
  
  
  

  اداره کل پژوهش و آ موزشاداره کل پژوهش و آ موزش

  
  
  

  هاي آموزشی تخصصی کتابداري و اسناديهاي آموزشی تخصصی کتابداري و اسنادي  دورهدوره
  

  »الکترونیکی وو حضوري«
  
  
  
  

  گروه آموزش علوم کتابداري و آرشیوي
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  زش سازمان اسناد و کتابخانه ملیآمو اداره کل پژوهش و
  

اي مـدون بـه    سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران براساس وظیفه ملی خود، هرسـاله طبـق برنامـه   
امسال نیز این دوره ها با رویکـردي  . پردازد هاي آموزش عمومی و تخصصی می برگزاري دوره

مـارك   ،بنـدي  رده ،نویسـی  فهرسـت : برخی از این دوره هـا عبارتنـد از  . نوین برپا خواهند شد
تکنولوژي اطالعات  ،منابع مرجع الکترونیکی ،سندشناسی ،آشنایی با معرفی و نقد کتاب، ایران

آشـنایی   ،ویراستاري در کتابداري ،شناسی خط ،اي آشنایی با استاندارد هاي فراداده ،و آرشیو
  . ... و هاي سواد اطالعاتیبا مهارت

هـاي آموزشـی غیرحضـوري و الکترونیکـی نیـز مـورد        ههاي حضـوري، دور  بر دوره عالوه
آموزش الکترونیکی عبارت است از هر نوع یادگیري کـه فراگیـران بـا    . توجه قرار گرفته است

در ایـن نـوع   . یابند هاي کامپیوتري به خصوص شبکه اینترنت به آن دست می استفاده از فناوري
حد رسیده و فراگیران در دریافت و تحلیـل  آموزش تعامل میان فراگیران و مدرسان به باالترین 

بـیش از ده دوره آمـوزش الکترونیکـی     1397در سـال  . محتواي آموزشی مشارکت فعال دارند
نویسـی   فهرسـت : هـا عبارتنـد از    طراحی و تولیـد شـده اسـت کـه عنـاوین برخـی از ایـن دوره       

ـ  ،ذخیره و بازیابی اطالعات  ،مارك ایران ،1پیشرفته ظ و نگهـداري مـواد   مدیریت اسناد، حف
  . ... و تاریخچه کتابت ،کتابخانه و آرشیو

» اسـنادي و آرشـیوي  «یـا  » رسـانی  کتابـداري و اطـالع  «هـاي   شما نیز اگر در یکی از حـوزه 
هاي متنوع و کاربردي این سازمان که گزیده آن در ایـن   توانید در بین دوره کنید می فعالیت می

Conب کنید، سپس درخواسـت خـود را بـه همـراه مشخصـات      ها را انتخا جزوه آمده، بهترین گزینه
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 2 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

و یـا بـه شـماره      education@nlai.irبـه نشـانی   ) تلفـن، پسـت الکترونیـک، شـغل    ( فردي
  .نمابر نمائید 88644097و  26402974

نـام   منتخب شما به حد نصاب برسـد، بـراي ثبـت    حضوري در صورتی که دوره آموزشی
جهت کسـب اطالعـات   . قطعی، اعالم شرایط و تحویل مدارك با شما تماس گرفته خواهد شد

  22900280و  22900270-1و غیرمسـتقیم   22903298هاي مسـتقیم   بیشتر با شماره تلفن
ها در ساعت اداري برگـزار   این دوره .تماس حاصل فرمایید) سرکار خانم خلیلی 2231داخلی (

  .کننده گواهینامه معتبر صادر خواهد شد ه براي افراد شرکتخواهند شد و در پایان دور
 نـام اولیـه در سـال   که دوره آمـوزش الکترونیکـی منتخـب شـما پـس از ثبـت       صورتیدر 

Lmsreg.nlai.ir جهـت  . ه حد نصاب برسد به شما از طریق ایمیل اطـالع داده خواهـد شـد   ب
و یـا   22900270 -1 و یـا شـمارة مسـتقیم    2640299مسـتقیم   ةکسب اطالعات بیشـتر بـا شـمار   

  .ل فرماییدصاتماس ح )سرکار خانم سوهانی 5259و  5270داخلی ( 22900280
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 لبخش او

 آموزش حضوري
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  هاي ملزومات کارکردي پیشینهآشنایی با  :دورهعنوان
  )آر. بی. آر. اف(شناختی کتاب              

  
 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

 9:00 -12:00 دوشنبه 29/5/97 1/5/97 30/4/97 

  
 

 کتابدار، بررس کتاب، کارشناس امور فرهنگی

 
 کلیه پستها

  

  
روابـط  . Attributes (3(هـا   خصوصـیت . 2 )Entities(هـا   موجودیت. 1
)Relation ships.(  

  

 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز  1,200,000 ساعت 16
Con  آموزش
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  آشنایی با تذهیب و تشعیر اسناد :دورهعنوان
  

 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

 9:00 -12:00 شنبهسه 30/5/97 20/5/97 31/4/97 

  

- ، کاردان و کمککارشناس, کشور ریزي و بررسی اسناد و مداركبرنامه و کاردان کارشناس 
 کشور بررسی اسناد و مدارك کارشناس

- رئیس اداره شناسایی و گردآوري، رئیس اداره ارزشیابی و امحاء، رئیس اداره مخازن و اطالع 
رسانی اسناد عمومی، رئیس اداره مخازن آرشیوي، رئیس اداره هماهنگی امور اسناد، رئیس 
گروه اسناد پیش آرشیوي، رئیس گروه تنظیم و پردازش اسناد ملی، رئیس گروه مستندسازي، 

- رسانی اسناد، کارشناس و کاردان برنامهزدایی و مرمت، رئیس گروه اطالعس گروه آسیبرئی
کارشناس، بررسی اسناد و ریزي و بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس و کاردان و کمک

کارشناس مرمت، کارشناس و کاردان مدارك کشور، کارشناس و کاردان مرمت، کمک
 .*، کاردان*، کارشناس اسناد، کارشناسکارشناس ضدعفونیضدعفونی، کمک

  

هـاي  ها و روشدر شناخت سبک هاي نوینتاریخچه آشنایی باتذهیب و تشعیر، روش  
شروع اولین آثار تذهیب و  بررسی مکاتب تذهیب و تشعیر در طول تاریخ،، اجرایی آن

، آشنایی بـا  هاي اولیهطراحی ها،ها، ترکیب رنگآشنایی با انواع رنگ، تشعیر در ایران
ترسیم مقدماتی اجراي تـذهیب  ، طبیعی هاي گیاهی وتهیه مقدماتی رنگ ،انواع کاغذ
هـا و  بازدید از مـوزه ، تحقیق در این هنر هاي صحیحموضوع تحقیق و شیوه، و تشعیر

  .کار تحقیقی ارائه، ايمطالعه نسخ موجود موزه
  

 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 1,200,000 ساعت 16
هاي فوقهاي اسنادي در صورت احراز پست در بخشکارکنان داراي پست کارشناس و کاردان در رشته* 
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  هاي سوادآشنایی مقدماتی با مهارت :دورهعنوان
  اطالعاتی کتابداران                

  
 ساعت روز  اتمهتاریخ خ تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

 9:00 -12:00 یکشنبه 4/6/97 7/5/97 6/5/97 

  

 
 کتابدار، بررس کتاب، کارشناس امور فرهنگی

 
 کلیه پستها

  

  
 ،سواد فناوري اطالعات ،سواد اطالعاتی، سوادهاي چندگانه ،تعریف سواد
سیر تحول سواد اطالعـاتی   ،اطالعاتی در خارج از ایران سواد سیر تحول

نقـش آموزشـی    ،ها و اسـتانداردهاي سـواد اطالعـاتی    تورالعملدس، ایران
  .نقش آموزشی کتابداران ، ها کتابخانه

  
 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز  1,200,000 ساعت 16
Con  آموزش
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 هاي تاریخیهاي شناسایی عکسروش :دورهعنوان

  
 ساعت روز  تاریخ خاتمه یخ شروعتار نامتاریخ ثبت 

 9:00 -12:00 چهارشنبه 14/6/97  10/5/97 8/5/97 

  

بررسی اسناد و  کارشناس, کشور برنامه ریزي و بررسی اسناد و مدارك و کاردان کارشناس 
 کشور مدارك

مدیر، معاون، رئیس اداره شناسایی و گردآوري، رئیس اداره ارزشیابی و امحاء، رئیس  
رسانی اسناد عمومی، رئیس اداره پردازش اسناد دیداري و خازن و اطالعاداره م

شنیداري، رئیس اداره حفاظت از منابع دیداري و شنیداري، رئیس اداره مخازن 
آرشیوي، رئیس اداره هماهنگی امور اسناد، رئیس گروه اسناد پیش آرشیوي، رئیس 

رسانی ي، رئیس گروه اطالعگروه تنظیم و پردازش اسناد ملی، رئیس گروه مستندساز
رسانی منابع دیداري و شنیداري، رئیس گروه ارتباطات اسناد، رئیس گروه اطالع
ریزي و بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس بررسی آرشیوي، ، کارشناس برنامه

 .*اسناد و مدارك کشور، کارشناس اسناد، کارشناس
  

، هـا، محـل مراسـم در عکـس    شخصـیت  تعیین و شناسایی، تعیین زمان عکسبرداري  
حفـظ و نگهـداري   ،  تـاریخی  هـاي بندي عکـس نحوه طبقه، شناخت پدیدآور عکس

  .هاعکس استفاده از علم روز براي شناسایی جنس مواد، هاعکس
  

 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 1,100,000 ساعت 14

Con  هاي فوقدر صورت احراز پست در بخش هاي اسناديرکنان داراي پست کارشناس در رشتهکا* 
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 کاربرد آمار در کتابخانه :دورهعنوان
  

 ساعت روز  خاتمهتاریخ تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

 9:00 -12:00 یکشنبه 15/7/97 14/5/97 13/5/97 

  

 کتابدار، بررس کتاب و مشاغل مرتبط 

 
 هاکلیۀ پست

  

گیري بر  مزایاي نمونه گیري، نمونه تعاریف آماري، :آمار توصیفی شامل  
 رها،اانواع نمود ،....ها،ترسیم جداول فراوانی و  کردن داده سرشماري،خالصه

 آزمایش تصادفی،پیشامدها ،محاسبه احتمال،:احتمال شامل ، ... و میانگین
متغیرهاي تصادفی و ماتی، قوانین و قضایاي مقد آنالیز ترکیبی، اي از خالصه

برآوردکننده تا  برآورد ، :د شاملربرآو. اي،توزیع نرمال توزیع دوجمله توزیع آنها،
حل ، همبستگی و رگرسیون و معادله آن اي، میانگین خالصه برآورد اریب،

  .کتابداري مسائل مرتبط با مسائل
  

 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

زمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز سا 1,950,000 ساعت 32
Con  آموزش
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 9 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

  آشنایی با رجال اداري عصر قاجار و پهلوي :دورهعنوان
  

 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

 9:00 -12:00 چهارشنبه 21/6/97  17/5/97 15/5/97 

  

و کاردان رشناس کا, کشور برنامه ریزي و بررسی اسناد و مداركو کاردان کارشناس  
 کشور بررسی اسناد و مدارك

مدیر، معاون، رئیس اداره شناسایی و گردآوري، رئیس اداره ارزشیابی و امحاء، رئیس اداره  
رسانی اسناد عمومی، رئیس پردازش اسناد مخازن آرشیوي، رئیس اداره مخازن و اطالع

ها العاتی، رئیس اداره میکروفرمدیداري و شنیداري، رئیس اداره ورود اطالعات و بانکهاي اط
و اسناد دیجیتال، رئیس اداره حفاظت از منابع دیداري و شنیداري، رئیس اداره مخازن 

گروه تنظیم و  آرشیوي، رئیسگروه اسنادپیش آرشیوي، رئیس اداره هماهنگی اموراسناد، رئیس
مت، رئیس گروه زدایی و مرپردازش اسناد ملی، رئیس گروه مستندسازي، رئیس گروه آسیب

رسانی منابع دیداري و شنیداري، رئیس گروه ارتباطات رسانی اسناد، رئیس گروه اطالعاطالع
ریزي و بررسی اسناد مدارك کشور، کارشناس وکاردان  آرشیوي، کارشناس و کاردان برنامه

 .*، کاردان*بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس اسناد، کارشناس
  

آشنایی بـا تقسـیمات    -موثر در تشکیالت دولتی دوره قاجار و پهلوي آشنایی با رجال  
منصـبان اداري و  آشنایی بـا احکـام والیـات، صـاحب     -کشوري عصر قاجار و پهلوي

آشنایی با روند تحوالت و شکل گیري تشکیالت در دوره قاجار و پهلـوي اول  -نظامی
  .گردیدآشنایی با تغییرات سیاسی که منجر به تحول اداري -و دوم 

  

 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز  1,200,000 ساعت 16

  آموزش
  هاي فوقهاي اسنادي در صورت احراز پست در بخشکارکنان داراي پست کارشناس و کاردان در رشته* 

Con
fid

en
tia

l



 10 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

  SPSSافزار  آشنایی با نرم :دورهعنوان
 )کارکنان بخش کتابداري(                        

  
 ساعت روز  خاتمهتاریخ تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

 9:00 -12:00 شنبهسه 17/7/97 23/5/97 20/5/97 

  
 

 کتابدار، بررس کتاب، کارشناس امور فرهنگی

 
 کلیه پستها

  

