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اداره کل پژوهش و آموزش سازمان اسناد و کتابخانه ملی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران براساس وظیفه ملی خود ،هرساله طبق برنامهای مدون به برگززاری دورههزای آمزوزش عمزومی و تخصصزی
میپردازد .امسال نیز این دوره ها با رویکردی نوین برپا خواهند شد .برخی از این دوره هزا عبارتنزد از :آشننایی بنا آر .دی .ای و توصنی

و

دسترسی به منابع ،آشنایی با مطبوعات ایران ،آشنایی با نسخ و منابع خطی ،ویراستاری در کتابداری ،آشنایی با تذهیب و تشعیر
اسناد ،آشنایی با خط سیاق ،اصطالحنامه و ساختار آن ،سازماندهی اسناد الكترونیكی ،و . ...
عالوهبر دورههای حضوری ،دورههای آموزشی غیرحضوری و الکترونیکی نیز مورد توجه قرار گرفته است .آموزش الکترونیکی عبارت است از
هر نوع یادگیری که فراگیران با استفاده از فناوریهای کامپیوتری به خصوص شبکه اینترنت به آن دست مییابند .در ایزن نزوع آمزوزش تعامزل
میان فراگیران و مدرسان به باالترین حد رسیده و فراگیران در دریافت و تحلیل محتوای آموزشی مشارکت فعال دارند .در سزال  1398بزیش از
ده دوره آموزش الکترونیکی طراحی و تولید شده است که عناوین برخی از این دورهها عبارتنزد از  :فهرستنویسی پیشرفته 1و  ،2مصناحبه
مرجع ،حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه و آرشیو ،تاریخ شفاهی ،1کارگاه ساخت و مرمت جلدهای الکی ،دسترسنی بنه اسنناد و
خدمات اطالعرسانی ،و . ...
شما نیز اگر در یکی از حوزههای «کتابداری و اطالعرسانی» یا «اسنادی و آرشیوی» فعالیت میکنید میتوانید در بزین دورههزای متنزوع و
کاربردی این سازمان که گزیده آن در این جزوه آمده ،بهترین گزینهها را انتخاب کنید ،سپس درخواست خود را بزه همزراه مشخصزات فزردی(
تلفن ،پست الکترونیک ،شغل) به نشانی  education@nlai.irو یا به شماره  27522365و  11755236نمابر نمائید.
در صورتی که دوره آموزشی حضوری منتخب شما به حد نصاب برسد ،برای ثبتنام قطعی ،اعالم شرایط و تحویل مدارک بزا شزما تمزاس
گرفته خواهد شد .جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای مستقیم  22329231و غیرمسزتقیم  22322262-1و ( 22322212داخلزی
 2231سرکار خانم خلیلی) تماس حاصل فرمایید .این دورهها در ساعت اداری برگزار خواهنزد شزد و در پایزان دوره بزرای افزراد شزرکتکننزده
گواهینامه معتبر صادر خواهد شد.
در صورتی که دوره آموزش الکترونیکی منتخب شما پس از ثبتنام اولیه در سال  Lmsreg.nlai.irبه حد نصاب برسد به شما از طریزق
ایمیل اطالع داده خواهد شد .جهت کسب اطالعات بیشتر با شمارۀ مستقیم  2611299و یا شمارۀ مسزتقیم  22911271 -1و یزا 22911281
(داخلی  5271و  5259سرکار خانم سوهانی) تماس حاصل فرمایید.
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عنواندوره :تاریخ شفاهی 2
پیشنیاز :تاریخ شفاهی 1
زمانبرگزاری

تاریخ ثبتنام تاریخشروع تاریخ خاتمه
98/2/21

98/2/23

98/1/3

روز

ساعت

دوشنبه

9:11-12:11

رشتههای مجاز

کارشناس و کاردان برنامهریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور ,کارشناس،
کاردان و کمککارشناس بررسی اسناد و مدارک کشور

پستهای مجاز

مدیر ،معاون ،رئیس اداره شناسایی و گردآوری ،رئیس اداره مخازن و اطالع-
رسانی اسناد عمومی ،رئیس اداره پردازش اسناد دیداری و شنیداری ،رئیس
اداره حفاظت از منابع دیداری و شنیداری ،رئیس اداره مخازن آرشیوی ،رئیس
گروه تنظیم و پردازش اسناد ملی ،رئیس گروه مستندسازی ،رئیس گروه
اطالعرسانی اسناد ،رئیس گروه اطالعرسانی منابع دیداری و شنیداری ،رئیس
گروه ارتباطات آرشیوی ،کارشناس و کاردان برنامهریزی و بررسی اسناد و
مدارک کشور ،کارشناس و کاردان و کمککارشناس بررسی اسناد و مدارک
کشور ،کارشناس اسناد ،کارشناس* ،کاردان*.

سرفصلهای دوره

آشززنایی بززا ابزززار مصززاحبه ب زه عنززوان یززک روش پززژوهش تززاریخی ،نقززش
مصاحبهکننده در مصاحبه ،ارزش استنادی اطالعات حاصله از تاریخ شفاهی،
انواع تحقیقات مبتنی بر تاریخ شفاهی ،شیوه طرح سؤال در تزاریخ شزفاهی،
چگونگی انتخاب سوژه برای انجام مصاحبه.

سایر شرایط

مدت دوره
 21ساعت

شهریهدوره
1,711,111
ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

* کارکنان دارای پست کارشناس و کاردان در رشتههای اسنادی در صورت احراز پست در بخشهای فوق
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عنواندوره :ردهبندی کنگره پیشرفته 1

زمانبرگزاری

تاریخ

تاریخشروع تاریخ خاتمه

ساعت

روز

ثبتنام
98/2/21

98/2/25

98/5/2

چهارشنبه

9:11-12:11

رشتههای مجاز

کتابدار ،بررس کتاب و کارشناس امور فرهنگی

پستهای مجاز

کلیۀ پستها

تاریخچه ردهبندی کنگره ،مرور اجمالی رده بندی کنگره ،مزرور اجمزالی B-
سرفصلهای دوره

 ،BXمعرفزززی گسزززترش فلسزززفه اسزززالمی ) ،(BBRمعرفزززی گسزززترش
اسالم) ،(BPمعرفی اجمالی رده های  ، E-F, Dمعرفی گسزترش رده تزاریخ
ایران ) ، (DSRمعرفی اجمالی رده های  ،L,K,j,H,Gمعرفزی رده LGR
(مراکز آموزشی ایران) ،معرفی اجمالی ردههای  P,N,Mو گسترشزهای آنهزا،
معرفی ردۀ  ،PIRمروری بر رده های . Z,T,S,R,Q
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اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش
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عنواندوره :آشنایی با خط سیاق
زمانبرگزاری

تاریخ ثبتنام تاریخشروع تاریخ خاتمه
98/2/28

98/2/29

98/1/16

روز

ساعت

یکشنبه

9:11-12:11

رشتههای مجاز

کارشناس و کاردان برنامهریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور ,کارشناس و
کاردان بررسی اسناد و مدارک کشور

پستهای مجاز

رئیس اداره شناسایی و گردآوری ،رئیس اداره ارزشیابی و امحاء ،رئیس اداره مخازن و
اطالعرسانی اسناد عمومی ،رئیس اداره پردازش اسناد دیداری و شنیداری ،رئیس
اداره حفاظت از منابع دیداری و شنیداری ،رئیس اداره مخازن آرشیوی ،رئیس اداره
هماهنگی امور اسناد ،رئیس گروه اسناد پیشآرشیوی ،رئیس گروه تنظیم و پردازش
اسناد ملی ،رئیس گروه مستندسازی ،رئیس گروه آسیبزدایی و مرمت ،رئیس گروه
اطالعرسانی اسناد ،رئیس گروه اطالعرسانی منابع دیداری و شنیداری ،رئیس گروه
ارتباطات آرشیوی ،کارشناس و کاردان برنامهریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور،
کارشناس و کاردان بررسی اسناد و مدارک کشور ،کارشناس اسناد ،کارشناس*،
کاردان*.

سرفصلهای دوره

سیاق و سیاقت (معنی لغوی و اصطالحی) ،سیاق در تاریخ و فرهنگ ایرانزی ،مفهزوم
سیاقنویسی  ...درطریقه محاسبه مستوفیان و ، ...تعریف علمیوفایده علزم سزیاق ، ...
شاخصههای خط سیاق  ، ...کمترین رقم از ارقام نقدی تا مبلغ صحیح پولی در ایران،
ارقام نقدی و جنسی سیاق چگونه نوشزته مزیشزوند (مفزردات و مرکبزات) ،طریقزه
نوشتن ترکیب اعداد صحیح و اعشاری نقدی و جنسی ،واحزد صزحیح وزن دیزوانی و
تجاری در ایران ،تمرینات عملی برای یادگیری بهتر ارقام نقدی و جنسی (از آحاد تزا
الوف تومان و خروار  ، ) ...آشنایی مختصزر بزا برخزی اشزکال و اصزطالحات سزیاقی،
بازخوانی نمونهای چند از اسناد سیاقیه.

سایر شرایط

مدت دوره
 21ساعت
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1,711,111
ریال
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* کارکنان دارای پست کارشناس و کاردان در رشتههای اسنادی در صورت احراز پست در بخشهای فوق
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عنواندوره :آشنایی با استانداردهای فهرستنویسی توصیفی
منابع غیرکتابی
زمانبرگزاری

تاریخ

تاریخ

تاریخ

ثبتنام

شروع

خاتمه

98/2/31

98/2/31

98/5/8

روز
سهشنبه

ساعت
9:11-12:11

رشتههای مجاز

کتابدار ،بررس کتاب و کارشناس امور فرهنگی

پستهای مجاز

کارشناس کتابداری (فهرستنویسی منابع غیرکتابی فارسی -عربی -التین)،
کتابدار (فهرستنویسی منابع غیرکتابی فارسی -عربی -التین) ،کارشناس
فهرستنویسی منابع غیرکتابی فارسی -عربی -التین).

سرفصلهای دوره

قواعد فهرستنویسی آنگلوآمریکن ،قواعد فهرستنویسی یاسا ،قواعد فهرسزت-
نویسی فیاف RDR ،و . ...
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آموزش

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 1

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :سندشناسی و سندخوانی

زمانبرگزاری

تاریخ ثبتنام تاریخشروع تاریخ خاتمه
98/3/1

98/3/6

98/5/11

روز

ساعت

دوشنبه

9:11-12:11

رشتههای مجاز

کارشناس و کاردان برنامهریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور ,کارشناس و
کاردان بررسی اسناد و مدارک کشور

پستهای مجاز

مدیر ،معاون ،رئیس اداره شناسایی و گردآوری ،رئیس اداره ارزشیابی و امحاء ،رئیس اداره
مخازن و اطالعرسانی اسناد عمومی ،رئیس اداره پردازش اسناد دیداری و شنیداری،
رئیس اداره حفاظت از منابع دیداری و شنیداری ،رئیس اداره مخازن آرشیوی ،رئیس
اداره هماهنگی امور اسناد ،رئیس گروه اسناد پیشآرشیوی ،رئیس گروه تنظیم و پردازش
اسناد ملی ،رئیس گروه مستندسازی ،رئیس گروه آسیبزدایی و مرمت ،رئیس گروه
اطالعرسانی اسناد ،رئیس گروه اطالعرسانی منابع دیداری و شنیداری ،رئیس گروه
ارتباطات آرشیوی ،کارشناس و کاردان برنامهریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور،
کارشناس و کاردان بررسی اسناد و مدارک کشور ،کارشناس اسناد ،کارشناس* ،کاردان*.

سرفصلهای دوره

تعریف سند (لغوی -اصطالحی) ،سندشناسی چیست ،سندشناس کیست ،رابطه سند
با تاریخ ،اشکال مختلف سند به عنوان منابع و مآخذ تاریخی ،چگونگی دریافت اعتبار
و اصالت سند ،تقسیمات کلی اسناد (عرفی -شرعی) ،تنوع محتوایی و شکلی اسزناد،
ارکان و ترکیبات سند ،بررسی و تحلیل انواع سند تاریخی (فرامین ،احکزام ،رقمزات،
مثالها ،شجره ،سند فرد ،اسناد شرعی و  ،)...آشنایی با برخی واژگزان و اصزطالحات
سندی و تاریخی ،سجع مهرها و کاربرد آنان در انواع سند تاریخی و دیوانی ،آشزنایی
با عناصر درون محتوایی و شکلی انواع سند دیوانی و عقود شرطی ،بررسی مؤلفههای
سندپژوهی و پژوهشهای اسنادی با استفاده از مجموعههای خاندانی و منشات ادبی
وتاریخی ،بازخوانی وتشریح نمونهای چند از اسزناد بزه جزای مانزده ازقبزل صزفویه-
افشاریه -زندیه ...تا عصر پهلوی.

سایر شرایط

مدت دوره
 31ساعت

شهریهدوره
2,911,111
ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

* کارکنان دارای پست کارشناس و کاردان در رشتههای اسنادی در صورت احراز پست در بخشهای فوق

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 3

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :اصطالحنامه و ساختار آن
زمانبرگزاری

تاریخ ثبتنام تاریخشروع تاریخ خاتمه
98/3/19

98/3/18

98/1/31

روز

ساعت

یکشنبه

9:11-12:11

رشتههای مجاز

کارشناس و کاردان برنامهریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور ,کارشناس و
کاردان بررسی اسناد و مدارک کشور

پستهای مجاز

مدیر ،معاون ،رئیس اداره شناسایی و گردآوری ،رئیس اداره ارزشیابی و امحاء،
رئیس اداره مخازن و اطالعرسانی اسناد عمومی ،رئیس اداره پردازش اسناد
دیداری و شنیداری ،رئیس اداره حفاظت از منابع دیداری و شنیداری ،رئیس
اداره مخازن آرشیوی ،رئیس اداره هماهنگی امور اسناد ،رئیس گروه اسناد
پیشآرشیوی ،رئیس گروه تنظیم و پردازش اسناد ملی ،رئیس گروه
مستندسازی ،رئیس گروه اطالعرسانی اسناد ،رئیس گروه اطالعرسانی منابع
دیداری و شنیداری ،کارشناس و کاردان برنامهریزی و بررسی اسناد و مدارک
کشور ،کارشناس و کاردان بررسی اسناد و مدارک کشور ،کارشناس اسناد،
کارشناس* ،کاردان*.

