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مقدمه



u منظور ما از كتاب آموزشى چيست؟
از یك دیدگاه مي توان مجموعه کتاب هایي که هر سال چاپ و منتشر مي شوند کتاب آموزشي نامید زیرا 
هر کتابي پیامي براي آموزش دارد. اما به طور خاص کتاب هاي آموزشي با هدف استفاده در آموزش هاي رسمي 
و غیررسمي به رشته تحریر درمي آیند. کتاب هاي آموزشي سه دسته اند: الف( کتاب هاي درسي، ب( کتاب هاي 
کمك آموزشي، ج( کتاب هاي کمك درسي. *کتاب هاي درسي کتاب هایي هستند که براساس برنامة درسي خاص 
و با هدف معیني از سوي مراجع ذي صالح در وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسیده اند و در چارچوب زماني 

معین آموزشي و متناسب با پایه، رشته، شرایط ذهني و سني تدریس مي شوند.
 منظور ما از کتاب هاي آموزشي کتاب هاي کمك آموزشي و کمك درسي است. 

*کتاب هاي کمك آموزشي: کتاب هایي هستند که به منظور ایجاد انگیزه، توسعه یادگیري، افزایش دانش و 
سواد علمي، پرورش مهارت  عملي، رشد روابط اجتماعي و ارتقاي یادگیرنده براساس هدف ها و برنامه هاي خاصي 
تنظیم مي شوند و لزوماً به برنامه درسي دورة تحصیلي وابسته نیستند و شامل کتاب هاي دانش افزایي براي معلمان 

و دانش آموزان، پرورش مهارت هاي فرایندي و عملي براي دانش آموزان  و مهارتي و روشي براي معلمان هستند. 
*کتاب هاي کمك درسي: کتاب هایي هستند که به منظور تسهیل، تقویت، تکمیل و تعمیق یادگیري و فراهم 
کردن آموزش جبراني براساس هدف ها و برنامه هاي درسي دوره و پایة تحصیلي خاصي تهیه و تنظیم مي شوند. این 
کتاب ها الزاماً به هدف هاي برنامة درسي وابسته هستند که شامل کتاب هاي کار و فعالیت هاي یادگیري، کتاب هاي 

تمرین، کتاب هاي سنجش و ارزشیابي پیشرفت تحصیلي دانش آموزان و کتاب هاي فعالیت محور هستند.

u چرا بايد دست به گزينش كتاب زد؟
انتشار روزافزون کتاب هاي آموزشي و عدم تناسب بخش قابل توجهي از کتاب ها با استانداردهاي آموزشي و 
همچنین لزوم استفاده بهینه از زمان براي بهر ه گیري از خواندني هاي مناسب، شوراي عالي آموزش و پرورش، وزارت 
آموزش و پرورش را به عنوان یك نهاد فرهنگي گسترده و مؤثر مکلف کرده است تا با سیاست گذاري، استانداردسازي 
تولید کتاب هاي غیردرسي و اتخاذ سیاست هاي مناسب خصوصاً سیاست هاي تشویقي و حمایتي، نقش مؤثرتري در 
هدایت پدیدآورندگان کتاب هاي آموزشی مورد نیاز دانش آموزان و معلمان یعنی ناشران، مؤلفان و مترجمان کتاب های 

آموزشی ایفا کند.
بی شك شناسایی و طبقه بندی کتاب هاي علمی و آموزشی، از گام های مؤثر در توسعة محیط آموزشي و تقویت 

فرایند یاددهیـ  یادگیری محسوب می شود و ابزاری کارآمد در تقویت نظام آموزشي کشور به شمار می رود.

u تشکيل دبيرخانة سامان دهى منابع آموزشى و تربيتى
اجرای »طرح سامان بخشی کتاب هاي آموزشی« در سال 1378 با این هدف آغاز شد که توان تولیدکنندگان 
کتاب های آموزشی، به سوی نیازهای واقعی دانش آموزان و معلمان و پرکردن خألهای موجود هدایت شود و بازار 
آشفتهای را که در عرصة تولید کتاب های آموزشی به وجود آمده است، سامان بخشد. خوش بختانه دامنة این طرح با 
تصویب آیین نامة »سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی: مواد و رسانه ها« توسط شورای عالی آموزش و پرورش، در 
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شهریور سال 1389 از حوزة کتاب آموزشی به همة منابع و رسانه های آموزشی و تربیتی گسترش داده شده است.
در مادة 5 این آیین نامه، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی موظف شده است به انحای گوناگون از جمله 
اعطای نشان استاندارد، برگزاری جشنواره و نمایشگاه، برقراری ارتباط با نهادهای دولتی و غیر دولتی ذیربط و تهیة 
فهرستگان توصیفی مواد و رسانه های آموزشی و تربیتی از تولید و عرضة مواد و منابع استاندارد حمایت و پشتیبانی کند.

در مادة 6 نیز به صراحت تأکید کرده است که خرید، عرضه و تبلیغ هر گونه منبع آموزشی و تربیتی در واحدهای 
آموزشی، صرفاً از منابع استاندارد مجاز خواهد بود.

u تهية فهرستگان توصيفى كتاب هاي آموزشى
با عنایت به مادة 6 آیین نامة سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي و با توجه به نقش شناسایی و طبقه بندی 
کتاب هاي علمی و آموزشی که گامی مهم در تقویت فرایند یاددهی ـ یادگیری و نظام آموزشي است، معرفي 
کتاب هاي مناسب و استاندارد به عنوان یك ضرورت و راهکار اجرایي در دبیرخانه سامان دهي سامان دهي منابع 

آموزشي و تربیتي پي گیري مي شود.
لذا دبیرخانة سامان دهی هر سال فهرست  کتاب هاي مناسب و استاندارد  را به تفکیك دوره های آموزشی کشور، 
به صورت مکتوب )مانند کتاب نامه( و الکترونیکی )وب( منتشر می کند و در عین حال نسخه ای از آن برای معرفي 

در پایان کتاب های درسی، در اختیار دفتر تألیف کتاب های درسی قرار می گیرد.

uفرايند توليد كتابنامة رشد
 »کتابنامة رشد« با هدف ارائة فهرست توصیفی کتا ب های مناسب و مرتبط با برنامة درسی دوره های آموزشی 

آماده و منتشر می شود.
این فرایند با تفکیك کتاب های رسیده به دبیرخانه آغاز می شود. در نخستین مرحله، که مرحله غربالگری است، 
تعداد محدودی از کتاب هایی که موضوعشان ارتباطی با برنامة آموزشی کشور ندارد یا تاریخ انتشار آن ها خارج از 
زمان اعالم شده است، از چرخة بررسی کنار گذاشته می شوند. بقیة کتاب ها، به تدریج در اختیار  کارشناسان آشنا با 
برنامة درسي و معلمان ورزیده و مجرب قرار می گیرد. هر کارشناس دیدگاه خود را دربارة کتاب براساس شاخص ها و 
معیار هاي تعیین شده با امتیازی که به آن می دهد، بیان می کند. هر کتاب برای گذر از مراحل بررسی ها، باید حداقل 

60  درصد از کل امتیاز ممکن را به دست آورده باشد.
در پرسش نامه هاي تکمیل مورد استفاده براساس شاخص ها و معیارهاي تعیین شده، پرسش های جزئی و دقیقی 
دربارة ویژگي هاي عمومي و اختصاصي کتاب طرح شده است؛ اما به طور کلی هر کارشناس باید به سه پرسش پاسخ 
دهد: آیا در تدوین کتاب مورد بررسي، استانداردها و چهارچوب های الزم یك کتاب آموزشی رعایت شده است؟؛ 
درصورت مثبت بودن پاسخ، آیا محتوای این کتاب با برنامة درسي ما همسویی و هماهنگی دارد و می تواند به عنوان 
یك مادة آموزشی مناسب به کار گرفته شود؟ و اگر پاسخ این پرسش نیز مثبت است این کتاب برای کدام مخاطب 
یا گروه مخاطب مناسب است؛ برای دانش آموزان، هنرجویان، معلمان، هنرآموزان، کارشناسان آموزش و پرورش، 

مدیران یا دانشجویان تربیت معلم؟
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ناگفته نماند که این کتاب نامه ها برای آموزشگاه های کشور فرستاده می شوند تا مدیران و معلمان مدارس، در تجهیز 
کتابخانه های آموزشگاهی و کالسی از آن بهره جویند. عالوه بر این، فایل الکترونیکی این کتاب نامه ها در وبگاه 
سامان کتاب به نشانی:  http://samanketab.roshdmag.ir قرار داده شده است و عالقه مندان می توانند 

آن را به صورت رایگان از این وبگاه دریافت کنند.

سالانتشارسطحپوششکتابنامه

 نیمه اول 1380 تا 1390کتاب هاي چاپ اول 1374 تا 1389شماره هاي اول تا دوازدهم

کتاب هاي چاپ اول و تجدید چاپ 1390- 1389 و شماره سیزدهم
استثنائاً ناشران شهرستاني1387-1390

 نیمه اول 1391

کتاب های چاپ اول          شماره چهاردهم 
1391

نیمه اول 1392

نیمه اول 1393کتاب هاي چاپ اول 1392شماره پانزدهم

برنامه توليد كتاب نامه هاي رشد در دورة آموزش راهنمايي

u كتاب نامه اى كه پيش رو داريد
این شماره از کتابنامه، فهرست توصیفی کتاب هاي آموزشي مناسب چاِپ اول سال 1391 و یك سال قبل از 
آن را دربرمی گیرد. فهرست کتاب هاي مناسب سال دوم راهنمایي که در طي سال تحصیلي بر روي سایت سامان 
کتاب معرفي شده  بودند نیز در این کتاب نامه آورده شده است تا چنانچه نیاز به مرور درس هاي گذشته باشد امکان 

دسترسي به کتاب هاي مناسب وجود داشته باشد.
در این کتاب نامه با 187 عنوان کتاب مناسب آشنا می شوید که از مجموع 352 عنوان کتاب رسیده انتخاب شده 

است. بقیه کتاب ها غیرمرتبط )30 عنوان( و یا نامناسب ) 135عنوان( تشخیص داده شده اند. 
از میان 85 ناشر، بیش ترین کتاب های مناسب معرفی شده در این کتاب نامه به ترتیب به انتشارات محراب قلم با 
18 عنوان، مرآت دانش با 15عنوان، قدیاني و کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان  هریك با 9 عنوان تعلق دارد.
در بین موضوعات درسی نیز موضوعات علوم تجربي، ادبیات فارسي و تاریخ به ترتیب با 40، 30 و 17 عنوان 

کتاب مناسب از بیش ترین فراوانی برخوردارند.
در بین ناشران، انتشارات مرآت دانش، محراب قلم و منشور دانش به ترتیب با 23 ، 20 و 15 عنوان بیش ترین 

مشارکت را در ارسال کتاب داشتند.
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این شماره از کتاب نامه عالوه بر فهرست توصیفي کتاب هاي آموزشي مناسب این دوره داراي دو پیوست به 
ترتیب زیر است: 

1-فهرست توصیفي 40 عنوان کتاب هاي مناسب کتابداري که براي اولین بار از میان 60 عنوان کتاب هاي موجود 
در این حوزه )بدون توجه به سال انتشار(، براي بهر ه گیري کتابداران و اولیاي آموزشي معرفي شده اند. 