  
 ، SPSSهــا در  کــار بــا داده ، SPSSاصــول اولیــه در  ، SPSSآشــنایی بــا 
آمار توصیفی یک متغیـر بـراي متغیرهـاي کیفـی و     ،  SPSSدر  نمودارها

  هاي همبستگی روش ، SPSSهاي میانگین در  آزمون ،کمی 

  
 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

Con  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 1,700,000 ساعت 26
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 11 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

  )آشنایی با خطوط قدیمی(شناسی خط :دورهعنوان
  

 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامریخ ثبتتا 

 9:00 -12:00 یکشنبه 18/6/97  28/5/97 27/5/97 
  

کاردان برنامه ریزي و بررسی اسناد و , کشور کارشناس برنامه ریزي و بررسی اسناد و مدارك 
 کاردان بررسی اسناد و مدارك کشور, کشور کارشناس بررسی اسناد و مدارك, مدارك کشور

رسانی واطالعوگردآوري، رئیس اداره ارزشیابی وامحاء، رئیس اداره مخازنرئیس اداره شناسایی 
اسناد عمومی، رئیس اداره مخازن آرشیوي، رئیس اداره هماهنگی امور اسناد، رئیس گروه 

آرشیوي، رئیس گروه تنظیم و پردازش اسناد ملی، رئیس گروه مستندسازي، رئیس اسناد پیش
زدایی و مرمت، رسانی اسناد، رئیس گروه ارتباطات آرشیوي، رئیس گروه آسیبعگروه اطال

ریزي و بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس و کاردان بررسی کارشناس و کاردان برنامه
 .*، کاردان*اسناد و مدارك کشور، کارشناس اسناد، کارشناس مرمت، کاردان مرمت، کارشناس

  

عنوان وسیله انتقال معارف وفرهنگ بشري وخـط   ختصري از خط بهپیدایش خط، تاریخچه م  
و کاربرد آن در ثبـت   وعربی هاي مختلف نگارش خط فارسی عنوان یک هنر، آشنایی با گونه به

اطالعات توصیفی وسندشناختی اسناد تاریخی، معرفی انواع خطوط نسخ، ثلث، ریحان، رقـاع،  
ق، رابطه و کاربرد خطوط با هنر گرافیـک، خـط   تعلیق، محقق، نسخ نستعلیق، شکسته نستعلی

خـط   هاي خطوط مختلف، چگونگی شـناخت دسـت  با ارائه نمونه) تجاري(هنري، خط بازاري 
هـاي نگـارش یافتـه    بزرگان عرصه سیاست و علم و دیانت، بازخوانی متون اسـناد داراي واژه 

  ).بدون نقطه(بصورت غیرمنقوط 
  

 اريمحل برگز شهریه دوره مدت دوره 

  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 900,000 ساعت 12
Con  هاي فوقهاي اسنادي در صورت احراز پست در بخشکارکنان داراي پست کارشناس و کاردان در رشته* 
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 12 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

 شناسینسخه :دورهعنوان

  
 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

 9:00 -12:00 کشنبهی 15/7/97  4/6/97 3/6/97 

  
 

 کتابدار، بررس کتاب، کارشناس امور فرهنگی

 
 کلیه پستها

  

  
مکتبهاي مختلف در  شناخت ،انواع تزئینات در نسخه هاي خطی

نسخه هاي  جلدهاي رقعه دار در، انواع جلدها در نسخ خطی، تزئینات
، انجامه در نسخه هاي خطی ، انواع خطوط در نسخه هاي خطی، خطی
  .انواع کاغذ و مرکب در نسخه هاي خطی ، اع یادداشتهاي ظهریهانو

  
 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

Con  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 1,600,000 ساعت 22
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 13 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

 ویراستاري و تصحیح متون تاریخی :دورهعنوان
  

 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

 9:00 -12:00 چهارشنبه 25/7/97  7/6/97 5/6/97 

  

و کاردان کارشناس , کشور برنامه ریزي و بررسی اسناد و مدارك و کاردان کارشناس 
 کشور بررسی اسناد و مدارك

، رئیس اداره شناسایی و گردآوري، رئیس اداره ارزشیابی و امحاء، رئیس ...، معاون ...مدیر  
آرشیوي، گروه اسناد پیش اداره هماهنگی اموراسناد، رئیس اداره مخازن آرشیوي، رئیس

رسانی اسناد، گروه اطالعگروه مستندسازي، رئیساسنادملی، رئیسوپردازشگروه تنظیم رئیس
رسانی منابع دیداري و شنیداري، رئیس گروه ارتباطات آرشیوي، کارشناس  رئیس گروه اطالع
دارك کشور، کارشناس وکاردان بررسی اسناد و مدارك ریزي و بررسی اسناد مو کاردان برنامه

 .*، کاردان*کشور، کارشناس اسناد، کارشناس
  

راحـل  م ،ویرایش، لزوم ویرایش، آداب ویراستاري، زبان گفتار، زبان نوشتار، زبان معیار  
ویرایش و تصحیح متون، ویرایش سند، ، محتوایی ویرایش، روند آماده سازي، ویرایش

هـاي  هاي تـالیفی، ویـرایش نوشـته    ویرایش کتاب هاي علمی،و مجله ویرایش کتاب
، یرایش در بازنویسی اسـناد و چـاپ مجموعـه اسـناد    ، وبرداري و نشر نسخه، شخصی

  .هایرایش مصاحبهو
  

 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 1,550,000 ساعت 20

  هاي فوقهاي اسنادي در صورت احراز پست در بخشان داراي پست کارشناس و کاردان در رشتهکارکن* 
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 14 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

 3رسانیمتون انگلیسی تخصصی کتابداري و اطالع :دورهعنوان

  
 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

 9:00 -12:00 دوشنبه 23/7/97 12/6/97 11/6/97 

  
 

 کارشناس امور فرهنگی کتابدار، بررس کتاب،

 
 کلیه پستها

  

  
رسانی مرجع، رسانی درخصوص اطالعآشنایی با واژگان کتابداري و اطالع

مرور قواعد دستور زبـان انگلیسـی پیشـرفته، خوانـدن متـون تخصصـی       
رسانی و خـدمات مرجـع، ترجمـه    پیشرفته و درك متن درخصوص اطالع
فارسی بدرخصوص متـون  سی به متون تخصصی ساده و متوسط از انگلی

  .ه در بند سومدشمعرفی 

  
 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

Con  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 1,600,000 ساعت 22
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 15 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

 1تاریخ شفاهی  :دورهعنوان

  
 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

 9:00 -12:00 یکشنبه 29/7/97  18/6/97 14/6/97 

  

- ریزي و بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس و کاردان و کمک کارشناس و کاردان برنامه 
 کارشناس بررسی اسناد و مدارك کشور

رسانی مدیر، معاون، رئیس اداره شناسایی و گردآوري، رئیس اداره مخازن و اطالع 
، رئیس اداره حفاظت از اسناد عمومی، رئیس اداره پردازش اسناد دیداري و شنیداري

منابع دیداري و شنیداري، رئیس اداره مخازن آرشیوي، رئیس گروه تنظیم و پردازش 
رسانی اسناد، رئیس گروه اسناد ملی، رئیس گروه مستندسازي، رئیس گروه اطالع

کارشناس و  گروه ارتباطات آرشیوي،رئیس رسانی منابع دیداري و شنیداري،اطالع
زي و بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس و کاردان و ریکاردان برنامه

 .*، کاردان*کارشناس بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس اسناد، کارشناس کمک
  

  
نگاري، تاریخچه تاریخ شفاهی، جایگـاه مفهـوم تـاریخ شـفاهی،     هاي تاریخانواع شیوه

منـابع تـاریخی، اهمیـت     موارد استفاده از تاریخ شفاهی، تفاوت تاریخ شفاهی با سـایر 
  .تاریخ شفاهی، تهیه آرشیو شفاهی، تنظیم اسناد و مدارك تاریخ شفاهی

  

 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 1,550,000 ساعت 20

  هاي فوقپست در بخش اسنادي در صورت احراز هايکارشناس و کاردان در رشتهکارکنان داراي پست * 
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  ايآشنایی با استانداردهاي فراداده :دورهعنوان
  

 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

 9:00 -12:00 چهارشنبه 9/8/97  21/6/97 19/6/97 

  

 
 کتابدار، بررس کتاب، کارشناس امور فرهنگی

 
 کلیه پستها

  

  ) ایکس ام ال(پذیر  شگذاري گستر آشنایی با زبان نشانه  
Extensible Markup Language (XML) 

اي  ، اسـتاندارد ابـرداده  )MARC XML(پـذیر    مارك در زبـان نشـانه گـذاري گسـترش    
  )متس(کدگذاري و انتقال 

MERS: Metadate Encoding and Transmission Schema  
  )مودس(ءگرا  اي توصیفی شی استاندارد ابرداده

MODS: Metadata Obgct Description Schema 
  :اي توصیف مستند طرح فراداده) موس(اي توصیفی مستند  استاندارد ابرداده

Mats: Metadata Authority Description schema  
  ) میکس(اي تصاویر ثابت  استاندارد ابرداده

Metadata for image in TML schema  
  

 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

Con  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 1,550,000 ساعت 20
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  سندشناسی و سندخوانی :دوره عنوان
  

 ساعت  روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

 9:00 -12:00 شنبهدو 7/8/97  26/6/97 24/6/97 
 

بررسی ردان و کاکارشناس , کشور ریزي و بررسی اسناد و مداركبرنامهو کاردان کارشناس  
 کشور اسناد و مدارك

رسانی رئیس اداره شناسایی و گردآوري، رئیس اداره ارزشیابی و امحاء، رئیس اداره مخازن و اطالع 
اسناد عمومی، رئیس اداره پردازش اسناد دیداري و شنیداري، رئیس اداره حفاظت از منابع دیداري 

ه هماهنگی امور اسناد، رئیس گروه اسناد و شنیداري، رئیس اداره مخازن آرشیوي، رئیس ادار
آرشیوي، رئیس گروه تنظیم و پردازش اسناد ملی، رئیس گروه مستندسازي، رئیس گروه پیش
رسانی منابع دیداري و رسانی اسناد، رئیس گروه اطالعزدایی و مرمت، رئیس گروه اطالعآسیب

ریزي و بررسی اسناد و مدارك رنامهشنیداري، رئیس گروه ارتباطات آرشیوي، کارشناس و کاردان ب
 .*، کاردان*کشور، کارشناس و کاردان بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس اسناد، کارشناس

  

، سندشناسی چیست، سندشناس کیست، رابطه سند با تاریخ، )اصطالحی -لغوي(تعریف سند   
اعتبار و اصالت سند،  اشکال مختلف سند به عنوان منابع و مآخذ تاریخی، چگونگی دریافت

، تنوع محتوایی و شکلی اسناد، ارکان و ترکیبات سند، )شرعی -عرفی(تقسیمات کلی اسناد 
ها، شجره، سند فرد، اسناد شرعی فرامین، احکام، رقمات، مثال(بررسی و تحلیل انواع سند تاریخی 

و کاربرد آنان در انواع ، آشنایی با برخی واژگان و اصطالحات سندي و تاریخی، سجع مهرها ...)و 
سند تاریخی و دیوانی، آشنایی با عناصر درون محتوایی و شکلی انواع سند دیوانی و عقود شرطی، 

هاي خاندانی و منشات هاي اسنادي با استفاده از مجموعههاي سندپژوهی و پژوهشبررسی مؤلفه
 - افشاریه -نده ازقبل صفویهجاي ما اي چند از اسناد بهادبی وتاریخی، بازخوانی وتشریح نمونه

  .تا عصر پهلوي... زندیه
  

 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 
  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 1,600,000 ساعت 22

 هاي فوقاسنادي در صورت احراز پست در بخش هايکارشناس و کاردان در رشتهکارکنان داراي پست * 
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 18 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

  اي. دي. ایی با آرآشن :دورهعنوان
  )توصیف و دسترسی به منابع(         

  
 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

 9:00 -12:00 یکشنبه 13/8/97  1/7/97 31/6/97 

  
 

 کتابدار، بررس کتاب، کارشناس امور فرهنگی

 
 کلیه پستها

  

ثبت . 3ثر و بیان هاي ا ثبت ویژگی. 2هاي قالب و مدرك  ثبت ویژگی. 1  
ثبت روابط ابتدایی بـین اثـر، بیـان،    . 4هاي افراد، فامیل و تنالگان  ویژگی

ثبت روابط افراد، فامیل و تنالگان مربوط به یک منبـع  . 5قالب و مدرك، 
ثبت . 8ثبت روابط بین اثر، بیان، قالب و مدرك . 7ثبت روابط عمومی . 6

  .روابط بین افراد، فامیل و تنالگان
  

 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

Con  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 1,550,000 ساعت 20
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 19 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

  نویسی اسنادنویسی و چکیدهفهرست :دوره عنوان
  

 ساعت  روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

 9:00 -12:00 چهارشنبه 23/8/97  4/7/97 2/7/97 
 

بررسی و کاردان کارشناس , کشور ریزي و بررسی اسناد و مداركبرنامهدان و کارکارشناس  
 کشور اسناد و مدارك

رسانی رئیس اداره شناسایی و گردآوري، رئیس اداره ارزشیابی و امحاء، رئیس اداره مخازن و اطالع 
- و بانک اسناد عمومی، رئیس اداره پردازش اسناد دیداري و شنیداري،رئیس اداره ورود اطالعات

ها و اسناد دیجیتال، رئیس اداره حفاظت از منابع دیداري و هاي اطالعاتی، رئیس اداره میکروفرم
- شنیداري، رئیس اداره مخازن آرشیوي، رئیس اداره هماهنگی امور اسناد، رئیس گروه اسناد پیش

- آسیب آرشیوي، رئیس گروه تنظیم و پردازش اسناد ملی، رئیس گروه مستندسازي، رئیس گروه
رسانی منابع دیداري و رسانی اسناد، رئیس گروه اطالعزدایی و مرمت، رئیس گروه اطالع

ریزي و بررسی اسناد و مدارك شنیداري، رئیس گروه ارتباطات آرشیوي، کارشناس و کاردان برنامه
 .*، کاردان*کشور، کارشناس و کاردان بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس اسناد، کارشناس

  

توصیفی و : نویسی نویسی کتاب و سند، انواع فهرستکنیم؟ قواعد فهرستنویسی میچرا فهرست  
نویسی، نقش نویسی تحلیلی مطلوب، عالئم سجاوندي و فهرستهاي فهرست تحلیلی؛ ویژگی

برداري، انواع نویسی، تعریف فهرستهاي فهرست نویسی در مدیریت اسناد؛ تعیین روشفهرست
نویسی توصیفی وعناصر سند شناختی هاي فهرست برداري؛ تفاوتاري، عناصر فهرستبردفهرست

نویسی المللی فهرست؛ قواعد استاندارد و بین]اسناد غیرمتنی/ اسناد متنی[هاي اسناد در انواع رسانه
سازي قواعد و معیارها نویسی گزارمانی با غیر گزارمانی؛ بومیدر توصیف آرشیوي؛ تفاوت فهرست

نویسی، تعریف نویسی فارسی زبان در ایران؛ کلیات چکیده هاي زبان فارسی و فهرست ویژگی با
با گزارمان ] Abstract[نویسی؛ تفاوت چکیده در چکیده  نویسی، عالئم سجاوندي چکیده

]Annototion[نما و چکیده راهنما یا چکیده تلگرافی یا عنوانی؛ تفاوت چکیده تمام.  
  

