دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
دانشكده پيراپزشكي-معاونت آموزشی

فرم خالصه تدوين طرح درس استاد در نيمسال اول 69-69
تؼداد کل ٍاحد 2 :

ػٌَاى درس  :هبانی علن اطالع رسانی

ػولی 

تئَری 

ّدف کلی درس  :آضٌا ًوَدى داًطجَیاى با اغَل ٍ هفاّین هختلف اطالػات ٍ ػلن اطالعرساًیّ ،وچٌیي جایگاُ کتابخاًِ ّا ٍ

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

هراکس اطالع رساًی در زیرساخت اطالع رساًی ٍ چرخِ اطالػاتً ،ظریِ ّای هختلف در ػلن اطالػات ،اخالق حرفِ ای ٍ برخی از
هْوتریي حَزُ ّای پژٍّطی در ػلن اطالع رساًی.
هدفهای ویژه8
داًطجَ در پایاى ًینسال بایذ بتَاًذ8
ـ ػلن اطالػات ،هفاّین اغلی ٍ ٍیژگیّای آى را تؼریف کردُ ٍ تَضیح دّذ.
-

زیرساخت اطالع رساًی ٍ جایگاُ کتابخاًِ ّا ٍ هراکس اطالع رساًی را در ایي زیرساخت بیاى کٌذ.

ـ ـ ًظریِ اطالػاتً ،ظریِ تحلیل حَزًُ ،ظریِ سایبرًتیکی اطالػات ٍ ًظریِ تحلیل حَزُ را تبییي ًوایذ.
ـ هفَْم ًیاز اطالػاتی ،سَاد اطالػاتی ٍ رفتارّای اطالع یابی ،هذل ّا ٍ استاًذاردّای آى را بیاى کٌذ.
ـ  -اخالق حرفِ ای ٍ زیرساخت ّا ٍ هفاّین هرتبط با آى را بیاى کٌذ.
 -از حَزُ ّای هطالؼاتی هْن در کتابذاری ٍ اطالع رساًی تؼریفی جاهغ داضتِ باضذ

رضتِ ٍ هقطغ تحصیلی داًطجَیبى :کتببدرای ٍ اطالع رسبًی پسضکی –کبرضٌبسی ارضد

جلسِ

رئَس هطبلب

ًبم هدرسیي  :دکتر ضکفتِ( 8جلسِ اٍل) – دکتر کبزراًی( 8جلسِ دٍم)
رٍش تدریس

ٍسبیل کوک آهَزضی هَرد استفبدُ

هالحظبت

1

هؼرفی درس  -هفاّین اغلی اطالع رساًی (ًواد ،دادُ ،اطالػات ،داًص ٍ خرد ) چیست؟

2

زیرساخت اطالع رساًی ٍ جایگاُ کتابخاًِ ّا ٍ هراکس اطالع رساًی در آى

3

تؼریف ٍ ٍیژگی ّای ػلن اطالع رساًی

سخنرانی – بحث گروهی

سخنرانی– بحث گروىی
ارائو و بررسی پروژه دانشجویان

پروژکتور -وایت برد -اینترنت

"

“
"

هفَْم بیي رضتِ ای بَدى کتابذاری ٍ اطالع رساًی
4

ًظریِ تحلیل حَزُ

"

"

ًظریِ ریاضی ارتباطات ضاًَى ٍ ٍیَر
5

ًظریِ هؼٌاضٌاختی اطالػات ً -ظریِ سیبرًتیکی اطالػات

"

"

هفاّین آًترٍپی ،احتوال ٍ بی ًظوی
6

حَزُ ّای هطالؼاتی هْن در اطالع رساًی 8هطالؼات سٌجطی ػلن

7

حَزُ ّای هطالؼاتی هْن در اطالع رساًیً 8قطِ ّای ػلوی -هؼرفی ًرم افسار - NWB

"

"

"

"

آلتوتریکس
8

اهتحاى هیاى ترم

9

حَزُ ّای هطالؼاتی هْن در اطالع رساًی 8بررسی ًیازّای اطالػاتی -استفادُ از اطالػات ٍ

---

---

"

"

