هب انم ازید داان
(کاربرگ طرح درس) مقدمه ای بر علم اطالعات و دانش شناسی

بی

ن

تاریخ بهروز رسانی9469/60/91 :

دانشکده روان شناسی و علوم رت تی دا ش گاه سمنان

نیمسال اول سال تحصیلی 1411
تعداد واحد :نظری 2عملی6

فارسی :مقدمه ای بر علم اطالعات و
نام درس
دانش شناسی
انگلیسی:
Introduction to information and
knowledge science

مقطع :کارشناسیکارشناسی ارشد□ دکتری

پیشنیازها و همنیازها:

مدرس/مدرسین :دکتر رحمان معرفت
پست الکترونیکیrmarefat@semnan.ac.ir :
برای ارسال تکالیف فقط از ایمیل زیر استفاده شود:

شماره تلفن اتاق 62119313660 :داخلی 3660
وب سایت:
http://rmarefat.profile.semnan.ac.ir

Semkis93@gmail.com
برنامه تدریس در هفته و شماره کالس :دوشنبه ها ساعت  96تا 92
اهداف درس :آشنایی با تاریخچه ،مفاهیم پایه و گستره کلی و محتوایی علم اطالعات و دانش شناسی و کسب دانش درباره فلسفه و
کارکردهای این علم
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

 3نمره (شامل نظم و انضباط حضور مستمر در
کالس و مشارکت جدی در بحث های کالسی و
حضور فعال ،ارائه سمینار و تکالیف درسی)

----------

-----------

 93نمره

 .9ابرامی هوشنگ ( .)9131شناختی از دانش شناسی(علوم کتابداری) .تهران :نشر کتابدار.
 .2تامپسون ،جیمز ( .)9100تاریخ اصول کتابداری .ترجمه محمود حقیقی .تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
 .1شعبانی ،احمد ( .)9103کتابخانه و کتابداری :مقاالتی در توسعه مفاهیم و تاریخ .آبادان :پرسش.
 .4شعبانی ،احمد؛ میرحسینی ،زهره ( )9111مقدمه ای بر علم اطالعات و دانش شناسی .تهران:سمت.
 .3فتاحی ،رحمت اهلل؛ ریسمانباف ،امیر ( .)9112علم اطالعات و دانش شناسی :سرشت و کارکردها ،فصلنامه پردازش و
مدیریت اطالعات.14-1 :)9( 21 ،
 .0مزینانی ،علی ( .)9106کتابخانه و کتابداری .تهران :سمت.
 .3موکهرجی ،ا .ک ( .)9100تاریخ و فلسفه کتابداری .ترجمه اسداهلل آزاد .مشهد :آستان قدس رضوی.

مباحث درس
شماره هفته
آموزشی

1
2

مبحث
معرفی درس ،چارچوب مطالب درس ،نحوه ارزشیابی و ...
تاریخچه و سیر تکامل کتابت و کتابخانه ها ،شکل گیری کتابخانه به عنوان نهادی اجتماعی

توضیحات

3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16

شکل گیری و خاستگاه حرفه کتابداری و اطالع رسانی.
چیستی و فلسفه علم اطالعات و دانش شناسی ،اصول بنیادی علم اطالعات و دانش شناسی ،کتابداری به
منزله حرفه ای علمی
انواع کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی ،آشنایی با ارکان و فعالیت های اساسی کتابخانه ها(نیازشناسی،گزینش،
مجموعه سازی ،سازماندهی ،اشاعه و خدمت ،مدیریت آموزش)
انواع منابع اطالعاتی در کتابخانه ها و اهمیت هر یک در ارائه خدمت
گستره خدمات کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی در پاسخ به نیازهای جامعه(انواع خدمات برای انواع قشرها)
کاربرد فناوری های جدید در کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی
جامعه اطالعاتی و چرخه اطالعات
مفهوم اطالعات و پیدایش علم اطالع رسانی ،موضوعیت علم اطالع رسانی ،فلسفه علم اطالع
رسانی ،نظریه ها و نظریه پردازان علم اطالع رسانی
شکل گیری علم اطالعات و دانش شناسی ،محمل های اطالعاتی ،ارتباطات و فناوری های
اطالعاتی در عصر حاضر ،وجوه دانشی و رویکردهای دانش مدارانه در ارکان و کارکردهای
اصلی حرفه
آشنایی با سازمان ها و نهادهای حرفه ای و تخصصی علم اطالعات و دانش شناسی
شبکه های اجتماعی و رسانه های حرفه ای(وب سایت ها ،وبالگها ،گروه های بحث الکترونیکی،
رسانه های خبری)
سفر علمی
چالش ها و آینده کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی

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

ربخی مقاالتی هک باید مطالعه رکد:

 .1منصوریان ،یزدان« .به علم اطالعات و دانششناسی خوش آمدید!» .سخن هفته شماره  1 .141مهر .1911
 .1منصوریان ،یزدان ( )1911صد جستار بنیادی در کتابداری و اطالعرسانی .کتاب ماه کلیات .ش،191 .
ص.21-57 .
 .9منصوریان ،یزدان ( )1911کتابخانه نهادی فراتر از ساختمان آن :طبقهبندی خرد و کالن کتابخانهها .کتاب
ماه ،171 ،ص.52-17 .
 .4منصوریان ،یزدان (1911الف) صد شغل برای کتابداران :پستهای سازمانی نوین در کتابخانهها و مراکز
اطالعرسانی .مجله مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات .دوره  ،11ش ،9 .پی در پی  ،15ص.
.11-119
 .7منصوریان ،یزدان (1911ب) گرایشهای تحصیلی تخصصی و بین رشتهای در آموزش علوم کتابداری
و اطالعرسانی .کتاب ماه کلیات ،دوره  ،14ش ،11 .پیدرپی ،122 ،ص71-29 .

