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تؼداد کل ٍاحد 3 :

ػٌَاى درس  :سبزهبًدّی هٌببغ پسضکی

تئَری 2

گرٍُ آهَزضی  :کتببداری ٍ اطالع رسبًی پسضکی

ػولی 1

ّدف کلی درس  :آشنایی دانشجویان با اصول و روشهای فهرستنویسی و ردهبندی در محیط چاپی و الكترونیكی به منظور

پیص ًیبز :

مدیریت بخش سازماندهی كتابخانهها.

رضتِ ٍ هقطغ تحصیلی داًطجَیبى  :کبرضٌبسی ارضد کتببداری ٍ اطالع رسبًی پسضکی

ًبم هدرس/هدرسیي  :دکتر ضکفتِ -دکتر کبزراًی
ٍسبیل کوک آهَزضی هَرد استفبدُ

جلسِ

رئَس هطبلب

رٍش تدریس
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رویکرد های نوین در سازماندهی اطالعات – اهمیت سازماندهی سنتی
درمحیط دیجیتالی -معرفی کتابخانه ی ملی پزشکی آمریکا -خدمات  ،ابزارها

سخىراوی – شرکت در بحث

پريژکتًر -ایىتروت -کتابهای مىاسب

مشترک – کار عملی

بٍ مىظًر فهرستىًیسی ي ردٌ بىذی
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سرعنوان موضوعی کتابخانه ملی پزشکی آمریکا (MeShقسمت اول)
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سرعنوان موضوعی کتابخانه ملی پزشکی آمریکا (MeShقسمت دوم)
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اصطالحنامه پزشکی فارسی (قسمت اول)
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رده بندی ( NLMقسمت اول)
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رده بندی ( NLMقسمت دوم)

"
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رفع اشکال  -امتحان میان ترم

"
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فهرستنویسی توصیفی -مرور تاریخ مختصر قواعد فهرستنویسی
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رده بندی کتابخانه کنگره :رده A
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رده بندی کتابخانه کنگره :رده H
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رده بندی کتابخانه کنگره  : :رده  – Rرده Q

"
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هالحظبت

"
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 شماره سازی با استفاده از ستاره:)رده بندی دیویی(با تاکید بر منابع پزشکی
و ادنوت
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 جدول یک:رده بندی دیویی
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 جدول دو و چهار:رده بندی دیویی
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رفع اشکال ي حل تمریه
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امتحان پایان ترم
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:رٍش ارزضیببی
پرسص ّبی کالسی ٍ آزهَى ّبی هیبى ترم ٍ پبیبى ترم
ارائِ ّبی کالسی ٍ ارزیببی ّبی آى
حضَر هٌظن ٍ ضرکت در بحث

: * رٍش ّبی تدریس
ٌارائٍ ی پريژ-سخىراوی – شرکت در بحث مشترک – بارش افکار