استفادُ کٌٌذگاى اطالػات

11

-حَزُ ّای هطالؼاتی هْن در اطالع رساًی 8رفتار اطالع یابی ٍ هذل ّای آى

11

حَزُ ّای هطالؼاتی هْن در اطالع رساًی 8رفتار اطالع یابی سالهت

"

"

12

حَزُ ّای هطالؼاتی هْن در اطالع رساًی 8سَاد اطالػاتی(هفَْم ٍ ضرٍرت ،تاریخچِ ،الگَّا

"

"

ٍ استاًذارد ّا)
13

حَزُ ّای هطالؼاتی هْن در اطالع رساًی 8هذیریت داًص  8هفَْم ٍضرٍرت  ،هباًی ًظری

14

اداهِ جلسِ قبل 8هذیریت داًص  8زیرساخت ّا ٍ هذل ّا

15

اخالق حرفِای در کتابذاری ٍ اطالع رساًی

16

اهتحاى پایاى ترم

"
"

"

"

"

"

هٌبغ اصلی درس ()REFRENCE
هنابع جلسه اول :
-

رابیي ،ریچارد ای .هباًی ػلَم کتابذاری ٍ اطالع رساًی .ترجوِ هْذی خادهیاى .هطْذ 8اًتطارات کتابخاًِ رایاًِ ای .3161 ،ظ31-3 .

-

حری ،ػباس .درآهذی بر اطالع ضٌاسی 8کارکردّا ٍ کاربردّا .تْراىً 8طر کتابذار .3165 ،ظ.374-365.

-

لستر جَى ،کَّلر ٍالس ک .هباًی هطالؼات اطالع رساًی 8درک اطالػات ٍ هحیط آى .ترجوِ هحسي ًَکاریسی .تْراى 8چاپار .3167 ،ظ.32-35

-

هقاالت ًطریات هؼتبر

هنابع جلسه دوم :

-

-

رابیي ،ریچارد ای .هباًی ػلَم کتابذاری ٍ اطالع رساًی .ترجوِ هْذی خادهیاى .هطْذ 8اًتطارات کتابخاًِ رایاًِ ای .3161 ،ظ.13-33 .

-

رّادٍست ،فاطوِ (بْار) .فلسفِ کتابذاری ٍ اطالع رساًیً .طر کتابذار ،3164 ،ظ ،3164 ،319 -335 ،333-79ظ 233-163ٍ 353 -327
هقاالت ًطریات هؼتبر

هنابع جلسه سوم :

-

رّادٍست ،فاطوِ (بْار) .فلسفِ کتابذاری ٍ اطالع رساًیً .طر کتابذار .3164 ،ظ126 -133 .

"

"

-

ضکفتِ ،هرین .رٍیکردّای یازدُ گاًِ تحلیل حَزُ در کتابذاری ٍ اطالع رساًی .فػلٌاهِ کتاب .دٍرُ ًَزدّن .ضوارُ چْارم .3165 .ظ333-315 .

Hjorland, B. Domain analysis in information science: eleven approaches – tradition as well asinnovative, J. of Documentation, v. 58, no. 4
(2002).
-

هقاالت ًطریات هؼتبر
هنابع جلسه چهارم:
 آزاد ،اسذا . ...اطالػات ٍ ارتباطات .تْراىً 8طر کتابذار .3164 ،ظ.394-377 . -حری ،ػباس .درآهذی بر اطالع ضٌاسی 8کارکردّا ٍ کاربردّا .تْراىً 8طر کتابذار .3165 ،ظ.39-33 .

-

رّادٍست ،فاطوِ (بْار) .فلسفِ کتابذاری ٍ اطالع رساًیً .طر کتابذار .3164 ،ظ.313-313 ٍ 212 -213 .

-

سایر هقاالت ًطریات هؼتبر
هنابع جلسه پنجن:

-

آزاد ،اسذا . ...اطالػات ٍ ارتباطات .تْراىً 8طر کتابذار .3164 ،ظ.394-377 .

-

حری ،ػباس .درآهذی بر اطالع ضٌاسی 8کارکردّا ٍ کاربردّا .تْراىً 8طر کتابذار .3165 ،ظ.32-39 .

