تح
معاونت قیقات و فن آوری

علم
مدرییت منابع ی ،کتابخاهن مرکزی و اسناد

محتوای دوره آموزشی
روشهای نمایهسازی
نوین

روشهای نمایهسازی نوین
شرح درس
فرایند ذخیره و بازیابی موثر اطالعات امروزه ارتباط تگاتنگی با نمایه سازی و چکیده نویسی منااب دارد ایان
دوره با هدف آشنا ساختن کتابداران با اصول ،مفاهیم و روش های نمایه سازی و چکیده نویسی طراحای شاده
است

اهداف درس
در پایان این درس شرکت کنندگان با مباحث زیر آشنا خواهند شد:
 اصول ،مفاهیم و روش های نمایه سازی و چکیده نویسی


آشنایی با مفاهیم پایه نمایه سازی

 آشنایی با شیوه ها و زبان ها و استانداردهای نمایه سازی
 آشنایی با ساختار اصطالحنامه ها و کاربرد آنها
 آشنایی با نمایه سازی مناب مختلف
 آشنایی با نمایه سازی ماشینی و نرم افزارهای نمایه سازی
 آشنایی با اصول و مفاهیم چکیده نویسی
 آشنایی با انواع چکیده و روش نگارش آنها

مدت آموزش :یک روز ( 8ساعت)

تح
معاونت قیقات و فن آوری

علم
مدرییت منابع ی ،کتابخاهن مرکزی و اسناد

محتوای دوره آموزشی
روشهای نمایهسازی
نوین

مخاطبان


مشاغل :کتابداری و اطالعرسانی ،آموزشی و پژوهشی



پست سازمانی :کتابدار ،کارشناس آموزش و کارشناس پژوهش



مدرک تحصیلی :مدرک کاردانی و باالتر

نحوه آموزش
به صورت کارگاه آموزشی خواهد بود از شرکتکنندگان انتظار میرود که با مطالعه قبلی و انجام تکالیف در
کالس حاضر شده و در تمرینهای کالس مشارکت فعال داشته باشند

محتوا
 بیان مفهوم و تاریخچه نمایهسازی ،استانداردهای بینالمللی و انجمنهای علمی نمایاهساازی ،تفااوت
نمایه را با دیگر روشهای سازماندهی اطالعات ،اصول کلی نمایهسازی و روال کار نمایهسازی  ،نمایهسازی و
چکیدهنویسی خودکار ،معرفی چکیدهنامهها و نمایهنامههای پزشکی

ارزشیابی و تکلیف
 حضور فعال در کالس
 انجام پروژههای  -1ارائه مطلب  -2ایجاد یک نمایه کتاب  -3نوشتن یک چکیده

 5درصد نمره
 95درصد نمره

تح
معاونت قیقات و فن آوری

علم
مدرییت منابع ی ،کتابخاهن مرکزی و اسناد

محتوای دوره آموزشی
روشهای نمایهسازی
نوین

مناب پیشنهادی جهت مطالعات بیشتر
 کلیولند ،دونالدبی ،و کلیولند ،آنادی  /درآمدی بر نمایه سازی و چکیده نویسی :ترجمه سید مهدی
حسینی ،چاپار
 لنکستر ،اف دبلیو  /نمایه سازی و چکیده نویسی ،مبانی نظری و عملی :ترجمه عباس گیلوری چاپار
 نوروزی ،علیرضا و خالید والیتی  /نمایه سازی موضوعی :نمایه سازی مفهومی تهران :چاپار1389 ،
 شفی پور فومنی ،محمد اسماعیل  /چکیده نویسی؛ انتشارات نوید شیراز

