
 :مباحث و دروس زیر را شامل می شود)کارشناسی ارشد( مجموعه علم اطالعات و دانش شناسی 

 )سوال 30 -  زبان عمومی و تخصصی )انگلیسی 

o ز،یپرو دیاقبال، حم یبن دیناه فیتال ،یو اطالع رسان یرشته کتابدار یخودآموز زبان تخصص 

  انتشارات گلدشت

o صالح  یآرش غالم ،یفاطمه رمضان ،ینرگس بهرام فیتال ،یکتابدار انیدانشجو یبرا یسیزبان انگل

  نو شیانتشارات گو ،یآباد

o فرد، انتشارات سمت یمسعود غالمعل فیتال ،یرشته کتابدار انیدانشجو یبرا یسیانگل 

o فیتال ،یو اطالع رسان یرشته کتابدار انیدانشجو ژهی، و(۱) یکتابدار یزبان تخصص یلیتحل 

 فرد، انتشارات راه یمسعود غالمعل

o  تافل، انتشارات جنگل یواژه ضرور ۵۰۴کتاب 

o و همکاران، انتشارات مبتکران یشهاب انار ،یسیزبان انگل یکتاب گرامر کاربرد 

o انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور ،یارشد زبان عموم یکتاب مجموعه سواالت کارشناس 

 سوال 20 – مرجع شناسی عمومی و تخصصی 

o  عمومی و تخصصی، تالیف ویلیام کتس، ترجمه آیدین آذری، محسن عزیزی، مرجع شناسی

 حمید محسنی، انتشارات کتابدار

o یا انهیانتشارات کتابخانه را ،یانید نیاصول و خدمات مرجع، محمد حس 

o (، یو عرب یاز آغاز تا امروز )مجلد کامل فارس نیشناخت و تدو ؛یو تخصص یعموم یمرجع شناس

 انتشارات دانشگاه تهران ،یقاسم صاف فیتال

o نور امیانتشارات دانشگاه پ ،یجانیعل میرح فی(، تالی)رشته کتابدار یتخصص یمرجع شناس 

 سوال 15 – سازماندهی منابع 

o انتشارات کتابخانه  ،یانید نیترجمه محمد حس لور،ی. تی. جنیآرل فیاطالعات، تال یسازمانده

 یا انهیرا



o انتشارات  ،یچاکل یعبدالرضا نوروز فیتال ،یاطالع رسان دیجد یها یو تکنولوژ یسیفهرست نو

 «اتیکتاب ماه کل» یو کتابدار یاطالع رسان

o کتابخانه  یامنا أتیه رخانهیانتشارات دب ،یعباس حر فیتال ،یبر اطالعات و اطالع رسان یمرور

 کشور یعموم یها

o یاتیسرت، ترجمه ح یا انیو برا چلیآن م فیتال تال،یجیمنابع د یو سازمانده یسیفهرست نو 

 و خاصه، انتشارات کتابدار

 سوال 10 – مدیریت مجموعه سازی 

o یجانسون، ترجمه محسن شمس اژه ا یپگ فیمجموعه، تال تیریو مد یمجموعه ساز یمبان، 

 انتشارات چاپار ،یرستم یمنصور کوه

o چمران دیانتشارات دانشگاه شه ،یانید نیمحمد حس فیتال ،یو فراهم آور یمجموعه ساز 

o ترجمه  ،یآنا د ولند،یکل ؛یدونالد ب ولند،یکل فیتال ،یسینو دهیو چک یساز هیبر نما یدرآمد

  انتشارات چاپار ،ینیحس یمهد

o انتشارات  ،یترجمه محبوبه مهاجر و نورااهلل مراد اد،یجان  فیتال ،یو کتابدار یارتباط شناس

 سروش

 سوال 15 – آشنایی با مدیریت دانش 

o نور امیانتشارات دانشگاه پ ،یصالح یو عل یاکبر احمد یعل فیدانش، تال تیریمد  

o انتشارات  ،یمردم هیسم فیتال ،یو اطالع رسان یعلوم کتابدار یدانش در بهره ور تیرینقش مد

 سخنوران

o محمد حسن زاده، انتشارات کتابدار فیساخت ها، تال ریو ز میدانش؛ مفاه تیریمد 

o دل،یقو هیسم فیتال ،یعلم اطالعات و دانش شناس انیدانشجو ژهیدانش و تیریخالصه مباحث مد 

  یپارس ریانتشارات چاپار، اساط

 

 



 سوال 10 – آشنایی با علم سنجی 

o  و غالمرضا  یترجمه روح اهلل خادم وداتو،یپاسکوئاله د لیرجیو فیتال ،یعلم سنج یدانشنامه