-

رّادٍست ،فاطوِ (بْار) .فلسفِ کتابذاری ٍ اطالع رساًیً .طر کتابذار .3164 ،ظ.312-313 .

-

هقاالت ًطریات هؼتبر
هنابع جلسه ششن:

-

ػػارُ ،فریذُ  ٍ[ ...دیگراى] .از کتاب سٌجی تا ٍب سٌجی 8تحلیلی بر هباًی ،دیذگاُ ّا ،قَاػذ ٍ ضاخع ّا .تْراىً 8طر کتابذار.3166 ،

-

ًَرٍزی چاکلی ،ػبذالرضا .آضٌایی با ػلن سٌجی 8هباًی ،هفاّین ،رٍابط ٍ ریطِّا .سوت.3171 ،

-

دیَداتٍَ ،یرجیل پاسکَئالِ .داًطٌاهِ ػلن سٌجی .ترجوِ غالهرضا حیذری ٍ رٍح اهلل خادهی ..تْراىً 8طر کتابذار3173 ،
Vinkler, Peter. The evaluation of research by scientometric indicators. Oxford: Chandos publishing, 2010.

-

هقاالت ًطریات هؼتبر

-

هنابع جلسه هفتن8
-

ػػارُ ،فریذُ  ٍ[ ...دیگراى] .از کتاب سٌجی تا ٍب سٌجی 8تحلیلی بر هباًی ،دیذگاُ ّا ،قَاػذ ٍ ضاخع ّا .تْراىً 8طر کتابذار.3166 ،

-

ترسین ًقطِ ػلوی پسضکی ایراى در سالْای  3991تا  .3995پایاى ًاهِ دکتری کتابذاری ٍ اطالع رساًی .تْراى 8داًطگاُ آزاد اسالهیٍ ،احذ ػلَم ٍ تحقیقات.3179 ،

-

رهضاًی ،ابَالفضل ؛ هیرزاهحوذی ،ػلی .تحلیل ضبکِ ّای اجتواػی بِ ّوراُ آهَزش ًرم افسار  .UCINETتْراى 8جاهؼِ ضٌاساى.3171 ،

-

سالجقِ ،هژدُ؛ هحوذیاى ،سجاد .دگرسٌجِ ّا 8راّی ًَ در ػلن سٌجی .فػلٌاهِ هطالؼات هلی کتابذاری ٍ سازهاًذّی اطالػات.3172 ،)3(34 .

-

قذیوی ،آفتاب ؛ ًیازهٌذ ،هحوذرضاً .رمافسارّای ػلنسٌجی  . .Hist Cite , Publish Or Perish, Vos Viewer , Visoneضیرازّ 8وارُ.3173 ،

-

ًَیذی ،فاطوِ؛ هٌػَریاى ،یسداى .درآهذی بر آلتوتریکس8هقیاس ّای جایگسیي برای بررسی تاثیر پژٍّص با تاکیذ بر ٍب اجتواػی .پژٍّص ًاهِ ػلن سٌجی ،دٍرُ اٍل ،ضوارُ ( 3زهستاى .)3171

Trueger NS, Thoma B, Hsu CH, Sullivan D, Peters L, Lin M. The Altmetric score: a new measure for article-level dissemination and impact. Ann Emerg
;Med. 2015
-

هقاالت ًطریات هؼتبر
هنابع جلسه نهن و دهن :

-

لستر ،جَى؛ کَّلر ٍ ،الس .هباًی هطالؼات اطالع رساًی .ترجوِ هحسي ًَکاریسی .تْراى  8کتابذار.3167 ،

-

ًظریِ ّای رفتار اطالع یابی ٍ .یراستِ کرى فیطر ،ساًذا اردلس ،لیي (ای.اف) هککچٌی ترجوِ فیسٍرُ زارع فراضبٌذی …(ٍ دیگراى).تْراى ً 8طر کتابذار.3165 ،