2-فهرست 54 عنوان کتاب هاي آموزش زبان انگلیسي ویژه آموزشگاه هاي آزاد زبان هاي خارجي که در پنج سطح 
پایه، مبتدی، مقدماتي، متوسطه و پیشرفته معرفي شده اند.

 

جدول فراوانى موضوعات كتاب نامه

*جمع فراواني موضوعي بیش از تعداد عنوان هاي کتاب مناسب است چون بعضي از کتاب ها داراي بیش از یك موضوع هستند.

u شيوة تنظيم اطالعات
در معرفی هر کتاب، چکیده ای از محتوا و اطالعات اولیه کتاب شناختی آن آورده شده است که یافتن کتاب 
مناسب را برای خواننده آسان می کند. این اطالعات شامل موارد زیر است: شمارة کتاب؛ نام خانوادگی و نام مؤلف؛ 

فراوانى موضوع  رديف  فراوانى  موضوع  رديف   

8 زبان های خارجی   9  1 آمادگی دفاعی   1  

7 عربی   10  30 ادبیات فارسی   2  

40 علوم تجربی   11  17 تاریخ   3  

32 علوم تربیتی   12  2 تربیت بدنی   4  

11 کتاب های مرجع   13  10 جغرافیا   5  

5 مطالعات اجتماعی   14  7 حرفه وفن   6  

23 مهارت های زندگی   15  5 دینی   7  

2 هنر   16  11 ریاضی   8  

211 جمع       
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عنوان مجموعه و عنوان کتاب؛ نام و نام خانوادگی مترجم؛ محل نشر، نام ناشر و سال نشر؛ تعداد صفحات؛ قطع 
کتاب؛ گروه مخاطب کتاب؛ موضوع درسی؛ کلمات کلیدی و چکیدة کتاب.

u نمايه هاى كتاب
در پایان هر کتاب نامه، چندین نمایه بر اساس عنوان کتاب، نام پدیدآورندگان، موضوع درسی، پایة تحصیلی، 
کلمات کلیدی، درهمکرد نام ناشر و عنوان کتاب، مخاطب و نام و نشانی ناشر تنظیم شده است تا معلمان، مربیان، 
کارشناسان، والدین و سایر مخاطبان بتوانند با توجه به نیاز خود، به منابع مناسب  دست یابند. در متن، به هر کتاب یك 
شمارة ردیف اختصاص داده شده است. نمایه های کتاب بر اساس این شماره ها مرتب شده اند و ما را به این شماره ها 

ارجاع می دهند.

u همکاران ما در اين كتاب نامه
در تولید و آماده سازی این کتاب نامه همکاران متعددی به ما یاری رسانده اند و خصوصاً در بررسی کتاب ها 
حوصله و دقت زیادی به کار بسته اند. اسامي کارشناسان و معلمانی که در آماده سازی این مجموعه از نظرات و 

همکاریهایشان بهره بردیم عبارت اند از:
uكارشناسان معلم:

1. سید عالءالدین اعالیي 2. مرضیه پناهیان پور 3. خسرو داودي 4. علي رضایي 5. مرضیه سعیدي 6. حشمت اله 
سلیمي 7. مژگان عقیقي 8. بتول فرنوش 9. سهیال ملکوتي 10. مژگان موالئي راد 11. سمیه سادات میرمعیني 

12. ابراهیم هداوند میرزایي 
uكارشناسان برنامة درسى:

1. مسعود جوادیان/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تاریخ 
2. معصومه رضوانفر/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تربیت بدني
3.میترا دانشور/  کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تفکر و پژوهش

4.کوروش امیري نیا/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی جغرافیا
5. مهدي چوبینه/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی جغرافیا

6.حمید احدي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی حرفه و فن
7.پرویز آزادي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی دیني

8..عادل اشکبوس/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی عربي
9. وحید عالمیان/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی ریاضي

10. شهرزاد بخشعلي زاده/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی ریاضي
11.بهنام علوي مقدم/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی زبان انگلیسي

12.معصومه عظیمي وحید/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی زبان انگلیسي
13.رضا خیرآبادي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی زبان انگلیسي

14.ویدا ممتحني/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی فن آوري
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15.مریم انصاري/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی علوم تجربي
16. محمد مهدي ناصري/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مطالعات اجتماعي

17. سید امیر رون/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مهارت هاي زندگي
18.محمود معافي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مهارت هاي زندگي

19.محمدرضا مقدادي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مهارت هاي زندگي
20.مینو آیت اللهي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی هنر

u راهنماى استفاده از اين كتاب نامه
در این راهنما، اطالعات مربوط به یك کتاب، به صورت نمونه نشان داده شده است. این اطالعات ضمن معرفی 

کتاب، به ما می گوید که کتاب چه محتوایی دارد و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است.

هوبنر، دان63.

88 ص

چه کار کنم اگر:

حسین مسنن فارسي وزیري

معلم/ مشاور / والدین / دانش آموز

تهران: گام ، 1391

مهارت هاي زندگي

عنوان مجموعه مؤلف شمارة مدخل

تعداد صفحات محل نشر: ناشر، سال نشرمترجم

مخاطبموضوع درسي

خیلي عصباني مي شوم

عنوان کتاب

 قطع

دوم و سوم

پایة تحصیلی

آیا مي دانید که خشم مانند آتش است؟ خشم نیز با یك جرقه شروع مي شود و وجود ما را با شدت تمام به آتش مي کشد.  
خشم همچون آتش به سرعت از کنترل خارج مي شود و اگر مهار نشود، به مشکالت زیادي مي انجامد.  اگر شما زود 

عصباني مي شوید یا اینکه خیلي زود خشمتان اوج مي گیرد، ...

کنترل خشم ، ادبیات نوجوانان ، آموزش مهارت هاي زندگي ، آموزش والدین

کلمات کلیدی

چکیده

برای بیان دیدگاه های خود دربارة این کتاب نامه یا فرستادن کتاب، به نشانی تهران، خیابان کریمخان زند، 
خیابان ایرانشهر شمالی، ساختمان شماره 4 آموزش وپرورش، دفتر تکنولوژی آموزشي و کمك آموزشي، 
دبيرخانة سامان دهى منابع آموزشى و تربيتى مکاتبه یا با شمارة تلفن 88306071 )021( 
 http://samanketab.roshdmag.ir  تماس حاصل فرمایید. وبگاه این دبیرخانه نیز به نشانی

آمادة دریافت دیدگاه های شماست.



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبامحتوايدرسي 12

بدين وسيله از ناشران و پديدآورندگان محترم كتاب هاى آموزشى دعوت مى شود نسخه اى از كتاب هاى 
دبيرخانة  به نشانى  بررسى  براى  را  آن(  از  )و يك سال پيش  اول سال 1392 خود  آموزشى چاپ 

سامان دهى منابع آموزشى بفرستند.

لطفاً در ارسال كتاب به اين نکات توجه فرماييد.

uکتاب های ارسالی باید نخستین بار در سال 1392 یا یك سال پیش از آن منتشر شده باشند.
uکتا ب هایی در آخرین کتاب نامه معرفی می شود که تا 30 خرداد سال 1393 به این دبیرخانه رسیده باشد. در غیر این صورت 

چنان چه تاریخ چاپ نخست آن در سال 1392 و جزء کتاب های مناسب باشد، در کتاب نامه بعدی به چاپ می رسد.
u ارسال یك نسخه از هر کتاب برای دبیرخانه کافی است.

uامکان بازگرداندن کتاب های غیر مرتبط یا نامناسب برای دبیرخانه وجود ندارد.
 http://samanketab.roshdmag.ir فهرست کتاب های رسیده در پایان هر ماه، در وبگاه سامان کتاب به نشانی u

اعالم می شود.
u فهرست کتاب های مناسب به تدریج در وبگاه سامان کتاب منتشر می شود و در اختیار کاربران این وبگاه قرار می گیرد. افزون 
بر این فهرست این کتاب ها ضمن آن که در کتاب نامه های مرتبط به چاپ می رسد، در پایان هر دوره از بررسی ها به صورت 

رسمی و مکتوب به ناشر گزارش داده می شود.
uضمناً فهرستی از کتاب های مناسب برای دفتر تألیف کتاب های درسی و مراکز خرید و نمایشگاهی کتاب فرستاده می شود تا 

در صورت نیاز از کتاب های مناسب معرفی شدة این دبیرخانه خریداری کنند.
u ارسال کتاب از سوی هر یك از پدیدآورندگان اثر، منعی ندارد ولي گزارش نهایی فقط برای ناشر فرستاده می شود.

uکتاب هایی که توسط مؤلف منتشر شده اند، در این دبیرخانه قابل بررسی هستند و در این صورت گزارش به نام مؤلف صادر 
خواهد شد.

uکتاب های مناسب، خود به خود در جشنوارة کتاب های رشد حضور می یابند و برای شرکت در جشنواره نیازی به ارسال مجدد 
کتاب نیست.

u مطابق آیین نامة سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی، مصوبه 828 شوراي عالي آموزش و پرورش، کتاب های آموزشی در 
صورتی مجازند وارد آموزشگاه ها شوند، که به عنوان کتاب مناسب شناخته شده باشند.

uکتاب های ارسالی دورة آموزش راهنمایي باید شامل یك یا چند موضوع از موضوعات زیر باشد: 
ادبیات فارسي، تاریخ، تربیت بدني، تعلیم و تربیت دیني، تفکر و پژوهش، جغرافیا، حرفه و فن، ریاضي، زبان هاي خارجي، عربي، 

علوم تجربي، علوم تربیتي، قرآن، مطالعات اجتماعي، مهارت هاي زندگي، هنر.
uكتا ب هاى خود را به نشانى: تهران، خيابان كريمخان زند، خيابان ايرانشهر شمالى، ساختمان شماره 4 آموزش وپرورش، 
دفتر تکنولوژى آموزشى و كمك آموزشى، دبيرخانة سامان دهى منابع آموزشى و تربيتى بفرستيد. براى دريافت اطالعات 

بيش تر مى توانيد با شمارة تلفن 88306071 )021( تماس حاصل فرماييد.

