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סקירת השירותים העיקריים של מחלקת היעץ בספריית אוניברסיטת חיפה:
.1

סיוע לחוקרים בבדיקת דירוג כתבי עת ומספר ציטוטים לקראת קידום
צוות ספרנים בודק ציטוטים עבור חוקרים וכן מנחה חוקרים כיצד לבצע זאת באופן

עצמאי אם זו ההעדפה
מידע נוסף ואופן יצירת קשר בקישור זה


.2

הדרכות פרונטליות ייעודיות לשימוש במשאבי הספרייה
ההדרכות מיועדות לסטודנטים בכל התארים לאיתור חומרים בעברית ובאנגלית

לכתיבת עבודות
מתבצעות בכיתת מחשב

כוללות הוראה ותרגול מעשי

מותאמות לצרכי הסטודנט לפי חוג ושנת לימודים

להזמנת הדרכה יש ליצור קשר עם מיכל כרמון ,אחראית הדרכה במחלקת יעץ במייל

mcarmon@univ.haifa.ac.il
ההדרכות מועברות על ידי .אני ממליצה לתת לסטודנטים תרגיל להגשה בהמשך

להדרכה ,על מנת שיטמיעו את מה שלמדו .אוכל לסייע למרצה בכתיבת התרגיל ובדיקתו.

.3

תוכנה לניהול ציטוטים
החל מאוקטובר  Refworksכבר לא יהיה זמין ונעבוד רק עם Mendeley

ניתן להזמין הדרכות קבוצתיות ואישיות לשימוש ב Mendeley

מידע נוסף ויצירת קשר בקישור זה


.4

שירותי יעץ אישי לסטודנטים לתארים מתקדמים וסגל אקדמי
מידע נוסף ואופן קביעת פגישה בקישור זה

המפגש יתקיים על פי רוב איתי


.5

שירות יעץ לסטודנטים ולחוקרים שמבצעים סקירת ספרות שיטתית
יש ליצור עימי קשר במייל ashapira5@univ.haifa.ac.il

ניתן להזמין גם הרצאה לסגל החוג בנושא


.6

יצירת קורסי אוריינות מידע מתוקשבים ב  Moodleבשיתוף עם החוגים
שילוב יחידת הוראה בנושא אוריינות מידע ושימוש במשאבי הספרייה בקורסי חובה

בחוגי הפקולטה השונים אשר תכיל תקצירים ,סרטונים ומבחן
יכול להוות פתרון מתאים לתכניות לימודים שהסטודנטים מגיעים פעם בשבוע

לאוניברסיטה ותכנית הלימודים לא מאפשרת שילוב הדרכה פרונטלית.
למידע נוסף ,דוגמאות לסרטוני הדרכה ויצירת קשר בנושא יש לפנות לאורנה רוש:

orna@univ.haifa.ac.il

אשת הקשר בספרייה היא איימי שפירא .ניתן לפנות אליה במייל או בטלפון להדרכות ייעודיות למאגרי
מידע ובסיוע מידעני:
 ashapira5@univ.haifa.ac.ilטלפון8249413 :
שד' אבא חושי  199הר הכרמל ,חיפה 199 Aba Hushi, Mount Carmel, Haifa 3498838 | 3498838
טל' Phone: 972-4-8240364 :
פקסFax: 972-4-8249753 :
http://hw.haifa.ac.il/index.php/departments/occupamain

החוג לריפוי בעיסוק עם הפנים לקהילה; http://ot4all.haifa.ac.il/ :
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