-

داٍر پٌاُ  ،هحوذ رضا.رفتار اطالػاتی اًساى .تْراى 8دبیسش.3166 ،

-

هقاالت ًطریات هؼتبر
هنابع جلسه یازدهن8

-

پریرخ  ،هْری.آهَزش سَاد اطالػاتی 8هفاّین  ،رٍش ّا ٍ برًاهِ ّا .تْراى 8کتابذار.3164 ،

-

لستر ،جَى؛ کَّلر ٍ ،الس .هباًی هطالؼات اطالع رساًی .ترجوِ هحسي ًَکاریسی .تْراى  8کتابذار.3167 ،

-

هقاالت ًطریات هؼتبر
هنابع جلسه دوازدهن8

-

حسي زادُ  ،هحوذ .هذیریت داًص  8هفاّین ٍ زیر ساخت ّا .تْراى 8کتابذار.3165 ،

-

هذیریت داًص ٍ ػلَم اطالػات 8پیًَذ ّا ٍ برّن کٌص ّا.بِ کَضص هحوذ حسي زادُ ،سیذ اهیذ فاطوی  ،سیذ ابراّین ػوراًی .تْراى  8کتابذار.3166 ،

-

هقاالت ًطریات هؼتبر
هنابع جلسه سیسدهن8

-

حسي زادُ  ،هحوذ .هذیریت داًص  8هفاّین ٍ زیر ساخت ّا .تْراى 8کتابذار.3165 ،

-

هذیریت داًص ٍ ػلَم اطالػات 8پیًَذ ّا ٍ برّن کٌص ّا.بِ کَضص هحوذ حسي زادُ ،سیذ اهیذ فاطوی  ،سیذ ابراّین ػوراًی .تْراى  8کتابذار.3166 ،

-

هقاالت ًطریات هؼتبر

هنابع جلسه چهاردهن8
-

رابیي ،ریچارد ای .هباًی ػلَم کتابذاری ٍ اطالع رساًی .ترجوِ هْذی خادهیاى .هطْذ 8اًتطارات کتابخاًِ رایاًِ ای .3161 ،ظ.166-131 .

-

اًجوي کتابذاری قن .اخالق حرفِ ای کتابذاراى ٍ اطالع رساًاىٍ .یراستِ ػلیرضا اسفٌذیاری هقذمً .طر کتابذار.3164 .

-

لستر ،جَى؛ کَّلر ٍ ،الس .هباًی هطالؼات اطالع رساًی .ترجوِ هحسي ًَکاریسی .تْراى  8کتابذار.3167 ،

-

هقاالت ًطریات هؼتبر

هنابع جلسه پانسدهن :
هقاالت ًطریات هؼتبر

هٌببغ ٍابستِ برای هطبلؼِ ( :)BIBLIOGRAPHYکلیِ هقبالت هرتبط بب هَضَع بِ زببى اًگلیسی ٍ فبرسی
-

کتببداری پسضکیٍ .یراستبراى ّیَبر ٍ کیفٌر؛ هترجن فبطوِ ًیک زاد ٍ ّدی ضبکرً .طر کتببدار.6931 ،
Crawford , John. Evaluation of Library and Information Services (Aslib Know How Guides). Available in :
http://appliedfreesciencelibraryguide.com/view.php?id=446090
Encyclopedia of Library and Information sciences. Edited by Miriam Drake. Marcel Dekker, 2003.

رٍش ارزضیببی :آزمون های کالسی ،میان ترم و پایان ترم ،مشارکت و حضور منظم در کالس  ،انجام پروژه و ارائه در کالس

-

* رٍش ّبی تدریس  :سخنرانی – شرکت در بحث مشترک – بارش افکار -ارائه ی پروژه

هوضوع های پیشنهادی برای پژوهش های کالسی:
 .3کتابذار بالیٌی ٍ کتابخاًِ ّای بیوارستاًی
ً .3سل ّای هختلف ٍب ٍ ضبکِ ّای اجتواػی در کتابخاًِ ّا
ٍ .1ب ًاهرئی
َّ .2ش ّیجاًی ٍ اّویت آى در تَاًوٌذسازی کتابذاراى
 .3جغرافیای سیاسی اطالػات
 .4اضطراب کتابخاًِ ای ٍ اضطراب اطالػاتی
 .5اخالق در پژٍّص

