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منابع ارشذ کتابذاری 

  کتابخانه و کتابذاری. 1

 

آستاى قذس رضَی، هَسسِ چاج ٍ اًتطارات، : هطْذ.- هَکْرجی؛ هترجن اسذاهلل آزاد. ک. ًَضتِ ا/ تاریخ ٍ فلسفِ کتاتذاری

 1375.  

  .1366 هرکس ًطر داًطگاّی، : تْراى.- ؛ترجوِ هحوَد حقیقیThompsonًَضتِ تاهپسَى، جیوس/ تاریخ اصَل کتاتذاری

   

  .1379 کتاتذاری،  ًطر: تْراى.- ًَضتِ َّضٌگ اتراهی؛/ (ػلَم کتاتذاری ٍ داًص رساًی)ضٌاختی از داًص ضٌاسی 

   

  .1379 ، (سوت)سازهاى هطالؼِ ٍ تذٍیي کتة ػلَم اًساًی داًطگاّْا : تْراى.- تالیف ٍ تٌظین ػلی هسیٌاًی/ کتاتخاًِ ٍ کتاتذاری

   

  .1374 ًطر قَ، : ضیراز.- ترجوِ ٍ اقتثاس حسیي هختاری هؼوار/ درآهذی تر کتاتذاری

   

ِ ای، : هطْذ.-ًَضتِ ریچارد ای راتیي؛ ترجوِ هْذی خادهیاى / هثاًی ػلَم کتاتذاری ٍ اطالع رساًی   1384کتاتخاًِ رایاً

   

  مواد و خذمات مرجع و اصول کار مرجع. 2

   

داًطگاُ : اَّاز.- جٌریص؛ ترجوِ هحوذحسیي دیاًی. ًَضتِ االیي زارهثا جٌریص ٍ ادٍارد جی/  هصاحثِ در تخص هرجغ کتاتخاًِ

  .1373 ضْیذ چوراى، 

   

جرالذ جَْدا، جَدیت ضیک تراًٍاگل؛ ترجوِ ٍ تالیف هحوذحسیي / فٌَى پرسص کاٍی ٍ پاسخ یاتی از هٌاتغ کتاتخاًِ:  هثاًی هرجغ

  .1370 آستاى قذس رضَی، هؼاًٍت فرٌّگی، : هطْذ.- دیاًی، ػثذالحویذ هؼرف زادُ، ٍیراستِ اسذاهلل آزاد
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  .1372 فرٌّگ هؼاصر، : تْراى.- ًَضتِ ًَراهلل هرادی/ ضٌاخت خذهات ٍ کتاب ّای هرجغ:    هرجغ ضٌاسی

   

ِ ای تر خذهات هرجغ ػوَهی      .1367 داًطگاُ ضیراز، : ضیراز.- جؼفر هْراد/ هقذه

   

ِ ّا ٍ هراکس اطالع رساًی      هحوذحسیي دیاًی/ اصَل ٍ خذهات هرجغ در کتاتخاً

   

تالیف / (...ضاهل حَزُ ّای ػلَم، فٌی هٌْذسی، کطاٍرزی )   جستجَی اطالػات ػلوی ٍ پژٍّطی در هٌاتغ چاپی ٍ الکترًٍیکی 

  .1382 ، 1381دتیسش، چاپار، : تْراى.- هحوذرضا داٍرپٌاُ؛ ٍیراستار هحوذحسیي دیاًی

   

  مجموعه سازی و فراهم آوری . 3

ِ ّا   ِ سازی ٍ فراّن آٍری در کتاتخاً   .1377 داًطگاُ ضْیذ چوراى، : اَّاز.- تالیف هحوذحسیي دیاًی/  هجوَػ

ِ ّا   سازهاى هطالؼِ ٍ تذٍیي کتة ػلَم اًساًی : تْراى.- ػلی سیٌائی؛ ٍیراستِ سیویي ػارفی/  هجوَػِ سازی در کتاتخاً

    .1376 ، (سوت)داًطگاّْا 

ِ سازی   ِ ای:  هجوَػ آستاى قذس رضَی، : هطْذ.- ریچارد گاردًر؛ ترجوِ اسذاهلل آزاد/ پیذایص، گسیٌص ٍ گسترش هَاد کتاتخاً

  .1376 تٌیاد پژٍّطْای اسالهی، 

  137 کتاتخاًِ هلی جوَْری اسالهی ایراى، :  تْراى[.-8 ٍیرایص ].- ٍیراستار پَری سلطاًی/  خذهات فٌی  

: تْراى.- تالیف حویذ هحسٌی؛ ٍیراستار رزیتا تْسادی/ (...کتاب، پایگاُ اطالػاتی، هقالِ، هجلِ ٍ) سفارش ٍ خذهات تحَیل هذرک   

  .1377 ، [هحسٌی. ح]

ِ سازی ٍ خذهات تحَیل هذرک     .1382 کتاتذار، : تْراى.- ٍیرایص دٍم.- تالیف حویذ هحسٌی/    هجوَػ

ِ سازی هٌاتغ الکترًٍیکی    .- لی؛ ترجوِ هحوذ زرُ ساز، ػلیرضا اسفٌذیاری هقذم. ًَضتِ استَارت د/ (راٌّوای ػولی) هجوَػ

ِ ای، : هطْذ   .1383 کتاتخاًِ رایاً

ِ ّای ادٍاری   ِ ّای ًظری ٍ کارتردی گسیٌص، فراّن آٍری، سازهاًذّی ٍ ارائِ خذهات ادٍاری ّا :    هذیریت ًطری چاپی ٍ )جٌث