فراخوان ارسال كتابفراخوان ارسال كتاب
فراخوان ارسال كتاب ) براي توليد كتاب نامه شماره 15 دورة آموزش راهنمايي(



فهرست  توصيفي كتاب هاى مناسب كتابدارى
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1 . ریاحي نیا، نصرت. آشنايي با كتابخانه و اصول كتابداري. تهران: کتابدار ، 132 ص ، 1389
قطع: وزیري

كلمات كليدي: اصول کتابداري، سازمان دهي اطالعات، جست وجو در منابع، روش هاي مطالعه
چکيده:کتاب حاضر براي آموزش مقدمات استفاده از کتابخانه، بخش هاي گوناگون آن، و خدمات 
و امکانات کتابخانه ها تألیف شده است. آشنایي با اصول کتابداري، معرفي انواع کتابخانه ها، چگونگي 
سازمان دهي اطالعات، مواد و لوازم کتابخانه، معرفي نرم افزارهاي کتابخانه اي، روش هاي بهینة مطالعه 
از موضوع هاي اصلي این کتاب هستند. کتاب در هشت فصل با این عنوان ها نگارش یافته است: 
مقدمه اي بر کتاب، کتابخانه و کتابداري؛ لوازم و تجهیزات کتابخانه؛ فهرست نویسي و رده بندي مواد؛ 
آماده سازي مواد و برگه آرایي؛ منابع مرجع؛ خدمات اطالع رساني و نرم افزارهاي کتابخانه اي؛ اصول و 
روش هاي کتابخواني؛ یادداشت برداري و خالصه نویسي. رویکرد این کتاب مبتني بر جایگاه آموزش 
کتابداري و اطالع رساني براي تربیت کاربران مستقل و فراگیران دائمي است؛ به آنان مي آموزاند که 
چگونه مسیرهاي درست دسترسي به دانش را از طریق جست وجوهاي بهینه در منابع و اطالع یابي 

نظام یافته دنبال کنند.

2 . شهمیرزادي، طیبه. آماده  سازي منابع اطالعاتي. تهران: کتابدار ، 158 ص ، 1383
قطع: وزیري

كلمات كليدي: منابع اطالعاتي، آموزش کتابداري، ذخیرة اطالعات، آماده سازي اطالعات
چکیده: هدف اصلي هر کتابخانه تهیة اطالعات مورد نیاز و دسترس پذیر ساختن آن براي استفاده کنندگان 
است. مسلماً سازمان دهي و آماده سازي اطالعات نیز در راستاي همین هدف کتابخانه است. در این 
کتاب به مسائل مربوط به آماده سازي انواع منابع اطالعاتي، مانند کتاب، مجله، منابع الکترونیکي و منابع 
سمعي و بصري در بخش هاي جداگانه پرداخته مي شود. ذیل هر منبع به مسائل خاص آماده سازي آن، 
مانند مثبت، برچسب، جیب، کارت امانت، برگة سررسید، نگهداري و صحافي و سایر مسائل ضروري 
و مرتبط با آن ها پرداخته شده است. برحسب ضرورت، مسائل ویژه اي مانند کاردکس مجالت، نظام 

امانت و امانت رایانه اي، صحافي کتاب ، سیستم هاي حفاظت و غیره نیز اشاره شده است.
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3 . محسني، حمید. آماده  سازي منابع اطالعاتي در كتابخانه هاي آموزشگاهي. تهران: 
کتابدار ، 56 ص ، 1388

قطع: وزیري
كلمات كليدي: کتابخانه هاي آموزشگاهي، خدمات فني کتابخانه اي، آماده سازي منابع اطالعاتي، 

آموزش کتابداري
چکيده:ارتباط کتابخانه با تعلیم و تربیت قدمتي طوالني دارد زیرا کتابخانه بخشي از نظام آموزشي 
است و مي تواند به مدرسه و برنامه هاي درسي آن یاري رساند و امکانات الزم را براي دستیابي به علم 
و دانش و خودآموزي و فراگیري آزاد توسط مخاطبان خود )دانش آموزان(فراهم سازد. در این کتاب 
مسایل مربوط به آماده سازي انواع منابع اطالعاتي به صورت مصور و با زباني ساده و قابل فهم براي 
افراد مبتدي آموزش داده شده است. ثبت انواع منابع و آماده سازي منابع براي امانت از جمله مباحث 

این کتاب هستند.

4 . انجمن کتابداري قم. اخالق حرفه اي كتابداران و اطالع رسانان. تهران: کتابدار ، 138 
ص ، 1386

قطع: وزیري
كلمات كليدي: آموزش کتابداري، اخالق کتابداران، مدیریت اطالعات

چکيده:قوام و پایداري هر حرفه اي به عوامل متنوعي بستگي دارد. یکي از عواملي که در شایستگي 
و بایستگي حرفه ها نقش حیاتي دارد، اخالق حرفه اي است. اخالق حرفه اي از دو منظر موجب قوام 
هر حرفه مي شود: از منظر درون حرفه اي )حرفه مندان(و از دیدگاه بروني )جامعه(. هدف علم کتابداري 
و اطالع رساني خدمت رساني به کاربران براي دسترسي به اطالعات است و کتابدار واسطه اي است 
میان اطالعات و کاربران. حرفة کتابداري به اصول و قواعد خاصي پایبند است و سیر تاریخي این 
حرفه حکایت از تحول این اصول و قواعد براساس اندیشة خدمت بي طرفانه و خیرخواهانه به همة 
افراد و اقشار جامعه دارد. هدف از نگارش این کتاب پر کردن خأل اثري بوده است که به حوزة اخالق 
کتابداران و اطالع رسانان پرداخته باشد، و همچنین برانگیختن مطالعه، کنکاش و پژوهش در حوزة 

اخالق حرفه اي.
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5 . فتاحي، رحمت اهلل. ارزشها و جذابيتهاي كتابداري و اطالع رساني. تهران: کتابدار ، 93 
ص ، 1388

قطع: وزیري
کلمات کلیدي: آموزش کتابداري، اطالع رساني، تحلیل هزینه - اثربخشي، نیازهاي کتابخانه

چکیده : هدف از تدوین کتاب حاضر واکاوي ماهیت رشتة کتابداري و اطالع رساني، از مفاهیم نظري تا 
مفاهیم عیني، و برجسته کردن ارزش ها و جذابیت هاي آن، به ویژه براي پرسش هاي اساسي دانشجویان 
این رشته است. از سوي دیگر، با توجه به جامعة امروز که یك جامعة اطالعاتي است و یکي از مهم ترین 
ابزارها در این جامعه »فناوري اطالعات« است، بنابراین به ضرورت نقش کتابدار در دانش ایجاد محتوا 
و سازمان دهي اطالعات نیز پرداخته شده است. این کتاب داراي اطالعات سودمندي براي دانشجویان 
کتابداري و همچنین مدیران و تصمیم گیران سازمان هاست. زیرا کتابداران به ارائة تحلیل هاي هزینه - 

اثربخشي، مي توانند مسئوالن را از مسائل کتابخانه ها و نیازهاي مالي آن ها مطلع سازند.

6 . وب، سیلویا. ايجاد يك مركز اطالع رساني . علي شاه شجاعي. تهران: کتابدار ، 187 ص ، 1381
قطع: رقعي

كلمات كليدي: راه اندازي کتابخانه، مرکز اطالع رساني، مجموعه سازي، کتابخانة تخصصي، آموزش 
کتابداري

چکيده : در این کتاب نحوة راه اندازي یك کتابخانه یا مرکز اطالع رساني تخصصي براي رفع نیازهاي 
اطالعاتي یك سازمان به شیوه اي ساده و عملي و با استفاده از کمترین نیروي کمکي ارائه شده است. 
توجه خاص نویسنده به کتابخانه هاي تجاري و حرفه اي در بریتانیاست، اما اصول کلي مطرح شده در 
آن را مي توان به سادگي درمورد هر مجموعة کوچك تخصصي به کار بست. نویسنده در پایان هر فصل  

به  منظور رفع ابهام احتمالي منابعي را براي مطالعة بیشتر به خوانندگان مي دهد.
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7 . موکهرجي، آجیت کمار. تاريخ و فلسفه كتابداري . اسداهلل آزاد.تهران: کتابدار ، 302 ص ، 1382
قطع: وزیري

كلمات كليدي: فلسفه کتابداري، اخالق حرفه اي، عادت به مطالعه، تاریخ کتابداري
چکيده : این کتاب در 14 فصل ترجمه شده که عنوان هاي آن عبارت اند از: 1. زمینه و تصویر 
کتابداري؛ 2. فلسفة کتابداري؛ 3. امتیاز و ارزش برداشت فلسفي؛ 4. فلسفة عملي؛ 5. هدف هاي 
کتابخانه ها و فلسفة اخالقي حرفه اي کتابدار؛ 6. کتابخانه و اجتماع؛ 7. آموزش و کتابخانه و عادت 
مطالعه؛ 8. تاریخ کتابداري و کتابخانه هاي عهد باستان؛ 9. کتابخانه در قرون وسطا؛ 10. کتابخانه پیش 
از دوران نوین؛ 11. کتابخانه در دوران نوین؛ 12. کتابخانه در قرن نوزدهم میالدي؛ 13. شکوفایي 
دوران نوین پیشرفت کتابخانه ها و کتابداري در قرن بیستم؛ 14. سیر پیشرفت. در هفت فصل ابتدایي 
کتاب به علم و فلسفه کتابداري پرداخته شده است و فصل هاي هفتم به بعد تاریخ کتابخانه و کتابداري 
را به اجمال شرح مي دهند و آن را در دوره هاي فرهنگي خاص از تمدن هاي باستان تاکنون بررسي 
مي کنند. مؤلف این کتاب سعي داشته است که سه پدیدة به هم پیوسته، یعني کتاب، کتابخانه و کتابدار 
را در طول تاریخ مورد بررسي قرار دهد. وي در انتهاي هر فصل، بحث را با بررسي وضع کتابخانه ها و 

کتابداري هند در آن دوران خاص به پایان مي رساند.