سرفصلهای دوره

سززاختار اصززطالحنامه ،قواعززد اصززطالحنامه ،تفززاوتهززای اصززطالحنامه بززا
سرعنوانهای موضوعی ،روابط معنایی مفاهیم و واژهها در اصطالحنامه ،روابط
سلسله مراتبی واژگان در اصطالحنامه ،اصطالحات مزرجح (پذیرفتزه شزده) و
اصطالحات غیرمرجح (پذیرفتزه نشزده) در اصزطالحنامه،میزان اخز بزودن
واژگان در اصطالحنامه اسنادی ،میززان مطابقزت بزا اسزتانداردهای جهزانی،
میزان واژگان ترکیبی و تکواژه هزا و تناسزب بزین آنهزا .،واژگزان و مفزاهیم
مرتبط (وابسته) در اصطالحنامه.

سایر شرایط

مدت دوره
 21ساعت

شهریهدوره
1,711,111
ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 12

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :آشنایی با آر .دی .ای
(توصی و دسترسی به منابع)
زمانبرگزاری

تاریخ

تاریخ

تاریخ

ثبتنام

شروع

خاتمه

97/6/31

97/7/1

97/8/13

روز
یکشنبه

ساعت
9:11 -12:11

رشتههای مجاز

کتابدار ،بررس کتاب ،کارشناس امور فرهنگی

پستهای مجاز

کلیه پستها

سرفصلهای دوره

 .1ثبت ویژگیهای قالب و مدرک  .2ثبزت ویژگزیهزای اثزر و بیزان  .3ثبزت
ویژگیهای افراد ،فامیل و تنالگان  .1ثبت روابط ابتدایی بین اثر ،بیان ،قالزب و
مدرک .5 ،ثبت روابط افراد ،فامیل و تنالگزان مربزوب بزه یزک منبزع  .6ثبزت
روابط عمومی  .7ثبت روابط بین اثر ،بیان ،قالب و مدرک  .8ثبت روابزط بزین
افراد ،فامیل و تنالگان.

سایر شرایط

مدت دوره
 21ساعت

شهریهدوره
1,711,111
ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 11

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :آشنایی با نرمافزار SPSS
(کارکنان بخش آرشیو)
زمانبرگزاری

تاریخ ثبتنام تاریخشروع تاریخ خاتمه
98/3/22

98/3/25

98/6/16

روز

ساعت

شنبه

9:11-12:11

رشتههای مجاز

کارشناس و کاردان برنامه ریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور ,کارشناس و
کاردان و کمککارشناس بررسی اسناد و مدارک کشور

پستهای مجاز

کلیه پستها

سرفصلهای دوره

آشززنایی بززا  ، SPSSاصززول اولیززه در  ، SPSSکززار بززا دادههززا در ، SPSS
نمودارها در  ، SPSSآمار توصیفی یک متغیر برای متغیرهای کیفی و کمی ،
آزمونهای میانگین در  ، SPSSروشهای همبستگی

سایر شرایط

مدت دوره
 11ساعت

شهریهدوره
3,111,111
ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 12

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :آشنایی با نسخه و منابع خطی

زمانبرگزاری

تاریخ ثبتنام تاریخشروع تاریخ خاتمه
98/3/26

98/3/27

98/7/1

روز

ساعت

دوشنبه

9:11-12:11

رشتههای مجاز

کتابدار ،بررس کتاب و کارشناس امور فرهنگی

پستهای مجاز

کلیۀ پستها

سرفصلهای دوره

آشنائی با اجزا ءآثار خطی ،آشنائی با منابع خطی و انواع آن ،شیوه های گرد
آوری منابع خطی ،انواع منابع و ابزارهای موجود در خصوص منابع خطی و
کاربرد آنها ،آشنائی با شیوه های فهرستنویسی منابع خطی ،آشنائی با
مجموعه های بزرگ منابع خطی ایران و جهان ،شیوههای اشاعه اطالعات و
بازیابی منابع خطی.

سایر شرایط

مدت دوره
 11ساعت

شهریهدوره
3,111,111
ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 19

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :کارگاه ساخت و مرمت جلدهای الکی

زمانبرگزاری

تاریخ

تاریخ

تاریخ

ثبتنام

شروع

خاتمه

98/3/28

98/3/29

98/5/9

روز
چهارشنبه

ساعت
9:11-12:11

رشتههای مجاز

کارشناس و کاردان برنامهریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور ,کارشناس،
کاردان و کمککارشناس بررسی اسناد و مدارک کشور

پستهای مجاز

کارشناس و کاردان و کمککارشناس مرمت ،کارشناس ،کاردان و کمک-
کارشناس ضد عفونی ،کارشناس آزمایشگاه.

سرفصلهای دوره

شیوه و مراحل ساخت جلد :صفحهبندی ،شیرازهبندی و خواب ،عطزفسزازی،
الصاق جلد .شیوه و مراحل جلد الکی :مواد و ابزار ،ساخت بدنه ،رنزگسزازی،
بومسازی ،خشک کردن در روغن ،سمباده زدن ،واشور کزردن ،طراحزی طزرح
اصلی ،گردهزنی و قلمگیری ،رنگآمیزی ،روغنکاری ،خشک کردن .روشهای
تكمیلی و تزئینی :نقاشی روی جلد ،صربی ،سوخت و معرق ،پرداخزت نهزایی
الکی ،شناسایی ساختار الکی ،تشخی عوامزل تخریزب ،پزاک کزردن ،الک-
برداری از اثر ،بومسازی ،بتونهکاری ،خشک کزردن ،روغزن و سزمباده ،واشزور
زدن .اجرای طرحهای قسمتهای آسیبدیده :طراحی ،گرهزنی ،پیاده کزردن
طرح ،رنگسازی و رنگآمیزی ،روغنکاری.

سایر شرایط

مدت دوره
 21ساعت

شهریهدوره
1,711,111
ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

* کارکنان دارای پست کارشناس و کاردان در رشتههای اسنادی در صورت احراز پست در بخشهای فوق

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 15

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :آشنایی با مطبوعات ایران

زمانبرگزاری

تاریخ ثبتنام تاریخشروع تاریخ خاتمه
98/1/1

98/1/2

98/6/3

روز

ساعت

یکشنبه

9:11-12:11

رشتههای مجاز

کتابدار ،بررس کتاب و کارشناس امور فرهنگی

پستهای مجاز

کارشناس کتابداری (پیایندهای  ،)...کتابدار (پیایندهای  ،)...کارشناس
کتابداری (مخازین پیایندها) ،کارشناس کتابداری (در استانها) ،کارشناس
کتابداری (هماهنگی امور کتابخانه) ،کارشناس.

سرفصلهای دوره

آشنایی با کتیبه بیستون اولین روزنامزه دیزواری جهزان و ایزران ،آشزنایی بزا
روزنامه های دوره قاجار بزویژه دوران مشزروطیت و مسزائل اجتمزاعی زمزان،
آشنایی با روزنامه هزای دوره پهلزوی و مسزائل اجتمزاعی زمزان ،آشزنایی بزا
روزنامه های دوره پهلوی بویژه دوران قبل و بعد از کودتای  28مرداد  1332و
مسائل اجتماعی زمان ،آشنایی با روزنامه های دوره انقالب اسزالمی و بعزد از
آن ،معرفی برخی از بزرگان مطبوعات ایران.

سایر شرایط

مدت دوره
 32ساعت

شهریهدوره
2,711,111
ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 14

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :آشنایی با جلدهای ایرانی و تحوۀ ساخت آن

زمانبرگزاری

تاریخ

تاریخ

تاریخ

ثبتنام

شروع

خاتمه

98/1/3

98/1/1

98/1/15

روز
سهشنبه

ساعت
9:11-12:11

رشتههای مجاز

کارشناس و کاردان برنامهریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور ،کارشناس،
کاردان و کمککارشناس بررسی اسناد و مدارک ،کارشناس آزمایشگاه.

پستهای مجاز

رئیس گروه آسیبزدایی و مرمت ،کارشناس ،کاردان و کمککارشناس مرمت،
رئیس گروه آسیبشناسی و آزمایشگاه ،کارشناس آزمایشگاه ،کاردان
آزمایشگاه ،کارشناس ،کاردان و کمککارشناس ضدعفونی.

سرفصلهای دوره

بررسی مفهوم جلد و تاریخچه آن ،بررسی تحوالت شکل گرفته در جلدسزازی
ایرانی در ادوار مختلف ،بررسی انواع تکنیکهای جلدسازی در ایزران ،بررسزی
مواد مورد نیاز برای ساخت انواع جلد ،آشنایی با انواع دوخت ،آموزش سزاخت
انواع جلد.

سایر شرایط

مدت دوره
 21ساعت

شهریهدوره
1,711,111
ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 17

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :تاریخچه کتابت

زمانبرگزاری

تاریخ

تاریخ

تاریخ

ثبتنام

شروع

خاتمه

98/1/9

98/1/11

98/7/1

روز
دوشنبه

ساعت
9:11-12:11

رشتههای مجاز

کتابدار ،بررس کتاب و کارشناس امور فرهنگی

پستهای مجاز

کلیۀ پستها

سرفصلهای دوره

کتابت .کلیات ،مفاهیم و تعاریف ،کتابت ،خط ،فرهنگ و تمدن بشری ،بنیاد و
پیدایش کتابت و خط (پزیش از اسزالم ،پزس از اسزالم) ،اهمیزت کتابزت در
فرهنگ اسالمی ،رشد و تحول کتابزت در تزاریخ و تمزدن اسزالمی ،کتابزت و
رابطه آن با پیشرفت علم و هنر ،سیر تطور و تحوالت کتابت از دیزدگاه فنزی:
تولید دانش -ضبط و ذخیره اطالعات -پردازش و بازیابی آن ،محملها ،مواد و
ابزارهای کتابت در ادوار مختلف ،کتابت ،کتاب ،کتابخانه.

سایر شرایط

مدت دوره
 31ساعت

شهریهدوره
2,911,111
ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 16

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :حفاظت و مرمت آثار نقاشی روی کاغذ

زمانبرگزاری

تاریخ

تاریخ

تاریخ

ثبتنام

شروع

خاتمه

98/1/11

98/1/12

98/5/23

روز
چهارشنبه

ساعت
9:11-12:11

رشتههای مجاز

کارشناس و کاردان برنامهریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور ,کارشناس،
کاردان و کمککارشناس بررسی اسناد و مدارک کشور ،کارشناس آزمایشگاه.

پستهای مجاز

کارشناس ،کاردان و کمککارشناس مرمت ،کارشناس ،کاردان و کمک-
کارشناس ضدعفونی ،کارشناس آزمایشگاه.

سرفصلهای دوره

روشهای نگهداری اثر ،تهیه شناسزنامه مرمتزی ،روشهزای جابجزایی ،ایجزاد
شرایط مناسب جهت نگهداری نقاشیها ،مراقبتهای ویژه ،مشخصزات رنزگ-
های مورد استفاده در نقاشی روی کاغذ ،آسیبشناسزی شزیمیایی و فیزیکزی
کاغذ ،تعیین اسیدیته کاغذ ،مطالعه کاغذ از نقطه نظر فرسزودگی بیولزوژیکی،
آسیبشناسی رنگها ،شناخت تکنیک نقاشی ،اسزیدزدایی کاغزذ ،لکزهزدایزی
کاغذ ،تثبیت کاغذ ،استحکامبخشی کاغذ ،مطالعه و بررسزی اصزول طراحزی و
نقاشی در شیء ،طراحی بخشهای از بین رفته و انتقال آن بر اثر ،برگردانیدن
رنگهای جدا شده ،مقاوم کردن الیه تکیهگاه ،حاشیهگیری ،بازسازی رنگزی و
موزونسازی رنگی ،تثبیت نقاشی.

سایر شرایط

مدت دوره
 21ساعت

شهریهدوره
1,711,111
ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

* کارکنان دارای پست کارشناس و کاردان در رشتههای اسنادی در صورت احراز پست در بخشهای فوق

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 11

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :ایجاد بانک اطالعاتی /پایگاه اطالعاتی

زمانبرگزاری

تاریخ

تاریخ

تاریخ

ثبتنام

شروع

خاتمه

98/1/15

98/1/17

98/7/22

روز
دوشنبه

ساعت
9:11-12:11

رشتههای مجاز

کتابدار ،بررس کتاب و کارشناس امور فرهنگی

پستهای مجاز

کلیۀ پستها

سرفصلهای دوره

تعریف بانک اطالعاتی و ساختار آن ،ایجاد بانک اطالعاتی توسزط نزرم افززار
مایکروسافت  Accessیا نرمافزارهای دیگر ،طراحی و ایجاد بانک اطالعاتی،
تعریف فیلدها ،ارتباب ها ،ذخیره سزازی داده هزا ،بازیزابی اطالعزات از بانزک،
تنظیم گزارشها و چاپ مطالب از بانک اطالعاتی ،کار عملزی شزامل تعریزف و
ایجاد یک بانک اطالعاتی توسط هر کارآموز خواهد بود.

