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تؼداد کل ٍاحد 2 :

تئَری 

ػولی 

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

ّدف کلی درس  :آشٌا کزدى داًشجَیاى با هفاّین هزتبط با کتابخاًِ دیجیتالی ،ایجاد کتابخاًِ دیجیتالی ،هعواری،
استاًذاردّا ٍ پزٍتکل ّای کتابخاًِ دیجیتالیً ،زم افشارّا در کتابخاًِ دیجیتالی
رضتِ ٍ هقطغ تحصیلی داًطجَیبى :کتببدرای ٍ اطالع رسبًی پسضکی – کبرضٌبسی ارضد
جلسِ

رئَس هطبلب

1

کتابخاًِ دیجیتالی چیست؟ تفاٍت کتابخاًِ هجاسی ،کتابخاًِ دیجیتالی ،الکتزًٍیکیّ ،یبزیذ
سیز تحَل کتابخاًِ ّای دیجیتالی ،اّذاف ٍ ٍیژگی ّای کتابخاًِ ّای دیجیتالی ،هحتَای

ً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

کتابخاًِ ّای دیجیتالی
2

هعواری کتابخاًِ دیجیتال

3

راُ اًذاسی کتابخاًِ دیجیتال

4

اصَل هزتبط با تاهیي هحتَا در کتابخاًِ ی دیجیتال (تفاٍت پَرتالٍ ،رتالٍ ،بسایت ٍ
کتابخاًِ دیجیتال)

5

تْیِ ٍ اًتخاب ًزم افشار در کتابخاًِ ی دیجیتال  ،هجوَعِ ساسی در کتابخاًِ ّای

"
"
"

"

"
"
"

"

دیجیتالی
6

هبادلِ اطالعات ٍ عٌاصز دخیل در آىّ ،ذف هبادلِ اطالعات در کتابخاًِ دیجیتال ،اًَاع

"

"

هالحظبت

هبادلِ در کتابخاًِ دیجیتال (تعاهل ًحَی ٍ تعاهل هعٌایی)

7

هذل ّای هبادلِ اطالعات در کتابخاًِ دیجیتال

8

اهتحاى هیاى تزم

9

آشٌایی با کٌسزسیَم هحتَای هلی
تفاّن ًاهِ ّا در هبادلِ اطالعات Z39.50 :؛ SRU/SRW

11

تفاّن ًاهِ ّا در هبادلِ اطالعات Open URL؛ OAI؛ PMH -OAI

11

تفاّن ًاهِ سادُ هبادلِ اطالعات در کتابخاًِ دیجیتال؛ تفاّن ًاهِ دایٌست

12

قالبْای ابزدادُ ای در کتابخاًِ ّای دیجیتالی( :ای.ای.دی( .تَصیف آرشیَی کذگذاری شذُ) ؛

"
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"

"

"
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هتس (استاًذارد کذ گذاری ٍ اًتقال ابزدادُ؛ اًٍیکس
صَل طزاحی ٍب سایت ّای کتابخاًِ ّای دیجیتالی
13

اطزاحی ًاٍبزی ,طزاحی اطالعات ,طزاحی رابط کاربز

14

ارگًََهی طزاحی ٍب سایت ّای کتابخاًِ ّای دیجیتالی

15

ارسیابی کتابخاًِ ّای دیجیتالی؛ اًَاع هذل ّای ارسیابی کتابخاًِ ّای دیجیتال

16

سیزساخت ّای کتابخاًِ ّای دیجیتال

17

اهتحاى پایاى تزم
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