8 . الرج، آندرو. جستجوي اطالعات در عصر اطالعات؛اصول و مهارت ها . زاهد بیگدلي. 
تهران: کتابدار ، 353 ص، 1382

قطع: وزیري
كلمات كليدي: بازیابي اطالعات، جست وجوي اطالعات، اطالع یابي، دستورالعمل هاي جست وجوي 

اطالعات
چکيده:»اطالع یابي« فعالیت مهمي در جامعة بشري است و این موضوع در جامعة اطالعاتي بیشتر 
متداول است. اغلب اعضاي جوامع نیاز دارند که توانایي جست وجو و دسترسي موفقیت آمیز به اطالعات 
الکترونیکي تنها در اختیار  مورد نیاز خود را کسب کنند. امروزه جست وجوي اطالعات در محیط 
متخصصان اطالعات نیست؛ رشد اطالعات موجود در چنین محیط هایي و گسترش روش هاي متفاوت 
ارسال، گستردگي شگفت انگیزي در دستیابي به اطالعات الکترونیکي ایجاد کرده است. با وجود چنین 
گسترشي، هدف دستیابي مستقیم و صریح به اطالعات مناسب، در زمان مناسب، با هزینة مناسب و به 
مخاطب مناسب هنوز به درستي تأمین نشده است. کتاب حاضر، به خوانندگان کمك مي کند تا به طور 
اثربخش و مؤثر پایگاه هاي اطالعاتي پیوسته، فهرست هاي پیوستة کتابخانه ها، انواع سي دي رام ها و 

شبکة جهاني وب را جست وجو و مرور کنند تا آنچه را که مي خواهند، بیابند.
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9 . عماد خراساني، نسرین دخت. خدمات عمومي در كتابخانه هاي آموزشگاهي. تهران: 
کتابدار ، 88 ص ، 1387

قطع: وزیري
كلمات كليدي: کتابخانة مدرسه، آموزش کتابداري، خدمات عمومي، کتابخانه، امانت کتاب

چکيده :  کتابخانه بخشي از نظام آموزشي است و مي تواند به مدرسه و برنامه هاي درسي آن 
یاري رساند و امکانات الزم را به منظور دستیابي به علم و دانش و خودآموزي و فراگیري آزاد، براي 
دانش آموزان فراهم کند. کتابخانه با ایجاد روحیة هدف گرایي و جست وجوگري در دانش آموزان، مفهوم 
ارتباط آموزش وپرورش را محقق مي سازد. آموزش نحوة ارائة خدمات عمومي در کتابخانه هاي مدارس 
موضوع اصلي این اثر است. مفهوم و اهمیت خدمات عمومي، انواع خدمات عمومي، امانت کتاب، نحوة 
برگزاري نمایشگاه کتاب، دوره ها و کارگاه هاي آموزشي و مشارکت کتابداران در آموزش هاي رسمي و 
غیررسمي مدرسه از طریق خدمات عمومي، از جمله سرفصل هاي این کتاب است که به زباني ساده 

تدوین شده است.

10 . رابینسون، آندرو. داستان نگارش . مهردخت وزیرپور.تهران: کتابدار ، 235 ص ، 1388
قطع: رحلي

كلمات كليدي: اختراع خط، الفبا، ثبت تاریخ، تاریخچة نوشتن
 چکیده :»نگارش« در تاریخ بشر یکي از بزرگ ترین اختراعات بوده است و شاید بزرگ ترین اختراع. زیرا 
ثبت تاریخ را ممکن ساخت. در کتاب حاضر شماري از خط هایي که در فرهنگ ها و تمدن هاي اصلي 
جهان باستان از آن ها استفاده مي شده است و منشأ دست خط هاي امروزي هستند، معرفي شده اند. این 
کتاب در 12 فصل مطالبي جذاب و خواندني دربارة سرگذشت الفبا و خط، گفتار و زبان، و نقش نگارش 

و منشأ آن از دوران گذشته تاکنون ارائه مي دهد.
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11 . پریرخ، مهري/ مجدي، زهرا. داستانها: ابزاري براي كاهش مشکالت روان شناختي 
كودكان )اعتماد به نفس، اندوه، پرخاشگري، ترس(. .تهران: کتابدار ، 148 ص ، 1388

قطع: وزیري
کلمات کلیدي: کتاب درماني، ادبیات کودکان و نوجوانان، اندوه، پرخاشگري، کتاب شناسي

چکيده : توجه به کودکان و نوجوانان که از سرمایه هاي ملي هر جامعه به شمار مي آیند و در توسعة 
آینده هر کشوري تأثیرگذار هستند، سرمایه گذاري سودمندي به شمار مي رود و نتایج قابل لمسي خواهد 
داشت. از طرف دیگر، مشکالت روحي کودك و نوجوانان، از جمله عواملي هستند که مانع رشد و به 
ثمر نشستن این سرمایه ملي مي شود. روان شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت و کتابداران، راه هاي 
مستقیم و غیرمستقیم را براي شناسایي و درمان این مشکالت پیشنهاد کرده اند. از جملة این راه ها، 
استفاده از ادبیات کودکان است. داستان از جمله گونه هاي ادبیات کودکان است که اگر به صورت 
جذاب و متناسب با نیازهاي خوانندة آن تهیه شده باشد، ابزار مناسبي در اختیار آنان قرار مي دهد. با 
مطالعة داستان هاي مناسب، چالشي ذهني براي کودکان به وجود مي آید و فرصتي براي خودآزمایي و 
مسئله گشایي در اختیار آن ها قرار مي گیرد. کتاب حاضر از چهار بخش اصلي تشکیل شده است که هر 
یك به یکي از مشکالت روان شناختي شامل اعتمادبه نفس، اندوه، پرخاشگري و ترس اختصاص دارد. 
در هر بخش کتاب هاي مناسب براي حل مشکل معرفي شده اند و این مشکالت در گروه سني ب 

)سال هاي ابتدایي دبستان(شناسایي شده اند.

12 . شهبازي، رحیم. دستنامه واژه پردازي فارسي و التين براي دانشجويان كتابداري 
و اطالع رساني. تهران: کتابدار ، 176 ص ، 1386

قطع: وزیري
كلمات كليدي: خدمات اطالع رساني، واژه پرداز ورد، آموزش کتابداري

چکيده : فعالیت هاي روزمرة کاري و علمي، اعم از حرفه اي و غیرحرفه اي و نیز دسترسي به اطالعات 
و ارائه انواع خدمات اطالع رساني، امروزه نیازمند آشنایي با برنامه هاي واژه پردازي و نحوة استفاده از 
آن هاست. همة ما تا حدودي با این قبیل برنامه ها آشنایي داریم، اما حتي حرفه اي ترین افراد هم گاهي 
براي استفادة درست از این برنامه ها به یك منبع راهنمایي نیاز دارند تا در صورت ضرورت به آن مراجعه 
کنند. در دستنامة حاضر، تنها امکان پرداختن به گوشه اي از توانایي هاي واژه پرداز »ورد« وجود داشته و 
همراه با اشاره به قابلیت هاي پراستفادة این برنامه، شیوة صحیح و علمي تایپ فارسي و التین نیز ارائه 
شده است. در پیوست کتاب نیز مطالب مختصري در زمینه هایي نظیر سیستم عامل ویندوز، صفحه 

کلید، کلیدهاي میانبر و دستورالعمل تهیة مقاله بیان شده است.
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13 . عاصمي، عاطفه. دستيابي به اطالعات در محيط ديجيتال: از تئوري تا عمل. تهران: 
کتابدار ، 179 ص ، 1389

قطع: وزیري
كلمات كليدي: آموزش کتابداري، منابع پژوهشي، بازیابي اطالعات، مدیریت اطالعات، کتابخانة 

دیجیتال
چکيده : این کتاب حاصل تجربیات عملي و نظري نویسنده در طول سال هاي تدریس در محافل 
دانشگاهي است. بنابراین در بوتة عمل براي مخاطبان داراي کارایي خواهد بود تا به مهارت هاي الزم 
در اطالع یابي و نحوة ذخیره و بازیابي منابع پژوهشي جست وجو شده دست یابند. کتاب در سه فصل 
کلي طبقه بندي شده است: فصل اول با عنوان »ابزارهاي بازیابي اطالعات« به مباحثي از قبیل انواع 
راهبردهاي جست وجو، موتورهاي کاوش و همچنین آن دسته از منابعي که توسط موتورهاي جست وجو 
بازیابي نمي شوند و وب پنهان نامیده مي شوند، پرداخته است. عنوان فصل دوم »کتابخانه هاي دیجیتال« 
است. این فصل به معرفي و توضیح انواع پایگاه اطالعات و شبکه هاي اطالع رساني و نحوة دسترسي 
رایگان به منابع پژوهشي پرداخته است. فصل سوم به مدیریت و سامان دهي اطالعات اختصاص 
دارد و دو نرم افزار قابل توجه »رفرنس منیجر« و »اندنوت« را که دربارة استناد دادن و مستندسازي 

پژوهش هاست، شرح و بسط داده است.