سایر شرایط

مدت دوره
 11ساعت

شهریهدوره
3,111,111
ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 13

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :زبان انگلیسی تخصصی آرشیوی 1

زمانبرگزاری

تاریخ

تاریخ

تاریخ

ثبتنام

شروع

خاتمه

98/1/21

98/1/25

98/7/16

روز
سهشنبه

ساعت
9:11-12:11

رشتههای مجاز

کارشناس و کاردان برنامهریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور ,کارشناس ،کاردان و
کمککارشناس بررسی اسناد و مدارک کشور

پستهای مجاز

مدیر ،معاون ،رئیس اداره شناسایی و گردآوری ،رئیس اداره ارزشیابی و امحاء ،رئیس
اداره مخازن و اطالع رسانی اسناد عمومی ،رئیس اداره پردازش اسناد دیداری و
شنیداری ،رئیس اداره ورود اطالعات و بانکهای اطالعاتی ،رئیس اداره میکروفرمها و
اسناد دیجیتال ،رئیس اداره حفاظت از منابع دیداری و شنیداری ،رئیس اداره مخازن
آرشیوی ،رئیس اداره هماهنگی امور اسناد ،رئیس گروه اسناد پیشآرشیوی ،رئیس
گروه تنظیم و پردازش اسناد ملی ،رئیس گروه مستندسازی ،رئیس گروه آسیبزدایی
و مرمت ،رئیس گروه اطالعرسانی اسناد ،رئیس گروه اطالعرسانی منابع دیداری و
شنیداری ،رئیس گروه ارتباطات آرشیوی ،کارشناس و کاردان برنامهریزی و بررسی
اسناد و مدارک کشور ،کارشناس و کاردان بررسی اسناد و مدارک کشور ،کارشناس
اسناد ،کارشناس و کاردان مرمت ،کارشناس و کاردان ضدعفونی ،کارشناس*،
کاردان*.

سرفصلهای دوره

تعریف سند ،ماهیت و اشکال سند اعم از اسناد دوران گذشته تزا بزه امزروز ،تعریزف
سند آرشیوی و تفاوت آن با اسنادی که روزمره توسط سازمانهای ،دولتی یا اشخاص
تولید میشوند ،تعریف کلی چرخه زندگی اسناد از مرحله تولید تزا امحزاء Record
 ،Lifecycleآشنایی با واژگان عمده اسنادی ،آرشیوی ،آشنایی مقدماتی بزا واژگزان و
اصطالحات آرشیو و اسناد ،تمرین گفتگزو پیرامزون واژگزان و اصزطالحات آرشزیو و

اسناد ،یادآوری کلیات دستور زبان انگلیسی ،ترجمه متون تخصصی آرشیو و اسناد.
سایر شرایط

مدت دوره
 31ساعت

شهریهدوره
2,911,111
ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

* کارکنان دارای پست کارشناس و کاردان در رشتههای اسنادی در صورت احراز پست در بخشهای فوق

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 22

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :فهرستنویسی نسخ خطی و چاپ سنگی

زمانبرگزاری

تاریخ

تاریخ

تاریخ

ثبتنام

شروع

خاتمه

98/1/29

98/1/31

98/7/15

روز
دوشنبه

ساعت
9:11-12:11

رشتههای مجاز

کتابدار ،بررس کتاب و کارشناس امور فرهنگی

پستهای مجاز

کارشناس کتابداری و کتابدار (اطالعرسانی کتابهای خطی و نادر) ،کارشناس
کتابداری (فهرستنویسی نسخ خطی) ،کارشناس کتابداری (فهرستنویسی کتاب-
هخای چاپ سنگی و نادر) ،کارشناس کتابداری و کتابدار (مخازن اطالعرسانی ،)...
کارشناس کتابداری و کتابدار (مخازن ایرانشناسی -اسالمشناسی) ،کارشناس
کتابداری و کتابدار (مخازن منابع غیرکتابی) ،کارشناس کتابداری و کتابدار (مخازن
کتابهای چاپ سنگی و نادر) ،کارشناس کتابداری و کتابدار (مخازن پیایندها)،
کارشناس کتابداری (مخازن کتابهای خطی) ،کارشناس کتابداری و کتابدار (برنامه-
ریزی و بررسی منابع خطی) ،کارشناس کتابداری (برنامهریزی و بررسی کتابهای
چاپ سنگی و نادر) ،کارشناس کتابداری (نمایهسازی کتابهای خطی و نادر)،
کارشناس.

سرفصلهای دوره

شیوه فهرستنویسی نسخ خطی ،شیوه های شناخت و معرفی کتاب (تعیزین مؤلزف،
عنوان ،فصول و ابواب کتاب) ،انزواع جلزد و مشخصزات هزر کزدام ،اقسزام کاغزذ و
مشخصات هر کدام ،انواع تزئینات و آرایهها ،اقسام خط و خطوب رایج در نسخههزای
خطی ،حواشی و یادداشتها و مُهرها ،کاتب و تاریخ استنساخ در انجامه ،موضوعهای
مستند ،فهرستنویسی نسخه اصلی با استفاده از کاربرگه و رایانه ،شیوههای فهرست-
نویسی کتب چاپ سنگی ،تاریخ چاپ در کتب چاپ سزنگی ،تزاریخ تحریزر و کاتزب
چاپ سنگی ،کتب مشابه در چاپ سنگی ،مطبعزه و ناشزر در کتزب چزاپ سزنگی،
فهرستنویس کتاب چاپ سنگی با استفاده از کاربرگه و رایانه.

سایر شرایط

مدت دوره
 32ساعت

شهریهدوره
2,711,111
ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 21

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :عكاسی
زمانبرگزاری

تاریخ ثبتنام تاریخشروع تاریخ خاتمه
98/5/2

98/5/5

98/7/13

روز

ساعت

شنبه

9:11-12:11

رشتههای مجاز

کارشناس و کاردان برنامهریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور ,کارشناس ،کاردان و
کمککارشناس بررسی اسناد و مدارک کشور

پستهای مجاز

رئیس اداره شناسایی و گردآوری ،رئیس اداره ارزشیابی و امحاء ،رئیس اداره مخازن و
اطالع رسانی اسناد عمومی ،رئیس اداره پردازش اسناد دیداری و شنیداری ،رئیس
اداره ورود اطالعات و بانکهای اطالعاتی ،رئیس اداره میکروفرمها و اسناد دیجیتال،
رئیس اداره حفاظت از منابع دیداری و شنیداری ،رئیس اداره مخازن آرشیوی ،رئیس
اداره هماهنگی امور اسناد ،رئیس گروه اسناد پیشآرشیوی ،رئیس گروه تنظیم و
پردازش اسناد ملی ،رئیس گروه مستندسازی ،رئیس گروه آسیبزدایی و مرمت،
رئیس گروه اطالعرسانی اسناد ،رئیس گروه اطالعرسانی منابع دیداری و شنیداری،
رئیس گروه ارتباطات آرشیوی ،کارشناس و کاردان برنامهریزی و بررسی اسناد و
مدارک کشور ،کارشناس ،کاردان و کمککارشناس بررسی اسناد و مدارک کشور،
کارشناس ،کاردان و کمککارشناس مرمت ،کارشناس ،کاردان ضدعفونی ،کارشناس
میکروفیلم ،کارشناس چاپ و عکسبرداری ،کارشناس اسناد ،کارشناس* ،کاردان*.

سرفصلهای دوره

تاریخچه عکاسی -وسایل عکاسی -انواع دوربینها و لنزها ،نور و نقزش آن در
عکاسی ،انواع فیلمها -آشنایی با فیلترها -فالش ،نورسزنجی و لزوازم ضزروری
عکاسی -نورپردازی ،آشنایی با نحوه تنظیم نور و سرعت دورربین ،شزیوههزای
آمادهسازی سوژه ،پرترهبرداری ،آموزش عملی عکاسی.

سایر شرایط

مدت دوره
 31ساعت

شهریهدوره
2,911,111
ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

* کارکنان دارای پست کارشناس و کاردان در رشتههای اسنادی در صورت احراز پست در بخشهای فوق

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 22

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :آشنایی با انواع تذهیب

زمانبرگزاری

تاریخ

تاریخ

تاریخ

ثبتنام

شروع

خاتمه

98/5/8

98/5/9

98/7/11

روز
چهارشنبه

ساعت
9:11-12:11

رشتههای مجاز

کتابدار ،بررس کتاب و کارشناس امور فرهنگی

پستهای مجاز

کارشناس کتابداری و کتابدار (اطالعرسانی کتابهای خطی و نادر) ،کارشناس
کتابداری (فهرستنویسی نسخ خطی) ،کارشناس کتابداری (فهرستنویسی
کتابهای چاپ سنگی و نادر) ،کارشناس کتابداری (فراهمآوری منابع خطی)،
کارشناس کتابداری و کتابدار (فراهمآوری کتابهای چاپ سنگی و نادر)،
کارشناس کتابداری (هماهنگی منابع خطی و نادر) ،کارشناس کتابداری و
کتابدار (برنامهریزی و بررسی منابع خطی) ،کارشناس کتابداری و کتابدار
(برنامهریزی و بررسی کتابهای چاپ سنگی و نادر) ،کارشناس کتابداری
(نمایهسازی و کتابهای خطی و نادر) ،کارشناس.

سرفصلهای دوره

تذهیب /معنای لغوی و اصطالحی ،تاریخچه مختصر تزذهیب ،انزواع تزذهیب،
مکتبهای مختلف تذهیب ،مذهبان برجسته ،اصزطالحات تزذهیب و توضزیح
مختصر هر یک مثالً اسلیمی -افشان -تاج -سر -لوح -کتیبه -تشعیر -تزرنج-
سر ترنج -جدول و ...

سایر شرایط

مدت دوره
 32ساعت

شهریهدوره
2,711,111
ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 29

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :آشنایی با تذهیب و تشعیر اسناد

زمانبرگزاری

تاریخ

تاریخ

تاریخ

ثبتنام

شروع

خاتمه

98/5/13

98/5/15

98/8/11

روز
سهشنبه

ساعت
9:11-12:11

رشتههای مجاز

کارشناس و کاردان برنامهریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور ,کارشناس ،کاردان و
کمککارشناس بررسی اسناد و مدارک کشور

پستهای مجاز

رئیس اداره شناسایی و گردآوری ،رئیس اداره ارزشیابی و امحاء ،رئیس اداره مخازن و
اطالع رسانی اسناد عمومی ،رئیس اداره مخازن آرشیوی ،رئیس اداره هماهنگی امور
اسناد ،رئیس گروه اسناد پیش آرشیوی ،رئیس گروه تنظیم و پردازش اسناد ملی،
رئیس گروه مستندسازی ،رئیس گروه آسیبزدایی و مرمت ،رئیس گروه اطالعرسانی
اسناد ،کارشناس و کاردان برنامهریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور ،کارشناس و
کاردان و کمککارشناس ،بررسی اسناد و مدارک کشور ،کارشناس و کاردان مرمت،
کمککارشناس مرمت ،کارشناس و کاردان ضدعفونی ،کمککارشناس ضدعفونی،
کارشناس اسناد ،کارشناس* ،کاردان*.

سرفصلهای دوره

تاریخچه آشنایی باتذهیب و تشعیر ،روشهای نزوین در شزناخت سزبکهزا و
روشهای اجرایی آن ،بررسی مکاتب تذهیب و تشعیر در طول تزاریخ ،شزروع
اولین آثار تذهیب و تشعیر در ایران ،آشنایی با انواع رنگها ،ترکیب رنگهزا،
طراحیهای اولیه ،آشنایی با انواع کاغذ ،تهیه مقزدماتی رنزگهزای گیزاهی و
طبیعی ،ترسیم مقدماتی اجرای تذهیب و تشعیر ،موضوع تحقیق و شیوههزای
صحیح تحقیق در این هنر ،بازدید از موزهها و مطالعه نسزخ موجزود مزوزهای،
ارائه کار تحقیقی.

سایر شرایط

مدت دوره
 31ساعت

شهریهدوره
2,911,111
ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

* کارکنان دارای پست کارشناس و کاردان در رشتههای اسنادی در صورت احراز پست در بخشهای فوق

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 25

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :آشنایی با معرفی و نقد کتاب
زمانبرگزاری

تاریخ ثبتنام تاریخشروع تاریخ خاتمه
98/5/19

98/5/21

98/7/21

روز

ساعت

یکشنبه

9:11-12:11

رشتههای مجاز

کتابدار ،بررس کتاب ،کارشناس امور فرهنگی

پستهای مجاز

کلیۀ پستها

سرفصلهای دوره

 .1تفاوتهای معرفی ،نقد و گزارش .2 .شیوههای ارزیابی کتاب .3 .معیارهای
نقد کتاب.

سایر شرایط

مدت دوره
 32ساعت

شهریهدوره
2,711,111
ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 24

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :آشنایی با رجال اداری عصر قاجار و پهلوی

زمانبرگزاری

تاریخ ثبتنام تاریخشروع تاریخ خاتمه
98/5/26

98/5/28

98/8/13

روز

ساعت

دوشنبه

9:11-12:11

رشتههای مجاز

کارشناس و کاردان برنامه ریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور ,کارشناس و
کاردان بررسی اسناد و مدارک کشور

پستهای مجاز

مدیر ،معاون ،رئیس اداره شناسایی و گردآوری ،رئیس اداره ارزشیابی و امحاء ،رئیس
اداره مخازن آرشیوی ،رئیس اداره مخازن و اطالعرسانی اسناد عمومی ،رئیس
پردازش اسناد دیداری و شنیداری ،رئیس اداره ورود اطالعات و بانکهای اطالعاتی،
رئیس اداره میکروفرمها و اسناد دیجیتال ،رئیس اداره حفاظت از منابع دیداری و
شنیداری ،رئیس اداره مخازن آرشیوی ،رئیس اداره هماهنگی اموراسناد ،رئیسگروه
اسنادپیشآرشیوی ،رئیسگروه تنظیم و پردازش اسناد ملی ،رئیس گروه
مستندسازی ،رئیس گروه آسیبزدایی و مرمت ،رئیس گروه اطالعرسانی اسناد،
رئیس گروه اطالع رسانی منابع دیداری و شنیداری ،رئیس گروه ارتباطات آرشیوی،
کارشناس و کاردان برنامهریزی و بررسی اسناد مدارک کشور ،کارشناس وکاردان
بررسی اسناد و مدارک کشور ،کارشناس اسناد ،کارشناس* ،کاردان*.