  انتشارات کتابدار ،یدریح

o یچاکل یعبدالرضا نوروز فیها(، تال شهیروابط و ر م،یمفاه ،ی)مبان: یبا علم سنج ییآشنا، 

 انتشارات سمت

o انتشارات دانشگاه  ،یجانیعل میرح فی(، تالیو اطالع رسان ی)رشته کتابدار یبا علم سنج ییآشنا

  نور امیپ

o انتشارات چاپار ،ینوراهلل کرم ،یجانیعل میرح فیتال ،ی: علم سنجیمطالعات سنجش کم 

 سوال 10 – کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی مدیریت 

o انتشارات مرکز نشر  ،یقیتامپسون، ترجمه محمود حق مزیج فیتال ،یاصول کتابدار خیتار

  یدانشگاه

o ترجمه اسداهلل آزاد، انتشارات آستان  ست،یجان. م. کرا فیتال ،یآموزش یفلسفه کتابدار یمبان

  یقدس رضو

o ادیانتشارات ن ،ی. اوانز، ترجمه فرشته ناصر یادوارد ج فیکتابداران، تال یبرا تیریفنون مد 

 یاسالم یپژوهشها

o آتش جعفرنژاد، انتشارات سمت فیتال ،یاطالعات یبا بانکها ییآشنا 

 سوال 20 – آمار و روش تحقیق و آئین نگارش و ویراستاری علمی 

o دالور، انتشارات رشد یدکتر عل فیتال ،یاحتماالت و آمار کاربرد  

o انتشارات سمت ،یجعفر دیو سع یعادل آذر و منصور مؤمن فیآمار، تال  

o انتشارات سمت دا،یهو رضایعل فیتال ،یو اطالع رسان یدر کتابدار یکم یآمار و روشها 

o آموزش یالهه ارسالن و شعله مرادفام، انتشارات کانون فرهنگ فیآمار، تال 

o انتشارات آگه ،یزهره سرمد و عباس بازرگان و الهه حجاز فیتال ،یدر علوم رفتار قیروش تحق  

o انتشارات دوران ابانگرد،یب لیاسماع فیتال ،یتیو علوم ترب یدر روانشناس قیتحق یروش ها  



o انتشارات پوران پژوهش ،ینصراهلل فرج فیتال ق،یتحق یروش ها 

o انتشارات سخن ،یفیو نسترن شر یفیحسن پاشا شر فیتال ،یدر علوم رفتار قیروش تحق 

o یانتشارات مرکزنشردانشگاه ،یالنیگ یعیاحمد سم فینگارش، تال نییآ  

o انتشارات سخن ،یمحمود فتوح فیتال ،پژوهشی – ینگارش مقاله علم نییآ 

o ییعماد افشار، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبا نیحس فیتال ،یگزارش و نگارش در روابط عموم 

o تیریانتشارات مرکز مد ،ینیکاظم ام دیس فیتال ،یادار یمکاتبات و نوشته ها یخالصه ساز 

 یدولت

 سوال 10 – مبانی آرشیو 

o هفت لنگ، انتشارات هزاره ققنوس یانیک انوشیک فیو اسناد، تال ویآرش یبا مبان ییآشنا  

o اریفروزان، انتشارات هو ونسی فیتال ،یواطالع رسان ویآرش یمبان 

o یجمهور یانتشارات سازمان اسناد و کتابخانه مل ،یزیغالمرضا عز فیتال ،یدار ویو آرش ویآرش 

  رانیا یاسالم

o انتشارات  کنام،یمهرداد ن فی(، تالی)رشته کتابدار ویمواد کتابخانه و آرش یها بیآفت ها و آس

 نور امیدانشگاه پ

 سوال 20 – پایگاه داده و نرم افزارهای کتابخانه ای 

o فرد، انتشارات لنجوان یداود محمد فیتال ،یکتابخانه ا یبا نرم افزارها ییآشنا  

o فیها(،تال گاهیپا ی)بخش معرفیکیو الکترون یدر منابع چاپ یو پژوهش یاطالعات علم یجستجو 

  انتشارات چاپار ،یانید نیمحمد حس راستهیمحمد رضا داور پناه؛ م

o ساختار  انهیرا ینسل ها خچهیتار یبخش ها) فصول مربوط به یاطالعات یبا بانک ها ییآشنا

 آتش جعفر نژاد،انتشارات سمت فی(،تالییکتابخانه ا یو نرم افزارها یاطالعات یبانک ها

o ترجمه یآنا د ولند،یکل ؛یدونالد ب ولند،یکل فیتال ،یسینو دهیو چک یساز هیبر نما یدرآمد .

 انتشارات چاپار ،ینیحس یمهد

 با آرزوی موفقیت 