14 . احمدي الري، رکن الدین. رده بندي دهدهي ديوئي: راهنماي عملي شماره   سازي. 
تهران: کتابدار ، 217 ص ، 1384

قطع: وزیري
کلمات کلیدي: آموزش کتابداري، رده بندي دیویي، شماره  سازي، منابع کتابخانه اي

 چکیده :درس نامة حاضر به آموزش رده بندي دهدهي دیویي که یکي از مهم ترین روش هاي بازیابي 
منابع چاپي در کتابخانه هاست، مي پردازد. در این کتاب به صورت کاربردي و عملي تمامي مسائل 
شماره  سازي در رده بندي دیویي، همراه با مثال هاي مناسب و تمرین هاي اضافي ارائه شده است. کتاب 
براساس ویرایش 21 رده بندي دهدهي دیویي و در 11 فصل تنظیم شده است. از فصل دوم به بعد 
کتاب، هر فصل تحت عنوان کلي از رده هاي دیویي تنظیم شده است و در هر یك از این فصل ها، 
زیرمجموعه هاي هر رده و نحوة شماره  سازي آن ها به تفضیل بیان شده است. پس از آن نیز نمونه هاي 
متفاوت شماره سازي ارائه شده اند. در انتهاي هر فصل سؤاالتي در مورد نحوة شماره  سازي ارائه شده 
است که جواب این تمرین ها در انتهاي کتاب و بخش پرسش و پاسخ ذکر شده است. از آنجا که 
این کتاب نتیجة تجربیات عملي نویسندگان در طول تدریس در دانشگاه است، تقریباً همة مسائل و 

مشکالت شماره  سازي با جزئیات آن مورد توجه قرار گرفته است.
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15 . طاهري لطفي، شهرزاد. ساختمان و تجهيزات كتابخانه هاي آموزشگاهي. تهران: 
کتابدار ، 56 ص ، 1387

قطع: وزیري
كلمات كليدي: ساختمان و تجهیزات کتابخانه ها، معماري کتابخانه، کتابخانه هاي آموزشگاهي، 

کتابخانه هاي مدارس
چکيده : کتابخانه بخشي از نظام آموزشي است و مي تواند به مدرسه و برنامه هاي درسي آن یاري 
رساند و امکانات الزم براي دستیابي به علم و دانش و خودآموزي و فراگیري آزاد را براي مخاطبان خود 
)دانش آموزان(فراهم کند. کتابخانه با ایجاد روحیة هدف گرایي و جست وجوگري در دانش آموزان، مفهوم 
ارتباط آموزش وپرورش را محقق مي سازد. ساختمان کتابخانه از لحاظ محل استقرار، نورگیري، فضاهاي 
مفید و قابل استفاده و منابع خوب، نقش مؤثري در ارائة خدمات کتابخانه اي و جلب دانش آموزان به 
کتابخانه دارد. در کتابخانه هاي آموزشگاهي به این علت که بیشتر مراجعان به کتابخانه دانش آموزان 
هستند، بهتر است عالوه بر راحتي دستیابي به کتاب و دارا بودن فضاهاي مفید، نماي بیروني آن هم 
زیبا و جذاب و براي تمام گروه هاي سني دانش آموزان دلپذیر باشد. کتاب حاضر دربارة کم و کیف 
ساختمان و لوازم و تجهیزات مورد نیاز کتابخانه هاي مدارس و کتابخانه هاي عمومي کودکان و نوجوانان 

و استانداردهاي آن است که به زباني ساده و با استفاده از تصویر مطرح شده اند.

16 . عاصمي، عاطفه. سيستم هاي اطالعاتي با تاكيد بر سيستم هاي كتابخانه اي و 
اطالع رساني. تهران: کتابدار ، 177 ص ، 1389

قطع: وزیري
کلمات کلیدي: کتابخانه هاي الکترونیکي، منابع اطالعاتي الکترونیکي، طراحي سیستم، شبکه هاي 

اطالع رساني کتابخانه، فناوري اطالعات و ارتباطات
ایجاد  براي  مناسبي  بستر  و  ابزار  ارتباطات،  و  فناوري اطالعات  و  الکترونیکي  خدمات   : چکيده 
سیستم هاي اطالعاتي کتابخانه اي و ارائة خدمات یکپارچه فراهم کرده اند. سیستم هاي اطالعاتي 
کتابخانه اي، امروزه به عنوان بخش مهمي از نظام اطالع رساني کشور، مورد توجه است. کتاب حاضر که 
با هدف تأکید بر سیستم هاي اطالعاتي کتابخانه اي و اطالع رساني نوشته شده است، این سرفصل ها 
را پوشش مي دهد: تعاریف و مفاهیم؛ نگرش سیستمي و کاربرد آن؛ ابزارهاي مورد نیاز در طراحي 
سیستم ها؛ مراحل گوناگون طراحي سیستم هاي کتابخانه اي؛ عوامل مؤثر در طراحي سیستم ها؛ تجزیه 

و تحلیل سیستم ها؛ پیاده سازي و توسعة سیستم ها.
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17 . حسن زاده، محمد. عصر اطالعات و دولت دسترس پذير. تهران: کتابدار ، 213 ص ، 1388
قطع: وزیري

كلمات كليدي: عصر اطالعات، اطالع رساني، دولت الکترونیك، آموزش کتابداري
چکيده : عصر اطالعات با تمامي ویژگي هایش، انسان را از دنیاي فیزیکي گذشته به دنیاي الکترونیکي 
حاضر انتقال مي دهد. در دنیاي مجازي، همة مناسبات اجتماعي و اقتصادي دستخوش تحول مي شوند. 
یکي از مشکالت فراروي دولت ها در مسیر انتقال به دنیاي مجازي، دسترس پذیر بودن آن هاست. در 
کشورهاي توسعه یافته تالش هاي بسیاري براي تدوین مقررات در حوزة دسترس پذیري وب سایت هاي 
خدمات دولت الکترونیك انجام شده است. در کشورهاي نیمه صنعتي، به علت ورود دیرپاي آنان به 
دنیاي مجازي و رشد شتابان تمایل به استفاده از قابلیت هاي دنیاي الکترونیك در میان مردم این 
کشورها، بیان مفهوم و ابعاد دسترس پذیري دولت در عصر اطالعات ضرورت بیشتري دارد. کتاب 
حاضر در تالش است، ویژگي هاي عصر اطالعات و ضرورت تدوین معیارهایي براي دسترس پذیري 

دولت در این عصر را تعیین کند.

18 . الودن، کنت. فن آوري اطالعات . حمید محسني.تهران: کتابدار ، 182 ص ، 1380
قطع: خشتي

كلمات كليدي: فناوري، اطالعات، ارتباطات، اطالع رساني، رایانه، شبکه، اینترنت
 چکیده :این کتاب در پنج فصل ترجمه شده است که در هر فصل به این مطالب مي پردازد: 1. 
سیستم هاي اطالعاتي؛ 2. رایانه ها و پردازش اطالعات؛ 3. نرم افزارها در سیستم هاي اطالعاتي؛ 4. 
ارتباطات راه دور و شبکه ها و اینترنت. در ابتداي هر فصل اهداف آموزشي ارائه و توضیح داده مي شوند. 
در انتهاي آن نیز منابعي براي اطالع بیشتر ارائه شده است. همچنین به منظور بسط حوزة فکري 
مخاطبان و خوانندگان کتاب، پرسش هایي مطرح شده اند که در متن هر فصل پاسخ داده شده اند. 
به منظور ترکیب جنبه هاي نظري و عملي، یك کارگروهي پیشنهاد شده است که انجام آن به فرایند 
یادگیري عمیق تر مي انجامد. کتاب با تصویر، جدول و نمودار همراه است که به درك بصري بیشتر 

خواننده کمك مي کنند و او را در فهم بیشتر یاري مي رسانند.



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبامحتوايدرسي 148

19 . نبوي، فاطمه. فناوري اطالعات، ارتباطات و شبکه ها: استانداردها و پروتکلها. 
تهران: کتابدار ، 402 ص ، 1386

قطع: وزیري
كلمات كليدي: اطالعات و ارتباطات، شبکة رایانه اي، استانداردها و پروتکل ها

چکيده : هدف کتاب حاضر آشنایي خوانندگان با مفهوم و کاربرد انواع استانداردهاي مورد استفاده 
در زمینة فناوري اطالعات و ارتباطات است. مؤلف کتاب با ارائة دسته بندي نسبتاً جامعي به معرفي 
استانداردهاي موجود در زمینه هاي تولید، ثبت، ذخیره، سازمان دهي و تبادل اطالعات مي پردازد. وي با 
تصور اینکه خوانندة کتاب با اصول اولیة رایانه آشنایي دارد، درصدد برآمده است به بخشي از نیازهاي 
پیشرفتة آموزش در حوزه هاي علوم رایانه، کتابداري و اطالع رساني پاسخ گوید. فصل اول کتاب بحث 
مبسوطي دارد پیرامون استانداردها. در فصل دوم فناوري اطالعات و ارتباطات به بحث گذاشته شده 
است. در فصل سوم دسته بندي استانداردها و پروتکل هاي فناوري اطالعات و ارتباطات بیان شده اند. 
آخرین فصل نیز توضیحات گسترده اي پیرامون استانداردها و پروتکل هاي مربوط به آن ها دارد. کتاب 

حاوي انجامة کاملي شامل واژه نامه، فهرست منابع، و فهرست اختصارات کتاب است.

