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  : شرحي از درس

  هاي انجامفلسفه، كاركردها و شيوهآشنا شدن با اصول سازماندهي توصيفي، استانداردها، 

 



 

   :منابع اصلي تدريس درس مورد نظر

  

  

  .1383دانشگاه فردوسي، : مشهد. هااصول و روش: فهرستنويسي. اهللا فتاحي، رحمت. 6

 

 

  

  : اهداف كلي درس

  :دانشجويان بايد در پايان ترم

  آشنا شده باشند؛فلسفه سازماندهي با 

  .ها را مورد استفاده قرار دهندرا بشناسند و بتوانند آن ابزارهاي سازماندهي

  .ها به شكل مناسب استفاده نمايندآشنا شده باشند و بتوانند از آن با قواعد انگلوامريكن

  

  جلسه اول *

  علي حميدي: نام مدرس

  آشنايي  با اهداف درس و  سازماندهي و فلسفه آن : عنوان مبحث

  : اهداف اختصاصي

 :در پايان ترم بايد قادر باشنددانشجويان 

 و هدف از آن را تشريح كند؛ سازماندهي •

 .را بيان كند بندي  و انواع آنرده •

 □□□□رواني حركتي                       □□□□عاطفي                       ■شناختي :   حيطه 
  پرسش و پاسخ -سخنراني : روش آموزشي



  اساليد: وسيله كمك آموزشي

  

  جلسه دوم*

  علي حميدي: مدرسنام 

  هاتاريخچه سازماندهي در كتابخانه: عنوان مبحث

  : اهداف اختصاصي

 :دانشجويان در پايان ترم بايد قادر باشند

 را بيان كند؛ تاريخچه سازماندهي توصيفي •

 .را به تفكيك تشريح كند استانداردهاي فهرستنويسي توصيفي •

  □□□□رواني حركتي                       □□□□عاطفي                       ■شناختي :   حيطه 
  پرسش و پاسخ -سخنراني : روش آموزشي

  اساليد: وسيله كمك آموزشي

  

  جلسه سوم*

  علي حميدي: نام مدرس

  فهرست و فهرستگان: عنوان مبحث

  :اهداف اختصاصي

 :دانشجويان در پايان ترم بايد قادر باشند

 را بشناسند؛ انواع فهرست •

 .را بيان كنند هاي فهرستويژگي •

  

  □□□□رواني حركتي                       □□□□عاطفي                       ■شناختي :   حيطه 
  پرسش و پاسخ -سخنراني : روش آموزشي

  اساليد: وسيله كمك آموزشي

  

  جلسه چهارم*

  علي حميدي: نام مدرس

  استانداردهاي فهرستنويسي توصيفي: عنوان مبحث

  :اهداف اختصاصي



 :دانشجويان در پايان ترم بايد قادر باشند

• ISBD را تشريح كند؛ 

• AACR2R نويسي توصيفي تشريح نمايندهاي آن با ساير اشكال فهرسترا به همراه تفاوت.  

  □□□□رواني حركتي                       □□□□عاطفي                       ■شناختي :   حيطه 
  پرسش و پاسخ -سخنراني : روش آموزشي

  

  جلسه پنجم*

  علي حميدي: نام مدرس

  نظام برگه مادر: عنوان مبحث

  :اهداف اختصاصي

 :دانشجويان در پايان ترم بايد قادر باشند

 را بيان كنند؛ تاريخچه برگه مادر •

 را در تدوين نظام برگه مادر بيان كنند؛ هاي مختلفنقش كتابخانه •

 .را به صورت عملي انجام دهند فهرستنويسي بنيادي و كپي •

  □□□□رواني حركتي                       □□□□عاطفي                       ■شناختي :   حيطه 
  پرسش و پاسخ -سخنراني : روش آموزشي

  اساليد: وسيله كمك آموزشي

  

  :جلسه ششم*

  علي حميدي: نام مدرس

  سطوح فهرستنويسي توصيفي:  عنوان مبحث

   :اهداف اختصاصي

 :در باشنددانشجويان در پايان ترم بايد قا

را به تفصيل  گانه فهرستنويسي توصيفي و معيارهاي انتخاب هر يك از اين سه سطحسطوح سه •

  .تشريح كنند

  □□□□رواني حركتي                       □□□□عاطفي                       ■شناختي :   حيطه 
  پرسش و پاسخ -سخنراني : روش آموزشي

  اساليد: وسيله كمك آموزشي

  

  جلسه هفتم*



  علي حميدي: نام مدرس

  هاي فهرست و مكان دريافت اطالعاتناحيه: عنوان مبحث

  :اهداف اختصاصي

 :دانشجويان در پايان ترم بايد قادر باشند

 را بشناسند؛ عاليم در فهرست •

 را بشناسند؛ ها يا فيلدهاي اطالعاتيناحيه •

 .ها و فلسفه آن را بيان كنندگذاريفاصله •

  □□□□رواني حركتي                       □□□□عاطفي                       ■شناختي :   حيطه 
  پرسش و پاسخ -سخنراني : روش آموزشي