 محل برگزاري دوره شهریه مدت دوره 
  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 1,600,000 ساعت 22

 هاي فوقاسنادي در صورت احراز پست در بخش هايکارشناس و کاردان در رشتهکارکنان داراي پست * 
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 20 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

  2پیشرفته  دیوییبندي  رده :دورهعنوان
  

 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

 9:00 -12:00 یکشنبه 27/8/97  8/7/97 7/7/97 

  

 
 کتابدار، بررس کتاب، کارشناس امور فرهنگی

، کارشناس کتابداري وکتابدار فیپا، کارشناس کتابداري ...)نویسی کتب فهرست(کتابدار وکارشناس  
، کارشناس ...)ازي مستندس(، کارشناس کتابداري، کتابدار )نویسی منابع غیرکتابیفهرست(وکتابدار 

و اسناد ملی  کتابخانه(، کارشناس کتابداري )هاي اطالعاتیتولید و محتواي بانک(کتابداري 
نویسی نسخه فهرست(کتابداري،کارشناس)پردازش اطالعات دیجیتال(کتابداريکارشناس،)دیجیتال
کتابداري و  ، کارشناس)هاي چاپ سنگی و نادرنویسی کتابفهرست(، کارشناس کتابداري )خطی

، کارشناس ...)رسانی مخازن اطالع(، کارشناس کتابداري و کتابدار ...)پیایندهاي (کتابداري 
مخازن (، کارشناس کتابداري و کتابدار )شناسیاسالم -شناسیمخازن ایران(کتابداري و کتابدار 

، کارشناس )نادرهاي چاپ سنگی و مخازن کتاب(، کارشناس کتابداري و کتابدار )منابع غیرکتابی
 ).مخازن پیایندها(، کتابدار )، کارشناس کتابداري پیایندها)هاي خطیمخازن کتاب(کتابداري 

  

معرفی کامل  .LC .2 هاي آن باسلسله مراتبی دیویی و تفاوت مبانی نظري و ساختار .1  
ها و ناسیکتابش ها،ها، عالئم و نکات خاص از جمله شرح حالیادداشت فرانما و توضیح کامل

معرفی  .5. گانهپنجمعرفی جداول . 4. فهرست نسبی و جزئیات کاربردي آن توضیح .3. غیره
هاي معرفی کامل و رفع دشواري .6. هاي کاربرديو رفع دشواري 1 ةشمار کامل جدول

هاي دیویی با تأکید بر جزئیات گسترش مروري بر گسترش .7. 4و  3، 2 کاربردي جداول
 ةدر حوز(هاي استفاده از نشانه مؤلف توضیح کامل دشواري .8. جغرافیا و ادبیات اسالم،
  .)سرگذشتنامه و غیره نقد و تفسیر، تعلیقات، ترجمه، شروح ،

  

 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 1,650,000 ساعت 24
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 21 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

 ناسی اسنادروش تحقیق و مأخذش :دورهعنوان
  

 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

 9:00 -12:00 یکشنبه 20/8/97  15/7/97 11/7/97 
  

و کاردان کارشناس , کشور ریزي و بررسی اسناد و مداركبرنامهو کاردان کارشناس  
 کشور بررسی اسناد و مدارك

ئیس اداره ارزشیابی و امحاء، رئیس اداره مخازن مدیر، معاون، رئیس اداره شناسایی و گردآوري، ر 
رسانی اسناد عمومی، رئیس اداره هماهنگی امور اسناد، رئیس اداره رئیس اداره مخازن و اطالع

آرشیوي، رئیس گروه تنظیم و پردازش اسناد ملی، رئیس گروه آرشیوي، رئیس گروه اسناد پیش
س گروه ارتباطات آرشیوي، کارشناس و کاردان رسانی اسناد، رئیمستندسازي، رئیس گروه اطالع

ریزي و بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس و کاردان بررسی اسناد و مدارك کشور، برنامه
 .*، کاردان*کارشناس اسناد، کارشناس

  

انتخـاب یـک    -انواع تحقیق -تعاریف -اهمیت تحقیق -تحقیق و پژوهش تاریخی: مبانی نظري  
 -شناسـی تحقیقـات تـاریخی   روش -تهیـه طـرح تحقیقـاتی    -تعیین حدود آنموضوع تحقیقی و 

بررسی مراحل انجام تحقیق تاریخ اسنادي، انتخاب موضوع و ترسـیم چـارچوب    -شناسیموضوع
بنـدي  فهرسـت  -بنـدي زمـانی پـژوهش   تقـویم  -مرجع و کتابشناسی و نقد منابع: نظري تحقیق

برداري از اسناد تاریخی، مراحل یادداشت -مصاحبه ها و اطالعاتگردآوري و تنظیم داده -مطالب
تعریف متن و ساختار متن تحقیقـات، تعیـین و نگـارش چـارچوب و مبنـاي      : تهیه نوشتار تاریخی

تهیـه فهرسـت اعـالم عمـومی و     : شناخت و نقد منابع اصلی، مرحلـه پـس نوشـتار    -نظري متن
تصـاري، آشـنایی بـا مراحـل     فهرسـت نشـانهاي اخ   -کتابشناسـی تحقیـق   -نامهواژه -موضوعی
مستند  -نحوه استنباط اخبار -برداريروش فیش -روشهاي جستجو در کتابخانه و آرشیو -پژوهش

  .ها و تنظیم طرح سؤال از منابعکردن نوشته
  

 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 1,500,000 ساعت 18
  هاي فوقاسنادي در صورت احراز پست در بخش هايکارشناس و کاردان در رشتهان داراي پست کارکن* 
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 22 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

 نویسی توصیفی منابع انگلیسیفهرست :دورهعنوان

  
 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

 9:00 -12:00 شنبهسه 6/9/97 17/7/97 14/7/97 

  
 

 مور فرهنگیکتابدار، بررس کتاب، کارشناس ا

 
 کلیه پستها

  

دهنـده هـر منبـع    و عناصـر تشـکیل  انگلیسـی  ، آشنایی با منابع انگلیسیتعریف منابع   
نویسـی  نویسـی توصـیفی، فهرسـت   ، تعریف فهرست...)صفحه عنوان، صفحه اهدا و (

توصیفی منابع انگلیسی، واژگان انگلیسی و مترادفات آنها و مورد اسـتفاده در صـفحه   
، مقایسـه  ...)براي بیان مشخصات مربوط بـه نـام، عنـوان و    (فحه حقوقی عنوان و ص

واژگان انگلیسی و واژگان فارسی، نحوة ورود اطالعات توصـیفی منـابع انگلیسـی در    
گـذاري  کاربرگۀ رسا، معرفی فیلدهاي خاص منابع انگلیسی در برنامۀ رسا، نحوة نشانه

  .و استفاده از عالئم درکاربرگۀ رسا
  

 محل برگزاري شهریه دوره ورهمدت د 

Con  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 1,600,000 ساعت 22
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 23 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

 هاي مختلف تاریخ معاصراصطالحات رایج در حوزه :دورهعنوان
  

 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

 9:00 -12:00 یکشنبه 20/8/97  22/7/97 18/7/97 

  

و کاردان کارشناس , کشور ریزي و بررسی اسناد و مداركبرنامهو کاردان  کارشناس 
 کشور بررسی اسناد و مدارك

رئیس اداره شناسایی و گردآوري، رئیس  ، رئیس اداره ارزشیابی و امحاء،...، معاون ...مدیر  
اري، رئیس اداره پردازش اسناد دیداري و شنید، رسانی اسناد عمومیو اطالعاداره مخازن 

ها و اسناد دیجیتال، هاي اطالعاتی، رئیس اداره میکروفرمرئیس اداره ورود اطالعات و بانک
- رئیس گروه آسیب گروه مستندسازي،رئیسرئیس اداره حفاظت از منابع دیداري و شنیداري، 

رسانی منابع دیداري و رسانی اسناد، رئیس گروه اطالعگروه اطالعرئیس ایی و مرمت،دز
ریزي و بررسی اسناد ي، رئیس گروه ارتباطات آرشیوي، کارشناس و کاردان برنامهشنیدار

- ، کاردان و کمکمدارك کشور، کارشناس وکاردان بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس
کارشناس ضدعفونی، کارشناس میکروفیلم، کارشناس کارشناس مرمت، کارشناس و کمک
 .*، کاردان*شناسکارچاپ و عکسبرداري، کارشناس اسناد، 

  

شناسی واژگـانی بـه کـار رفتـه در مکاتبـات      ها و لزوم اصطالحآشنایی با اصطالحات دوره. 1  
شناسایی سبک متداول و جایگاه اصطالحات رایـج در ادوار حکـومتی ایـران در    . 2. حکومتی
در ادوار وعناوین رایج وتأملی برمفاهیم القاب اسناد، برداشت صحیح از اصطالحات ازيسنمایه

ها با تکیه برترمینولوژي تفکیکی مختلف حکومتی ونیز ساختار تشکیالتی ریز وکالن حکومت
  .و تعیین میزان ارجاعات در اصطالحات دیوانی به کار رفته در اسناد بازشناسی. 4. هاحکمت

  

 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

  ایران مرکز آموزش سازمان اسناد و کتابخانه ملی 1,100,000 ساعت 14

  هاي فوقاسنادي در صورت احراز پست در بخش هايکارشناس و کاردان در رشتهان داراي پست کارکن* 
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 24 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

 نویسی توصیفی منابع عربیفهرست :دورهعنوان

  
 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

 9:00 -12:00 یکشنبه 18/9/97 29/7/97 25/7/97 

  
 

 کتابدار، بررس کتاب، کارشناس امور فرهنگی

 
 کلیه پستها

  

صـفحه  (دهنـده هـر منبـع    ی و عناصر تشکیلتعریف منابع عربی، آشنایی با منابع عرب  
نویسـی توصـیفی   نویسی توصیفی، فهرسـت ، تعریف فهرست...)عنوان، صفحه اهدا و 

منابع عربی، واژگان عربی و مترادفات آنها و مورد استفاده در صفحه عنوان و صـفحه  
، مقایسـه واژگـان عربـی و    ...)براي بیان مشخصات مربوط به نام، عنـوان و  (حقوقی 

اژگان فارسی، نحوة ورود اطالعات توصیفی منابع عربـی در کاربرگـۀ رسـا، معرفـی     و
گـذاري و اسـتفاده از عالئـم    فیلدهاي خاص منابع عربی در برنامۀ رسا، نحـوة نشـانه  

  .درکاربرگۀ رسا
  

 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

Con  موزشسازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آ 1,600,000 ساعت 22
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 25 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

 مهرشناسی :دورهعنوان
  

 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

 9:00 -12:00 شنبهچهار 7/9/97  2/8/97 30/7/94 
  

- ریزي و بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس و کاردان و کمک کارشناس و کاردان برنامه 
 کارشناس بررسی اسناد و مدارك کشور

رئیس اداره شناسایی وگردآوري، رئیس اداره ارزشیابی وامحاء، رئیس اداره مخازن و  مدیر، معاون، 
رسانی اسناد عمومی، رئیس اداره پردازش اسناد دیداري و شنیداري، رئیس اداره حفاظت از اطالع

منابع دیداري و شنیداري، رئیس اداره مخازن آرشیوي، رئیس اداره هماهنگی امور اسناد، رئیس 
آرشیوي، رئیس گروه تنظیم و پردازش اسناد ملی، رئیس گروه مستندسازي، ناد پیشگروه اس

رسانی منابع دیداري و شنیداري، رئیس گروه زدایی و مرمت، رئیس گروه اطالع رئیس گروه آسیب
ریزي و بررسی اسناد رسانی اسناد، کارشناس و کاردان برنامه گروه اطالع ارتباطات آرشیوي، رئیس

کارشناس بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس و  شور، کارشناس و کاردان و کمکو مدارك ک
 .*، کاردان*کارشناس مرمت، کارشناس اسناد، کارشناسکاردان مرمت، کمک

