هب انم ازید داان

دانشکده روان شناسی و علوم رتبیتی
نام درس

(کاربرگ طرح درس)

فارسی :مرجع شناسی تخصصی

التین:

تاریخ بهروز رسانی77/7/1 :
نیمسال اول /سال تحصیلی .89-89

تعداد واحد :نظری 1عملی2
پیشنیازها و همنیازها:

مقطع :کارشناسیکارشناسی ارشد□ دکتری□

Special Reference
Works

مدرس/مدرسین :حسین مرادی مقدم
پست الکترونیکیh-moradimoghadam@semnan.ac.ir :

شماره تلفن اتاق 02222623220:داخلی 132
منزلگاه اینترنتی:
http://hmoradimoghadam.profile.semnan.ac.ir

برنامه تدریس در هفته و شماره کالس :شنبه ها  8-10و شنبه ها  -10-12دوشنبه ها  8-10و دوشنبه ها 10-12
اهداف درس :معرفی انواع مراجع تخصصی در حوزه های موضوعی و همچنین ایجاد بینش الزم در خصوص نقش واهمیت این مراجع در
توسعه دانش

امکانات آموزشی مورد نیاز :کارگاه دانش شناسی( منابع و رفرنس ها )
ارزشیابی مستمر(کوئیز)
فعالیتهای کالسی و آموزشی
نحوه ارزشیابی
2
2
درصد نمره

امتحان میانترم

امتحان پایانترم
12

منابع و مآخذ درس داورپناه ،محمد رضا )0931(،جستجوی اطالعات علمی و پژوهشی در منابع چاپی و الکترونیکی
(شامل حوزه های :علوم ،فنی مهندسی ،کشاورزی ،پزشکی ،علوم انسانی و اجتماعی)
شعبانی ،احمد (  ) 0931مرجع شناسی تخصصی :با گرایش علوم انسانی و اجتماعی .تهران :نشر
کتابدار

بودجهبندی درس
شماره هفته
آموزشی

مبحث

1
2
3

تعاریف و کلیات و مفاهیم پایه پژوهش .پیشینه پژوهش .سبک های استناد دهی

4

الگوی توالی نشر – تمرین و مثال هایی از الگوی توالی نشر

5

مفهوم چکیده و انواع چکیده ها و معرفی چکیده نامه های تخصصی منتخب

مرور انواع منابع مرجع عمومی  .شناخت منابع اطالعاتی و ارجاعی
شناخت حوزه های موضوعی و معرفی منابع مرجع تخصصی منتخب در هر یک از حوزه ها

توضیحات

6
7

مفهوم نمایه ،نمایه سازی ،زبان های نمایه سازی ،نظام های نمایه سازی و کار عملی آن

8

اینترنت و شناخت پایگاه اطالعاتی و شناخت انواع پایگاه های اطالعاتی منبع و مرجع

9

همپوشانی در پایگاه های اطالعاتی و نحوره محاسبه همپوشانی دو پایگاه با استفاده از فرمول های
همپوشانی .معماری موتور جستجو و معیارهای رتبه بندی نتایج

کار عملی در حوزه چکیده های ساختار یافته و چکیده نامه های تخصصی چاپی و الکترونیکی

11

کار عملی با عملگرهای مختلف بولی ،عملگرهای همجواری ،عملگرهای نزدیک یابی ضریب دقت و ضریب
بازیافت و نحوه محاسبه آن در پایگاه های اطالعاتی و کار عملی آن

11
12

راهبرد جستجو ،بسط جستجو ،مراحل هفتگانه جستجوی اطالعات در پایگاه های اطالعاتی

معرفی و نحوه جستجو در پایگاه های اطالعاتی فارسی
Magiran, noormags,irandoc,ensani,sid,irost, civilica

13

معرفی و نحوه جستجو در پایگاه های اطالعاتی التین
Sicience direct Emerald,Ebsco,Proquest, wiley.,Springer, DOAJ.ODLIS

14

ارزیابی عملی آموخته های دانشجویان در طول ترم در قالب سواالت مرجع امتحان عملی

15

جمع بندی مطالب

16

رفع اشکال

