معاونت ربانهمرزيي ،ژپوهش و فناوري اطالعات
دفتر ژپوهش و آموزش

دورۀ آموزش الكرتونيكی

مشاورة كتابدار

مرحلهاول
اردتشهبي – خرداد 1399

دورة مجازي مشاورة كتابدار
مرحلة اول

به صورت الكترونيكي در قالب فيلم (پاورپوينت و صوت) از طريق سامانه
آموزش نهاد https://amoozesh.iranpl.ir

شيوة ارائه

مخاطبان هر درس در جدول معرفي هر يك از كالسها اعالم شده است.

مخاطب

نحوة ثبتنام

 .1انتخاب يك يا هر دو دوره با توجه به گروه مخاطب تعريف شده در جدول زير
 .2ثبتنام در دورة منتخب ،توسط داوطلبان از طريق «سامانة فراگير آموزش» و
ورود به «درخواست آموزش» در پروفايل آموزشي.
از دوشنبه  99/2/15تا پنجشنبه 99/2/25

زمان ثبتنام
نحوة شركت

آزمون

 ورود به «سامانة آموزش يادگيري الكترونيكي» در تاريخهاي اعالم شده
و بهرهمندي از محتواي ارائهشده در قالب فيلم (پاورپوينت و صوت).
 حضور در جلسات بعدي منوط به مطالعه كامل جلسه قبل است.





آزمون به صورت سؤالهاي چهار گزينهاي است.
تاريخ آزمون متعاقباً اعالم خواهد شد.
براي شركت در آزمون ،حضور بهموقع و مداوم در تمام كالسها و فراگيري
محتواي هر جلسه اجباري است.
زمان ورود به سامانه و مدت زمان مطالعه هر فراگير قابل محاسبه و رصد
است ،بنابراين ورود همكاران با كاربري خود ضرورت دارد.

دورة آموزش مجازي مشاورة كتابدار
داستانهاي عامهپسند ايراني (مضمون و فرم)
سرفصل

ويژگيهاي فرمي رمان عامهپسند ايراني؛
ويژگيهاي مضموني رمان عامهپسند ايراني؛
معرفي و نقد چند نمونه رمان عامهپسند ايراني.

ساعت آموزشي

 3ساعت

مدرس

جناب آقاي محمد بكايي (نويسنده)

مخاطبان

كتابداران ،مسئوالن كتابخانه
رئيس اداره امور كتابخانهها و كتابخواني ،كارشناس امور فرهنگي ،كارشناس و
كارشناس مسئول تأمين منابع استانها و ستاد مركزي

جلسة آموزشي

روز

تاريخ ارائه

جلسة اول

شنبه

99/02/27

جلسة دوم

شنبه

99/03/03

جلسة سوم

شنبه

99/03/10
آزمون

دورة آموزش مجازي مشاورة كتابدار

تجربههاي خواندن ()1

بيان تجربيات شخصي در مطالعه (به همراه بيان خطاها و نكات راهنما)؛
بيان رويكردهاي هنجاري به مطالعه و كاركردهاي آن؛
خواندن به عنوان «عمل ارتباطي»؛
خواندن با لذت و اثراتش در تحقيقات؛
كتابخانه به مثابه زيست بوم و نقش كتابداران در آن.

سرفصل

ساعت

 3ساعت

آموزشي
مدرس

سركار خانم مريم برادران (محقق ،نويسنده ،مشاور تأليف ،مدرس دانشگاه)

مخاطبان

كتابداران ،مسئوالن كتابخانه
رئيس اداره امور كتابخانهها و كتابخواني ،كارشناس امور فرهنگي ،كارشناس و كارشناس مسئول تأمين
منابع استانها و ستاد مركزي


بهدليل همپوشاني محتوا همكاراني كه سال 1397در دورۀ «مشاوره كتابدار» حضور
داشتند ،مجاز به گذراندن اين دوره نيستند.

جلسة

روز

تاريخ ارائه

جلسة اول

سهشنبه

99/02/30

جلسة دوم

سهشنبه

99/03/06

جلسة سوم

سهشنبه

99/03/13

آموزشي

آزمون