  

آرشیو مهر، پیشینه استفاده  -ارزشیابی مهر -روش استفاده از مهر -انواع مهر -هدف از ایجاد مهر  
سـجع   -ر و انواع آن در ایران قبل از اسالم، شکل خـارجی مهرهـا  از مهر در مسائل حکومتی، مه

مهرداري و مهرداران، مهرهـاي سـلطنتی از    -محل مهر در فرمانها -مواد سازنده مهرها -مهرها
صفویه تا قاجار، مهرهاي دیـوانی، توقیـع و طغـري، بازشناسـی و بـازخوانی مهرهـاي سـالطین،        

فرمانفرمایان ایاالت و والت عهد، نقش مهرشناسی در بازشناسی و بازخوانی مهرهاي سالطین و 
والیـان و والت،  ) ارقـام (استخراج اطالعات توصیفی و سندشناختی فرامین پادشـاهان و احکـام و   

اشکال هندسی مهرهاي بجا مانده از بزرگان عرصه سیاست و نیز علم و دیانت، مهرهاي دولتی و 
ین تاریخ اسناد فاقد تاریخ تحریر و تعیـین سـال   تاریخچه آن، سال حک مهرها و کمک آن به تعی

  .هاي رسمی، عبارات سجع مهرهاي بر جاي مانده و تحلیل آنها اعطاي لقب به بزرگان، نشان
  

 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 1,200,000 ساعت 16
  هاي فوقاسنادي در صورت احراز پست در بخش هايکاردان در رشته کارشناس وکارکنان داراي پست * 
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 26 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

  هامفاهیم حفاظت دیجیتالی در کتابخانه :دورهعنوان
  

 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

 9:00 -12:00 دوشنبه 5/9/97 7/8/97 5/8/97 

  
 

 کتابدار، بررس کتاب، کارشناس امور فرهنگی

 
 تهاکلیه پس

  

  
راهبردها . 5اهداف . 4پیشینه . 3تعاریف . 2حفاظت دیجیتالی چیست؟ . 1
هـاي   انبـاره . 8هـا   اسـتانداردهاي فـراداده  . 7سـازي   هاي ذخیره فرمت. 6

حـق  .11هـاي آن   دستیابی و محدودیت. 10مشی  خط. 9مطمئن و ایمن 
  .امنیت اطالعات و شبکه. 13واسپاري . 12مؤلف 

  
 محل برگزاري دوره شهریه مدت دوره 

Con  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 1,200,000 ساعت 16
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 27 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

 1اي اصول مستندسازي رایانه :دورهعنوان

  
 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

 9:00 -12:00 یکشنبه 11/9/97  13/8/97 12/8/97 

  

 .رسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس و کاردانریزي و بر کارشناس و کاردان برنامه 

رئیس اداره شناسایی و گردآوري، رئیس اداره ارزشیابی و امحاء، رئیس اداره ، ...، معاون ...مدیر  
رسانی اسناد عمومی، رئیس اداره پردازش اسناد دیداري و شنیداري، رئیس اداره مخازن و اطالع

ها و اسناد دیجیتال، رئیس گروه اسناد  ئیس اداره میکروفرمورود اطالعات و بانکهاي اطالعاتی، ر
پیش آرشیوي، رئیس گروه تنظیم و پردازش اسناد ملی، رئیس گروه مستندسازي، رئیس گروه 

رسانی منابع دیداري و شنیداري، رئیس گروه ارتباطات رسانی اسناد، رئیس گروه اطالعاطالع
و کاردان بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس  ریزي وبرنامهو کاردان آرشیوي، کارشناس 

 .*کاردان، *بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس اسناد، کارشناس

  

معرفـی و  ، استانداردها و لـزوم بکـارگیري آنهـا    تعیین، مفهوم مستندسازي و لزوم آن  
هـاي  بندي مستندات سیسـتم بـر کتـاب   تقسیم شرح علل ، تشریح کتب مستندسازي

آشـنایی بـا منـابع و مآخـذ     ، هـا سیستم ها با مراحل مختلف تکوینرتباط کتابا، فوق
 هاي مستندسازي بـر سیر تکوین نظام، مستندها بندي نظاماصول تقسیم، مستندسازي

  .اساس منابع و مآخذ
  

 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

  زشسازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آمو 900,000 ساعت 12

  هاي فوقاسنادي در صورت احراز پست در بخش هايکارشناس و کاردان در رشتهکارکنان داراي پست * 
Con
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 28 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

  ها و جامعه اطالعاتیکتابخانه :دورهعنوان
  

 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

 9:00 -12:00 یکشنبه 25/9/97 20/8/97 19/8/97 

  
 

 رشناس امور فرهنگیکتابدار، بررس کتاب، کا

 
 کلیه پستها

  

  
بازیگران جامعه اطالعاتی و . 2، تعاریف و سیر تحول جامعه اطالعاتی. 1

نقش کتابداران در جامعه . 3. جایگاه اطالعات در جامعه اطالعاتی
  .کتابخانه ها و عدالت اطالعاتی. 4. اطالعاتی

  
  

 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

Con  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 1,200,000 ساعت 16
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 29 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

 1سازي در اسناد نمایه :دورهعنوان

  
 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

 9:00 -12:00 شنبهسه 20/9/97  22/8/97 21/8/97 

  
 ریزي و بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس بررسی اسناد و کارشناس برنامه 

 مدارك کشور

رسانی رئیس اداره شناسایی و گردآوري، رئیس اداره ارزشیابی و امحاء، رئیس اداره مخازن و اطالع 
اسناد عمومی، رئیس اداره پردازش اسناد دیداري و شنیداري، رئیس اداره ورود اطالعات و 

ماهنگی امور اسناد، ها و اسناد دیجیتال، رئیس اداره ه بانکهاي اطالعاتی، رئیس اداره میکروفرم
رئیس گروه اسناد پیش آرشیوي، رئیس گروه تنظیم و پردازش اسناد ملی، رئیس گروه 

رسانی منابع دیداري و شنیداري، رسانی اسناد، رئیس گروه اطالعمستندسازي، رئیس گروه اطالع
رشناس ریزي و بررسی اسناد و مدارك کشور، کارئیس گروه ارتباطات آرشیوي، کارشناس برنامه

 .*بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس اسناد، کارشناس

  

چگونگی تدوین ارجاعات و یادداشت ل، حا سازي در گذشته وهاي مختلف نمایهروش  
لـزوم  ، همـارا همارا و پیشسازي پسنمایها، همارسازي پسهاي نمایهتوانائین، در مت

 ،سـازي فاده از توضیحگرها در نمایـه موارد است، سازينمایه جامعیت و مانعیت در امر
  .سازياز یادداشت دامنه در نمایه موارد استفاده

  
 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 1,100,000 ساعت 14

  هاي فوقر بخشاسنادي در صورت احراز پست د هايکارشناس و کاردان در رشتهکارکنان داراي پست * 
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 30 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

  آشنایی با مفاهیم ژئوپلتیک اطالعات :دورهعنوان
  

 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

 9:00 -12:00 یکشنبه 2/10/97 27/8/97 26/8/97 

  
 

 کتابدار، بررس کتاب، کارشناس امور فرهنگی

 
 کلیه پستها

  

  
سیري در  ارتباطات بین الملل،. 2. شناخت و اثرات آن مبانی ژئوپلتیک،. 1

. 5. جامعه اطالعاتی و چند دیدگاه بنیادي. 4. هاعصر رسانه. 3. هانظریه
قدرت و . 6. مرور سیاستگذاري فناوري اطالعات در چند کشور پیشرو

ها و کتابداران در جایگاه کتابخانه. 7. سازياطالعات در عصر جهانی
  .عصر اطالعات

  
 محل برگزاري ورهشهریه د مدت دوره 

  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 1,200,000 ساعت 16
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 31 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

  2سازي در اسناد نمایه :دورهعنوان
  1سازي در اسناد نمایه :نیاز پیش

  
 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

 9:00 -12:00 چهارشنبه 28/9/97  30/8/97 29/8/97 

  

ریزي و بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس بررسی اسناد و  س برنامهکارشنا 
 مدارك کشور

رسانی رئیس اداره شناسایی و گردآوري، رئیس اداره ارزشیابی و امحاء، رئیس اداره مخازن و اطالع 
اسناد عمومی، رئیس اداره پردازش اسناد دیداري و شنیداري، رئیس اداره ورود اطالعات و 

ها و اسناد دیجیتال، رئیس اداره هماهنگی امور اسناد،  اطالعاتی، رئیس اداره میکروفرم بانکهاي
رئیس گروه اسناد پیش آرشیوي، رئیس گروه تنظیم و پردازش اسناد ملی، رئیس گروه 

رسانی منابع دیداري و شنیداري، رسانی اسناد، رئیس گروه اطالعمستندسازي، رئیس گروه اطالع
ریزي و بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس اطات آرشیوي، کارشناس برنامهرئیس گروه ارتب

 .*بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس اسناد، کارشناس
  

، سازيبرتري و مزیت استفاده از زبان قراردادي در نمایه، سازيمترادفات و متشابهات در نمایه  
هماراهاي کاذب  ، )تون اسناد و زبان قرارداديزبان طبیعی م(لحاظ زبانی  سازي بهانواع نمایه
 ساختار، سازي پس همارا و اعمال تمهیدات مناسب براي تقلیل دادن آثار این نقیصهدر نمایه

قواعد و ، سازيالمللی نمایهقواعد استاندارد بین، سازيارجاعات مستقیم و غیرمستقیم در نمایه
هاي زبان به ویژگی قابل بازیابی با توجه سازي اسامی خاص و عام موضوعاتضوابط نمایه

  .تهیه و تنظیم یک تزاروس ، فارسی
  

 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 1,100,000 ساعت 14
  اي فوقهاسنادي در صورت احراز پست در بخش هايکارشناس و کاردان در رشتهکارکنان داراي پست * 
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 32 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

  نویسی کتاب و مقالهسازي وچکیدهمرور کامل نمایه :دورهعنوان
  

 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

 9:00 -12:00 دوشنبه 3/10/97  5/9/97 3/9/97 

  
 

 کتابدار، بررس کتاب، کارشناس امور فرهنگی

 
 کلیه پستها

  

  
ـ ی، نمایه ماشـینی و دسـت   انواعر، کلیات و ساختا: نمایه سازي  ي هـا هنمای
 اصطالحنامه شناسی ،سـاختار، ي، ادوار سازي نشریاتنمایهب، انتهاي کتا

ی، شناسی نمایـه و چکیـده نویسـ    اصطالحد، روش استفاده و موارد کاربر
  .یچکیده نویس

  
 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

Con  ایران مرکز آموزشسازمان اسناد و کتابخانه ملی  1,200,000 ساعت 16
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 33 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

 آشنایی با خط سیاق :دورهعنوان
  

 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

 9:00 -12:00 شنبهچهار 11/10/97 7/9/97 6/9/97 
  

 ریزي و بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس و کاردان کارشناس و کاردان برنامه 
 .بررسی اسناد و مدارك

، رئیس اداره شناسایی و گردآوري، رئیس اداره ارزشیابی و امحاء، رئیس اداره مخازن ...معاون  ،...مدیر  
آرشیوي، رئیس اداره هماهنگی امور اسناد، رئیس گروه اسناد پیش آرشیوي، رئیس گروه تنظیم و 

طات رسانی اسناد، رئیس گروه ارتباپردازش اسناد ملی، رئیس گروه مستندسازي، رئیس گروه اطالع
ریزي و بررسی اسناد و مدارك زدایی و مرمت، کارشناس و کاردان برنامهگروه آسیبآرشیوي، رئیس

کشور، کارشناس و کاردان بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس اسناد، کارشناس و کاردان مرمت، 
 .*، کاردان*کارشناس

  

کـاربرد سـیاق در    سیاق در تـاریخ و فرهنـگ ایرانـی،   . 2، )معنی لغوي و اصطالحی(سیاق و سیاقت . 1  
نویسی و درازنویسان در طریقـه  سیاه/ نویسیمفهوم سیاق. 3. متون تاریخی، نثر فارسی و اشعار شاعران

 .6 .خـط سـیاق   هـاي و ویژگـی  هاشاخصه .5 .فایده علم سیاق/ تعریف علمی .4... محاسبه مستوفیان و
-ارقام حساب سیاق نقدي و جنسی چگونه نوشـته مـی  . 7. د هندسیچرایی رجحان ارقام سیاق به اعدا

) مفـردات ( نـوع اول  ارقـام نقـدي   .9. کمترین رقم از ارقام نقدي تا مبلغ صحیح پولی در ایران. 8. شود
ترکیـب آحـاد و   : ارقام سیاق نقـد شـامل   مرکبات نوع دوم؛. 10. آحاد دینار الی الوف الوف تومان: شامل

. طریقه نوشتن ترکیب اعداد صحیح و اعشاري نقدي و جنسـی . 11. قدي با یکدیگرن... عشرات و مآت 
. واحد صحیح وزن دیوانی و تجاري در ایـران . 13. سیاق نقديتمرینات عملی براي یادگیري بهتر . 12
طریقه نوشتن ارقـام مفـردات خـروار    . 15... آحاد من الی آخر : شامل) مفردات(ارقام حساب جنسی  .14

طریقـه  . 17. ترکیب آحاد و عشرات و مآت و الـوف خـروار  . 16). د خروار الی عشرات الوف خرواراز آحا(
. 19. تمرین عملی براي یادگیري بهتر ارقـام جنسـی  . 18. نوشتن ترکیب اعداد صحیح و اعشاري خروار

