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مقدمه
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 uمنظور ما از کتاب آموزشی چیست؟
از يك ديدگاه ميتوان مجموعه كتابهايي كه هر سال چاپ و منتشر ميشوند كتاب آموزشي ناميد زيرا
هر كتابي پيامي براي آموزش دارد .اما بهطور خاص كتابهاي آموزشي با هدف استفاده در آموزشهاي رسمي
و غيررسمي به رشته تحرير درميآيند .كتابهاي آموزشي سه دستهاند :الف) كتابهاي درسي ،ب) كتابهاي
كمكآموزشي ،ج) كتابهاي كمكدرسي* .كتابهاي درسي كتابهايي هستند كه براساس برنامة درسي خاص
و با هدف معيني از سوي مراجع ذيصالح در وزارت آموزش و پرورش به تصويب رسيدهاند و در چارچوب زماني
معين آموزشي و متناسب با پايه ،رشته ،شرايط ذهني و سني تدريس ميشوند.
منظور ما از كتابهاي آموزشي كتابهاي كمكآموزشي و كمك درسي است.
*كتابهاي كمكآموزشي :كتابهايي هستند كه به منظور ايجاد انگيزه ،توسعه يادگيري ،افزايش دانش و
ت عملي ،رشد روابط اجتماعي و ارتقاي يادگيرنده براساس هدفها و برنامههاي خاصي
سواد علمي ،پرورش مهار 
تنظيم ميشوند و لزوم ًا به برنامه درسي دورة تحصيلي وابسته نيستند و شامل كتابهاي دانشافزايي براي معلمان
و دانشآموزان ،پرورش مهارتهاي فرايندي و عملي براي دانشآموزان و مهارتي و روشي براي معلمان هستند.
*كتابهاي كمكدرسي :كتابهايي هستند كه به منظور تسهيل ،تقويت ،تكميل و تعميق يادگيري و فراهم
كردن آموزش جبراني براساس هدفها و برنامههاي درسي دوره و پاية تحصيلي خاصي تهيه و تنظيم ميشوند .اين
كتابها الزام ًا به هدفهاي برنامة درسي وابسته هستند كه شامل كتابهاي كار و فعاليتهاي يادگيري ،كتابهاي
تمرين ،كتابهاي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشآموزان و كتابهاي فعاليتمحور هستند.
 uچرا باید دست به گزینش کتاب زد؟
انتشار روزافزون كتابهاي آموزشي و عدم تناسب بخش قابل توجهي از كتابها با استانداردهاي آموزشي و
همچنين لزوم استفاده بهينه از زمان براي به رهگيري از خواندنيهاي مناسب ،شوراي عالي آموزش و پرورش ،وزارت
آموزش و پرورش را به عنوان يك نهاد فرهنگي گسترده و مؤثر مكلف كرده است تا با سياستگذاري ،استانداردسازي
توليد كتابهاي غيردرسي و اتخاذ سياستهاي مناسب خصوص ًا سياستهاي تشويقي و حمايتي ،نقش مؤثرتري در
هدايت پديدآورندگان كتابهاي آموزشی مورد نیاز دانشآموزان و معلمان یعنی ناشران ،مؤلفان و مترجمان کتابهای
آموزشی ایفا كند.
بیشک شناسایی و طبقهبندی كتابهاي علمی و آموزشی ،از گامهای مؤثر در توسعۀ محیط آموزشي و تقویت
فرایند یاددهی ـ یادگیری محسوب میشود و ابزاری كارآمد در تقویت نظام آموزشي كشور به شمار میرود.
 uتشکیل دبیرخانۀ ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی
اجرای «طرح سامانبخشی كتابهاي آموزشی» در سال  1378با این هدف آغاز شد که توان تولیدكنندگان
کتابهای آموزشی ،به سوی نیازهای واقعی دانشآموزان و معلمان و پركردن خألهای موجود هدایت شود و بازار
آشفتهای را که در عرصۀ تولید کتابهای آموزشی به وجود آمده است ،سامان بخشد .خوشبختانه دامنۀ این طرح با
تصویب آییننامۀ «ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی :مواد و رسانهها» توسط شورای عالی آموزش و پرورش ،در
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شهریور سال  1389از حوزۀ کتاب آموزشی به همۀ منابع و رسانههای آموزشی و تربیتی گسترش داده شده است.
