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حفاظت و نگهداری –  2واحد درسی
چنين به نظر ميرسد كه نسل امروز تاحد زيادي مسئوليت خود را در قبال نسل هاي آينده فراموش كرده استت ترديتدي نيستت كته بته زودي
كتابخانه ها ,مراكز اسناد و آرشيوها انباشته از موادي خواهند شد كه احتماال نياز به نگهداري بلند مدت نخواهند داشت و پيوسته جتاي ختود را
به مواد تازه تري خواهند داد به رغم وجود اين مشكل در كتابخانه ها و مراكز اسناد و آرشيوهاي گوناگون ,زمان بستيار ,بررست هتاي طتوالن ,
پول هنگفت و كوشش هاي پر ارج صرف گردآوري مجموعه هاي مختلف گرديده است ,پس الزم م آيد كوشش درخور نيز صرف حفاظتت و
نگهداري از اين مجموعه ها در مقابل خسارات احتمال و شرايط گردد كه در آن شرايط مجموعه گردآوري شده م تواند بر اثتر بتاران ,آتتش,
كرم كتاب ,بيد و يا ب مباالت كتابداران ,متخصصان اسناد ,آرشيويست ها و كاربران در معرض خطر نابودي قرارگيرند
به رغم پيشرفت تكنولوژي و نياز فراوان به مدارك و اسنادي كه عموما نيازي هم به طراح شيوه هاي حفاظت و نگهداري از آنها احساس نمت
شود نگهداري و پاسداري از برخ كتاب ها و اسناد و مدارك از هرنوع و جنس با توجه به عوامل چون نوع كتابخانته و آرشتيو ,ختدمات و نتوع
مواد م توانند جزء ميراث مل قرارگيرند و يا از نقطه نظر كتابخانه يا آرشيوي خاص نياز به حفظ آنها محسوس باشتد ,الزم استت بتا شتناخت
اجزاي مادي مواد كتابخانه و آرشيو و آشناي با دشمنان و راه هاي كه اين دشمنان به مواد كتابخانه و آرشيو آسيب وارد ميآورند و با فراگترفتن
روش هاي مقابله با اين دشمنان  ,ميتوان جلو وارد آمدن اين خسارات و آسيب ها را گرفت يا آن را به حداقل رساند

عنوان فصل : 1آشنايی با اجزای مادی مواد کتابخانه و آرشیو
جلسه : 1گل رس ...,و سرب
عناوين اجزاي آموزش SCO :
 SCO1گل رس ,پاپيروس ,پوست درخت ,برگ درخت ,چوب ,عاج ,استخوان ,سنگ ,برنج ,مس,برنز و سرب

جلسه : 2پوست و چرم
عناوين اجزاي آموزش SCO :
 SCO1پوست (پارشمن و ولوم ,فورل ,پوست هاي زاج زده) و چرم

جلسه : 3کاغذ
عناوين اجزاي آموزش SCO :
 SCO1كاغذسازي
 SCO2تركيب شيمياي كاغذ
 SCO3آهار و مواد افزودن به كاغذ
 SCO4انواع كاغذ
 SCO5كاغذهاي بدون اسيد يا بادوام (مشخصات كاغذهاي آرشيوي)
 SCO6كاغذ غير قابل نسخه برداري

جلسه : 4مرکب و مواد چسبنده
عناوين اجزاي آموزش SCO :
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 SCO1مركب
 SCO2مركب چاپ
 SCO3چسب
 SCO4چسب هاي حيوان و گياه
 SCO5چسب هاي سنتتيك

جلسه : 5جلد
عناوين اجزاي آموزش SCO :
 SCO1پارچه
 SCO2پارچه كتاب
 SCO3مواد مخصوص دوختن
 SCO4روكش هاي بافته نشده كتاب
 SCO5مواد مخصوص مهر زدن

جلسه  : 6مواد شنیداری ديداری و مواد رايانه ای
عناوين اجزاي آموزش SCO :
 SCO1فيلم و عكس
 SCO2نوار و صفحات ضبط صدا
 SCO3انواع مواد رايانهاي