20 . فتاحي، رحمت اهلل. فهرستنويسي رايانه اي: مفاهيم، شيوه ها و كاربرد  نرم افزارهاي 
رايانه اي در ساماندهي اطالعات. تهران: کتابدار ، 266 ص ، 1388

قطع: وزیري
خودکار،  کتابخانه هاي  فهرست نویسي،  در  نرم افزارها  کاربرد  کتابداري،  آموزش  کلیدي:  کلمات 

فهرست نویسي رایانه اي
چکيده : کتاب حاضر به ارائة مفاهیم، شیوه ها و کاربرد نرم افزارهاي رایانه اي در سازمان دهي اطالعات 
بازیابي  و  با ذخیره  مرتبط  مفاهیم کلیدي  بر  نویسنده ضمن مروري  و فهرست نویسي مي پردازد. 
اطالعات، به انواع فیلدها و فرمت فهرست نویسي ماشین خوان یا مارك اشاره مي کند. در ادامه به بحث 
فهرست نویسي بنیادي و چگونگي ثبت اطالعات کتاب شناختي در نرم افزار کتابخانه و فهرست نویسي 
منابع الکترونیکي و اینترنتي و نیز مدیریت پیشینه ها و روزآمدسازي پایگاه اشاره دارد. در انتها به بررسي 
ویژگي ها و قابلیت هاي نرم افزارهاي بخش فهرست نویسي، اعم از نوسا، پارس آذرخش، کاوش و نمایه 
مي پردازد. هر فصل با مقدمه اي کوتاه آغاز مي شود و با معرفي منابع و مآخذ همان فصل به پایان 
مي رسد. در پایان کتاب واژه نامة دوزبانه فارسي- انگلیسي و انگلیسي - فارسي، نمایه و فهرست منابع 

و مآخذ معرفي شده در هر فصل آمده است.
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21 . فتاحي، رحمت اهلل. فهرست نويسي: اصول و روشها. تهران: کتابدار ، 242 ص ، 1391
قطع: وزیري

كلمات كليدي: فهرست نویسي، فهرست نویسي موضوعي، فهرست نویسي رایانه اي، فهرست نویسي 
)اصول و روش ها(

چکيده : هر کتابخانه حاوي مجموعه کتاب ها و موادي است که آن ها را بر مبناي نیازهاي مراجعان 
خود تهیه و گردآوري مي کند. این مجموعه در صورتي قابل استفاده است که مراجعان بتوانند پاسخ 
نیازهاي اطالعاتي خود را به سرعت و سهولت در آن پیدا کنند. از این رو الزم است مجموعة منابع 
کتابخانه را براساس یکي از روش هاي متعارف، فهرست نویسي و سازمان دهي کرد تا نیازهاي مراجعان 
به بهترین وجه برآورده شوند. فهرست نویسي یعني ثبت مشخصات کتاب شناسي منابع اطالعاتي براي 
سازمان دهي و تهیة فهرست از آن ها. به بیان دیگر، فهرست نویسي به مجموعة مراحلي گفته مي شود 
که طبق روش خاصي، مشخصات منابع اطالعاتي را براي تهیة فهرست و استفاده چه به صورت کتابي، 
چه در برگه دان و چه در فهرست هاي رایانه اي ثبت مي کند. مباحث کتاب حاضر بیشتر شامل مطالبي 
است که در برنامة آموزشي و سرفصل هاي درسي برنامة پیشنهادي از سوي »کمیتة کتابداري شوراي 
عالي انقالب فرهنگي« آورده است. مباحث به فهرست نویسي )توصیفي و تحلیلي(محدود و فاقد بحث 
رده بندي است. تأکید کتاب عمدتاً بر فهرست نویسي آثار فارسي به ویژه مواد کتابي است و مسائل 

مربوط به فهرست نویسي رایانه اي مورد توجه قرار گرفته است.

22 . پوراحمد، علي  اکبر. فهرست نويسي موضوعي: اصول و روشها. تهران: کتابدار ، 244 
ص ، 1387
قطع: وزیري

كلمات كليدي: فهرست نویسي موضوعي، سازمان دهي اطالعات، نرم افزارهاي کتابخانه اي
چکيده : سازمان دهي دانش بشري سابقة طوالني دارد که از دیرباز در کتابخانه ها به شکل هاي 
متفاوت اعمال مي شده است. فهرست نویسي به عنوان بخشي از فرایند سازمان دهي اطالعات، براساس 
اصول و قواعد خاصي این روند را سرعت بخشیده است. بخشي از فهرست نویسي یك اثر، مربوط 
به تهیة فهرست موضوعي آن است. یکي از وظایف کتابخانه ها یا نظام هاي رایانه اي تهیة فهرست 
موضوعي است. هدف از تهیة فهرست موضوعي آن است که مراجعه کننده بتواند آثاري را که از نظر 
محتوا و ماهیت یکي هستند، در کنار یکدیگر در کتابخانه یا پایگاه اطالعاتي مورد نظر پیدا کند. این 
کتاب داراي 10 فصل با این عنوان هاست: فصل اول، کلیاتي دربارة فهرست نویسي موضوعي؛ فصل 
دوم، اصول و مباني فهرست نویسي موضوعي؛ فصل سوم، فرایند تحلیل موضوع و مباحث مربوطه؛ 
فصل چهارم، اصول و ساختار سر عنوان هاي موضوعي؛ انواع زبان به کار رفته و...؛ فصل هاي پنجم، 
ششم، هفتم، هشتم و نهم، استفاده از سر عنوان هاي موضوعي کتابخانه هاي کنگره، سیرز و...؛ فصل 

دهم، نرم افزارهاي کتابخانه اي.
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23 . حیاتي، زهیر. فهرست نويسي و رده بندي منابع ازاطالعاتي. تهران: کتابدار ، 542 ص ، 
1390

قطع: وزیري
كلمات كليدي: فهرست نویسي، رده بندي، فهرست نویسي منابع اطالعاتي، رده بندي منابع اطالعاتي

چکيده : تحوالت و پیشرفت هاي کتابداري و اطالع رساني و نیاز کتابداران ایراني، تأثیر زیادي بر 
طراحي فصل ها و نگارش این کتاب داشته است، به طوري که مي توان آن را اثر کاماًل مستقلي دانست. 
بر مبناي تحوالت انجام شده ما دیدگاه خود را از منابع کتابخانه اي به منابع اطالعاتي سوق داده ایم. 
بدین ترتیب تلفیقي از سازمان دهي منابع اطالعاتي موجود در کتابخانه ها و سایر سازمان ها و جایگاه هایي 
که به نگهداري و سازمان دهي منابع اطالعاتي مي پردازد، به وجود آمد. مخاطب این کتاب در مرتبة 
نخست جامعة کتابداري و اطالع رساني ایران، و در مرتبة بعدي همة عالقه منداني هستند که مي خواهند 

در مباحث مربوط به سازمان دهي منابع اطالعاتي دانش خود را گسترش دهند.

24 . فدائي عراقي، غالمرضا. كتاب و كتابخانه: مديريت و توسعه فرهنگي)مجموعه 
مقاالت(. .تهران: سازمان مدارك فرهنگي انقالب اسالمي ، 501 ص ، 1375

قطع: وزیري
كلمات كليدي: کتابخانه، آموزش کتابداري، توسعه فرهنگي

چکيده : »مدیریت« علم و هنر ادارة سازمان است و در جامعة امروزین که مدیریت در همة زمینه ها 
حرف اول را مي زند، بدیهي است که در کتابخانه و سازمان دهي مدارك و نیروي انساني براي ارائة 
مدیریت  »سیستم  دارد.  خاص  اولویت  نیز  ژرف تر  پژوهش هاي  گسترش  جهت  در  برتر  خدمات 
اطالعات« یکي از محوري ترین بحث هاي پرسروصداي امروز جهان است. 29 مقاله در این کتاب 
گردآوري شده اند که عمدتاً جانمایة مدیریتي دارند. در این مقاله ها، گاه مدیریت به معناي اخص مطرح 
شده، گاه پیام هاي مدیریتي دربارة تدوین کتاب و یا تنظیم عملکرد کتابخانه و مراکز اطالع رساني آمده، 
و گاه گزارش از تالش هاي سازمان ها یا مراکز و کتابخانه هایي ارائه شده که نقش مدیریت در نحوة 
ارائة خدمات آن ها بارز و آشکاراست. مقاالت کتاب در پنج بخش، زیر این عنوان ها قرار گرفته اند: 
اهمیت کتاب و کتابخانه؛ کتابخانه هاي عمومي؛ برنامه ریزي و مدیریت؛ معرفي کتابخانه هاي دیگر 

کشورها؛ نقد و معرفي کتاب.
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25 . بختیاري، فاطمه. كتابخانه مهد كودك. تهران: کتابدار ، 102 ص ، 1391
قطع: وزیري

كلمات كليدي: مهدکودك، پیش دبستاني، کتابخانة کودك، آموزش کتابداري
چکيده : روان شناسان اتفاق نظر دارند که شش سال اول زندگي کودك، مهم ترین و مؤثرترین دوران 
زندگي اوست. بنابراین، آشنا کردن کودکان با دنیاي شگفت انگیز کتابخانه نیز باید از همین زمان آغاز 
شود تا افراد داناتر و کاردان تري تحویل جامعه شوند. کودکان امروزي، سنین قبل از مدرسه را در مکاني 
به نام مهدکودك سپري مي کنند که در این دوره آموزش وپرورش غیراجباري است. ولي به سبب 
اهمیت سنین پیش از دبستان، مي توان با سیاست گذاري روي مهدهاي کودك براي آشنا کردن کودك 
با مطالعه، گام اساسي برداشت. این کتاب با توجه به اهمیت کتاب و کتابخواني و جایگاه خاص آن در 

مهدهاي کودك تألیف شده است.

26 . سیدقطبي، سیدمهدي / پریرخ، مهري. كتابهاي مناسب غيردرسي همخوان با كتابهاي 
درسي علوم تجربي مقطع دبستان. تهران: کتابدار ، 112 ص ، 1388

قطع: وزیري
كلمات كليدي: کتاب شناسي کتاب هاي غیردرسي، کتاب هاي غیردرسي، راهنماي آموزشي، علوم 

کتاب شناسي
چکيده : اکنون که تحوالتي بنیادي در نظام آموزش ابتدایي و متوسطه رخ داده است و نمود آن را 
مي توان در کتاب هاي درسي و نیز برنامه هاي آموزشي مشاهده کرد، فرصت مناسبي است که بتوان 
به نهادینه شدن جایگاه این نهادها در نظام آموزشي کمك کرد. در تشکیل هر نهادي، چند عامل 
سهیم هستند: یکي شناخت درست نسبت به نیاز به آن نهاد و ارزش آن در روند توسعة جامعه، دوم 
چگونگي شکل گیري آن، و سوم چگونگي بهره گیري از امکانات و خدمات آن. دانش مربوط به این 
سه عامل باید در هر جامعه اي تولید و ثبت شود تا همه به آن دسترسي داشته باشند. این دانش که 
توسط متخصصان از راه علم اندوزي و یا به صورت تجربي کسب مي شود، ابزارهاي مناسبي براي 
تولید رهنمودهاي علمي و آزمون شده فراهم مي کند. رهنمودهاي مزبور مي تواند در ایجاد و گسترش 
کتابخانه هاي آموزشگاهي در سراسر کشور به صورت علمي و اصولي تأثیرگذار باشد. کتاب حاضر در 
حقیقت کتاب شناسي کتاب هاي غیردرسي مناسب و مرتبط با کتاب هاي درسي است؛ کتاب هایي که 

