تح
معاونت قیقات و فن آوری

علم
مدرییت منابع ی ،کتابخاهن مرکزی و اسناد

محتوای دوره آموزشی
دسترسی به کتب الکترونیکی
پزشکی در وب

دسترسی به کتب الکترونیکی پزشکی در وب
شرح درس
آشنایی با انواع کتاب و به خصوص کتاب الکترونیکی و شناساایی پایگااههاای اراهاه دهناکه کتااب پزشاکی
الکترونیکی و روشهای بازیابی و ذخیرهسازی آنها.

اهکاف درس
در پایان این درس شرکتکننکگان با مباحث زیرآشنا خواهنک شک:
 انواع کتاب چیست؟
 کتاب الکترونیکی چیست؟
 چگونه میتوان در اینترنت به جستجوی کتاب پرداخت؟
 با چه ابزارهایی می توان از کتاب الکترونیک استفاده کرد؟
 ککام بانکها و پایگاهها اطالعاتی اراههدهنکه کتاب الکترونیک هستنک؟
 ذخیره سازی کتابهای الکترونیکی چگونه است؟

مکت آموزش :یک روز ( 6ساعت)

مخاطبان


مشاغل :کتابکاری و اطالعرسانی ،آموزشی ،پژوهشی



پست سازمانی :کتابکار و کارشناس آموزش ،کارشناس پژوهش



مکرک تحصیلی :مکرک کاردانی و باالتر

تح
معاونت قیقات و فن آوری

علم
مدرییت منابع ی ،کتابخاهن مرکزی و اسناد

محتوای دوره آموزشی
دسترسی به کتب الکترونیکی
پزشکی در وب

نحوه آموزش
به صورت کارگاهی خواهک بود .از شرکتکننکگان انتظار میرود که با مطالعه قبلی و انجاام تکاالید در کاالس
حاضر شکه و در تمرینهای کالس مشارکت فعال داشته باشنک.

محتوا
 معرفی اجزا کتاب ،آشنایی با انواع کتاب ،معرفی و نحوه جستجو در وب ،آشنایی و معرفی پایگاههای
اراهه دهنکه کتاب الکترونیکی ،آشنایی با ابزارهای خوانکن کتاب الکترونیک ،نحوه ذخیره سازی منابع،
اراهه پروژه

ارزشیابی و تکلید
 اراهه پروژه
 شرکت در بحث گروهی و حضورفعال در کالس

 90درصکنمره
10درصک نمره

منابع پیشنهادی برای مطالعات بیشتر
 فتاحی ،رحمت اله  /آشنایی با فناوری اطالعات و کاربردهای آن در کتابخانه ،سخنرانی در کتابخانه مرکزی
و مرکز اسناد دانشگاه فردوسی مشهک
 فتاحی ،رحمت اله  /برخی از زمینههای تاثیر فناوری نوین بر کارکتابخانهها و کتابکاران ،فصلنامه کتابکاری
و اطالعرسانی ،سال اول ،شماره  .۴لنکستر( )1۳66کتابخانهها وکتابکاران در عصر الکترونیک ،ترجمه
اسکاله آزاد ،مشهک ،آستان قکس رضوی
 ویتور ،روالنک ( )1۳۸۳کتابخانههای تخصصی  :چگونگی حیات در قرن بیست و یکم ،ترجمه جواد بشیری،
پیام کتابخانه ،سال دوازدهم ،شماره سوم و چهارم
 سلیمانی ،حجت  /پایگاههای علوم پزشکی و پیراپزشکی