سرفصلهای دوره

آشنایی با رجال موثر در تشکیالت دولتزی دوره قاجزار و پهلزوی -آشزنایی بزا
تقسیمات کشوری عصر قاجار و پهلوی -آشنایی بزا احکزام والیزات ،صزاحب-
منصبان اداری و نظامی-آشنایی با روند تحوالت و شکل گیزری تشزکیالت در
دوره قاجار و پهلوی اول و دوم -آشنایی با تغییرات سیاسی که منجر به تحول
اداری گردید.

سایر شرایط

مدت دوره
 31ساعت

شهریهدوره
2,911,111
ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

* کارکنان دارای پست کارشناس و کاردان در رشتههای اسنادی در صورت احراز پست در بخشهای فوق

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 27

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :مارک ایران 1
(آشنایی با بانک کتابشناختی)
زمانبرگزاری

تاریخ ثبتنام تاریخشروع تاریخ خاتمه
98/6/3

98/6/1

98/8/13

روز

ساعت

دوشنبه

9:11-12:11

رشتههای مجاز

کتابدار ،بررس کتاب و کارشناس امور فرهنگی

کلیۀ پستها
پستهای مجاز
سرفصلهای دوره

مروری بر فهرستنویسی ،تاریخچه مارک ،مارک و اصطالحات مزارک -عالئزم
قراردادی مارک ،ساختار معماری بانک کتابشناسی مزارک ایزران ،اطالعزات
عمومی بر چسب رکوردها و فیلتر های دادهای ،آشنایی با مارک دهگانزه (-1
 )9بانک کتابشناسی ،ویرایشگر متن ترکیبزی دو جهتزه ،جسزتجوی سزاده و
پیشرفته ،جستجوی Z3950

سایر شرایط

مدت دوره
 32ساعت

شهریهدوره
2,711,111
ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 26

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :آشنایی با نرمافزار SPSS
(کارکنان بخش کتابداری)
زمانبرگزاری

تاریخ

تاریخ

تاریخ

ثبتنام

شروع

خاتمه

98/6/1

98/6/6

98/9/6

روز
چهارشنبه

ساعت
9:11-12:11

رشتههای مجاز

کتابدار ،بررس کتاب ،کارشناس امور فرهنگی

پستهای مجاز

کلیۀ پستها

سرفصلهای دوره

آشززنایی بززا  ، SPSSاصززول اولیززه در  ، SPSSکززار بززا دادههززا در ، SPSS
نمودارها در  ، SPSSآمار توصیفی یک متغیر برای متغیرهای کیفی و کمی ،
آزمونهای میانگین در  ، SPSSروشهای همبستگی

سایر شرایط

مدت دوره
 11ساعت

شهریهدوره
3,111,111
ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 21

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :آشنایی با شورای جهانی آرشیو و آرشیوهای
بزرگ و جهان
زمانبرگزاری

تاریخ

تاریخ

ثبتنام

شروع

98/6/11

98/6/12

تاریخ خاتمه
98/7/31

روز
سهشنبه

ساعت
9:11-12:11

رشتههای مجاز

کارشناس و کاردان برنامهریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور ،کارشناس و کاردان و
کمککارشناس بررسی اسناد و مدارک کشور

پستهای مجاز

مدیر ،معاون ،رئیس اداره شناسایی و گردآوری ،رئیس اداره ارزشیابی و امحاء ،رئیس اداره
مخازن و اطالعرسانی اسناد عمومی ،رئیس اداره پردازش اسناد دیداری و شنیداری،
رئیس اداره ورود اطالعات و بانکهای اطالعاتی ،رئیس اداره میکروفرمها و اسناد
دیجیتال ،رئیس اداره حفاظت از منابع دیداری و شنیداری ،رئیساداره مخازن آرشیوی،
رئیساداره هماهنگی امور اسناد ،رئیسگروه تنظیم و پردازش اسناد ملی ،رئیس گروه
مستندسازی ،رئیس گروه آسیبزدایی و مرمت ،رئیس گروه اطالعرسانی اسناد ،رئیس
گروه اطالعرسانی منابع دیداری و شنیداری ،رئیس گروه ارتباطات آرشیوی ،کارشناس و
کاردان برنامه ریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور ،کارشناس و کاردان بررسی اسناد و
مدارک کشور ،کارشناس مرمت ،کارشناس ،کاردان ،کمککارشناس ضدعفونی ،کارشناس
میلروفیلم ،کارشناس چاپ و عکسبرداری ،کارشناس اسناد ،کارشناس* ،کاردان*.

سرفصلهای دوره

تشکیالت و ساختار آرشیوهای ملی جهان ،مراکز آرشیوی امریکا ،انگلزیس ،فرانسزه،
کانادا ،مالزی ،هند ،پاکستان ،دانمزارک ،روسزیه ،اروپزای شزرقی ،تحلیزل و بررسزی
تطبیقی دیدگاهها و ارزشیابی بنیادی هر یک از آرشیوهای یاد شده ،شورای جهزانی
آرشزیو ،تاریخچززه ،اهززداف ،وظززایف و تشززکیالت آن ،کنگززره بززین المللززی آرشززیو،
کمیسیونهای مختلف ایکا  cspو ، caکمیتههای ایکا ،مجامع وسازمانهای همکزار
ومشاور ایکا ،آشنایی با سواربیکا و سایر شعب ایکا ،بازدید از یونسکو بعنزوان یکزی از
سازمانهای همکاریکننده با ایکا.

سایر شرایط

مدت دوره
 21ساعت

شهریهدوره
1,711,111
ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

* کارکنان دارای پست کارشناس و کاردان در رشتههای اسنادی در صورت احراز پست در بخشهای فوق

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 23

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :مارک ایران 9
(آشنایی با بانک موجودی و ردهبندی)
زمانبرگزاری

تاریخ ثبتنام تاریخشروع تاریخ خاتمه
98/6/23

98/6/25

98/6/27

روز

ساعت

دوشنبه

9:11-12:11

رشتههای مجاز

کتابدار ،بررس کتاب و کارشناس امور فرهنگی

پستهای مجاز

کلیۀ پستها

سرفصلهای دوره

مروری اجمالی بر مجموعزه سزازی ،تاریخچزه مزارک ،تعزاریف و اصزطالحات
مارک -عالئم قراردادی مارک ،ساختار فرمزت بانزک موجزودی مزارک ایزران،
اطالعات عمومی برچسب رکوردها و فیلدهای دادهای ،شنایی با مارک دهگانه
( )9-1بانک موجودی ،ویرایشگر متن ترکیبی دو جهته ،مروری بزر سیسزتم-
های ردهبندی ،ساختار فرمت بانک ردهبندی مارک ایران -برچسب رکزورد و
فیلدهای دادهای ،جستجوی ساده و پیشرفته ،جستجوی Z3950

سایر شرایط

مدت دوره
 16ساعت

شهریهدوره
1,361,111
ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 92

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :آشنایی با کتابخانههای ایران و جهان

زمانبرگزاری

تاریخ

تاریخ

تاریخ

ثبتنام

شروع

خاتمه

98/6/31

98/7/2

98/9/12

روز
سهشنبه

ساعت
9:11-12:11

رشتههای مجاز

کتابدار ،بررس کتاب و کارشناس امور فرهنگی

پستهای مجاز

کلیۀ پستها

سرفصلهای دوره

آشنایی با کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ،آشنایی با کتابخانزه بریتانیزا،
آشنایی با کتابخانه کنگره امریکا ،آشنایی با کتابخانه چین ،آشنایی با کتابخانه
ملی روسیه ،آشنایی با کتابخانه ملی واتیکان ،آشنایی با کتابخانه آستان قدس
رضوی ،آشنایی با کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ،آشنایی با کتابخانه مجلزس
شورای اسالمی ،آشنایی با تعداد دیگری از کتابخانهها ،بازدید از دو کتابخانه

سایر شرایط

مدت دوره
 32ساعت

شهریهدوره
2,711,111
ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 91

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :حفاظت و نگهداری اسناد صوتی و تصویری
زمانبرگزاری

تاریخ

تاریخ

تاریخ

ثبتنام

شروع

خاتمه

98/7/8

98/7/11

98/8/29

روز
چهارشنبه

ساعت
9:11-12:11

رشتههای مجاز

کارشناس و کاردان برنامهریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور ,کارشناس و کاردان
بررسی اسناد و مدارک کشور

پستهای مجاز

رئیس اداره شناسایی و گردآوری ،رئیس اداره ارزشیابی و امحاء ،رئیس اداره مخازن و
اطالع رسانی اسناد عمومی ،رئیس اداره پردازش اسناد دیداری و شنیداری ،رئیس اداره
حفاظت از منابع دیداری و شنیداری ،رئیس اداره ورود اطالعات و بانکهای اطالعاتی،
رئیس اداره میکروفرمها و اسناد دیجیتال ،رئیس اداره مخازن آرشیوی ،رئیس اداره
هماهنگی امور اسناد ،رئیس گروه اسناد پیشآرشیوی ،رئیس گروه تنظیم و پردازش
اسناد ملی ،رئیس گروه مستندسازی ،رئیس گروه آسیبزدایی و مرمت ،رئیس گروه
اطالعرسانی اسناد ،رئیس گروه اطالعرسانی منابع دیداری و شنیداری ،رئیس گروه
ارتباطات آرشیوی ،کارشناس و کاردان برنامهریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور،
کارشناس ،کاردان و کمک کارشناس بررسی اسناد و مدارک کشور ،کارشناس ،کاردان و
کمککارشناس مرمت ،کارشناس ،کاردان و کمککارشناس ضدعفونی ،کارشناس
میکروفیلم ،کارشناس چاپ و عکسبرداری ،کارشناس اسناد ،کارشناس* ،کاردان*.

سرفصلهای دوره

معرفی انواع مواد مورد بهرهبرداری ،آشنایی با فیزیک و ساختار مواد ،مسائلی کزه در
حفظ و نگهداری هر یک از مواد ضروری است ،شزرایط محزل نگهزداری ایزن مزواد،
شیوههای حفظ و نگهداری مواد صوتی و تصویری ،شرایط فیزیکزی محزل نگهزداری
مواد صوتی و تصویری ،اقدامات الزم جهت افزایش طول عمزر نگهزداری مزواد ،نزوع
فقسهبندیها در مخازن آرشیوهای صوتی و تصویری ،ارائه مدرنترین سیسزتمهزای
مبارزه با آفات مواد صوتی و تصویری ،طریقه ارائه خدمات و بهکارگیری منابع صوتی
و تصویری برای جلوگیری از آسیبپذیری.

شرایط

سنننایر

مدت دوره

شهریهدوره

 21ساعت

1,711,111ریال

محل برگزاری
سازمان اسنادوکتابخانه ملی ایران مرکزآموزش

* کارکنان دارای پست کارشناس و کاردان در رشتههای اسنادی در صورت احراز پست در بخشهای فوق

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 92

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :خدمات ویژه در کتابخانه به کودکان و نوجوانان

زمانبرگزاری

تاریخ ثبتنام تاریخشروع تاریخ خاتمه
98/7/13

98/7/15

98/9/18

روز

ساعت

دوشنبه

9:11-12:11

رشتههای مجاز

کتابدار ،بررس کتاب و کارشناس امور فرهنگی

پستهای مجاز

کارشناس کتابداری (تولید محتوای دیجیتال و محتوای بانکهای اطالعاتی)،
کارشناس کتابداری (کتابخانه و اسناد ملی دیجیتال) ،کارشناس کتابداری
(پردازش اطالعات دیجیتال) ،کارشناس کتابداری (مرجع) ،کارشناس و
کتابدار مرجع (ایرانشناسی -اسالمشناسی) ،کارشناس کتابداری و کتابدار
(بخش کودکان و نوجوانان) ،کارشناس کتابداری و کتابدار (مخازن اطالع-
رسانی  ،)...کارشناس و کتابدار (مخازن ایرانشناسی -اسالمشناسی)،
کارشناس کتابداری و کتابدار (مخازن منابع غیرکتابی) ،کارشناس کتابداری
و کتابدار (مخازن پیانیدها) ،کارشناس.

سرفصلهای دوره

تعریف کودک و نوجوان ،تاریخچه کتابهزای کودکزان و نوجوانزان در ایزران و
جهان ،تفاوت مواد خواندنی کودکزان و نوجوانزان بزا بزرگسزاالن ،انزواع مزواد
خواندنی برای کودکان و نوجوانان (داسزتان و غیرداسزتان) ،مجموعزهسزازی،
طبقهبندی و آماده سازی کتب کتابخانه بزرای کودکزان و نوجوانزان ،خزدمات
کتابخانه برای کودکان و نوجوانان.

