تح
معاونت قیقات و فن آوری

علم
مدرییت منابع ی ،کتابخاهن مرکزی و اسناد

محتوای دوره آموزشی
نرمافزار آذرخش

اصول تار با نرمافزار آذرخش
شرح درس
به منظور مدیریت منابع ،ارائه خدمات امانت ،فهرستنویسی ،جستجوی مناابع تتابااناه و ساایر فیا اتهاای
تتاباانهای مربوط به منابع ن از به استفاده از نرمافزار جامع مدیریت منابع است .در این دوره تتابداران روش تار
با نرمافزار را آموزش میب نند.

اهداف درس
در پایان این درس شرتتتنندگان با مباحث زیرآشنا خواهند شد:
 نحوه انتقال اطالعات از پایگاههای اطالعاتی جهان
 روش نوین فهرست نویسی و ورود اطالعات در نرم افزار جامع تتاباانهای
 چگونگی افزودن و فهرست منابع دیج تال در نرم افزار
 نحوه بازیابی هرچه بهتر انواع اطالعات با روشهای ماتلف جستجو برای تاربران

مدت آموزش :چهار روز ( 24ساعت)

مااطبان
 مشاغل :تتابداران و تارشناسان شاغل در تتاباانههای دانشگاه
 پست سازمانی :تتابدار

 مدرک تحص

لی :مدرک تارشناسی و باالتر

تح
معاونت قیقات و فن آوری

علم
مدرییت منابع ی ،کتابخاهن مرکزی و اسناد

محتوای دوره آموزشی
نرمافزار آذرخش

نحوه آموزش
به صورت تئوری و عملی و بحث گروهی خواهد بود .از دانشجویان انتظار میرود ته باا ماا یاه لبلای و انجاام
تکا ف در تالس حاضر شده و در بحث های تالس مشارتت فیال داشته باشند.

محتوا

 روز

اول :آموزش فهرست نویسی و نمایه سازی منابع چاپی ،چگونگی گرفتن ایزو از تتاباانه ملی و

 ،NLM, LCراهبردهای جستجوی منابع بااستفاده از  ،Z3950نحوه بازیابی مجموعه رتوردها

 روز دوم:

مستند سازی و رده بندی منابع ،آموزش افزودن محتوا و سازماندهی منابع دیج تال،

جستجوی تلف قی منابع دیج تال و اطالعات تتابشناختی

 روز سوم:

جستجو از درگاه اصاالحنامه ،پاسخ به سواالت و رفع اشکال

 روز چهارم :امتحان عملی

ارزش ابی و تکل ف
 برای هرجلسه عملی یک تکل ف انجام میشود (3جلسه)

15درصدنمره

 امتحان عملی و ارائه پروژه

 75درصد نمره

 حضورفیال در تالس

10درصد نمره

منابع پ شنهادی برای ماا یات ب شتر
 جزوات آموزشی شرتت پارس آذرخش
 پوراحمد ،علی اتبر / 1387 ،فهرستنویسی موضوعی  :اصول و روشها ،محمدرضاا حسانی ،ویراساتار،
رحمت ا ه فتاحی ،نشرتتابدار

