هب انم ازید داان
(کاربرگ طرح درس) سازماندهی مواد ( 3رده بندی کنگره)
دانشکده روان شناسی و علوم رتبیتی دانش گاه سمنان

تاریخ بهروز رسانی:

1398/10/01
نیمسال دوم سال تحصیلی 1398

تعداد واحد :نظری 1عملی1

مقطع :کارشناسیکارشناسی ارشد□ دکتری

فارسی :سازماندهی مواد ( 3رده بندی
نام درس
کنگره)
انگلیسیInformation :
پیشنیازها و همنیازها :سازماندهی مواد 1
Organization3 (L.C.
)Classification
شماره تلفن اتاق 0٢333٦٢٤٢٥0 :داخلی 1٢٢
مدرس/مدرسین :دکتر رحمان معرفت
وب سایت:
پست الکترونیکیrmarefat@semnan.ac.ir :
http://rmarefat.profile.semnan.ac.ir
Semkis93@gmail.com
برنامه تدریس در هفته و شماره کالس:
اهداف درس :آشنایی با رده بندی کنگره ،فلسفه ،ساختار و شیوه کاربرد آن ،و نیز انواع رده های گسترش یافته به زبان فارسی
امکانات آموزشی مورد نیاز :ویدئو پروژکتور و سایت رایانه ،کارگاه و آزمایشگاه علم اطالعات و دانش شناسی
امتحان پایانترم
امتحان میانترم
ارزشیابی مستمر(کوئیز)
فعالیتهای کالسی و آموزشی
نحوه ارزشیابی
درصد نمره

 8نمره (شامل نظم و انضباط حضور مستمر در
کالس و مشارکت جدی در بحث های کالسی و
حضور فعال ،ارائه سمینار و تکالیف درسی)

----------

-----------

 1٢نمره

 .1چان ،لوئیس مای ( .)1379فهرستنویسی .ترجمه زهیر حیاتی ،هاجر ستوده .تهران :نشر کتابدار.

منابع و مآخذ درس

 .٢حیاتی ،زهیر؛ جوکار ،طاهره؛ برهمند ،نیلوفر ( .)1388رده بندی کتابخانه کنگره :نظریه ،توسعه و کاربرد .تهران :کتابدار.
 .3صدیق بهزادی ،ماندانا ( .)137٦رده  PIRزبان ها و ادبیات ایرانی .ویرایش  .٢تهران :کتابخانه ملی ایران.
 .٤طاهری عراقی ،احمد ( .)137٦رده BPاسالم ،ویرایش  .٢تهران :کتابخانه ملی ایران.
 .٥فانی ،کامران ( .)13٦٥رده DSRتاریخ ایران .ویرایش  .٢تهران :کتابخانه ملی ایران.
 .٦مرتضایی فرد ،فاطمه ( .)1383راهنمای استفاده از رده بندی کنگره .تهران :سمت.
 .7سلطان ،پوری؛ علوی ،زهره ( .)13٦٥نشانه مولف برای استفاده در رده بندی کتابخانه کنگره .ویرایش  .3تهران:
کتابخانه ملی ایران.

مباحث درس
شماره هفته
آموزشی

1
2
3
4
5
6
7
8

مبحث
معرفی درس ،چارچوب مطالب درس ،نحوه ارزشیابی و ...
مقدمه و تاریخچه رده بندی کنگره
خصوصیات رده بندی کنگره
ارجاعات و شکل مدخل ها ،تقسیمات فرعی
حل تمرین
اهمیت یادداشت های توضیحی فهرست های موضوعی کتابخانه کنگره
رده های کلی رده بندی کنگره از  Aتا z
حل تمرین

توضیحات

9
10
11
12
13
14
15
16

نشانه مولف در نظام رده بندی کنگره
حل تمرین
گسترش های رده بندی گنکره برای رده ادبیات ،زبان

حل تمرین
گسترش های رده بندی گنکره برای رده تاریخ و جغرافیا
محاسن و معایب رده بندی کنگره

حل تمرین
جمع بندی مطالب و مباحث ،پاسخگویی به پرسشها و رفع اشکال