در مادۀ  5این آییننامه ،سازمان پژوهش و برنامهریزی 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 تهیۀ
فهرستگان توصیفی مواد و رسانههای آموزشی و تربیتی از تولید و عرضۀ مواد و منابع استاندارد حمایت و پشتیبانی کند.
در مادۀ  6نیز به صراحت تأکید کرده است که خرید ،عرضه و تبلیغ هر گونه منبع آموزشی و تربیتی در واحدهای
آموزشی ،صرف ًا از منابع استاندارد مجاز خواهد بود.
 uتهیۀ فهرستگان توصیفى كتابهاي آموزشى
با عنايت به مادة  6آييننامة ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي و با توجه به نقش شناسایی و طبقهبندی
كتابهاي علمی و آموزشی كه گامی مهم در تقویت فرایند یاددهی ـ یادگیری و نظام آموزشي است ،معرفي
كتابهاي مناسب و استاندارد به عنوان يك ضرورت و راهكار اجرايي در دبيرخانه ساماندهي ساماندهي منابع
آموزشي و تربيتي پيگيري ميشود.
ت كتابهاي مناسب و استاندارد را به تفکیک دورههای آموزشی کشور،
لذا دبیرخانۀ ساماندهی هر سال فهرس 
به صورت مکتوب (مانند کتابنامه) و الکترونیکی (وب) منتشر میكند و در عین حال نسخهای از آن برای معرفي
در پایان کتابهای درسی ،در اختیار دفتر تألیف کتابهای درسی قرار میگیرد.
uفرايند توليد كتابنامة رشد
«كتابنامۀ رشد» با هدف ارائۀ فهرست توصیفی کتابهای مناسب و مرتبط با برنامۀ درسی دورههای آموزشی
آماده و منتشر میشود.
اين فرايند با تفکیک کتابهای رسیده به دبیرخانه آغاز میشود .در نخستین مرحله ،که مرحله غربالگری است،
تعداد محدودی از کتابهایی که موضوعشان ارتباطی با برنامۀ آموزشی کشور ندارد یا تاریخ انتشار آنها خارج از
زمان اعالم شده است ،از چرخۀ بررسی کنار گذاشته میشوند .بقیۀ کتابها ،بهتدریج در اختیار کارشناسان آشنا با
برنامۀ درسي و معلمان ورزیده و مجرب قرار میگیرد .هر کارشناس دیدگاه خود را دربارۀ کتاب براساس شاخصها و
معيارهاي تعيين شده با امتیازی که به آن میدهد ،بیان میکند .هر کتاب برای گذر از مراحل بررسیها ،باید حداقل
 60درصد از كل امتیاز ممکن را به دست آورده باشد.
در پرسشنامههاي تکمیل مورد استفاده براساس شاخصها و معيارهاي تعيين شده ،پرسشهای جزئی و دقیقی
دربارۀ ويژگيهاي عمومي و اختصاصي کتاب طرح شده است؛ اما بهطور کلی هر کارشناس باید به سه پرسش پاسخ
دهد :آیا در تدوین کتاب مورد بررسي ،استانداردها و چهارچوبهای الزم یک کتاب آموزشی رعایت شده است؟؛
درصورت مثبت بودن پاسخ ،آیا محتوای این کتاب با برنامة درسي ما همسویی و هماهنگی دارد و میتواند به عنوان
یک مادۀ 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 دانشآموزان ،هنرجویان ،معلمان ،هنرآموزان ،کارشناسان آموزش و پرورش،
مدیران یا دانشجویان تربیت معلم؟
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ناگفته نماند که این کتابنامهها برای آموزشگاههای کشور فرستاده میشوند تا مدیران و معلمان مدارس ،در تجهیز
کتابخانههای آموزشگاهی و کالسی از آن بهره جویند .عالوه بر این ،فایل الکترونیکی این کتابنامهها در وبگاه
سامان کتاب به نشانی http://samanketab.roshdmag.ir :قرار داده شده است و عالقهمندان میتوانند
آن را به صورت رایگان از این وبگاه دریافت کنند.
برنامه توليد كتابنامههاي رشد در دورة آموزش راهنمايي
کتابنامه