سایر شرایط

مدت دوره
 32ساعت

شهریهدوره
2,711,111
ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 99

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :آشنایی با مقررات حقوق ثبت آثار
زمانبرگزاری

تاریخ

تاریخ

تاریخ

ثبتنام

شروع

خاتمه

98/7/22

98/7/23

98/11/3

روز
سهشنبه

ساعت
9:11-12:11

رشتههای مجاز

کتابدار ،بررس کتاب و کارشناس امور فرهنگی

پستهای مجاز

کارشناس کتابداری و کتابدار (واسپاری) ،کارشناس کتابداری و کتابدار (فراهمآوری و
سفارشات) ،کارشناس کتابداری و کتابدار (فراهمآوری و سفارشات داخلی منابع
غیرکتابی و پیایندها) ،کارشناس کتابداری و کتابدار (سفارشات منابع غیرکتابی)،
کارشناس کتابداری و کتابدار (مبادله و اهداء منابع کتابی) ،کارشناس کتابداری و
کتابدار (مبادله و اهداء منابع غیرکتابی و پیایندها) ،کارشناس کتابداری و کتابدار
(کنترل و تقسیم و آمادهسازی منابع کتابی) ،کارشناس کتابداری و کتابدار (کنترل و
تقسیم و آمادهسازی منابع غیرکتابی) ،کارشناس کتابداری و کتابدار فیپا (فهرست-
نویسی پیش از انتشار) ،کارشناس کتابداری و کتابدار (شاپا) ،کارشناس کتابداری و
کتابدار (شابکا) ،کارشناس کتابداری و کتابدار (فهرستنویسی منابع غیرکتابی)،
کارشناس کتابداری و کتابدار (فراهمآوری منابع خطی) ،کارشناس کتابداری و
کتابدار (فراهمآوری کتابهای چاپ سنگی و نادر) ،کارشناس کتابداری و کتابدار
(ثبت آثار) ،کارشناس کتابداری (هماهنگی منابع خطی و نادر) ،کارشناس کتابداری
(هماهنگی امور کتابخانه) ،کارشناس کتابداری (استانها) ،کارشناس.

سرفصلهای دوره

آشنایی با حقوق فردی و اجتماعی ،آشنایی بزا حقزوق کزار و روابزط جمعزی،
آشنایی با آثار فکری (ادبی -هنری) ،آشنایی با آثار فکری (اختراعی -نوآوری)،
آشنایی با حقوق آثار فکری ،آشنایی با قوانین و مقررات ایران

سایر شرایط

مدت دوره
 21ساعت

شهریهدوره
1,711,111
ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 95

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :نسخهشناسی

زمانبرگزاری

تاریخ

تاریخ

تاریخ

ثبتنام

شروع

خاتمه

98/7/31

98/8/1

98/11/11

روز
چهارشنبه

ساعت
9:11-12:11

رشتههای مجاز

کتابدار ،بررس کتاب ،کارشناس امور فرهنگی

پستهای مجاز

کارشناس کتابداری و کتابدار (اطالعرسانی کتابهای خطی و نادر) ،کارشناس
کتابداری (فهرستنویسی نسخ خطی) ،کارشناس کتابداری (فهرستنویسی
کتابهای چاپ سنگی و نادر) ،کارشناس کتابداری (فراهمآوری منابع خطی)،
کارشناس کتابداری و کتابدار (فراهمآوری کتابهای چاپ سنگی و نادر)،
کارشناس کتابداری (هماهنگی منابع خطی و نادر) ،کارشناس کتابداری و
کتابدار (برنامهریزی و بررسی منابع خطی) ،کارشناس کتابداری (برنامهریزی و
بررسی کتابهای چاپ سنگی و نادر) ،کارشناس کتابداری (نمایهسازی
کتابهای خطی و نادر) ،کارشناس.

سرفصلهای دوره

انواع تزئینات در نسخه های خطی ،شناخت مکتبهزای مختلزف در تزئینزات،
انواع جلدها در نسخ خطی ،جلدهای رقعزه دار در نسزخه هزای خطزی ،انزواع
خطوب در نسخه های خطی ،انجامه در نسخه های خطی ،انواع یادداشزتهای
ظهریه ،انواع کاغذ و مرکب در نسخه های خطی.

سایر شرایط

مدت دوره
 32ساعت

شهریهدوره
2,711,111
ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 94

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :ویراستاری در کتابداری

زمانبرگزاری

تاریخ ثبتنام تاریخشروع تاریخ خاتمه
98/8/11

98/8/13

98/11/16

روز

ساعت

دوشنبه

9:11-12:11

رشتههای مجاز

کتابدار ،بررس کتاب ،کارشناس امور فرهنگی

پستهای مجاز

کلیۀ پستها

سرفصلهای دوره

زبان گفتار ،زبان نوشتار ،زبان معیار ،ویرایش ،لزوم ویرایش ،آداب ویراسزتاری،
مراحل ویرایش ،روند آمادهسازی ،ویرایش علمی کتاب و مجلههزایکتابزداری،
ویرایش کتابهای تألیفی کتابداری ،ویرایش مقاله در عرصه کتابداری ،ویزرایش
در بازنویسزی اسززناد کتابززداری و چززاپ مجموعزه اسززناد کتابززداری ،ویززرایش
مصاحبهها ،ویرایش ادبی ،ویرایش فنی ،ویرایش محتوایی.

سایر شرایط

مدت دوره
 32ساعت

شهریهدوره
2,711,111
ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 97

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :کارگاه تخصصی بررسی روشهای تنظیم و
توصی

اسناد در آرشیوهای معتبر جهان

زمانبرگزاری

تاریخ

تاریخ

ثبتنام

شروع

98/8/18

98/8/19

تاریخ خاتمه
98/8/28

روز
یکشنبه
سهشنبه

ساعت
9:11-11:11

رشتههای مجاز

کارشناس و کاردان برنامه ریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور ،کارشناس و
کاردان بررسی اسناد و مدارک کشور

پستهای مجاز

مدیر ،معاون ،رئیس اداره شناسایی و گردآوری ،رئیس اداره شناسایی و امحاء ،رئیس
اداره مخازن و اطالعرسانی اسناد عمومی ،رئیس اداره پردازش اسناد دیداری و
شنیداری ،رئیس اداره ورود اطالعات و بانکهای اطالعاتی ،رئیس اداره میکروفرمها و
اسناد دیجیتال ،رئیس اداره حفاظت از منابع دیداری و شنیداری ،رئیس اداره مخازن
آرشیوی ،رئیس اداره هماهنگی امور اسناد ،رئیس گروه اسناد پیش آرشیوی ،رئیس
گروه تنظیم و پردازش اسناد ملی ،رئیس گروه مستندسازی ،رئیس گروه آسیبزدایی
و مرمت ،رئیس گروه اطالعرسانی اسناد ،رئیس گروه اطالعرسانی منابع دیداری و
شنیداری ،رئیس گروه ارتباطات آرشیوی ،کارشناس برنامهریزی و بررسی اسناد و
مدارک کشور ،کارشناس بررسی اسناد و مدارک کشور ،کارشناس اسناد ،کارشناس*.

سرفصلهای دوره

مطالعات کمیته های تخصصی شورای جهانی آرشیو در زمینه فهرستنویسزی،
آشنایی با تجربیات آرشیوهای جهانی در تنظیم و توصیف اسزناد ،آشزنایی بزا
انواع روشهای دستی و رایانه ای تنظیم و توصزیف اسزناد ،تنظزیم و توصزیف
چیست؟ ،تدوین اولویتهایی برای تنظیم و توصیف ،اصزول حزاکم بزر تنظزیم،
تدارک فرآیند تنظیم و توصیف.

سایر شرایط

مدت دوره
 8ساعت

شهریهدوره
 681,111ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

* کارکنان دارای پست کارشناس و کاردان در رشتههای اسنادی در صورت احراز پست در بخشهای فوق

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 96

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :فهرستنویسی توصیفی منابع عربی

زمانبرگزاری

تاریخ ثبت-

تاریخ

تاریخ

نام

شروع

خاتمه

98/8/31

98/9/1

98/11/7

روز
دوشنبه

ساعت
9:11-12:11

رشتههای مجاز

کتابدار ،بررس کتاب ،کارشناس امور فرهنگی

پستهای مجاز

کلیۀ پستها

سرفصلهای دوره

تعریف منابع عربی ،آشنایی با منابع عربی و عناصر تشزکیلدهنزده هزر منبزع
(صفحه عنوان ،صفحه اهدا و  ،)...تعریف فهرسزتنویسزی توصزیفی ،فهرسزت-
نویسی توصیفی منابع عربی ،واژگان عربی و مترادفات آنها و مورد اسزتفاده در
صفحه عنوان و صفحه حقوقی (برای بیان مشخصات مربوب بزه نزام ،عنزوان و
 ،)...مقایسه واژگان عربی و واژگان فارسی ،نحوۀ ورود اطالعات توصیفی منزابع
عربی در کاربرگۀ رسا ،معرفی فیلدهای خاص منابع عربی در برنامۀ رسا ،نحزوۀ
نشانهگذاری و استفاده از عالئم درکاربرگۀ رسا.

سایر شرایط

مدت دوره
 32ساعت

شهریهدوره
2,711,111
ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 91

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :زبان انگلیسی رایانه برای کتابداران 1

زمانبرگزاری

تاریخ

تاریخ

تاریخ

ثبتنام

شروع

خاتمه

98/9/11

98/9/11

98/11/11

روز
دوشنبه

ساعت
9:11-12:11

رشتههای مجاز

کتابدار ،بررس کتاب و مشاغل مرتبط

پستهای مجاز

کلیۀ پستها

سرفصلهای دوره

1. Definition of a computer
2. How computer solve problems
3. Understanding Proces
4. What is Hardware
5. Meet the Keyboord
6. What is a Mouse
7. What is a Flowchart
8. Bits and Personal computer
9. Programming
10. Bug and Debugging

سایر شرایط

مدت دوره

شهریهدوره

 32ساعت

 2,711,111ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 93

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :کاربرد آمار در کتابخانه

زمانبرگزاری

تاریخ

تاریخ -

تاریخ

ثبتنام

شروع

خاتمه

98/9/17

98/9/19

98/11/29

روز
سهشنبه

ساعت
9:11-12:11

رشتههای مجاز

کتابدار ،بررس کتاب و کارشناس امور فرهنگی

پستهای مجاز

کلیۀ پستها

سرفصلهای دوره

آمار توصیفی شامل :تعزاریف آمزاری ،نمونزهگیزری ،مزایزای نمونزهگیزری بزر
سرشماری،خالصه کردن دادهها،ترسیم جداول فراوانزی و  ،....انزواع نمودارهزا،
میانگین و  ،...احتمال شامل :آزمزایش تصادفی،پیشزامدها ،محاسزبه احتمزال،
خالصهای از آنالیز ترکیبی ،قوانین و قضایای مقدماتی ،متغیرهزای تصزادفی و
توزیع آنها ،توزیع دوجملهای،توزیع نرمال .برآورد شامل :برآورد  ،برآوردکننزده
تا اریب ،برآورد میانگین خالصهای ،همبستگی و رگرسیون و معادله آن ،حزل
مسائل مرتبط با مسائل کتابداری.

سایر شرایط

مدت دوره

شهریهدوره

 32ساعت

 2,711,111ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 52

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :شناسایی ساختار فیلم و عكس
زمانبرگزاری

تاریخ

تاریخ

تاریخ

ثبتنام

شروع

خاتمه

98/9/21

98/9/25

98/11/11

روز
دوشنبه

ساعت
9:11-11:11

رشتههای مجاز

کارشناس و کاردان برنامهریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور ,کارشناس،
کاردان و کمککارشناس بررسی اسناد و مدارک کشور و کارشناس
آزمایشگاه.

پستهای مجاز

کارشناس ،کاردان و کمککارشناس مرمت ،کارشناس ،کاردادن و کمک-
کارشناس ضد عفونی ،کارشناس آزمایشگاه ،رئیس اداره حفاظت از منابع
دیداری و شنیداری ،رئیس گروه آسیبزدایی و مرمت.

سرفصلهای دوره

آشنایی با مواد مورد استفاده در ساختار فیلم و عکس ،ساختارشناسی میکروسزکوپی
از فیلم و عکس ،آزمایشهای تجزیه پایه فیلم ،روشهای شزناخت شزیمیایی فزیلم و
عکس و اثر مواد شیمیایی بر آن ،روشهای شناخت انواع فیلم و عکس مورد استفاده
در عکاسی ،ویژگیهای شیمیایی و ساختار کاغذهای عکاسی ،ماده مورد اسزتفاده در
کاغذهای عکاسی ،اثر محلولهای شیمیایی بر کاغزذهای عکاسزی ،آشزنایی بزا مزواد
امولسیونکننده فیلم و عکزس ،روشهزای شزناخت مزواد امولوسزیونکننزده فزیلم،
آزمایش های تخریبی تسریعی ،بررسی فرآیندهای تخریبی رطوبت ،نور ،دمزا ،عوامزل
بیولوژیکی ،گازهای آالینده بر پایه امولیسیون فیلم و کاغذ ،مواد استحکامبخش فیلم
و عکس و روشهای استفاده ،اثر مواد شوینده بر فیلم و عکس ،روشهای لکهزدایی از
فیلم و عکس به کمک مواد شیمیایی لکزهزدا ،روشهزای تثبیزت شزیمیایی فزیلم و
عکس ،اثر مواد نرمکننده و انعطافبخش روی فیلم و عکس ،روشهای نگهداری فیلم
و عکس ،روشهای جابجایی ،مراقبتهای ویژه.