  .1381 دتیسش، : تْراى.- رحوت اهلل فتاحی، تا ّوکاری یسداى هٌصَریاى/ (الکترًٍیکی
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  سازمانذهی مواد. 4   

  .1379 داًطگاُ فردٍسی هطْذ، : هطْذ.- 3ٍیرایص .- تالیف رحوت اهلل فتاحی/ اصَل ٍ رٍضْا:    فْرستٌَیسی  

  .کتاتخاًِ هلی جوَْری اسالهی ایراى: تْراى. (هقذهِ).   سرػٌَاى ّای هَضَػی فارسی     

  .1373 کتاتخاًِ هلی جوَْری اسالهی ایراى، : تْراى.- تٌظین ٍ تذٍیي هاًذاًا صذیق تْسادی/    دستٌاهِ قَاػذ فْرستٌَیسی  

اًتطارات : تْراى.- هلَیل دیَئی؛ هترجن اتراّین ػوراًی؛ ٍیراستار پَری سلطاًی/    خالصِ ردُ تٌذی دّذّی دیَئی ٍ ًوایِ ًسثی  

  .1372 ٍ آهَزش اًقالب اسالهی، 

داًطگاُ : تثریس.- ًَیسٌذُ تلَهثرگ هارتی ٍ ّاًسي، ػلی آدیٌِ قْرهاًی/    درآهذی تر ردُ تٌذی ٍ ضوارُ سازی در ًظام دیَیی  

  .1369 تثریس، 

ًطر کتاتذار، : تْراى.- تالیف رکي الذیي احوذی الری ٍ فاطوِ هکی زادُ / راٌّوای ػولی ضوارُ سازی:  ردُ تٌذی دّذّی دیَیی   

1384.  

  .1383سوت، : تْراى.- فاطوِ هرتضایی فرد/  راٌّوای استفادُ از ردُ تٌذی کٌگرُ  

   

   مقذمه ای بر آرشیو.5 

  1377 ، (سوت)سازهاى هطالؼِ ٍ تذٍیي کتة ػلَم اًساًی داًطگاّْا : تْراى.- غالهرضا فذایی ػراقی/ اسٌاد آرضیَی    ضٌاخت 

ِ ای تر آرضیَ      .1377 داًطگاُ فردٍسی هطْذ، : هطْذ.- تالیف هحوذحسیي دیاًی/   هقذه

   

  مواد سمعی و بصری. 6

ِ ّا   آستاى قذس رضَی، تٌیاد : هطْذ.- ریچارد فادر گیل، ایاى تَچارت؛ هترجن کاظن خادهیاى/    هَاد غیر کتاتی در کتاتخاً

  .1379 پژٍّطْای اسالهی، 

 

  اداره کتابخانه. 7 

آستاى قذس رضَی، تٌیاد پژٍّطْای اسالهی، : هطْذ.- ادٍارد اٍاًس؛ ترجوِ فرضتِ ًاصری/    فٌَى هذیریت ترای کتاتذاراى  

 1377.  



4 
 

  .1376 ، (سوت)سازهاى هطالؼِ ٍ تذٍیي کتة ػلَم اًساًی داًطگاّْا : تْراى.- طاّرُ ػلَهی/    ادارُ کتاتخاًِ  

     

  آشنایی با پایگاه های اطالعاتی .8

ِ ّای ایراى     تالیف هحوذحسیي دیاًی ٍ/    هفاّین ٍ رٍضْای رخیرُ ٍ تازیاتی اطالػات در ًظاهْای کاهپیَتری کتاتخاً

  .1381 داًطگاُ فردٍسی هطْذ، هَسسِ چاج ٍ اًتطارات، : هطْذ .- 2ٍیرایص .- هحوذرضا داٍرپٌاُ   

  .1379 ، (سوت)سازهاى هطالؼِ ٍ تذٍیي کتة ػلَم اًساًی داًطگاّْا : تْراى.- آتص جؼفرًژاد/    آضٌایی تا تاًکْای اطالػاتی  

  .1380 حسیٌؼلی تراتی ػلَیجِ، : اصفْاى.- تالیف حسیٌؼلی تراتی ػلَیجِ/    هذیریت کتاتخاًِ ٍ هراکس اطالع رساًی  

   

  آمار و روشهای تحقیق .9  

سازهاى هطالؼِ ٍ تذٍیي کتة ػلَم اًساًی داًطگاّْا : تْراى.- ػلیرضا َّیذا/    آهار ٍ رٍضْای کوی در کتاتذاری ٍ اطالع رساًی

  .1378 ، (سوت)

   

  گسارش نویسی .10  

ِ ّای ػوَهی کطَر، دتیرخاًِ، :  تْراى[.-2 ٍیرایص ].- تالیف ػثاس حری/   آئیي ًگارش ػلوی     ّیات اهٌای کتاتخاً

  .1369 هرکس ًطر داًطگاّی، : تْراى.- تالیف هحوذحسیي دیاًی/   رٍضْای تحقیق در کتاتذاری     

   

  مواد و خذمات کتابخانه برای نوسوادان. 11

   

ِ ّا ٍ سَادآهَزی سَل؛ ترجوِ رحوت اهلل فتاحی؛ ٍیراستار اسذاهلل . ًَضتِ دترا ٍیلکاکس جاًسَى تا ّوکاری جٌیفر ا/    کتاتخاً

  .1373 داًطگاُ فردٍسی هطْذ، : هطْذ.- آزاد

 