  .ههایی از اسناد سیاقیبازخوانی نمونه. 20. آشنایی مختصر با برخی اشکال و اصطالحات سیاقیه
  

 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 1,550,000 ساعت 20
  هاي فوقاسنادي در صورت احراز پست در بخش هايکارشناس و کاردان در رشتهکارکنان داراي پست * 
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 34 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

  )آشنایی با بانک مستندات( 2مارك ایران  :دورهعنوان
  

 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامبتتاریخ ث 

 9:00 -12:00 دوشنبه 24/10/97 12/9/97 10/9/97 

  
 

 کتابدار، بررس کتاب، کارشناس امور فرهنگی

 
 کلیه پستها

  

  
تاریخچـه مـارك، تعـاریف و اصـطالحات     . 2مروري بـر مستندسـازي   .1

ایـران،   ساختار فرمت بانک مسـتندات مـارك   .3ردادي مارك، عالئم قرا
آشـنایی بـا    .4، ايومی برچسـب رکوردهـا و فیلـدهاي داده   اطالعات عم
ویرایشـگر مـتن ترکیبـی دو     .5، بانک مستندات )0-9( گانه بلوکهاي ده

  Z 3950  جستجوي .7، پیشرفته جستجوي ساده و .6 جهته
  

 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

Con  نه ملی ایران مرکز آموزشسازمان اسناد و کتابخا 1,600,000 ساعت 22
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 35 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

  SPSSافزار  آشنایی با نرم :دورهعنوان
 )کارکنان بخش آرشیو(                  

  
 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

 9:00 -12:00 چهارشنبه 10/11/97 14/9/97 13/9/97 

  
 

و کاردان کارشناس , ورکش برنامه ریزي و بررسی اسناد و مدارك و کاردان کارشناس
 کشور بررسی اسناد و مداركکارشناس و کمک

 
 کلیه پستها

  

  
 ، SPSSهــا در  کــار بــا داده ، SPSSاصــول اولیــه در  ، SPSSآشــنایی بــا 
آمار توصیفی یک متغیـر بـراي متغیرهـاي کیفـی و     ،  SPSSنمودارها در 

  هاي همبستگی روش ، SPSSهاي میانگین در  آزمون ،کمی 

  
 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

Con  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 1,700,000 ساعت 26
fid
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 36 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

  شناشی التینمرجع :دورهعنوان
  

 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

 9:00 -12:00 دوشنبه 17/10/97  19/9/97 17/9/97 

  
 

 امور فرهنگیکتابدار، بررس کتاب، کارشناس 

 
 کلیه پستها

  

  
مؤسسات معتبر . 2 مغرب زمین اسالمی در -تاریخچه مطالعات ایرانی. 1

هـاي مختلـف   آشنایی با منـابع مرجـع در حـوزه   . 3 هاي یادشدهدر حوزه
) الـف ): آلمـانی و فرانسـوي   انگلیسـی،  هاي لویت زبانوبا ا(شناسی  ایران

معرفــی منــابع ردیــف دوم  .4 ایــران اســالمی) ب یــران قبــل از اســالما
  . ...ها وها و نمایه نامه کتابشناسی

  
 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

Con  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 1,200,000 ساعت 26
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 37 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

 آشنایی با نقشه فرش :دورهعنوان
  

 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

 9:00 -12:00 یکشنبه 16/10/97  25/9/97 21/9/97 

  

ریزي و بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس و کاردان  کارشناس و کاردان برنامه 
 بررسی اسناد و مدارك کشور

رئیس اداره  رئیس اداره شناسایی و امحاء، مدیر، معاون، رئیس اداره شناسایی و گردآوري، 
س اداره پردازش اسناد دیداري و شنیداري، رئیس رسانی اسناد عمومی، رئیمخازن و اطالع

ها و اسناد دیجیتال، رئیس هاي اطالعاتی، رئیس اداره میکروفرماداره ورود اطالعات و بانک
آرشیوي، رئیس اداره حفاظت از منابع اداره هماهنگی امور اسناد، رئیس گروه اسناد پیش

گروه تنظیم و پردازش اسناد ملی،  دیداري و شنیداري، رئیس اداره مخازن آرشیوي، رئیس
رسانی اسناد، رئیس گروه اطالع زدایی و مرمت،رئیس گروه آسیب رئیس گروه مستندسازي،

رسانی منابع دیداري و شنیداري، کارشناس رئیس گروه اطالعرئیس گروه ارتباطات آرشیوي، 
ن بررسی اسناد و ریزي و بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس و کارداو کاردان برنامه

 .*، کاردان*مدارك کشور، کارشناس اسناد، کارشناس
  

  
در  رایـج و نقشـه   طـرح ، اهمیت و نقـش آن ، آشنایی با تاریخچه صنعت فرش

  .کیفی ها از جنبه کمی وساختار نقشه، انواع طرح ها و تفاوت ها، هااستان
  

 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

  مان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزشساز 900,000 ساعت 12

  هاي فوقاسنادي در صورت احراز پست در بخش هايکارشناس و کاردان در رشتهکارکنان داراي پست * 
Con
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 38 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

 ویراستاري در کتابداري :دورهعنوان

  
  
 

 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت

 9:00 -12:00 شنبهسه 25/10/97  27/9/97 26/9/97 

  
 

 کتابدار، بررس کتاب، کارشناس امور فرهنگی

 
 کلیه پستها

  

  
زبان گفتار، زبـان نوشـتار، زبـان معیـار، ویـرایش، لـزوم ویـرایش، آداب        

سـازي، ویـرایش علمـی کتـاب و      ویراستاري، مراحل ویرایش، روند آماده
ـ  هاي مجله ه در کتابداري، ویرایش کتابهاي تألیفی کتابداري، ویرایش مقال

عرصه کتابداري، ویرایش در بازنویسی اسناد کتابداري و چـاپ مجموعـه   
ها، ویرایش ادبی، ویرایش فنی، ویرایش  اسناد کتابداري، ویرایش مصاحبه

  .محتوایی

  
 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

Con  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 1,200,000 ساعت 16
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 39 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

  آرشیو در علوم اداري و قضایی و اقتصادي، :دورهعنوان
  سیاسی و فرهنگی                       

  
 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

 9:00 -12:00 شنبهسه 2/11/97  4/10/97 1/10/97 

  

و کاردان ریزي و بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس  برنامهو کاردان کارشناس  
 ی اسناد و مدارك کشوربررس

رسانی واطالعوگردآوري، رئیس اداره ارزشیابی وامحاء، رئیس اداره مخازنرئیس اداره شناسایی 
آرشیوي، رئیس اداره اسناد عمومی، رئیس اداره هماهنگی امور اسناد، رئیس گروه اسناد پیش
هاي اطالعاتی، رئیس پردازش اسناد دیداري و شنیداري، رئیس اداره ورود اطالعات و بانک

اداره میکروفرمها و اسناد دیجیتال، رئیس اداره حفاظت از منابع دیداري و شنیداري، رئیس 
اداره مخازن آرشیوي، رئیس اداره هماهنگی امور اسناد، رئیس گروه اسناد پیش آرشیوي، 

یی و زدارئیس گروه تنظیم و پردازش اسناد ملی، رئیس گروه مستندسازي، رئیس گروه آسیب
رسانی منابع دیداري و شنیداري، رسانی اسناد، رئیس گروه اطالعمرمت، رئیس گروه اطالع

ریزي و بررسی اسناد و مدارك کشور، گروه ارتباطات آرشیوي، کارشناس وکاردان برنامهرئیس
 .*، کاردان*کارشناس و کاردان بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس اسناد، کارشناس

  

قوانین  ، تعاریف و مفاهیم آرشیو ، دنیا ه آرشیو در ایران و برخی از کشورهايریخچتا  
تعاریف علوم اداري و قضایی و اقتصادي و سیاسی و  آشنایی با مفاهیم و ، آرشیوي
  .اداري و قضایی و اقتصادي و سیاسی و فرهنگی جایگاه اسناد در علوم ، فرهنگی

  

 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 1,100,000 ساعت 14

  هاي فوقهاي اسنادي در صورت احراز پست در بخشکارکنان داراي پست کارشناس در رشته* 
Con
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 40 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

  سازي اسناد نسخ خطینویسی و نمایهآشنایی با چکیده :دوره عنوان
  

- تاریخ ثبت 
 نام

تاریخ  تاریخ شروع
  خاتمه

 تساع  روز

 9:00 -12:00 دوشنبه 8/11/97 10/10/97 5/10/97 

  
و کاردان و کمک کارشناس , کشور ریزي و بررسی اسناد و مداركبرنامهو کاردان کارشناس  

 کشور بررسی اسناد و مداركکارشناس 

نویسی فهرست(، کارشناس کتابداري )هاي خطیرسانی کتاباطالع(کارشناس کتابداري و کتابدار  
، کارشناس )هاي چاپ سنگی و نادرنویسی کتابفهرست(، کارشناس کتابداري )خطی نسخ

هاي چاپ آوري کتابفرهم(، کارشناس کتابداري و کتابدار )آوري منابع خطیفراهم(کتابداري 
، کارشناس کتابداري و کتابدار )هماهنگی منابع خطی و نادر(، کارشناس کتابداري )سنگی و ادر

، )ریزي چاپ سنگی و نادربرنامه(، کارشناس کتابداري و کتابدار )بررسی منابع خطیریزي و برنامه(
 .کارشناس اسناد، کارشناس

  

سـازي و  استدالل ضرورت نمایـه . 2. نویسی اسنادسازي اسناد، چکیدهتعاریف نمایه. 1  
ازي  سـ تفـاوت نمایـه  . 4. انواع نمایه و کاربرد هر یـک از آنهـا  . 3. نویسی اسنادچکیده
. 6. انواع چکیده وجوه اشتراك و افتـراق آنهـا  . 5 .نویسی اسناد با انواع دیگر آنچکیده

  .آشنایی با اصطالحنامه اسناد

  
 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

Con  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 1,200,000 ساعت 16
fid

en
tia

l



 41 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

  اي آرشیوياخالق حرفه :دوره عنوان
  

 ساعت  روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

 9:00 -12:00 شنبه 29/10/97  15/10/97 12/10/97 

 
کارشناس، ریزي و بررسی اسناد و مدارك کشور،  کارشناس و کاردان برنامه 

 .کارشناس بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس آزمایشگاهکاردان و کمک

 
 کلیه پستها

  

  
علم اخالق و مفاهیم رایج اخالقی، وظایف آرشیویست وارزشهاي اخالقی 
و اجتماعی این حرفه، مقررات  عام وجاري در آرشیوها، نیازهاي بنیادي و 

تاثیر رعایت اصول سی به اسناد، حقوق کاربران، آزادي اطالعات، دستر
  اخالقی بر رفتار پژوهشگران مراجعه کننده به آرشیو

  
 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

Con  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 800,000 ساعت 10
fid

en
tia

l



 42 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

  آشنایی با صحافی و مرمت جلدها :دورهعنوان
  

 ساعت روز  خاتمهتاریخ  تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

 9:00 -12:00 شنبهسه 16/11/97  18/10/97 17/10/97 

  
 .کتابدار، بررس کتاب، کارشناس امور فرهنگی 

-رسانی مخطوطات و کتاب، کارشناس اطالع...هاي خطی و کارشناس کتاب 
هاي نادر، کارشناس مخطوطات و کتاب رسانیر اطالعاهاي نادر، کتابد

مرمت، کارشناس مخزن  رای، کارشناس مرمت، کتابدنویسی نسخ خطفهرست
 .، متصدي خدمات مخزن...

  

  
جلدسازي، آشنایی با انواع جلدها، ابعاد و اشکال جلدها، مکاتب  تاریخچه

سازي جلدها، آشنایی با ابزار صحافی و جلدسازي، جلدسازي در ایران، آماده
  .آشنایی با صحافی و مرمت سنتی جلدها

  
 محل برگزاري هریه دورهش مدت دوره 

Con  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 1,200,000 ساعت 16
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 43 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

  مفاهیم، ساختار و معرفی استانداردهاي :دورهعنوان
 کتابخانه و آرشیو دیجیتالی            

  
 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

 9:00 -12:00 شنبهیک 21/11/97 23/10/97 19/10/97 

  
 

 کتابدار، بررس کتاب، کارشناس امور فرهنگی

 
 کلیه پستها

  

مراحل تدوین استاندارد در ایزو و سازمان ملی  -مفاهیم پایه استاندارد و استانداردسازي  
معرفی استانداردهاي کتابخانه  -المللی و ملی استاندارد هاي بین معرفی سازمان -استاندارد
 - سازي هاي ذخیره سازي منابع آنالوگ استانداردهاي فرمت ستانداردهاي رقمیا -دیجیتالی

کور،  هاي توصیفی شامل دابلین فراداه -METSاستاندارد : هاي شامل استانداردهاي فرداده
EAD ,EAD moDS - هاي نظیر  فراداده: هاي مدیریتی شامل فردادهMIX ،...-  هاي  فرداده

 -  PREMISهاي حفاظت نظیر  فرداده - ODRL, METSRIGHTSحقوقی نظیر 
 -  PHM/OAI, SRW/SRU,Z39.5استانداردهاي جستجو و بازیابی و تبادل اطالعات نظیر 

  .DOLشناسگرهاي دائمی نظیر 
  

 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

Con  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 1,200,000 ساعت 16
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 44 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

  با اصول و الزامات ایمنی در آزمایشگاهآشنایی  :دورهعنوان
  

 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

  یکشنبه 2/11/97  30/10/97 26/10/97 
 شنبهسه

12:00- 9:00 

  