مي توانند به صورت داستان و... باشند.
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كتابشناسي  و  نوجوان  و  ادبيات كودك  گزارش وضعيت  کتاب کودك.  . شوراي   27
توصيفي- تحليلي سال 1386. تهران: کتابدار ، 500 ص ، 1388

قطع: وزیري
کلمات کلیدي: کتاب شناسي ها، ادبیات کودکان و نوجوانان، شوراي کتاب کودك، آموزش کتابداري

چکيده : از سال 1342، شوراي کتاب کودك، کتاب شناسي آثار منتخب کودکان و نوجوانان را براي 
آشنا کردن کتابداران، والدین، پژوهشگران، پدیدآورندگان و ناشران تهیه و در تعداد محدود منتشر 
کرده است که از سال 1383، به پیشنهاد کمیته بررسي، پژوهش و نقد، این کتاب شناسي به صورت 
توصیفي - تحلیلي منتشر مي شود. کتاب شناسي حاضر شامل 735 کتاب با ارزش هاي برگزیده، ویژه، 
خوب، متوسط، خارج از فهرست )ضعیف(در این حوزه هاست: داستان؛ تألیف - ترجمه؛ نمایش نامه؛ 
شعر؛ کلیات؛ فلسفه؛ دین؛ دانش اجتماعي؛ علوم تجربي؛ بازي - هنر و سرگرمي؛ زندگي نامه؛ آثار و 
دست نوشته هاي کودکان و نوجوانان؛ دست نوشته هاي بزرگ ساالن؛ رمان بزرگ ساالن مناسب براي 
نوجوانان؛ نشر الکترونیك. اثر برگزیده به اثري برجسته و ماندگاري اطالق مي شود که ارزش ادبي بسیار 
باالیي دارد. اثر ویژه اثري است که ویژگي هاي خاصي در ساختار و تخیل ادبي دارد و داراي ساختار 
مناسب و تخیل ادبي است. اثر متوسط اثري است که ضمن داشتن برخي نکات مثبت، مشکالتي در 

ساختار آ ن ها وجود دارد. اثر خارج از فهرست و ضعیف از ارزش هاي ادبي بي بهره است.

28 . انوار، پروین. ماخذ شناسي و استفاده از كتابخانه و منابع الکترونيکي در اينترنت. 
تهران: کتابدار ، 167 ص ، 1384

قطع: رقعي
كلمات كليدي: مراجع، خدمات مرجع، آموزش کتابداري، منابع پژوهشي

چکيده : در دنیاي شتاب زدة علم و صنعت امروز، دانستني ها مرز زماني و مکاني ندارند و لحظه به 
لحظه در حال گسترش و تغییر هستند. انتشار روزافزون کتاب ها، مقاله ها و نشریه ها، چنان بي وقفه 
است که کار تهیه، ضبط و بازیابي مدارك علمي و منابع پژوهشي دیگر کار آساني نیست. شناخت 
ابزار جویندگي و پژوهش و دسترسي به گنجینه هاي دانش بشري در کتابخانه ها و مراکز اطالع رساني، 
امروزه ضرورتي اجتناب ناپذیر است. هدف این کتاب آشنا کردن دانشجویان و پژوهشگران با روش هاي 
علمي استفاده از کتابخانه و شناخت و کاربرد منابع است تا بتوانند از آن ها براي کارهاي پژوهشي، تألیف 

و نگارش مقاله و رساله استفاده کنند.
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29 . محسني، حمید. مجموعه سازي و خدمات تحويل مدرك. تهران: کتابدار ، 367 ص ، 1387
قطع: وزیري

كلمات كليدي: انتخاب منابع اطالعاتي، مجموعه سازي، خدمات تحویل مدرك، انتخاب پایگاه هاي 
اطالعاتي

چکيده : در زمینة انتخاب و سفارش منابع اطالعاتي - به خصوص به زبان غیرفارسي - آثار مفید 
زیادي منتشر شده اند که کتابداران و مدیران کتابخانه ها مي توانند از آن ها استفاده کنند. اما هر یك از 
این آثار کاستي هایي دارند؛ از جمله: 1. آثار غیرفارسي که با توجه به واقعیت هاي موجود در کشورهاي 
پیشرفته تألیف شده اند و ترجمة کامل آن ها، براي کتابداران و کتابخانه هاي ایران مناسب نیستند. 2. 
آثار تألیفي یا ترجمه شده در ایران کمبودهایي دارند. در این کتاب سعي شده است که در راستاي رفع 
کاستي هاي مزبور، مسائل گوناگون مجموعه سازي به ترتیب در سه بخش جداگانه آورده شوند: تعاریف 

و کلیات مجموعه سازي؛ انتخاب منابع اطالعاتي؛ سفارش و خدمات تحویل مدرك.

30 . استورات، رابرت دي. مديريت كتابخانه   ها و مراكز اطالع رساني . زهیر حیاتي/ فاطمه 
جمشیدي قهفرخي.تهران: کتابدار ، 545 ص ، 1390

قطع: وزیري
كلمات كليدي: مدیریت خدمات اطالع رساني، آموزش کتابداري، دسترسي به اطالعات

چکيده : کتابخانه ها و مراکز اطالع رساني تقریباً در تمامي حوزه هاي مسئولیت و فعالیت خود تغییرات 
را تجربه مي کنند و این تغییرات اجتناب ناپذیرند. تغییر در شکل اطالعات ثبت شده، مهم ترین عامل 
نگراني کتابداران نیست، بلکه آنچه اهمیت بیشتري دارد، توانایي کاربران در بازیابي و دسترسي به 
اطالعات با روشي مفید و کارامد است. مدیران براي امکان پذیر ساختن این نوع بازیابي و دسترسي 
به اطالعات، باید فرایندهاي مدیریتي موفقي را در جهت خلق محیط کاري مناسب به کار گیرند. 
کتابخانه ها براي رسیدن به موفقیت در آینده، نیازمند اعمال تغییرات مداوم هستند؛ چراکه با دنیاي 
ناشناخته فراهم آوري اطالعات روبه رو هستند و فقط کتابخانه یا مرکز اطالع رساني داراي مدیریت 

کارامد مي تواند به اهداف خود دست پیدا کند.
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31 . محسني، حمید. مديريت مجالت. تهران: کتابدار ، 267 ص ، 1378
قطع: وزیري

كلمات كليدي: نشریات ادواري، مدیریت مجله، آموزش کتابداري، پیایند
 چکیده :»پیایندها« از مهم ترین منابع اطالعاتي موجود در کتابخانه ها و مراکز اطالع رساني هستند. 
ویژگي هاي خاص آن ها سبب شده است انتخاب، تهیه، آماده سازي و سایر مراحل دسترس پذیر ساختن 
آن ها متفاوت از سایر منابع اطالعاتي باشد. در این کتاب به مسائلي مانند تولید و انتشار پیایندها، روش 
سفارش و تهیة مجالت الکترونیکي، کارگزاران مجالت، بایگاني، و سایر خدمات ادواري ها و جنبه هاي 
مدیریت مجالت در کتابخانه ها و مراکز اطالع رساني پرداخته مي شود. مطالعة این کتاب عالوه بر 

دانشجویان و کتابداران و کارکنان کتابخانه، به تولیدکنندگان پیایندها نیز توصیه مي شود.

32 . موسوي چلك، افشین. مرجع شناسي اسالمي )معرفي مهمترين مراجع چاپي و 
الکترونيکي(. .تهران: کتابدار ، 172 ص ، 1390

قطع: وزیري
كلمات كليدي: کتاب هاي مرجع، مرجع شناسي اسالمي، آموزش کتابداري، کتاب شناسي

چکيده : انگیزة اصلي براي تألیف این کتاب، کمبود منابع مناسب در زمینة مرجع شناسي اسالمي 
است. کتاب هاي فراواني دربارة معرفي منابع مرجع در ایران تألیف شده اند که بیشتر جنبة عمومي 
دارند و دربارة مرجع شناسي اسالمي تنها یك منبع )مرجع شناسي / احمد شعباني(تألیف شده که در 
آن بر جنبه هاي تاریخي کتاب هاي اسالمي تأکید داشته و کمتر به معرفي منابع پرداخته است. هدف 
این کتاب آشنا کردن دانشجویان کتابداري و اطالع رساني با مراجع اسالمي است و منابعي که یك 
اثر مستقل محسوب مي شوند، ویژگي هاي یك کتاب مرجع را دارند و به زبان هاي فارسي، عربي و 
انگلیسي معرفي شده اند. بعضي از کتاب هاي معرفي شده شاید فاقد ویژگي هاي کتاب مرجع باشند، اما 

کتاب مرجع محسوب مي شوند.
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33 . محسني، حمید. مرجع شناسي عمومي و تخصصي. تهران: کتابدار ، 433 ص ، 1391
قطع: وزیري

كلمات كليدي: مرجع شناسي، آموزش کتابداري، اطالع رساني، الگوي دسته بندي منابع
چکيده : کتاب ارزشمند »مرجع شناسي کتس« بهترین اثر در زمینة منابع مرجع و اصول کار مرجع 
است که تاکنون در میلیون ها نسخه منتشر و بارها ویرایش شده است. الگوي دسته بندي منابع مرجع 
توسط کتس به یك الگوي جهاني تبدیل شده است. به همین دلیل بیشتر نویسندگان ایراني و خارجي 
از آن اقتباس مي کنند. ابتدا بخش هاي مرتبط این کتاب ترجمه شدند و پس از افزودن منابع فارسي 
به آن ها، کتاب در هفت جلد منتشر شد. استقبال زیاد از این اثر سبب شد تا نسخة یك جلدي آن 
نیز با اندکي ویرایش منتشر شود. این اثر به دلیل محتواي روزآمد و نگاه یکپارچه به منابع مرجع و 
انعکاس جدیدترین نظریات و تحوالت در زمینة مرجع شناسي، به عنوان منبع درسي در دوره هاي 
آموزشي کتابداري و اطالع رساني و حتي برخي از دوره هاي نشر انتخاب شد. مرجع شناسي عمومي، 
مرجع شناسي تخصصي، مرجع شناسي التین و مرجع شناسي فارسي از جمله مطالب آموزشي هستند 

که این کتاب پوشش مي دهد.