سایر شرایط

مدت دوره

شهریهدوره

 25ساعت

 2,111,111ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

* کارکنان دارای پست کارشناس و کاردان در رشتههای اسنادی در صورت احراز پست در بخشهای فوق

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 51

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :متون انگلیسی تخصصی کتابداری و اطالعرسانی 5
متون انگلیسی تخصصی کتابداری و اطالعرسانی 9
زمانبرگزاری

تاریخ

تاریخ

تاریخ

ثبتنام

شروع

خاتمه

98/11/1

98/11/3

98/12/13

روز
سهشنبه

ساعت
9:11-11:11

رشتههای مجاز

کتابدار ،بررس کتاب ،کارشناس امور فرهنگی

پستهای مجاز

کلیۀ پستها

سرفصلهای دوره

مکالمه زبان انگلیسی تخصصی پیشرفته ،آشنایی با فن بیان و تمرین
سخنرانیهای کوتاهمدت ،آشنایی با نحوه مکاتبات اداری به زبان انگلیسی،
ترجمه متون ساده و متوسط از فارسی به انگلیسی ،ترجمه متون تخصصی
مشکل از انگلیسی به فارسی

سایر شرایط

مدت دوره
 32ساعت

شهریهدوره
2,711,111
ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 52

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :مارک ایران 9
(آشنایی با بانک موجودی و ردهبندی)
زمانبرگزاری

تاریخ

تاریخ

تاریخ

ثبتنام

شروع

خاتمه

98/11/7

98/11/8

98/12/27

روز
یکشنبه

ساعت
9:11-11:11

رشتههای مجاز

کتابدار ،بررس کتاب ،کارشناس امور فرهنگی

پستهای مجاز

کلیۀ پستها

سرفصلهای دوره

مروری اجمالی بر مجموعزهسزازی ،تاریخچزه مزارک -تعزاریف و اصزطالحات
مارک -عالئم قراردادی مارک ،ساختار فرمت بانزک موجزودی مزارک ایزران-
اطالعات عمومی برچسزب رکوردهزا و فیلزدهای دادهای ،آشزنایی بزا مزارک
دهگانه ( )9-1بانک موجودی ،ویرایشگر متن ترکیبی دو جهتزه ،مزروری بزر
سیستمهای ردهبندی ،ساختار فرمت بانک ردهبنزدی مزارک ایزران -برچسزب
رکورد و فیلدهای دادهای ،جستجوی ساده و پیشرفته ،جستجوی Z3950

سایر شرایط

مدت دوره
 16ساعت

شهریهدوره
1,361,111
ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 59

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :سازماندهی اسناد الكترونیكی

زمانبرگزاری

تاریخ ثبتنام تاریخشروع تاریخ خاتمه
98/11/7

98/11/6

98/12/19

روز

ساعت

دوشنبه

9:11-12:11

رشتههای مجاز

کارشناس و کاردان برنامهریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور ،کارشناس و
کاردان بررسی اسناد و مدارک کشور

پستهای مجاز

کارشناس* ،کاردان *.

سرفصلهای دوره

مدیر ،معاون  ،...رئیس اداره  ،...رئیس گروه  ،...کارشناس و کاردان برنامهریزی
و بررسی اسناد مدارک کشور ،کارشناس و کاردان بررسی اسناد و مدارک
کشور ،کارشناس اسناد ،کارشناس میکروفیلم ،کارشناس چاپ و عکسبرداری،

لزوم سازماندهی یکسان در اسناد مشابه الکترونیکی ،تنظیم و توصزیف اسزناد
الکترونیکی ،شناخت تجربیات آرشیوهای جهان درخصوص اسناد الکترونیکی،
استفاده از تجربیات شزورای جهزانی آرشزیو درخصزوص اسزناد الکترونیکزی،
بررسی موضوع از دیدگاه متخصصان رایانه )(IT

سایر شرایط

مدت دوره
 21ساعت

شهریهدوره
1,711,111
ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

* کارکنان دارای پست کارشناس و کاردان در رشتههای اسنادی در صورت احراز پست در بخشهای فوق

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 55

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :حفظ و نگهداری اسناد و مواد آرشیوی
زمانبرگزاری

تاریخ ثبت-

تاریخشروع

تاریخ خاتمه

ساعت

روز

نام
98/11/8

98/11/12

98/12/21

شنبه

9:11-12:11

رشتههایمجاز

کارشناس و کاردان برنامهریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور ،کارشناس،
کاردان و کمککارشناس بررسی اسناد و مدارک کشور

پستهای مجاز

رئیس اداره شناسایی و گردآوری ،رئیس اداره ارزشیابی و امحاء ،رئیس اداره مخازن و اطالع-
رسانی اسناد عمومی ،رئیس اداره پردازش اسناد دیداری و شنیداری ،رئیس اداره ورود
اطالعات و بانکهای اطالعاتی ،رئیساداره میکروفرمها واسناد دیجیتال ،رئیساداره حفاظت
ازمنابع دیداری وشنیداری ،رئیس اداره مخازن آرشیوی ،رئیس اداره هماهنگی امور اسناد،
رئیس گروه اسناد پیشآرشیوی ،رئیس گروه تنظیم و پردازش اسناد ملی ،رئیس گروه
مستندسازی ،رئیس گروه آسیبزدایی و مرمت ،رئیس گروه اطالعرسانی اسناد ،رئیس گروه
اطالع رسانی منابع دیداری و شنیداری ،رئیس گروه ارتباطات آرشیوی ،کارشناس و کاردان
برنامهریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور ،کارشناس ،کاردان و کمککارشناس بررسی اسناد
و مدارک کشور ،کارشناس ،کاردان و کمککارشناس مرمت ،کارشناس ،کاردان ضدعفونی،
کارشناس میکروفیلم،کارشناس چاپ وعکسبرداری ،کارشناس اسناد ،کارشناس* ،کاردان*.

سرفصلهای دوره

 )1طریقه بهینه نگهداری اسناد در آرشیو با تکیه بر آب و هوای مناطق جغرافیایی  )2شزیوه-
های ارائه سرویس در آرشیو -استانداردهای ساختمان آرشیو و مخازن اسناد ،شزرایط فیزیکزی
مناسب برای نگهداری انزواع اسزناد در مخزازن )3 ،وسزایل مزورد نیزاز در مخزازن -شزرایط و
ساخت یک مخزن مطلوب جهت نگهداری هر یک از اقالم آرشیوی  )1سابقه تاریخی حفاظزت
مواد آرشیوی ،تأثیر پیشرفتهای علمی بر حفاظت از مواد آرشزیوی  -5شزناخت انزواع مزواد
آرشیوی -آشنایی با دشمنان مواد آرشیوی و مراقبتها و پیشزگیریهزا  -6کنتزرل محزیط و
ارائه استانداردهای ساختمان آرشیو و محزل بنزای آن  -7نحزوه بایگزانی و قفسزهبنزدی مزواد
آرشیوی ،تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با عوامل مخرب  -8بازدید از مراکز معتبر آرشزیوی و
بررسی و مقایسه روشهای حفظ و نگهداری و تجهیزات آنها با هم.

سایر شرایط

مدت دوره

شهریهدوره

 21ساعت

1,711,111ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

* کارکنان دارای پست کارشناس و کاردان در رشتههای اسنادی در صورت احراز پست در بخشهای فوق

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 54

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :کارگاه مدیریت فایلهای الكترونیكی
زمانبرگزاری

تاریخ

تاریخ شروع

ثبتنام
98/11/13

تاریخ

روز

ساعت

خاتمه
98/11/11

98/12/23

دوشنبه
چهارشنبه

9:11-11:11

رشتههای مجاز

کارشناس برنامه ریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور ،کارشناس بررسی
اسناد و مدارک کشور

پستهای مجاز

مدیر ،معاون ،رئیس اداره شناسایی و گردآوری ،رئیس اداره ارزشیابی و امحاء ،رئیس
اداره مخازن و اطالع رسانی اسناد عمومی ،رئیس اداره پردازش اسناد دیداری و
شنیداری ،رئیس اداره ورود اطالعات و بانکهای اطالعاتی ،رئیس اداره میکروفرمها و
اسناد دیجیتال ،رئیس اداره حفاظت از منابع دیداری و شنیداری ،رئیس اداره مخازن
آرشیوی ،رئیس اداره هماهنگی امور اسناد ،رئیس گروه اسناد پیش آرشیوی ،رئیس
گروه تنظیم و پردازش اسناد ملی ،رئیس گروه مستندسازی ،رئیس گروه آسیبزدایی
و مرمت ،رئیس گروه اطالعرسانی اسناد ،رئیس گروه اطالعرسانی منابع دیداری و
شنیداری ،رئیس گروه ارتباطات آرشیوی ،کارشناس برنامهریزی و بررسی اسناد و
مدارک کشور ،کارشناس بررسی اسناد و مدارک کشور ،کارشناس اسناد ،کارشناس*.

سرفصلهای دوره

 .1آشنایی با انواع فایل ها و پسوندهای آنها و ویژگی هزر یزک بزه طزور مثزال
 GIF/TPG/TIFبززرای فایززلهززای تصززویری WM4/MP3/Wav ،بززرای
فایلهای صوتی HTM/HTML/TXT ،برای فایلهای متنزی و  .2 ...روش
استاندارد نامگذاری فایلها  .3دستهبندی و طبقهبندی فایلهای متنی ،صوتی
و تصویری  .1رمزگذاری فایلها  .5روشهای حفاظت از فایلها ،دیسزکهزای
فشرده وفلش مموری وکنترل دسترسی و تکثیر آنها.

سایر شرایط

مدت دوره
 8ساعت

شهریهدوره
 681,111ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

* کارکنان دارای پست کارشناس و کاردان در رشتههای اسنادی در صورت احراز پست در بخشهای فوق

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 57

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :کارگاه نگهداری اسناد (سنتی -الكترونیكی)

زمانبرگزاری

تاریخ

تاریخ شروع

ثبتنام
98/11/26

تاریخ

ساعت

روز

خاتمه
98/11/27

98/11/29

یکشنبه
سهشنبه

9:11-11:11

رشتههای مجاز

کارشناس و کاردان برنامهریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور ،کارشناس،
کاردان و کمککارشناس بررسی اسناد و مدارک کشور

پستهای مجاز

رئیس اداره شناسایی و گردآوری ،رئیس اداره ارزشیابی و امحاء ،رئیس اداره مخازن و
اطالعرسانی اسناد عمومی ،رئیس اداره پردازش اسناد دیداری و شنیداری ،رئیس
اداره ورود اطالعات و بانکهای اطالعاتی ،رئیساداره میکروفرمها واسناد دیجیتال،
رئیساداره حفاظت ازمنابع دیداریوشنیداری ،رئیس اداره مخازن آرشیوی ،رئیس
اداره هماهنگی امور اسناد ،رئیس گروه اسناد پیشآرشیوی ،رئیس گروه تنظیم و
پردازش اسناد ملی ،رئیس گروه مستندسازی ،رئیس گروه آسیبزدایی و مرمت،
رئیس گروه اطالعرسانی اسناد ،رئیس گروه اطالعرسانی منابع دیداری و شنیداری،
رئیس گروه ارتباطات آرشیوی ،کارشناس و کاردان برنامهریزی و بررسی اسناد و
مدارک کشور ،کارشناس ،کاردان و کمککارشناس بررسی اسناد و مدارک کشور،
کارشناس ،کاردان و کمککارشناس مرمت ،کارشناس ،کاردان ضدعفونی ،کارشناس
میکروفیلم،کارشناس چاپ وعکسبرداری ،کارشناس اسناد ،کارشناس* ،کاردان*.

سرفصلهای دوره

تعاریف ،حفظ و نگهداری ،حفاظت پیشگیرانه ،مدیریت بحران ،راهبردهزای حفاظزت
پیشگیرانه در مدیریت بحران ،روشهزای حفزظ و نگهزداری منزابع از نظزر سزاختار
مخازن و الزامات مورد نیاز ،راهکارهای اجرایی در زمان بحزران ،چگزونگی نگهزداری
اسناد در اتوماسیون اداری ،تعریف اسناد الکترونیکزی ،معرفزی مزدلهزای مزدیریت
اسناد الکترونیکی ،روشهای تبدیل اسناد الکترونیکی.

سایر شرایط

مدت دوره
 1ساعت

شهریهدوره

 311,111ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

* کارکنان دارای پست کارشناس و کاردان در رشتههای اسنادی در صورت احراز پست در بخشهای فوق

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 56

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :کارگاه تخصصی روشهای پژوهشی در
طبقهبندی اسناد
زمانبرگزاری

تاریخ

تاریخ شروع

ثبتنام
98/12/11

تاریخ

روز

ساعت

خاتمه
98/12/12

98/12/21

دوشنبه
چهارشنبه

-11:11
9:11

رشتههای مجاز

کارشناس برنامه ریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور ،کارشناس بررسی
اسناد و مدارک کشور

پستهای مجاز

مدیر ، ...معاون ، ...رئیس اداره شناسایی و گردآوری ،رئیس اداره ارزشیابی و
امحاء ،رئیس اداره مخازن و اطالعرسانی اسناد عمومی ،رئیس اداره پردازش
اسناد دیداری و شنیداری ،رئیس اداره ورود اطالعات و بانکهای اطالعاتی،
رئیس اداره میکروفرمها و اسناد دیجیتال ،رئیس اداره حفاظت از منابع
دیداری و شنیداری ،رئیس اداره مخازن آرشیوی ،رئیس اداره هماهنگی-
اموراسناد ،رئیسگروه اسنادپیشآرشیوی ،رئیسگروهتنظیم و پردازش اسناد
ملی ،رئیس گروه مستندسازی ،رئیس گروه آسیبزدایی و مرمت ،رئیس گروه
اطالعرسانی اسناد ،رئیس گروه اطالعرسانی منابع دیداری و شنیداری ،رئیس
گروه ارتباطات آرشیوی ،کارشناس برنامهریزی و بررسی اسناد و مدارک
کشور ،کارشناس بررسی اسناد و مدارک کشور ،کارشناس اسناد ،کارشناس*.

سرفصلهای دوره

کاربرد نگرش پژوهشی در طبقزهبنزدی اسزناد ،پزژوهش و روشهزای آن در
طبقهبندی اسناد ،تاریخچهای کوتاه از پژوهش کاربردی.