ریزي و بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس و  برنامهو کاردان کارشناس  
 .ور، کارشناس آزمایشگاهکاردان و کمک کارشناس بررسی اسناد و مدارك کش

کارشناس و کاردان و کمک کارشناس مرمت؛ کارشناس و کاردان و کمک  
  .شناسی و کارشناس آزمایشگاهکارشناس ضدعفونی؛ کارشناس آسیب

 
  

  
هـاي بیولـوژي و شـیمی،    آشنایی با اصول ایمنی شخصی در محیط آزمایشـگاه 

هـا و  ریقـۀ اسـتفاده از پوشـش   طریقۀ استفاده از هودهاي المینار و شیمیایی، ط
شـور بـه   هـاي اضـطراري و چشـم   هاي محافظ، طریقۀ استفاده از دوشماسک

ها و ترکیبات شیمیایی مـورد اسـتفاده   هنگام نیاز، آشنایی با عالئم ایمنی حالل
  .در آزمایشگاه

  

 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

Con  ایران مرکز آموزشسازمان اسناد و کتابخانه ملی  650,000 ساعت 8
fid

en
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l



 45 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

  هاي علمیهاي نگارش و انتشار مقالهآشنایی با شیوه :دورهعنوان
  

 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

  یکشنبه 9/11/97  7/11/97 13/11/97 
 شنبهسه

12:00- 9:00 

  
 کتابدار، بررس کتاب، کارشناس امور فرهنگی 

 هاکلیه پست 

  

 -هاي علمی، ساختار مقاله علمیبا فرایند پژوهش، انواع مقالهآشنایی   
پژوهشی، فنون استخراج مقاله از پژوهش، نحوه تدوین محتواي مقاله، نحوه 

پژوهشی از سایر  -ت مقاله علمیواستفاده از آثار دیگران در پژوهش، تفا
 نویسی علمی وهاي یک مقاله علمی قابل قبول، اصول چکیدهمقاالت، ویژگی

هاي یافتن مجالت انواع چکیده، معیارهاي انتخاب مجله براي انتشار، شیوه
  .هاي علمیمعتبر براي ارسال مقاله و اصول مکاتبه با مجله

  
 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

Con  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 650,000 ساعت 8
fid

en
tia

l



 46 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

  رمت پوستهاي بازسازي و مروش :دورهعنوان
  

 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

  دوشنبه 17/11/97  15/11/97 13/11/97 
 چهارشنبه

12:00- 9:00 

  

ریزي و بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس و کاردان و  برنامهو کاردان کارشناس  
 .کمک کارشناس بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس آزمایشگاه

زدایی و مرمت، ك ارشناس و کاردان آسیب رئیس اداره مخازن آرشیوي، رئیس گروه 
کارشناس ریزي و بررس اسناد و مدارك کشور، کارشناس، کاردان و کمکبرنامه

کارشناس مرمت، بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس و کاردان و کمک
فیلم، کارشناس چاپ کارشناس ضدعفونی، کارشناس میکروکارشناس، کاردان و کمک

 .*و کاردان *برداري، کارشناس اسناد، کارشناسو عکس
  

ساختار میکروسکوپی پوست، عمل آوردن  تاریخچه، انواع پوست، ویژگیهاي فیزیکی و  
دباغی شده با مواد گیاهی، چرم  چرم(عملیات نرم کردن، دباغی پوست  -پوست

رطوبت، (رسان به پوست  بعوامل مخرب و آسی - )دباغی شده با نمکهاي معدنی
دما، آالینده ها،  قارچها و ارائه قارچ کشهاي مناسب جهت رفع آلودگی از پوست،
نحوه حفاظت اشیا  -)حشرات، ارائه حشره کشهاي مناسب جهت رفع آلودگی از پوست

 -بازسازي پوست هاي مرمت ووشر - پوستی و ارائه شرایط مناسب نگهداري پوست
  )رطوبت خاصیت قلیایی کاغذ پوست، حساسیت،(اغذ پوست طرز تهیه و خصوصیات ک

  

 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 550,000 ساعت 8

  هاي فوقهاي اسنادي در صورت احراز پست در بخشدر رشته و کاردان کارکنان داراي پست کارشناس* 
Con

fid
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 47 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

  با معرفی و نقد کتاب آشنایی :دورهعنوان
  

 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

  یکشنبه 23/11/97  21/11/97 18/11/97 
 شنبهسه

12:00- 9:00 

  
 

 کتابدار، بررس کتاب، کارشناس امور فرهنگی

 
 کلیه پستها

  

  
. 3. هاي ارزیابی کتابهشیو. 2. گزارش نقد و هاي معرفی،تفاوت. 1

  .هاي نقد کتابمعیار
  

  
 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

Con  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 650,000 ساعت 8
fid

en
tia

l



 48 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

  ها و اصطالحاتکارگاه استانداردسازي واژه :دورهعنوان
 حقوقی اسناد ملی                    

  
 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

  شنبه 29/11/97 27/11/97 25/11/97 
 شنبهدو

12:00- 9:00 

  

کارشناس و کاردان برنامه ریزي و بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس و کاردان  
 بررسی اسناد و مدارك کشور

، رئیس اداره شناسایی و گردآوري، رئیس اداره ارزشیابی و امحاء، رئیس ... ، معاون... مدیر 
رسانی اسناد عمومی، رئیس اداره پردازش اسناد دیداري و شنیداري، و اطالع اداره مخازن

رئیس اداره ورود اطالعات و بانکهاي اطالعاتی، رئیس اداره میکروفرمها و اسناد دیجیتال، 
رئیس اداره حفاظت از منابع دیداري و شنیداري، رئیس اداره مخازن آرشیوي، رئیس اداره 

تنظیم و پردازش اسناد ملی، گروهآرشیوي، رئیسگروه اسنادپیشاموراسناد، رئیسهماهنگی
رسانی اسناد، زدایی و مرمت، رئیس گروه اطالعرئیس گروه مستندسازي، رئیس گروه آسیب

رسانی منابع دیداري و شنیداري، رئیس گروه ارتباطات آرشیوي، کارشناس رئیس گروه اطالع
مدارك کشور، کارشناس و کاردان بررسی اسناد و  ریزي و  بررسی اسناد وو کاردان برنامه

 .*، کاردان*مدارك کشور، کارشناس اسناد، کارشناس
  

: المللی عمومی حقوق بین. 4حقوق خصوصی . 3حقوق عمومی . 2تاریخچه حقوق . 1  
المللـی   حقـوق بـین  . 5المللی و حقوق دریاهـا   الملل، معاهدات، تعهدات بین روابط بین
توضـیحات  . 6هـا   انین، تابعیت، اموال شخصیه و تعارض دادگـاه تعارض قو: خصوصی

  .هاي پیشنهادي افزودنی به بانک اطالعات اسنادي پیرامون نمایه
  

 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 550,000 ساعت 6
  هاي فوقهاي اسنادي در صورت احراز پست در بخشهدر رشت و کاردان کارکنان داراي پست کارشناس* 
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 49 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

  آشنایی با منابع موسیقی :دورهعنوان
  

 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

  شنبهسه 5/12/97  30/11/97 29/11/97 
 یکشنبه

12:00- 9:00 

  
 

 کتابدار، بررس کتاب، کارشناس امور فرهنگی

 
، )التین -عربی -نویسی منابع غیرکتابی فارسیتفهرس(کارشناس کتابداري 

، کارشناس )التین -عربی -نویسی منابع غیرکتابی فارسیفهرست(کتابدار 
 ،)التین -عربی -نویسی منابع غیرکتابی فارسیفهرست(

  

  
پـاپ، کالسـیک، سـنتی ایرانـی،     (هـاي موسـیقی    آشنایی با انـواع و سـبک  

آشنایی -بندي آنها انواع سازها و طبقه کلیات آشنایی با -...)الکترونیکی و 
  ...هاي موسیقی و  ها و نت ها و ردیف با اصول کلی دستگاهها، گوشه

  
 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

Con  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 650,000 ساعت 8
fid

en
tia
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 50 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

  هاي پژوهشی درکارگاه تخصصی روش :دورهعنوان
 بندي اسناد         طبقه                  

  
 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

شنبه دو 8/12/97 6/12/97 4/12/97 
 شنبهچهار

12:00- 9:00 

  

کارشناس و کاردان برنامه ریزي و بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس و کاردان  
 بررسی اسناد و مدارك کشور

، رئیس اداره شناسایی و گردآوري، رئیس اداره ارزشیابی و امحاء، رئیس . ..، معاون... مدیر 
رسانی اسناد عمومی، رئیس اداره پردازش اسناد دیداري و شنیداري، اداره مخازن و اطالع

رئیس اداره ورود اطالعات و بانکهاي اطالعاتی، رئیس اداره میکروفرمها و اسناد 
ع دیداري و شنیداري، رئیس اداره مخازن آرشیوي، دیجیتال، رئیس اداره حفاظت از مناب

تنظیم و گروهآرشیوي، رئیسگروه اسنادپیشاموراسناد، رئیسرئیس اداره هماهنگی
زدایی و مرمت، رئیس پردازش اسناد ملی، رئیس گروه مستندسازي، رئیس گروه آسیب

یداري، رئیس گروه رسانی منابع دیداري و شنرسانی اسناد، رئیس گروه اطالعگروه اطالع
ریزي و  بررسی اسناد و مدارك کشور، ارتباطات آرشیوي، کارشناس و کاردان برنامه

 .*، کاردان*کارشناس و کاردان بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس اسناد، کارشناس
  

  
بنـدي   هاي آن در طبقه پژوهش و روش د، بندي اسنا کاربرد نگرش پژوهشی در طبقه

  .کاربردي اي کوتاه از پژوهش خچهتاری، اسناد
  

 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 550,000 ساعت 6
  هاي فوقهاي اسنادي در صورت احراز پست در بخشدر رشته و کاردان کارکنان داراي پست کارشناس* 
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 51 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

  هادر کتابخانه مدیریت خدمات مرجع مجازي :دوره عنوان
  

 ساعت  روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

  یکشنبه 14/12/97 12/12/97 11/12/97 
 شنبهسه

12:00- 9:00 

  
 

 کتابدار، بررس کتاب، کارشناس امور فرهنگی

 
 کلیه پستها

  

هـاي خـدمات مرجـع     آشـنایی بـا انـواع مـدل     -)اصطالحات، تاریخچه(مقدمه   
مـدیریت خـدمات    -سازي خدمات مرجع مجـازي در کتابخانـه   ادهپی  -مجازي

ازي و نگهداري دانآشنایی با استانداردهاي راه... (ها و  مرجع مجازي در کتابخانه
تعیین  -خدمات مرجع مجازي، آشنایی با معیارهاي کیفی خدمات مرجع مجازي

در  ، وضعیت خدمات مرجع مجـازي )کارمندگزینی، آموزش، بازاریابی -مشیخط
افـزار جـامع مرجـع مجـازي     رسانی ایران، معرفی نرمها و مراکز اطالعکتابخانه

  .هاي مرجع مجازينامه پاسخگویی به پرسشکتابخانه ملی، شیوه
  

شهریه  مدت دوره 
 دوره

 محل برگزاري

Con  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 550,000 ساعت 6
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 52 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

 بندي اطالعاتدسته کارگاه تخصصی :دورهعنوان
  

 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

شنبه دو 15/12/97 13/12/97 12/12/97 
 شنبههارچ

12:00- 9:00 

  

کارشناس و کاردان برنامه ریزي و بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس و کاردان  
 بررسی اسناد و مدارك کشور

اداره شناسایی و گردآوري، رئیس اداره ارزشیابی و امحاء،  ، رئیس... ، معاون... مدیر 
رسانی اسناد عمومی، رئیس اداره پردازش اسناد دیداري و رئیس اداره مخازن و اطالع

شنیداري، رئیس اداره ورود اطالعات و بانکهاي اطالعاتی، رئیس اداره میکروفرمها و 
و شنیداري، رئیس اداره مخازن  اسناد دیجیتال، رئیس اداره حفاظت از منابع دیداري

-گروهآرشیوي، رئیسگروه اسنادپیشاموراسناد، رئیسآرشیوي، رئیس اداره هماهنگی
زدایی و تنظیم و پردازش اسناد ملی، رئیس گروه مستندسازي، رئیس گروه آسیب

رسانی منابع دیداري و رسانی اسناد، رئیس گروه اطالعمرمت، رئیس گروه اطالع
ریزي و  بررسی ئیس گروه ارتباطات آرشیوي، کارشناس و کاردان برنامهشنیداري، ر

اسناد و مدارك کشور، کارشناس و کاردان بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس 
 .*، کاردان*اسناد، کارشناس

  

  
بندي اطالعـات، چگونـه   هاي دستهگویند؟ روشاطالع چیست و اطالعات به چه می

  .سازي الزامی استتوان بومی ساخت؟ بومیدي را میبنهاي مطلوب دستهروش

  

 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 550,000 ساعت 6
Con

fid
en

tia
l



 53 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

  کارگاه تخصصی شناسایی و ارزیابی منابع جغرافیایی :دوره عنوان
  

 ساعت  روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

  یکشنبه 21/12/97 19/12/97 18/12/97 
 شنبهسه

12:00- 9:00 

  
 

 کتابدار، بررس کتاب، کارشناس امور فرهنگی

 -عربی -نویسی منابع غیرکتابی فارسیفهرست(کارشناس کتابداري و کتابدار  
 ).التین -عربی -نویسی منابع غیرکتابی فارسیفهرست(، کارشناس )التین

  

  
وجوه اشتراك و  -خصوصیات -کاربردها -)استانداردها(ي بندتقسیم انواع

ــراق ــابع گرافیکــی -افت ــنیداري -من ــابع ش ــویی -من ــابع دی ــابع  -من من
منابع سه  -منابع جغرافیایی -منابع چاپی -منابع الکترونیکی -پروژکتوري

عدي منابع چند رسانه اي و ب. ...  