عنوان فصل : 2دشمنان مواد کتابخانه و آرشیو و آسیب های وارده
جلسه: 7بشر
عناوين اجزاي آموزش SCO :
 SCO1آسيب هاي آگاهانه
 SCO2آسيب هاي نا آگاهانه

جلسه : 8عوامل محیطی (2و) 1
عناوين اجزاي آموزش SCO :
 SCO1هوا(آالينده هاي موجود در هوا)
 SCO2نور
 SCO3دما

جلسه  : 9عوامل بیولوژيك (: 1حشرات و جوندگان)
عناوين اجزاي آموزش SCO :
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 SCO1سوسك حمام
 SCO2سيلورفيش
 SCO3موريانه
 SCo4شپش كتاب
 SCO5كرم كتاب
 SCO6بيد
 SCO7موش

جلسه: 10عوامل بیولوژيك () 2
عناوين اجزاي آموزش SCO :
 SCO1قارچ ها
 SCO2باكتري ها

جلسه: 11عوامل شیمیايی
عناوين اجزاي آموزش SCO :
 SCO1منابع شيمياي درون كاغذ (زاج ،ليگنين ،ذرات فلزي و )
 SCO2آالينده هاي موجود در هوا (تركيبات گوگردي ،تركيبات ازت دار ،ازن ،ذرات جامد و (
 SCO3مركب ها
 SCO4زنگ زدگ

جلسه : 12باليای طبیعی
عناوين اجزاي آموزش SCO :
 SCO1سيل
 SCO2زلزله
 SCO3طوفان
 SCO4آتشفشان
 SCO5آتشسوزي

عنوان فصل: 3حفاظت و نگهداری از مواد کتابخانه و آرشیو
جلسه : 13مراقبت کلی
عناوين اجزاي آموزش SCO :
 SCO1استانداردهاي موجود براي مراقبت از مواد كتابخانه و آرشيو (تهويه ,حفاظت در برابر آلودگ هاي جوي ,نور ,دما و رطوبت)
 SCO2استاندارد چيدن قفسه هاي كتاب ها و ديگر مواد كتابخانه و آرشيو و جابجاي اين مواد
 SCO3نمايش آثار كاغذي

اداره کل آموزش و پژوهش
استاد :آقای دکتر نیکنام
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 SCO4وسائل و ملزومات مورد استفاده در مخازن كتابخانه و آرشيو (جعبه ،پوشه ،قفسه و ) و ويژگ هاي آنها

جلسه : 14روشهای حفاظت و مرمت اجزاء تشکیل دهنده مواد کتابخانه و آرشیو
عناوين اجزاي آموزش SCO :
 SCO1حفاظت از چرم در مقابل موجودات ذره بين  ,قارچ ها و حشرات
 SCO2حشرات داخل كتاب
 SCO3روش هاي پرداخت و ترميم كتاب ها و اسناد كاغذي
 SCO4كاغذ ( روش هاي مبارزه با اثر رطوبت  ,موجودات ذره بين  ,تخمير و تغيير رنگ؛ روش مبارزه با كپك زدگ ؛ حفاظتت متواد كاغتذي
در برابر حشرات؛ لكه گيري و تجديد صيقل كاغذ )
 SCO5روش حفاظت از آثار كاغذي خيس شده

جلسه : 15حفاظت از مواد عکاسی و مغناطیسی
عناوين اجزاي آموزش SCO :
 SCO1عكس ها و نگاتيوها
 SCO2ميكروفيلم ,ميكروفيش و
 SCO3فيلم هاي متحرك
 SCO4نوارها و لوح هاي مغناطيس شنيداري ديداري
 SCO5لوح هاي فشرده و ديگر رسانه هاي رايانه اي (حفاظت رقوم )

جلسه : 16مقابله با باليای طبیعی و آتش سوزی
عناوين اجزاي آموزش SCO :
 SCO1زلزله
 SCO2سيل
 SCO3طوفان
 SCO4آتشفشان
 SCO5آتشسوزي
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