سایر شرایط

مدت دوره
 8ساعت

شهریهدوره
 681,111ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

* کارکنان دارای پست کارشناس و کاردان در رشتههای اسنادی در صورت احراز پست در بخشهای فوق

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 51

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :کارگاه تخصصی تفاوتهای ساختار و محتوایی اسناد آرشیوی

زمانبرگزاری

تاریخ

تاریخ شروع

ثبتنام
98/12/3

تاریخ

ساعت

روز

خاتمه
98/12/11

98/12/13

یکشنبه
سهشنبه

9:11-11:11

رشتههایمجاز

کارشناس برنامهریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور ،کارشناس ،بررسی
اسناد و مدارک کشور

پستهای مجاز

مدیر  ،...معاون  ، ...رئیس اداره شناسایی و گردآوری ،رئیس اداره ارزشیابی و امحاء،
رئیس اداره مخازن و اطالعرسانی اسناد عمومی ،رئیس اداره پردازش اسناد دیداری و
شنیداری ،رئیس اداره ورود اطالعات و بانکهای اطالعاتی ،رئیساداره میکروفرمها
واسناد دیجیتال ،رئیساداره حفاظت از منابع دیداریوشنیداری ،رئیس اداره مخازن
آرشیوی ،رئیس اداره هماهنگی امور اسناد ،رئیس گروه اسناد پیشآرشیوی ،رئیس
گروه تنظیم و پردازش اسناد ملی ،رئیس گروه مستندسازی ،رئیس گروه آسیبزدایی
و مرمت ،رئیس گروه اطالعرسانی اسناد ،رئیس گروه اطالعرسانی منابع دیداری و
شنیداری ،رئیس گروه ارتباطات آرشیوی ،کارشناس برنامهریزی و بررسی اسناد و
مدارک کشور ،کارشناس بررسی اسناد و مدارک کشور ،کارشناس ،کارشناس اسناد،
کارشناس*.

سرفصلهای دوره

شناخت خصوصیات و ویژگیهای اسناد آرشیو ،شناخت خصوصیات و ویژگی-
های کتاب و منابع کتابخانهای ،شزناخت روشهزای متزداول طبقزهبنزدی در
منابع آرشیو و کتابخانهای.

سایر شرایط

مدت دوره
 1ساعت

شهریهدوره
 311,111ریال

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
آموزش

* کارکنان دارای پست کارشناس و کاردان در رشتههای اسنادی در صورت احراز پست در بخشهای فوق

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 53

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

نوع مستند :تقویم آموزشي
موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

بخش اول
آموزش الكترونیكی

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 42

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه و آرشیو

زمان برگزاری

نیمسال

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

اول
دوم

مدت دوره

 32ساعت
1398/8/1

1398/12/11

رشتههای مجاز

کتابدار ،بررس کتاب و کارشناس امور فرهنگی

پستهای مجاز

کلیۀ پستها

سرفصلهای دوره

 .1جنبههای تزاریخی و فلسزفی حفاظزت و نگهزداری  .2مزروری بزر مسز له
حفاظززت ،نگهززداری و مرمززت  .3حفاظززت پیشززگیرانه یززا مراقبززت از مززواد .1
دشمنان مواد کتابخانه و آرشیو و راههای مقابله با آنها  .5تأثیر عوامل محیطی
بر نگهداری  .6کاغذ :مسائل و راه حلها  .7مراقبت و حفاظت آثار کاغزذی .8
مرافبت و حفاظت از مواد عکاسی  .9مراقبت و حفاظزت از نوارهزای صزوتی و
تصویری  .11برنامهریزی برای مقابله با سوانح  .11حفاظت و نگهزداری منزابع
دیجیتال  .12مدیریت حفاظت و نگهداری  .13بازدید.

سایر شرایط

شهریه دوره
2,111,111
ریال

نحوه اجرا
الکترونیکی

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
مرکز آموزش

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 41

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :فراهمآوری منابع کتابخانهای

زمان برگزاری

نیمسال

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

اول
دوم

مدت دوره

 32ساعت
1398/8/1

1398/12/11

رشتههای مجاز

کتابدار ،بررس کتاب و کارشناس امور فرهنگی

پستهای مجاز

کلیۀ پستها

سرفصلهای دوره

تعریف اعتباری واژگان برحسزب کزاربرد ،اهزداف کتابخانزههزا ،سیاسزتگذاری
فراهمآوری منابع ،اصول کلی فراهم آمدن منزابع ،روشهزا و مراحزل انتخزاب
منابع ،سفارش منابع انتخاب شده و شیوههای پیگیری ،دریافت منابع سفارش
ده و انجام راحل اداری و مالی ،استفاده از فنآوری نزوین در تهیزه و سزفارش
منابع.

سایر شرایط

شهریه دوره
1,611,111
ریال

نحوه اجرا
الکترونیکی

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
مرکز آموزش

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 42

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :فهرستنویسی پیشرفته 1

زمان برگزاری

نیمسال

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

اول
دوم

مدت دوره

 32ساعت
1398/8/1

1398/12/11

رشتههای مجاز

کتابدار ،بررس کتاب و کارشناس امور فرهنگی

پستهای مجاز

کلیۀ پستها

سرفصلهای دوره

 .1تعریززف و اهززداف فهرستنویسززی  .2تاریخچززه فهرستنویسززی  .3تعریززف کتززاب و
شناخت اجزاء آن  .1آشنایی با نرمافزار کتابخانه ملی و طریقه جستجو در آن  .5برگه
فهرستنویسی (فهرستنویسی توصیفی -تحلیلزی)  .6تاریخچزه قواعزد فهرستنویسزی
انگلوآمریکن و معرفی قوانین (تعیزین سرشناسزه و شناسزههزای افززوده)  .7معرفزی
فهرست مستند مشاهیر و طرز استفاده از آن -تهیزه برگزه مسزتند  .8معرفزی سزایر
مراجع مورد استفاده در تعیزین سرشناسزه و شناسزههزای افززوده  .9فهرستنویسزی
توصیفی با استفاده از قواعد  ISBDو تصمیمات کتابخانه ملی ایران  .11تهیزه انزواع
فهرستبرگه (فارسی -التین) شامل کتابهای یک جلدی و چند جلدی ،ویرایشهای
مختلف و آثار ترجمه بزه فارسزی  .11آشزنایی بزا سزایتهزای مختلزف کتابخانزهای
مثل:کنگره ،موزه بریتانیا ) (Bn Bو کتابخانه ملی کانادا.

سایر شرایط

شهریه دوره
2,111,111
ریال

نحوه اجرا
الکترونیکی

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
مرکز آموزش

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 49

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :فهرستنویسی پیشرفته 2
پیشنیاز :فهرستنویسی پیشرفته 1
زمان برگزاری

نیمسال

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

اول

1398/2/21

1398/6/31

دوم

1398/8/1

1398/12/11

مدت دوره

 32ساعت

رشتههای مجاز

کتابدار ،بررس کتاب و کارشناس امور فرهنگی

پستهای مجاز

کارشناس کتابداری وکتابدار (فهرستنویسی کتب  ،)...کارشناس کتابداری وکتابدار فیپا
(فهرستنویسی پیش از انتشار) ،کارشناس کتابداری (شاپا) ،کارشناس کتابداری (شابکا)،
کارشناس کتابداری و کتابدار (فهرستنویسی منابع غیرکتابی) ،کارشناس کتابداری (فهرست-
نویسی نسخ خطی) ،کارشناس کتابداری (فهرستنویسی کتابهای چاپ سنگی و نادر)،
کارشناس کتابداری و کتابدار (ثبت آثار) ،کارشناس کتابداری و کتابدار (مستندسازی ،)...
کارشناس کتابداری و کتابدار (مخازن اطالعرسانی  ،)...کارشناس کتابداری و کتابدار (مخازن
ایرانشناسی -اسالمشناسی) ،کارشناس کتابداری و کتابدار (مخازن منابع غرکتابی)،
کارشناس کتابداری (مخازن کتابهای خطی) ،کارشناس کتابداری و کتابدار (مخازن کتاب-
های چاپ سنگی و نادر) ،کارشناس کتابداری و کتابدار (مخازن پیایندها) ،کارشناس
کتابداری و کتابدار (پیایندهای  ،)....کارشناس.

سرفصلهای دوره

مروری بر مباحث سازماندهی ،1فهرستنویسزی توصزیفی تکمیلزی و مزوارد خزاص (فارسزی و
انگلیسی) ،قواعد خاص انگلزو -آمزریکن و تصزمیمات کتابخانزه ملزی بزرای کتابهزای فارسزی،
فهرستنویسی پیش از انتشار و نقش کتابخانه ملی بروضعیت نشر کتاب و ناشزران ،سزرعنوان-
های موضوعی (تعریف ،هزدف ،مشخصزات) ،آشزنایی بزا فهرسزتهای متزداول سزرعنوانهزای
موضوعی در ایران و جهان ،معرفی سرعنوان موضوعی فارسی آخزرین ویزرایش (روش اسزفاده
،تهیه مستند موضوع) و انواع ارجزاعهزا و تقسزیمات فرعزی ،آشزنایی بزا انزواع فهرسزتهزای
کتابخانهای (سنتی و ماشزینی) ،آشزنایی بزا فهرستنویسزی توصزیفی پیاینزدها (سزالنامههزا-
فصززلنامههززا و غیززره) ،مززواد غیرکتززابی ،انززواع آن و اصززول سززاده فهرستنویسززی ایززن مززواد
(فهرستنویسی توصیفی ،تحلیلی ،ردهبندی) با تأکید بر فهرستنویسی ایزن مزواد در کتابخانزه
ملی.

سایر شرایط

شهریه دوره
2,111,111
ریال

نحوه اجرا
الکترونیکی

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
مرکز آموزش

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 45

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :فهرستنویسی مواد و منابع غیرکتابی
زمان برگزاری

نیمسال

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

اول

1398/2/21

1398/6/31

دوم

1398/8/1

1398/12/11

مدت دوره

 32ساعت

رشتههای مجاز

کتابدار ،بررس کتاب و کارشناس امور فرهنگی

پستهای مجاز

کارشناس کتابداری وکتابدار (فهرستنویسی کتب  ،)...کارشناس کتابداری
وکتابدار فیپا (فهرستنویسی پیش از انتشار) ،کارشناس کتابداری و کتابدار
(فهرستنویسی منابع غیرکتابی) ،کارشناس کتابداری در استانها ،کارشناس.

سرفصلهای دوره

تاریخچه (تعریف مواد چزاپی ،تعریزف مزواد غیرچزاپی و انزواع مزواد غیرچزاپی) .2
فهرستنویسی مواد غیزر کتزابی در ایزران (سزازمان صزدا و سزیما ،سزازمان میزرا
فرهنگی و کتابخانه ملزی ایزران)  .3معرفزی قزوانین آنگلزوامریکن مربزوب بزه مزواد
غیرکتابی  .1طریقه جستجو در منابع (سایتها و  .5 )...تجزیزه و تحلیزل برگزه هزای
فهرستنویسی مواد غیرکتابی  .6وجه تسمیه  .7فهرستنویسی توصیفی پایان نامه هزا
 .8چکیده نویسی برای پایاننامهها  .9فهرستنویسی توصزیفی انزواع مزواد شزنیداری
شامل نوار ،کارتریج ،کاست ،صفحه ،حلقه و غیره  .11فهرستنویسزی توصزیفی مزواد
غیرکتابی شامل نقاشی ،نقاشی بازتکثیر ،پوستر ،تمبر ،کزارت پسزتال ،دعوتنامزههزا،
مواد گرافیکی ،نقشه ،کره  .11فهرستنویسی توصیفی مواد دیداری شامل فیلم ،ویدئو،
دیسک فشرده ،ترانس پرنسی ،سایر موارد  .12فهرستنویسی توصیفی چند رسزانهای
 .13فهرستنویسی تحلیلی برای انواع مواد غیرکتابی (نمایهسازی ،معرفی منابع بزرای
نمایهسازی ،چکیدهنویسی ،نمایهسازی و چکیدهنویسی و شماره بازیابی).

سایر شرایط

شهریه دوره
2,111,111
ریال

نحوه اجرا
الکترونیکی

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
مرکز آموزش

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 44

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :مرجعشناسی فارسی

زمان برگزاری

نیمسال

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

اول
دوم

مدت دوره

 32ساعت
1398/8/1

1398/12/11

رشتههای مجاز

کتابدار ،بررس کتاب و کارشناس امور فرهنگی

پستهای مجاز

کلیۀ پستها

سرفصلهای دوره

معرفیمنابع ردیف اول(دایرۀالمعارفهاو واژهنامههزاو ،)...معرفزی منزابع ردیزف
دوم (کتابشناسیها ،چکیدهنامهها و  ،) ...ادبیات فارسزی (کالسزیک و معاصزر)
ادبیات زبانهای اروپایی ،سایر زبانها ،نقد ادبزی ،آشزنایی بزا نشزریات ادبزی،
آشنایی با منابع مرجع تخصصی در موضزوعات مختلزف ،بررسزی منزابع فزوق
بهصورت کار عملی.

سایر شرایط

شهریه دوره
2,111,111
ریال

نحوه اجرا
الکترونیکی

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
مرکز آموزش

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 47

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :منابع مرجع الكترونیكی

زمان برگزاری

نیمسال

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

اول
دوم

مدت دوره

 32ساعت
1398/8/1

1398/12/11

رشتههای مجاز

کتابدار ،بررس کتاب و کارشناس امور فرهنگی

پستهای مجاز

کلیۀ پستها

سرفصلهای دوره

تعریف منابع مرجع الکترونیکی ،تفاوت منابع چاپی و الکترونیکی ،انواع منزابع
مرجززع الکترونیکززی ،واژهنامززههززا ،معرفززی واژهنامززههززای الکترونیکززی نظیززر
 ،ODLISدایرۀالمعارفها ،معرفی دایرۀالمعارفهای الکترونیکی نظیزر The
 ،Wikipediaکتابشناسیها ،راهنماها.