  
 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

Con  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 550,000 ساعت 6
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 54 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

 Classification  کارگاه آشنایی با :دورهعنوان

  
 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

شنبه دو 22/12/97 20/12/97 19/12/97 
 شنبهچهار

12:00- 8:00 

  
 

 کتابدار، بررس کتاب، کارشناس امور فرهنگی

 
 ستهاکلیه پ

  

  
هـاي مختلـف   ، آموزش استفاده از بخش Classification Webمعرفی 

Classification Web کار عملی باب ،Classification Web 

  
 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

Con  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 300,000 ساعت 4
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 55 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

 سازي نوینههاي نمایکارگاه تخصصی روش :دورهعنوان
  

 ساعت روز  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نامتاریخ ثبت 

نبه ش 27/12/97 25/12/97 22/12/97 
 شنبهدو

12:00- 9:00 

  

کارشناس برنامه ریزي و بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس و کاردان بررسی  
 اسناد و مدارك کشور

دآوري، رئیس اداره ارزشیابی و امحاء، رئیس ، رئیس اداره شناسایی و گر... ، معاون... مدیر 
رسانی اسناد عمومی، رئیس اداره پردازش اسناد دیداري و شنیداري، اداره مخازن و اطالع

رئیس اداره ورود اطالعات و بانکهاي اطالعاتی، رئیس اداره میکروفرمها و اسناد 
اره مخازن آرشیوي، دیجیتال، رئیس اداره حفاظت از منابع دیداري و شنیداري، رئیس اد

تنظیم و گروهآرشیوي، رئیسگروه اسنادپیشاموراسناد، رئیسرئیس اداره هماهنگی
زدایی و مرمت، رئیس پردازش اسناد ملی، رئیس گروه مستندسازي، رئیس گروه آسیب

رسانی منابع دیداري و شنیداري، رئیس گروه رسانی اسناد، رئیس گروه اطالعگروه اطالع
مدارك کشور، کارشناس بررسی بررسی اسناد وریزي وبرنامهکارشناس  رشیوي،ارتباطات آ

 .*اسناد و مدارك کشور، کارشناس اسناد، کارشناس

  

-نمایـه  ، سـازي چیسـت؟  هدف از نمایـه ، چیست؟ سازوظیفه نمایه، سازيفنون نمایه  
چه چیـز  ، ل نمایهشک،  Index Entries هاي نمایهمدخل، ها و واژگانسازي زبان
  سازد؟چه کسی نمایه می، سازيمنابع مناسب براي نمایه، کنیم؟ را نمایه

  

 محل برگزاري شهریه دوره مدت دوره 

  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز آموزش 550,000 ساعت 6
  ي فوقهاهاي اسنادي در صورت احراز پست در بخشدر رشته کارکنان داراي پست کارشناس* 
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 دومبخش 

 الکترونیکیآموزش 
  
  
  
            Con

fid
en

tia
l



 57 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

  حفاظت و نگهداري مواد کتابخانه و آرشیو :دورهعنوان
  

 مدت دوره  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نیمسال 

   اول 
 ساعت 32

     دوم 

  

 
 کتابدار، بررس کتاب، کارشناس امور فرهنگی

 
 پستهاکلیه 

  
  

 مـروري بـر مسـئله حفاظـت،    . 2 نگهـداري  هاي تـاریخی و فلسـفی حفاظـت و    جنبه. 1
دشـمنان مـواد کتابخانـه و    . 4 از مواد حفاظت پیشگیرانه یا مراقبت. 3 نگهداري و مرمت

مسـائل و راه   :کاغذ .6 عوامل محیطی بر نگهداري تأثیر. 5 هاي مقابله با آنها آرشیو و راه
مراقبـت  . 9 مرافبت و حفاظت از مواد عکاسی. 8 کاغذي و حفاظت آثارمراقبت . 7 ها حل

. 11 ریـزي بـراي مقابلـه بـا سـوانح      برنامـه . 10 تصـویري  و حفاظت از نوارهاي صوتی و
  .بازدید. 13 مدیریت حفاظت و نگهداري. 12 دیجیتال حفاظت و نگهداري منابع

  
 محل برگزاري نحوه اجرا شهریه دوره 

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران  الکترونیکی لریا 1,950,000
  اداره کل پژوهش و آموزش
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  ايآوري منابع کتابخانهفراهم :دورهعنوان
  

 مدت دوره  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نیمسال 

   اول 
 ساعت 20

     دوم 

  

 
 فرهنگی کتابدار، بررس کتاب، کارشناس امور

 
 کلیه پستها

  

  
هـا، سیاسـتگذاري   اعتباري واژگان برحسـب کـاربرد، اهـداف کتابخانـه    تعریف 
هـا و مراحـل انتخـاب    آوري منابع، اصول کلی فراهم آمدن منـابع، روش فراهم

هاي پیگیري، دریافت منـابع سـفارش   منابع، سفارش منابع انتخاب شده و شیوه
آوري نـوین در تهیـه و سـفارش    استفاده از فـن ده و انجام راحل اداري و مالی، 

  .منابع
  

 محل برگزاري  نحوه اجرا شهریه دوره 

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران  الکترونیکی ریال 1,550,000
Con  اداره کل پژوهش و آموزش
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  1نویسی پیشرفته  فهرست :دورهعنوان
  

 مدت دوره  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نیمسال 

   اول 
 ساعت 32

     دوم 
  

 
 کتابدار، بررس کتاب، کارشناس امور فرهنگی

 
 کلیه پستها

  

تعریف کتاب و شـناخت اجـزاء   . 3 هرستنویسیف تاریخچه. 2ف فهرستنویسی اهداتعریف و . 1  
رگـه فهرستنویسـی   ب. 5 ملـی و طریقـه جسـتجو در آن    افـزار کتابخانـه   آشنایی با نـرم . 4 آن

تاریخچه قواعـد فهرستنویسـی انگلـوآمریکن و معرفـی     . 6) تحلیلی -فهرستنویسی توصیفی(
معرفـی فهرسـت مسـتند مشـاهیر و طـرز      . 7) فـزوده ا هاي تعیین سرشناسه و شناسه(قوانین 

معرفی سایر مراجع مورد اسـتفاده در تعیـین سرشناسـه و    . 8 مستند تهیه برگه -استفاده از آن
و تصـمیمات   ISBD فهرستنویسـی توصـیفی بـا اسـتفاده از قواعـد     . 9 افـزوده  هـاي  سهشنا

هاي یک جلدي و  شامل کتاب) التین -فارسی(تهیه انواع فهرستبرگه . 10 ایران کتابخانه ملی
هـاي مختلـف    آشنایی با سـایت . 11 هاي مختلف و آثار ترجمه به فارسی ویرایش چند جلدي،
  .او کتابخانه ملی کاناد(Bn B)  زه بریتانیامو کنگره،:اي مثل کتابخانه

  

 محل برگزاري  نحوه اجرا شهریه دوره 

Con  وآموزشکل پژوهشسازمان اسنادوکتابخانه ملی ایران اداره الکترونیکی ریال 1,950,000
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  2نویسی پیشرفته  فهرست :دورهعنوان
  1نویسی پیشرفته  فهرست :نیاز پیش

  
 مدت دوره  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نیمسال 

   اول
 ساعت 32

     دوم
  

 
 کتابدار، بررس کتاب، کارشناس امور فرهنگی

نویسی فهرست(، کارشناس کتابداري وکتابدار فیپا ...)نویسی کتب فهرست(کارشناس کتابداري وکتابدار  
، کارشناس کتابداري و کتابدار )شابکا(، کارشناس کتابداري )شاپا(، کارشناس کتابداري )پیش از انتشار

، کارشناس کتابداري )نویسی نسخ خطیفهرست(، کارشناس کتابداري )نویسی منابع غیرکتابیفهرست(
، کارشناس )ثبت آثار(، کارشناس کتابداري و کتابدار )هاي چاپ سنگی و نادرنویسی کتابفهرست(

، کارشناس ...)رسانی مخازن اطالع(، کارشناس کتابداري و کتابدار ...)ستندسازي م(کتابداري و کتابدار 
مخازن منابع (، کارشناس کتابداري و کتابدار )شناسیاسالم -شناسیمخازن ایران(کتابداري و کتابدار 

- مخازن کتاب(، کارشناس کتابداري و کتابدار )هاي خطیمخازن کتاب(، کارشناس کتابداري )غرکتابی
، کارشناس کتابداري و کتابدار )مخازن پیایندها(، کارشناس کتابداري و کتابدار )هاي چاپ سنگی و نادر

  .، کارشناس....)پیایندهاي (
  

، )فارسی و انگلیسی(فهرستنویسی توصیفی تکمیلی و موارد خاص  ،1مروري بر مباحث سازماندهی  
 فهرستنویسی پیش از، براي کتابهاي فارسیآمریکن و تصمیمات کتابخانه ملی - انگلو قواعد خاص

تعریف، هدف، ( هاي موضوعیسرعنوان، ناشران انتشار و نقش کتابخانه ملی بروضعیت نشر کتاب و
عرفی سرعنوان ، مو جهان هاي موضوعی در ایرانآشنایی با فهرستهاي متداول سرعنوان، )مشخصات

و تقسیمات  هاو انواع ارجاع) موضوع دروش اسفاده ،تهیه مستن(موضوعی فارسی آخرین ویرایش 
نویسی توصیفی تآشنایی با فهرس، )سنتی و ماشینی( ايهاي کتابخانهآشنایی با انواع فهرست، فرعی

 انواع آن و اصول ساده فهرستنویسی این مواد مواد غیرکتابی،، )غیره ها وفصلنامه- هاسالنامه(پیایندها 
  .ملی هرستنویسی این مواد در کتابخانهفبا تأکید بر  )ديبنرده تحلیلی، فهرستنویسی توصیفی،(

  

 محل برگزاري  نحوه اجرا شهریه دوره 
  وآموزشکل پژوهشسازمان اسنادوکتابخانه ملی ایران اداره الکترونیکی ریال 1,950,000
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  نویسی مواد و منابع غیرکتابیفهرست :دورهعنوان
  

 مدت دوره  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نیمسال 

   اول
 ساعت 32

     دوم
  

 
 کتابدار، بررس کتاب، کارشناس امور فرهنگی

کارشناس کتابداري وکتابدار  ،...)نویسی کتب فهرست(کارشناس کتابداري وکتابدار  
نویسی فهرست(، کارشناس کتابداري و کتابدار )نویسی پیش از انتشارفهرست(فیپا 

 * .ها، کارشناس، کارشناس کتابداري در استان)منابع غیرکتابی
  

فهرستنویسی  .2) چاپیغیرانواع مواد و  چاپیغیرتعریف مواد ، تعریف مواد چاپی( تاریخچه  
 کتابخانه ملی و سازمان میراث فرهنگی، سازمان صدا و سیما( ایران ابی درکت غیر  مواد
منابع  طریقه جستجو در .4 معرفی قوانین آنگلوامریکن مربوط به مواد غیرکتابی .3) ایران

. 7 وجه تسمیه. 6 تجزیه و تحلیل برگه هاي فهرستنویسی مواد غیرکتابی. 5...) و سایتها (
فهرستنویسی . 9 ها نامه چکیده نویسی براي پایان. 8 نامه هافهرستنویسی توصیفی پایان 

. 10 صـفحه، حلقـه و غیـره    توصیفی انواع مواد شنیداري شامل نـوار، کـارتریج، کاسـت،   
بازتکثیر، پوستر، تمبر، کـارت   فهرستنویسی توصیفی مواد غیرکتابی شامل نقاشی، نقاشی

فهرستنویسی توصـیفی مـواد دیـداري    . 11 گرافیکی، نقشه، کره ها، مواد پستال، دعوتنامه
فهرستنویسی توصـیفی  . 12 موارد فشرده، ترانس پرنسی، سایر شامل فیلم، ویدئو، دیسک

معرفـی  ، سـازي  نمایـه ( مواد غیرکتابی تحلیلی براي انواع فهرستنویسی. 13 اي چند رسانه
  ).زیابیشماره باو  نویسی سازي و چکیده نمایه، نویسی چکیدهي، ساز منابع براي نمایه

  

 محل برگزاري نحوه اجرا شهریه دوره 
  وآموزشکل پژوهشسازمان اسنادوکتابخانه ملی ایران اداره الکترونیکی ریال 1,950,000
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  شناسی فارسیمرجع :دورهعنوان
  

 مدت دوره  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نیمسال 

   اول
 ساعت 32

     دوم
  

 
 ، کارشناس امور فرهنگیکتابدار، بررس کتاب

 
 کلیه پستها

  

  
ف دوم یرد معرفی منابع، ...)وها نامه هاو واژه دایرةالمعارف(یف اولدمنابع ر معرفی

ادبیـات  ) کالسیک و معاصر(ادبیات فارسی ، ... )و  ها نامه چکیده ها، کتابشناسی(
ـ ات آشنایی با نشری، نقد ادبی ها، سایر زبان هاي اروپایی، زبان آشـنایی بـا   ی، ادب

صـورت کـار    بهبررسی منابع فوق ف، منابع مرجع تخصصی در موضوعات مختل
  .لیعم

  
 محل برگزاري  نحوه اجرا شهریه دوره 

اد و کتابخانه ملی ایران سازمان اسن الکترونیکی ریال 1,950,000
Con  اداره کل پژوهش و آموزش
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  منابع مرجع الکترونیکی :دورهعنوان
  

 مدت دوره  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نیمسال 

   اول
 ساعت 32

     دوم
  

 
 کتابدار، بررس کتاب، کارشناس امور فرهنگی

 
 کلیه پستها

  

منابع مرجع الکترونیکی، تفاوت منابع چاپی و الکترونیکـی، انـواع منـابع     تعریف  
، ODLISهاي الکترونیکی نظیر نامهها، معرفی واژهنامهمرجع الکترونیکی، واژه

ــارف ــارف دایرةالمع ــی دایرةالمع ــا، معرف ــر  ه ــی نظی ــاي الکترونیک  Theه
Wikipediaها، راهنماها، کتابشناسی.  