  اساليد: وسيله كمك آموزشي

  هشتمجلسه *

  علي حميدي: نام مدرس

 ترمآزمون ميان: عنوان مبحث

  :اهداف اختصاصي

  □□□□رواني حركتي                       □□□□عاطفي                       ■شناختي :   حيطه 
  پرسش و پاسخ -سخنراني : روش آموزشي

  اساليد: وسيله كمك آموزشي

  

  نهمجلسه *

  علي حميدي: نام مدرس

 اصول تعيين سرشناسه: عنوان مبحث

  :اهداف اختصاصي

  :دانشجويان در پايان ترم بايد قادر باشند

 :كننددر مورد تعيين سرشناسه در شرايط ذيل به صورت عملي اقدام 

 اشخاص حقيقي •

o اسامي اصلي 

o اسامي مستعار 

 اشخاص حقوقي •

 هاها و همايشكنگره •

  □□□□رواني حركتي                       □□□□عاطفي                       ■شناختي :   حيطه 



  پرسش و پاسخ -سخنراني : روش آموزشي

  اساليد: وسيله كمك آموزشي
  

  دهمجلسه *

  علي حميدي: نام مدرس

 هاعنوان: مبحثعنوان 

  :اهداف اختصاصي

 :دانشجويان در پايان ترم بايد قادر باشند

 را بشناسند؛ عنوان كامل •

 و كاربردهاي آن را بدانند؛ عنوان به زبان ديگر •

 نويسي استفاده كنند؛را بشناسند و بتوانند از آن در فهرست عنوان برابر •

 .ها را بشناسندو كاربرد آن ساير اطالعات عنوان •

  □□□□رواني حركتي                       □□□□عاطفي                       ■شناختي :   حيطه 
  پرسش و پاسخ -سخنراني : روش آموزشي

  اساليد: وسيله كمك آموزشي

  جلسه يازدهم*

  علي حميدي: نام مدرس

 ويرايش: عنوان مبحث

  :اهداف اختصاصي

 :دانشجويان در پايان ترم بايد قادر باشند

 و كاركردهاي آن را بيان كنند؛ ويرايشناحيه  •

 را بشناسد و به صورت عملي مورد استفاده قرار دهند؛ شرايط ويرايش •

 .و نحوه آوردن آن در فهرست توصيفي را به صورت عملي انجام دهند ويراستار •

  □□□□رواني حركتي                       □□□□عاطفي                       ■شناختي :   حيطه 
  پرسش و پاسخ -سخنراني : زشيروش آمو

  اساليد: وسيله كمك آموزشي

  

  جلسه دوازدهم*

  علي حميدي: نام مدرس

 هايادداشت: عنوان مبحث

  :اهداف اختصاصي



 :دانشجويان در پايان ترم بايد قادر باشند

 را بيان كنند؛ دليل استفاده از يادداشت •

 .را بيان كنند هانحوه نگارش يادداشت •

  □□□□رواني حركتي                       □□□□عاطفي                       ■شناختي :   حيطه 
  پرسش و پاسخ -سخنراني : روش آموزشي

  اساليد: وسيله كمك آموزشي

  

  جلسه سيزدهم*

  علي حميدي: نام مدرس

 عنوان مشترك: عنوان مبحث

  :اهداف اختصاصي

 :دانشجويان در پايان ترم بايد قادر باشند

 مشترك ارايه نمايند؛ي از عنوان تعريف •

 را بيان كنند؛ دليل استفاده از عنوان مشترك •

  .برگه را بيان كننددر فهرست نحوه بكارگيري عنوان مشترك •

  □□□□رواني حركتي                       □□□□عاطفي                       ■شناختي :   حيطه 
  پرسش و پاسخ -سخنراني : روش آموزشي

  اساليد: وسيله كمك آموزشي

  جلسه چهاردهم*

  علي حميدي: نام مدرس

 عنواني-هاي اسميشناسه: عنوان مبحث

  :اهداف اختصاصي

 :دانشجويان در پايان ترم بايد قادر باشند

 عنواني را بيان كنند؛ - هاي اسمياز شناسه دليل استفاده •

 .ها را به صورت عملي انجام دهنداين شناسه چگونگي بكارگيري •

  □□□□رواني حركتي                       □□□□عاطفي                       ■شناختي :   حيطه 
  پرسش و پاسخ -سخنراني : روش آموزشي

  اساليد: وسيله كمك آموزشي

  

  جلسه پانزدهم و شانزدهم



  علي حميدي: نام مدرس

 تمرين عملي: عنوان مبحث

  □□□□رواني حركتي                       □□□□عاطفي                       ■شناختي :   حيطه 
  پرسش و پاسخ -سخنراني : روش آموزشي

  اساليد: وسيله كمك آموزشي

  جلسه هفدهم*

  آزمون نهايي 

  

 