سایر شرایط

شهریه دوره
2,111,111
ریال

نحوه اجرا
الکترونیکی

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
مرکز آموزش

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 46

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :مصاحبه مرجع (شیوه برخورد با مراجعان)

زمان برگزاری

نیمسال

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

اول
دوم

مدت دوره

 32ساعت
1398/8/1

1398/12/11

رشتههای مجاز

کتابدار ،بررس کتاب و کارشناس امور فرهنگی

پستهای مجاز

کلیۀ پستها

سرفصلهای دوره

تاریخچه خدمات مرجع ،مفهوم و فلسفه کار مرجع ،ضرورت خزدمات مرجزع،
ماهیت خدمات مرجع و انواع آن ،مسائل و مفاهیم ارتباب (مدلهای ارتباطی،
ارتباب کالمزی ،ارتبزاب غیرکالمزی) ،روشهزای شزناخت نیازهزای اطالعزاتی
مخاطبین (مهزارتهزای کالمزی ،مهزارتهزای غیرکالمزی) ،تجزیزه و تحلیزل
پرسشها و روند پاسخگویی ،شیوههای جستجوی اطالعات و مدرکیابی ،انواع
مصززاحبه ،گفتگززوی مرجززع( ،مصززاحبه ،رونززد ارتبززاب بززین کتابززدار مرجززع و
مراجعین) ،ویژگیهای کتابدار مرجع ،ارزشیابی خدمات مرجع.

سایر شرایط

شهریه دوره
2,111,111
ریال

نحوه اجرا
الکترونیکی

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
مرکز آموزش

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 41

نوع مستند :تقویم آموزشي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :ردهبندی دیویی

زمان برگزاری

نیمسال

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

اول
دوم

مدت دوره

 32ساعت
1398/8/1

1398/12/11

رشتههای مجاز

کتابدار ،بررس کتاب و کارشناس امور فرهنگی

پستهای مجاز

کلیۀ پستها

سرفصلهای دوره

تاریخچه ردهبندی دیویی ،تعریف ،لزوم ،مزرور انزواع ردهبنزدی ،مزروری بزر
تاریخ مختصر شکلگیری ردهبندی دیویی ،معرفی و مزرور چهزار مجلزد رده-
بندی با تأکید بر خالصههای سهگانه ،آشنایی با فهرست نسزبی ،مزروری بزر
ویژگیهای مهم ردهبندی (از جمله یادداشتها،عالئم و ویژگیهزای ردهبنزدی
 ،811 ،111و  ،911توضیح جدول شزمارۀ ( 1تقسزیمات فرعزی اسزتاندارد)،
مروری بر ساختار و کاربرد جداول  2تا  ،5معرفی کامل خالصزه فارسزی رده-
بندی دیویی ،توضیح کامل نشانه مؤلف فارسی (جدول  3رقمی).

سایر شرایط

شهریه دوره
2,111,111
ریال

نحوه اجرا
الکترونیکی

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
مرکز آموزش

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 43

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

نوع مستند :تقویم آموزشي
موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :اسناد الكترونیكی
زمان برگزاری

نیمسال

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

اول
دوم

مدت دوره

 21ساعت
1398/8/1

1398/12/11

رشتههایمجاز

کارشناس برنامه ریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور ,کاردان برنامه ریزی و
بررسی اسناد و مدارک کشور ,کارشناس بررسی اسناد و مدارک کشور ,کاردان
بررسی اسناد و مدارک کشور

پستهای مجاز

مدیر ،...معاون ،...رئیس اداره شناسایی و گردآوری ،رئیس اداره ارزشیابی و امحاء،
رئیس اداره مخازن واطالعرسانی اسناد عمومی ،رئیس اداره پردازش اسناد دیداری
وشنیداری ،رئیس اداره ورود اطالعات وبانکهای اطالعاتی ،رئیساداره
میکروفرمهاواسناد دیجیتال ،رئیساداره حفاظت ازمنابع دیداریوشنیداری ،رئیس-
اداره مخازن آرشیوی ،رئیساداره هماهنگیامور اسناد ،رئیسگروه اسنادپیشآرشیوی،
رئیسگروه تنظیموپردازش اسناد ملی ،رئیسگروه مستندسازی ،رئیس گروه اطالع-
رسانی اسناد ،رئیس گروه اطالعرسانی منابع دیداری و شنیداری ،رئیس گروه
ارتباطات آرشیوی ،کارشناس و کاردان برنامهریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور،
کارشناس ،کاردان بررسی اسناد و مدارک کشور ،کارشناس ،کاردان مرمت،
کارشناس ،کاردان ضدعفونی ،کارشناس میکروفیلم ،کارشناس چاپ و عکسبرداری،
کارشناس اسناد  ،کارشناس* و کاردان*.

سرفصلهای دوره

 .1اسناد الکترونیزک :تعزاریف و مفزاهیم ،مضزامین و سزاختار اسزناد الکترونیزک .2
مقایسه اسناد سنتیو اسناد الکترونیک  .3مراحل چرخۀ حیات اسزناد الکترونیزک .1
مراحل طراحی و اجرای سیستم نگهداری اسناد الکترونیزک  .5مشزکالت نگهزداری
اسناد الکترونیک  .6درآمدی بر مدیریت اسزناد الکترونیزک (در مراحزل تصزمیم بزه
ایجاد -ایجاد یا دریافت -استفاده و نگهداری -تعیین تکلیف)  .7آشنایی بزا مزدیریت
اسززناد الکترونیززک آرشززیوی (ارزشززیابی و انتقززال -فهرستنویسززی و طبقززهبنززدی-
قالببندی مجدد -دسترسی و انتشار).

سایر شرایط

شهریه دوره
1,611,111
ریال

نحوه اجرا
الکترونیکی

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
مرکز آموزش

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 72

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

نوع مستند :تقویم آموزشي
موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :تاریخ شفاهی 1
زمان برگزاری

نیمسال

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

اول
دوم

مدت دوره

 21ساعت
1398/8/1

1398/12/11

رشتههایمجاز

کارشناس برنامهریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور ،کاردان برنامهریزی و
بررسی اسناد ومدارک کشور ،کارشناس بررسی اسناد ومدارک کشور ،کاردان
وکمککارشناس بررسی اسناد و مدارک کشور.

پستهای مجاز

مدیر ،معاون ،رئیس اداره شناسایی و گردآوری ،رئیس اداره مخازن و اطالع-
رسانی اسناد عمومی ،رئیس اداره پردازش اسناد دیداری و شنیداری ،رئیس
اداره حفاظت از منابع دیداری و شنیداری ،رئیس اداره مخازن آرشیوی ،رئیس
گروه تنظیم و پردازش اسناد ملی ،رئیس گروه مستندسازی ،رئیس گروه
اطالعرسانی اسناد ،رئیس گروه اطالعرسانی منابع دیداری و شنیداری ،رئیس
گروه ارتباطات آرشیوی ،کارشناس و کاردان برنامهریزی و بررسی اسناد و
مدارک کشور ،کارشناس و کاردان و کمککارشناس بررسی اسناد و مدارک
کشور ،کارشناس اسناد ،کارشناس* ،کاردان*.

سرفصلهای دوره

 .1انواع شیوه های تاریخ نگاری  .2تاریخچه تاریخ شزفاهی  .3جایگزاه مفهزوم
تاریخ شفاهی  .1موارد استفاده از تاریخ شفاهی  .5تفزاوت تزاریخ شزفاهی بزا
سایر منابع تاریخی  .6اهمیت تاریخ شفاهی  .7تهیه آرشیو شزفاهی  .8تنظزیم
اسناد و مدارک تاریخ شفاهی.

سایر شرایط

شهریه دوره
1,611,111
ریال

نحوه اجرا
الکترونیکی

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
مرکز آموزش

* کارکنان دارای پست کارشناس و کاردان در رشتههای اسنادی در صورت احراز پست در بخشهای فوق

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 71

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

نوع مستند :تقویم آموزشي
موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :مدیریت بحران در آرشیوها و نحوه مقابله با آن
زمان برگزاری

نیمسال

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

اول
دوم

مدت دوره

 21ساعت
1398/8/1

1398/12/11

رشتههایمجاز

کارشناس و کاردان برنامه ریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور ,کارشناس و
کاردان و کمککارشناس بررسی اسناد و مدارک کشور.

پستهای مجاز

مدیر ،معاون ،رئیس اداره شناسایی و گردآوری ،رئیس اداره ارزشیابی و امحاء ،رئیس اداره
مخازن و اطالعرسانی اسناد عمومی ،رئیس اداره پردازش اسناد دیداری و شنیداری،
رئیس اداره ورود اطالعات و بانکهای اطالعاتی ،رئیس اداره میکروفرمها و اسناد
دیجیتال ،رئیس اداره حفاظت از منابع دیداری و شنیداری ،رئیس اداره مخازن آرشیوی،
رئیس اداره هماهنگی امور اسناد ،رئیس گروه اسناد پیشآرشیوی ،رئیس گروه تنظیم و
پردازش اسناد ملی ،رئیس گروه مستندسازی ،رئیس گروه آسیبزدائی و مرمت ،رئیس
گروه اطالعرسانی اسناد ،رئیس گروه اطالعرسانی منابع دیداری و شنیداری ،رئیس گروه
ارتباطات آرشیوی ،کارشناس و کاردان برنامهریزی و بررسی اسناد و مدارککشور،
کارشناس ،کاردانوکمککاردان بررسی اسنادومدارک کشور ،کارشناس ،کاردان
کارشناس،کاردانوکمککارشناسضدعفونی،کارشناس
مرمت،
وکمککارشناس
میکروفیلم ،کارشناس چاپ و عکسبرداری ،کارشناس اسناد ،کارشناس* ،کاردان*.

سرفصلهای دوره

 .1پیشبینی عوامل بحرانآفرین ،تدارک تجهیزات پیشگیری از خطر و اقزدام جهزت
کاهش احتمال بروز  .2واگذاری وظایف مشخ به افراد  .3اقدامات پزس از بحزران،
ارائه فیلمهای آموزشی ،شناخت حواد  .1تجهیزات الزم در آرشیو جهت مقابلزه بزا
حواد  ،پیشبینی الزم و رعایت نکات ایمنی  .5آشنایی با روشهای آزمایش دورهای
و روزآمدسازی برنامه بهبود حواد  .6آشنایی با فنون خشکسازی و کریوژینراسیون
 .7آشنایی با وسایل ضد حریق و کاربرد عملی آن.

سایر شرایط

شهریه دوره
1,611,111
ریال

نحوه اجرا
الکترونیکی

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
مرکز آموزش

* کارکنان دارای پست کارشناس و کاردان در رشتههای اسنادی در صورت احراز پست در بخشهای فوق

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 72

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

نوع مستند :تقویم آموزشي
موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :دسترسی به اسناد و خدمات اطالعرسانی
زمان برگزاری

نیمسال

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

اول
دوم

مدت دوره

 21ساعت
1398/8/1

1398/12/11

رشتههایمجاز

کارشناس و کاردان برنامه ریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور ,کارشناس و
کاردان بررسی اسناد و مدارک کشور.

پستهای مجاز

رئیس اداره  ،...رئیسگروه  ،...کارشناس و کاردان برنامهریزی و بررسی اسناد و
مدارک کشور ،کارشناس و کاردان بررسی اسناد و مدارک کشور ،کارشناس،
کاردان و کمککارشناس بررسی اسناد و مدارک کشور ،کارشناس اسناد،
کارشناس* ،کاردان*.

سرفصلهای دوره

 .1وجوب و اهمیت تعیین سطوح دسترسی به اسناد  .2عوامل مؤثر بر تعیزین
مجاز یا غیرمجاز بودن دسترسی به اسزناد  .3مقزررات حزاکم بزر عضزویت در
آرشیوها  .1مقررات حاکم بر سالنهای پزژوهش  .5فنزون و آداب برخزورد بزا
مراجعین و نحوه راهنمایی آنها  .6ضرورت آگاهی کارشناسزان از سزایر مراکزز
آرشیوی نوع مواد آرشیوی و شیوه اطالعرسانی  .7چگونگی تعیین تعرفههزای
آرشیوی و نحزوه سزرویسدهزی اسزناد  .8وجزوب مقزررات محدودکننزده در
بازتولید اسناد  .9بازدید از مراکز آرشیوی و نحوه سرویسدهی آنها.

سایر شرایط

شهریه دوره
1,611,111
ریال

نحوه اجرا
الکترونیکی

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
مرکز آموزش

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 79

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

نوع مستند :تقویم آموزشي
موضوع :تقویم دورههای آموزشي 8931

عنواندوره :شناخت رنگهای طبیعی در مرمت کاغذ
زمان برگزاری

نیمسال

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

اول
دوم

مدت دوره

 21ساعت
1398/8/1

1398/12/11

رشتههایمجاز

کارشناس برنامه ریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور ,کاردان برنامه ریزی و
بررسی اسناد و مدارک کشور ,کارشناس بررسی اسناد و مدارک کشور ,کاردان
و کمککارشناس بررسی اسناد و مدارک کشور

پستهای مجاز

کارشناس ،کاردان و کمککارشناس مرمت ،کارشناس ،کاردان و کمک-
کارشناس ضدعفونی ،کارشناس آزمانیشگاه

سرفصلهای دوره

تفاوت رنگ با ماده رنگین ،خصوصیات عمومی رنگدانهها ،طبقهبندی رنگهزا
(سنتزی ،طبیعی و تقسیمات آن) ،کاربرد رنگینههای طبیعی همانند خوشک،
نیل ،پوست گردو ،قرمزدانه ،شیرین بیزان ،وسزمه ،زردچوبزه ،مزواد مزازوجی،
سماق ،جفت ،برگ توت ،پوست انار و برگ مو ،زعفران ،کاه ،گندم و حنا.

سایر شرایط

شهریه دوره
1,611,111
ریال

نحوه اجرا
الکترونیکی

محل برگزاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
مرکز آموزش

اداره کل پژوهش و آموزش
تهیهکننده :مرکز آموزش

صفحه 75

