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(کاربرگ طرح درس) مبانی آرشیو

بی

ن

تاریخ بهروز رسانی:

دانشکده روان شناسی و علوم رت تی دا ش گاه سمنان

1399/7/01
نیمسال اول سال تحصیلی 1399

تعداد واحد :نظری 2عملی0

فارسی :مبانی آرشیو
نام درس
انگلیسی:

مقطع :کارشناسیکارشناسی ارشد□ دکتری

پیشنیازها و همنیازها:

Introduction to Archives

شماره تلفن اتاق 02333٦2٤2٥0 :داخلی 122
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 :شنبه ها ساعت  17-1٥دانشکده روان شناسی دانشگاه سمنان ،سایت.
اهداف درس :آشنایی کلی با مفاهیم آرشیو و آرشیو های ملی و بین المللی
امکانات آموزشی مورد نیاز :ویدئو پروژکتور و سایت رایانه
امتحان پایانترم
امتحان میانترم
ارزشیابی مستمر(کوئیز)
فعالیتهای کالسی و آموزشی
نحوه ارزشیابی
درصد نمره

منابع و مآخذ درس

 ٥نمره (شامل نظم و انضباط حضور مستمر در
کالس و مشارکت جدی در بحث های کالسی و
حضور فعال ،ارائه سمینار اختیاری و ارائه تکالیف
درسی)

----------

-----------

 1٥نمره
در صورت ادامه
شرایط کرونایی آزمو
پایان ترم از ٥
خواهد بود

 .1فدایی عراقی ،غالمرضا ( .)1390مقدمه ای بر شناخت اسناد آرشیوی .تهران :سمت( .منبع اصلی)
 .2فدایی عراقی ،غالمرضا ( .)138٤مدیریت یادمانه ها (آرشیوها) .تهران :دانشگاه تهران.
 .3امیرشاهی ،منوچهر( .)1392مبانی مدیریت اسناد .تهران :موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
 .٤پرتو ،بابک ( .)1388حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه ای .تهران :سمت.
 .٥دیانی ،محمد حسین( .)1381مقدمه ای بر آرشیو .مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.
 .٦رضائی شریف آبادی ( .)1388آرشیو ،کتابخانه و موزه (وجوه اشتراک و افتراق) .تهران :کتابدار.

مباحث درس
شماره هفته
آموزشی

1
2
3
4
5
6
7
8
9

مبحث
معرفی درس ،چارچوب مطالب درس ،نحوه ارزشیابی و ...
سند و انواع آن (تعریف سند از جنبه های گوناگون)
رابطه بین سند و اوراق اداری
تفاوت مدیریت اسناد و مدیریت آرشیو
تفاوت ارشیو ،کتابخانه و موزه
موسسات آرشیوی ایران و جهان
شیوه های شناسایی و گردآوری اسناد آرشیوی
ارزشیابی اسناد آرشیوی
حفظ و نگهداری اسناد آرشیوی و مخازن آرشیوی

توضیحات

10
11
12
13
14
15
16

تنظیم و توصیف ارشیوی
شیوه های دسترس پذیری اسناد آرشیوی و اطالع رسانی درباره فعالیت های آرشیوی
آرشیو و فناوری اطالعات
نظام های آرشیو دیجیتالی
نرم افزارهای آرشیوی
چالش های آرشیو در ایران

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