  
 محل برگزاري  اجرانحوه  شهریه دوره 

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران  الکترونیکی ریال 1,950,000
  اداره کل پژوهش و آموزش
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  )شیوه برخورد با مراجعان(مصاحبه مرجع  :دورهعنوان
  

 مدت دوره  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نیمسال 

   اول
 ساعت 32

     دوم

  
 

 کتابدار، بررس کتاب

 
 کلیه پستها

  

، ضـرورت خـدمات مرجـع   ، مرجـع  مفهوم و فلسفه کار، تاریخچه خدمات مرجع  
، هـاي ارتبـاطی  مدل( مفاهیم ارتباط مسائل و، ماهیت خدمات مرجع و انواع آن

هـاي شـناخت نیازهـاي اطالعـاتی     روش، )غیرکالمـی  ارتبـاط ، ارتباط کالمـی 
تجزیـه و تحلیـل   ، )هـاي غیرکالمـی  مهـارت ، کالمـی  يهـا مهارت( مخاطبین
انواع ، یابیهاي جستجوي اطالعات و مدركشیوه، ها و روند پاسخگوییپرسش
، )ارتباط بین کتابدار مرجع و مـراجعین  ندمصاحبه، رو(، گفتگوي مرجع، مصاحبه
  .هاي کتابدار مرجع، ارزشیابی خدمات مرجعویژگی

  
 برگزاريمحل   نحوه اجرا شهریه دوره 

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران  الکترونیکی ریال 1,950,000
  اداره کل پژوهش و آموزش
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  اسناد الکترونیکی :دورهعنوان
  

 مدت دوره  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نیمسال 

   اول
 ساعت 20

     دوم
  

کاردان برنامه ریزي و بررسی اسناد و , کشور بررسی اسناد و مدارك ي وکارشناس برنامه ریز 
 کاردان بررسی اسناد و مدارك کشور, کشور کارشناس بررسی اسناد و مدارك, مدارك کشور

 .کارشناس بررسی اسناد و مدارك کشورو کمک
، رئیس اداره شناسایی و گردآوري، رئیس اداره ارزشیابی و امحاء، رئیس اداره مخازن ...، معاون...مدیر 

عمومی، رئیس اداره پردازش اسناد دیداري وشنیداري، رئیس اداره ورود اطالعات  رسانی اسنادواطالع
-اداره حفاظت ازمنابع دیدارياداره میکروفرمهاواسناد دیجیتال، رئیسوبانکهاي اطالعاتی، رئیس

آرشیوي، گروه اسنادپیشامور اسناد، رئیساداره هماهنگیاداره مخازن آرشیوي، رئیسوشنیداري، رئیس
رسانی اسناد، رئیس گروه مستندسازي، رئیس گروه اطالعوپردازش اسناد ملی، رئیسگروه تنظیمیسرئ

- رسانی منابع دیداري و شنیداري، رئیس گروه ارتباطات آرشیوي، کارشناس و کاردان برنامهگروه اطالع
بررسی اسناد و مدارك  کارشناسو کمک کاردان ،ریزي و  بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس

کارشناس ضدعفونی، کارشناس مرمت، کارشناس، کاردان و کمکو کمک کارشناس، کاردان کشور،
 .*و کاردان *کارشناس اسناد ، کارشناس کسبرداري،کارشناس میکروفیلم، کارشناس چاپ و ع

  

و  مقایسـه اسـناد سـنتی   . 2تعاریف و مفاهیم، مضامین و ساختار اسناد الکترونیـک  : اسناد الکترونیک. 1  
مراحل طراحی و اجراي سیستم نگهـداري  . 4مراحل چرخۀ حیات اسناد الکترونیک . 3اسناد الکترونیک 
در (درآمدي بر مدیریت اسـناد الکترونیـک   . 6سناد الکترونیک مشکالت نگهداري ا. 5اسناد الکترونیک 

آشنایی بـا مـدیریت   . 7) تعیین تکلیف -استفاده و نگهداري -ایجاد یا دریافت -مراحل تصمیم به ایجاد
دسترسی  -بندي مجدد قالب -بندي فهرستنویسی و طبقه -ارزشیابی و انتقال(اسناد الکترونیک آرشیوي 

  ).و انتشار
  

 محل برگزاري نحوه اجرا دوره شهریه 
  وآموزشکل پژوهشسازمان اسنادوکتابخانه ملی ایران اداره الکترونیکی ریال 1,550,000

  هاي فوقهاي اسنادي در صورت احراز پست در بخشکارکنان داراي پست کارشناس و کاردان در رشته* 
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 66 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

  1تاریخ شفاهی  :دورهعنوان
  

 مدت دوره  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نیمسال 

   اول
 ساعت 20

     دوم
  

ریزي و بررسی  ریزي و بررسی اسناد و مدارك کشور، کاردان برنامه کارشناس برنامه 
 کارشناسوکمک مدارك کشور، کاردانارك کشور، کارشناس بررسی اسناد واسناد ومد

 .بررسی اسناد و مدارك کشور
رسانی مدیر، معاون، رئیس اداره شناسایی و گردآوري، رئیس اداره مخازن و اطالع 

اسناد عمومی، رئیس اداره پردازش اسناد دیداري و شنیداري، رئیس اداره حفاظت از 
منابع دیداري و شنیداري، رئیس اداره مخازن آرشیوي، رئیس گروه تنظیم و پردازش 

رسانی اسناد، رئیس گروه رئیس گروه اطالعاسناد ملی، رئیس گروه مستندسازي، 
رسانی منابع دیداري و شنیداري، رئیس گروه ارتباطات آرشیوي، کارشناس و اطالع

ریزي و بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس و کاردان و کاردان برنامه
 .*، کاردان*کارشناس بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس اسناد، کارشناس کمک

  

جایگـاه مفهـوم تـاریخ    . 3 تاریخ شفاهی تاریخچه. 2ي انواع شیوه هاي تاریخ نگار .1  
تفـاوت تـاریخ شـفاهی بـا سـایر منـابع       .  5 شفاهی موارد استفاده از تاریخ. 4 شفاهی
تنظـیم اسـناد و مـدارك    . 8ی تهیه آرشـیو شـفاه  . 7ی اهمیت تاریخ شفاه. 6 تاریخی

  .یتاریخ شفاه
  

 محل برگزاري نحوه اجرا شهریه دوره 
  وآموزشکل پژوهشسازمان اسنادوکتابخانه ملی ایران اداره الکترونیکی ریال 1,550,000

  هاي فوقهاي اسنادي در صورت احراز پست در بخشکارکنان داراي پست کارشناس و کاردان در رشته* 
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 67 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

  مدیریت بحران در آرشیوها و نحوه مقابله با آن :دورهعنوان
  

 مدت دوره  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نیمسال 

   اول
 ساعت 20

     دوم
  

و کاردان کارشناس , کشور برنامه ریزي و بررسی اسناد و مدارك و کاردان کارشناس 
 .کشور بررسی اسناد و مداركکارشناس و کمک

و امحاء، رئیس اداره مخازن  ی مدیر، معاون، رئیس اداره شناسایی و گردآوري، رئیس اداره ارزشیاب 
و شنیداري، رئیس اداره ورود  رسانی اسناد عمومی، رئیس اداره پردازش اسناد دیداري و اطالع 

ها و اسناد دیجیتال، رئیس اداره حفاظت از  هاي اطالعاتی، رئیس اداره میکروفرم اطالعات و بانک
یس اداره هماهنگی امور اسناد، رئیس منابع دیداري و شنیداري، رئیس اداره مخازن آرشیوي، رئ

آرشیوي، رئیس گروه تنظیم و پردازش اسناد ملی، رئیس گروه مستندسازي، گروه اسناد پیش
رسانی منابع رسانی اسناد، رئیس گروه اطالعزدائی و مرمت، رئیس گروه اطالعرئیس گروه آسیب

ریزي و بررسی اردان برنامهدیداري و شنیداري، رئیس گروه ارتباطات آرشیوي، کارشناس و ک
کاردان بررسی اسنادومدارك کشور، کارشناس،  وکمک کشور، کارشناس، کاردان اسناد و مدارك

ضدعفونی،کارشناس میکروفیلم،  کارشناس وکمک کارشناس مرمت، کارشناس،کاردان وکمک کاردان
 .*، کاردان*برداري، کارشناس اسناد، کارشناس کارشناس چاپ و عکس

  

پیشگیري از خطر و اقدام جهـت کـاهش    تدارك تجهیزات ،آفرین بینی عوامل بحران یشپ. 1  
هـاي   اقدامات پس از بحران، ارائه فـیلم . 3 افراد واگذاري وظایف مشخص به. 2 احتمال بروز
بینی الزم و پیش ،الزم در آرشیو جهت مقابله با حوادث تجهیزات .4 ، شناخت حوادثآموزشی

اي و روزآمدسـازي برنامـه بهبـود     هـاي آزمـایش دوره   با روش آشنایی .5ی رعایت نکات ایمن
حریـق و   ضـد  آشنایی با وسـایل . 7ن سازي و کریوژینراسیو خشک آشنایی با فنون. 6ث حواد

  .نکاربرد عملی آ
  

 محل برگزاري نحوه اجرا شهریه دوره 
  وآموزشکل پژوهشسازمان اسنادوکتابخانه ملی ایران اداره الکترونیکی ریال 1,550,000

  هاي فوقهاي اسنادي در صورت احراز پست در بخشکارکنان داراي پست کارشناس و کاردان در رشته* 
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 68 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

  رسانی دسترسی به اسناد و خدمات اطالع :دورهعنوان
  

 مدت دوره  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نیمسال 

   اول
 ساعت 20

     دوم
  

و کاردان کارشناس , کشور برنامه ریزي و بررسی اسناد و مدارك و کاردان کارشناس 
 .کشور بررسی اسناد و مدارك

ریزي و بررسی اسناد و ، کارشناس و کاردان برنامه...گروه  ، رئیس...رئیس اداره  
و مدارك کشور، کارشناس و کاردان بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس، کاردان 

 .*، کاردان*کارشناس بررسی اسناد و مدارك کشور، کارشناس اسناد، کارشناس  کمک

  
 عوامل مؤثر بر تعیین مجاز یـا . 2 اسناده وجوب و اهمیت تعیین سطوح دسترسی ب. 1  

مقـررات  . 4 حاکم بر عضویت در آرشیوها مقررات. 3 غیرمجاز بودن دسترسی به اسناد
 برخورد با مراجعین و نحوه راهنمایی آنها ن و آدابفنو. 5 شژوهپهاي  حاکم بر سالن

آرشـیوي نـوع مـواد آرشـیوي و شـیوه       ضرورت آگاهی کارشناسان از سایر مراکـز . 6
. 8 دهـی اسـناد   نحـوه سـرویس   هاي آرشیوي و چگونگی تعیین تعرفه. 7 رسانی اطالع

نحـوه   از مراکـز آرشـیوي و   بازدیـد . 9 وجوب مقررات محدودکننده در بازتولید اسـناد 
  .دهی آنها سرویس

  

 محل برگزاري نحوه اجرا شهریه دوره 
  وآموزشکل پژوهشسازمان اسنادوکتابخانه ملی ایران اداره الکترونیکی ریال 1,550,000

  هاي فوقهاي اسنادي در صورت احراز پست در بخشرکنان داراي پست کارشناس و کاردان در رشتهکا* 
  

Con
fid

en
tia

l



 69 | 1397 الکترونیکی و حضوريهاي آموزشی  دوره -------------------- آموزش گروه - شوآموزاداره کل پژوهش

  طبیعی در مرمت کاغذ هايشناخت رنگ :دورهعنوان
  

 مدت دوره  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نیمسال 

   اول
 ساعت 20

     دوم
  
  

کاردان برنامه ریزي و , کشور ي و بررسی اسناد و مداركکارشناس برنامه ریز 
کاردان , شورک کارشناس بررسی اسناد و مدارك, بررسی اسناد و مدارك کشور

 بررسی اسناد و مدارك کشورکارشناس و کمک
-کارشناس مرمت، کارشناس، کاردان و کمککارشناس، کاردان و کمک 

 کارشناس ضدعفونی، کارشناس آزمانیشگاه

  

  
هـا  بندي رنگها، طبقهدانهتفاوت رنگ با ماده رنگین، خصوصیات عمومی رنگ

ک، شـ یعـی هماننـد خو  هاي طب، کاربرد رنگینه)سنتزي، طبیعی و تقسیمات آن(
نیل، پوست گردو، قرمزدانه، شیرین بیان، وسمه، زردچوبه، مواد مازوجی، سماق، 

  .جفت، برگ توت، پوست انار و برگ مو، زعفران، کاه، گندم و حنا

  

 محل برگزاري نحوه اجرا شهریه دوره 
  وآموزشژوهشکل پسازمان اسنادوکتابخانه ملی ایران اداره الکترونیکی ریال 1,550,000
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