34 . پریرخ، مهري. مرور نوشتارها و پيشينه پژوهش: راهنماي نگارش. تهران: کتابدار ، 
109 ص ، 1390

قطع: وزیري
كلمات كليدي: راهنماي نگارش، پیشینة پژوهش، تولید دانش، شیوة استناددهي

 چکیده :هدف از تألیف این کتاب رفع ابهام براي دانشجویان و مخاطبان در تهیه و تدوین پیشینة 
پژوهش بوده است و آن ها را با اصول و شیوه هاي نگارش پیشینة پژوهش آشنا مي سازد. شیوه و رویکرد 
ارائة مطالب در این کتاب تلفیق دانش و مهارت همراه با ارائة مثال هاي عیني و تمرین است. کتاب در 
پنج فصل با این عنوان ها تألیف شده است: 1. آموزش عالي و جایگاه آن در پرورش توانایي پژوهش و 
تولید دانش؛ 2. مفهوم، اهمیت و هدف مرور نوشتارها و پیشینیة پژوهش؛ 3. چارچوب و مراحل تدوین 
مرور نوشتارها و پیشینیة پژوهش؛ 4. ساختار و محتواي پیشینة پژوهش؛ 5. زبان و سبك نگارش پیشینة 
پژوهش. همچنین پیوست نسبتاً مفصلي از انواع شیوه هاي استناددهي، نمونه هایي از تحلیل متون 
انگلیسي و پیشنهاد هاي پژوهشي ارائه شده است که به تعمیق مطالب آموزش داده شده کمك مي کند.
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پژوهشي  سؤال هاي  به  پاسخگويي  براي  اطالعاتي  منابع  وجیهه.  حسیني،   .  35
درس هاي راهنمايي و دبيرستان )فارسي، زبان فارسي و ادبيات(. .تهران: کتابدار ، 

84 ص ، 1388
قطع: وزیري

کلمات کلیدي: آموزش کودکان، فعالیت پژوهشي، مراجع کودکان و نوجوانان، کتاب شناسي آثار کودکان 
و نوجوانان

چکيده : اغلب کشورهاي جهاني در نظام آموزشي خود، به منظور تکمیل برنامه هاي درسي، از 
مطالب خواندني مکمل بهره مي گیرند. در حال حاضر، نظام آموزش وپرورش کشور براي درك بهتر 
مفاهیم کتاب هاي درسي و زمینه سازي در امر پژوهش، سؤال هایي در کتاب درسي مطرح کرده است 
که دانش آموز براي پاسخ دهي به آن ها نیازمند انجام فعالیت پژوهشي است. بنابراین ضروري به نظر 
مي رسد این منابع اطالعاتي در مجموعة منابع کتابخانه هاي آموزشگاهي در نظر گرفته شوند تا به 
دانش و معلومات دانش آموزان و معلمان افزوده شود. نوشتار حاضر حاصل پژوهشي است که با هدف 
شناسایي و معرفي منابع غیردرسي )مرجع و غیرمرجع(صورت گرفته و پاسخ گوي سؤال هاي پژوهشي 
برخي از کتاب هاي درسي دورة راهنمایي و دبیرستان است. مطالب کتاب سؤاالت پژوهشي کتاب هاي 
فارسي اول، دوم و سوم دورة راهنمایي، ادبیات فارسي 1، 2 و 3، و زبان فارسي 1، 2 و 3 دورة دبیرستان 

را پوشش مي دهد.

36 . حاجي زین الدیني، محسن. نرم افزارهاي كتابخانه اي در ايران. تهران: کتابدار ، 364 ص ، 
1390

قطع: وزیري
كلمات كليدي: نرم افزارهاي کتابخانه اي، اطالع رساني، ذخیرة اطالعات، بازیابي اطالعات، آموزش 

کتابداري
چکيده : امروزه نرم افزارهاي کتابخانه اي، مهم ترین ابزار براي ذخیره و بازیابي اطالعات در تمامي 
کتابخانه ها و مراکز اطالع رساني هستند. علي رغم مزایاي فراوان نرم افزارهاي کتابخانه اي در پیشبرد 
مطلوب فرایندهاي کتابخانه اي، گزینش نرم افزار بهینه همواره از جمله مسائل سالیان اخیر کتابخانه ها 
به شمار مي آمده است. براي گردآوري اطالعات مربوط به نرم افزارها تالش شده است تا در حد ممکن 
با خود شرکت ها یا مؤسسات تهیه کنندة آن ها ارتباط برقرار شود. در مواردي که دستیابي به چنین 
اطالعاتي ممکن نبوده، تالش شده است تا اطالعات معتبر در مورد نرم افزار مورد نظر گردآوري، 
شناسایي و مورد استفاده قرار گیرد. هدف این کتاب در مرتبة نخست، ارائه اطالعاتي به منظور شناخت 
بهتر نرم افزارهاي کتابخانه اي موجود در کشور است. در مرتبة دوم نیز آن است که روند پرفراز و نشیب 

طراحي و استفاده از نرم افزارهاي کتابخانه اي را در کشور مشخص سازد.
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37 . محسني، حمید. نشر و اطالع  رساني. تهران: کتابدار ، 134 ص ، 1388
قطع: وزیري

كلمات كليدي: تاریخچة نشر، اطالع رساني، مالکیت فکري، آموزش کتابداري
چکيده : در این کتاب با موضوع نشر، اطالع رساني و مسائل پیرامون آن آشنا مي شویم. با توجه به 
اینکه متخصصان اطالع رساني با شکل هاي متفاوت محمل هاي اطالعاتي در ارتباط هستند و بر همین 
اساس، هر اتفاقي که در دنیاي نشر اطالعات و نحوة دسترسي به آن رخ دهد، به طور مستقیم بر 
فعالیت هاي آنان تأثیر مي گذارد. کتاب پس از بیان تاریخچة نشر، از کتابخانه ها به عنوان یکي از مراکز 
مهم اطالع رساني که خود به نوعي ناشر اطالعات هستند، نام مي برد. لذا علم کتابداري و اطالع رساني و 
نشر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر یکدیگر تأثیرگذار مي داند، زیرا هر دو با اطالعات در ارتباط اند. 
کتابخانه ها یکي از بزرگ ترین مصرف کنندگان اطالعات ناشران محسوب مي شوند. دیگر مطالب کتاب 
عبارت اند از: محمل هاي اطالعاتي؛ مراحل و هزینه هاي نشر و انواع آن اعم از الکترونیکي و چاپي، و 

حقوق و مالکیت فکري. منابع و مآخذ در انتهاي هر فصل و نیز در پایان کتاب آمده اند.

ويژه  اطالعات:  فناوري  و  اطالع رساني  كتابداري،  پايه  واژه نامه  زهرا.  تهوري،   .  38
دانشجويان كارشناسي و شركت كنندگان در آزمون كارشناسي ارشد. تهران: کتابدار ، 

57 ص ، 1381
قطع: رقعي

کلمات کلیدي: واژه نامه، کتابداري، معادل یابي، اطالع رساني، فناوري اطالعات
چکيده : این واژه نامة مختصر، از منابع پایة رشتة اطالعات و دانش شناسي استخراج شده و براي 
گردآوري و تدوین آن تمامي کتاب هاي حوزة علم مزبور مرور و بررسي شده است. معیار گزینش واژه ها 
میزان ربط آن ها با این حوزه است. همچنین تا حدي از واژگان حوزة فناوري اطالعات که در حوزة 
اطالعات نقش دارند نیز بهره برداري شده است. شیوة آرایش این واژه نامه الفبایي حرف به حرف است 
و براي کوتاه کردن توضیحات و معاني و جلوگیري از تکرار واژه ها از عالمت )/(استفاده شده است. 
این کتاب براي همگام کردن کتابداران با اطالعات و دانش روز که عموماً در متون انگلیسي وجود 

دارد، مفید خواهد بود.



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبامحتوايدرسي 158

39 . اسد کرگاني، فاطمه. واژه نامه جيبي كتابداري و اطالع رساني. تهران: کتابدار ، 209 ص ، 
1390

قطع: جیبي
كلمات كليدي: واژه نامة جیبي، اصطالحات علوم کتابداري، علم اطالعات، دانش شناسي

چکيده : این واژه نامة جیبي که برگرفته از واژه نامة مفصلي با همین عنوان است، به این قصد تهیه 
شده است که منبعي کوچك حاوي اصطالحات علوم کتابداري به زبان انگلیسي و برابرهاي برگزیده و 
پیشنهادي آن ها در زبان فارسي در اختیار خوانندگان خود قرار دهد و براي تهیة آن از منابع معتبر فارسي 
و انگلیسي بهره برداري شده است. مقدمة کتاب به صورت بسیار فشرده نحوة بازیابي کلمات مورد نظر 
را در شیوه نامه توضیح داده است. کتاب براساس الفباي انگلیسي از Z- A تنظیم شده و معادل فارسي 
در برابر کلمه انگلیسي قرار گرفته است. مؤلف سعي کرده است از همة منابع و نوشته هاي تخصصي به 
زبان فارسي اعم از تألیف و ترجمه در حوزة علم اطالعات و دانش شناسي استفاده کند و از برابرسازي 

واژه ها تا حد امکان پرهیز کرده است.

40 . اسدي گرگاني، فاطمه. واژه نامه كتابداري و اطالع رساني. تهران: کتابدار ، 120 ص ، 1380
قطع: رقعي

كلمات كليدي: واژه نامه، اصطالحات علوم کتابداري، اطالع رساني
چکيده : در این مجموعه، بالغ بر 5000 اصطالح و واژه مربوط به علوم کتابداري و اطالع رساني فراهم 
آمده است. کتاب متشکل از دو بخش است. در بخش نخست اصطالحات به ترتیب الفباي انگلیسي 
مرتب شده و در مقابل آن، یك یا چند معادل فارسي درج شده است. در این بخش، اختصارات، اسامي 
سازمان ها و انجمن هاي کتابداري و اطالع رساني نیز آمده است. بخش دوم مشتمل بر اصطالحاتي 
است که به ترتیب الفباي فارسي مرتب شده و در مقابل هر واژه شماره صفحه ذکر شده است. در 

صفحات آغازین کتاب، شرح مختصري درباره واژه نامه و نحوه تنظیم آن به طبع رسیده است. 



عنوان كتاب
پديد آورندگان
نام و نشانى ناشران

نمـــــايه ها
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