارائه ی

اینترنت

پروژه
11

مذل َای مبادلٍ اطالعات

"

"

تفاَم وامٍ َا در مبادلٍ اطالعات Z39.50 :؛ SRU/SRW
11
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اوًاع کتابخاوٍ دیجیتال از دیذگاٌ مبادلٍ اطالعات -کىسرسیًم َای محتًایی ي اَمیت آن
تفاَم وامٍ َا در مبادلٍ اطالعات:

"

"

"

"

Z3950
SRU/SRW
Open URL
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ادامٍ تفاَم وامٍ َا در مبادلٍ اطالعات:

"

"

PMH -OAI
SD-LIP
14

اعتباریابی -مذیریت ًَیت ي تفاَم وامٍ َا دستیابی

15

ارزیابی کتابخاوٍ َای دیجیتالی؛ اوًاع مذل َای ارزیابی کتابخاوٍ َای دیجیتال
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امتحان پایان ترم
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