سطح پوشش

سال انتشار

شمارههاي اول تا دوازدهم

كتابهاي چاپ اول  1374تا 1389

نيمه اول  1380تا 1390

شماره سيزدهم

كتابهاي چاپ اول و تجديد چاپ  1389 -1390و

نيمه اول 1391

شماره چهاردهم

کتابهای چاپ اول

نيمه اول 1392

استثنائ ًا ناشران شهرستاني1387-1390

1391
شماره پانزدهم

كتابهاي چاپ اول 1392

نيمه اول 1393

 uکتابنامهای که پیش رو دارید
چاپ اول سال  1391و یک سال قبل از
این شماره از كتابنامه ،فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب ِ
آن را دربرمیگیرد .فهرست كتابهاي مناسب سال دوم راهنمايي كه در طي سال تحصيلي بر روي سايت سامان
كتاب معرفي شده بودند نيز در اين كتابنامه آورده شده است تا چنانچه نياز به مرور درسهاي گذشته باشد امكان
دسترسي به كتابهاي مناسب وجود داشته باشد.
در این کتابنامه با  187عنوان كتاب مناسب آشنا میشوید که از مجموع  352عنوان كتاب رسیده انتخاب شده
است .بقیه كتابها غیرمرتبط ( 30عنوان) و یا نامناسب ( 135عنوان) تشخیص داده شدهاند.
از ميان  85ناشر ،بیشترین کتابهای مناسب معرفی شده در این کتابنامه به ترتیب به انتشارات محراب قلم با
 18عنوان ،مرآت دانش با 15عنوان ،قدياني و كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان هريك با  9عنوان تعلق دارد.
در بین موضوعات درسی نیز موضوعات علوم تجربي ،ادبيات فارسي و تاریخ به ترتیب با  30 ،40و  17عنوان
کتاب مناسب از بیشترین فراوانی برخوردارند.
در بین ناشران ،انتشارات مرآت دانش ،محراب قلم و منشور دانش به ترتیب با  20 ، 23و  15عنوان بیشترین
مشارکت را در ارسال کتاب داشتند.
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اين شماره از كتابنامه عالوه بر فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي مناسب اين دوره داراي دو پيوست به
ترتيب زير است:
-1فهرست توصيفي  40عنوان كتابهاي مناسب كتابداري كه براي اولين بار از ميان  60عنوان كتابهاي موجود
در اين حوزه (بدون توجه به سال انتشار) ،براي به رهگيري كتابداران و اولياي آموزشي معرفي شدهاند.
-2فهرست  54عنوان كتابهاي آموزش زبان انگليسي ويژه آموزشگاههاي آزاد زبانهاي خارجي كه در پنج سطح
پايه ،مبتدی ،مقدماتي ،متوسطه و پيشرفته معرفي شدهاند.
جدول فراوانی موضوعات كتابنامه
ردیف

موضوع

فراوانی	

ردیف

موضوع

فراوانی

1

آمادگی دفاعی

1

9

زبانهای خارجی

8

2

ادبیات فارسی

30

10

عربی

7

3

تاریخ

17

11

علو متجربی

40

4

تربیتبدنی

2

12

علو متربیتی

32

5

جغرافیا

10

13

کتابهای مرجع

11

6

حرف هوفن

7

14

مطالعات اجتماعی

5

7

دینی

5

15

مهارتهای زندگی

23

8

ریاضی

11

16

هنر

2

جمع

211

					

*جمع فراواني موضوعي بيش از تعداد عنوانهاي كتاب مناسب است چون بعضي از كتابها داراي بيش از يك موضوع هستند.

 uشیوۀ تنظیم اطالعات
در معرفی هر کتاب ،چکیدهای از محتوا و اطالعات اوليه کتابشناختی آن آورده شده است که یافتن کتاب
مناسب را برای خواننده آسان میکند .این اطالعات شامل موارد زير است :شمارۀ کتاب؛ نام خانوادگی و نام مؤلف؛
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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 چکیدۀ کتاب.
 uنمایههای کتاب
در پایان هر کتابنامه ،چندین نمایه بر اساس عنوان كتاب ،نام پدیدآورندگان ،موضوع درسی ،پایة تحصیلی،
كلمات كلیدی ،درهمكرد نام ناشر و عنوان كتاب ،مخاطب و نام و نشانی ناشر تنظیم شده است تا معلمان ،مربیان،
ب دست یابند .در متن ،به هر کتاب یک
كارشناسان ،والدین و سایر مخاطبان بتوانند با توجه به نیاز خود ،به منابع مناس 
شمارۀ ردیف اختصاص داده شده است .نمایههای کتاب بر اساس این شمارهها مرتب شدهاند و ما را به این شمارهها
ارجاع میدهند.
 uهمکاران ما در این کتابنامه
در تولید و آمادهسازی این کتابنامه همکاران متعددی به ما یاری رساندهاند و خصوص ًا در بررسی کتابها
حوصله و دقت زیادی به کار بستهاند .اسامي کارشناسان و معلمانی که در آمادهسازی این مجموعه از نظرات و
همکاریهایشان بهره بردیم عبارتاند از:

uكارشناسان معلم:

 .1سيد عالءالدين اعاليي  .2مرضيه پناهيانپور  .3خسرو داودي  .4علي رضايي  .5مرضيه سعيدي  .6حشمتاله
سليمي  .7مژگان عقيقي  .8بتول فرنوش  .9سهيال ملكوتي  .10مژگان موالئيراد  .11سميهسادات ميرمعيني
 .12ابراهيم هداوند ميرزايي
uکارشناسان برنامۀ درسی:

 .1مسعود جواديان /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تاريخ
 .2معصومه رضوانفر /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تربيت بدني
.3ميترا دانشور /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تفكر و پژوهش
.4كوروش اميرينيا /کارشناس گروه برنامهریزی درسی جغرافيا
 .5مهدي چوبينه /کارشناس گروه برنامهریزی درسی جغرافيا
.6حميد احدي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی حرفه و فن
.7پرويز آزادي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی ديني
..8عادل اشكبوس /کارشناس گروه برنامهریزی درسی عربي
 .9وحيد عالميان /کارشناس گروه برنامهریزی درسی رياضي
 .10شهرزاد بخشعليزاده /کارشناس گروه برنامهریزی درسی رياضي
.11بهنام علويمقدم /کارشناس گروه برنامهریزی درسی زبان انگليسي
.12معصومه عظيمي وحيد /کارشناس گروه برنامهریزی درسی زبان انگليسي
.13رضا خيرآبادي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی زبان انگليسي
.14ويدا ممتحني /کارشناس گروه برنامهریزی درسی فنآوري
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.15مريم انصاري /کارشناس گروه برنامهریزی درسی علوم تجربي
 .16محمدمهدي ناصري /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مطالعات اجتماعي
 .17سيد امير رون /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مهارتهاي زندگي
.18محمود معافي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مهارتهاي زندگي
.19محمدرضا مقدادي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مهارتهاي زندگي
.20مينو آيتاللهي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی هنر
 uراهنمای استفاده از این کتابنامه
در این راهنما ،اطالعات مربوط به یک کتاب ،به صورت نمونه نشان داده شده است .این اطالعات ضمن معرفی
کتاب ،به ما میگوید که کتاب چه محتوایی دارد و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است.
شمارة مدخل

مؤلف

عنوان مجموعه

عنوان کتاب

.63

هوبنر ،دان

چه كار كنم اگر:

خيلي عصباني ميشوم

مترجم

محل نشر :ناشر ،سال نشر

تعداد صفحات

قطع

حسينمسننفارسي

تهران :گام 1391 ،

 88ص

وزيري

موضوع درسي

مخاطب

پایة تحصیلی

مهارت هاي زندگي

معلم /مشاور  /والدين  /دانش آموز

دوم و سوم

کلمات کلیدی
کنترل خشم  ،ادبيات نوجوانان  ،آموزش مهارتهاي زندگي  ،آموزش والدين
چکیده
آيا ميدانيد که خشم مانند آتش است؟ خشم نيز با يک جرقه شروع ميشود و وجود ما را با شدت تمام به آتش ميکشد.
خشم همچون آتش به سرعت از کنترل خارج ميشود و اگر مهار نشود ،به مشکالت زيادي ميانجامد .اگر شما زود
عصباني ميشويد يا اينکه خيلي زود خشمتان اوج ميگيرد... ،

برای بیان دیدگاههای خود دربارۀ این کتابنامه یا فرستادن کتاب ،به نشانی تهران ،خیابان کریمخان زند،
خیابان ایرانشهر شمالی ،ساختمان شماره  4آموزشوپرورش ،دفتر تکنولوژی آموزشي و كمك آموزشي،
دبیرخانۀ ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی مکاتبه یا با شمارۀ تلفن )021( 88306071
تماس حاصل فرمایید .وبگاه این دبیرخانه نیز به نشانی http://samanketab.roshdmag.ir
آمادۀ دریافت دیدگاههای شماست.
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فراخوان ارسال کتاب

فراخوان ارسال کتاب ( براي توليد كتابنامه شماره  15دورة آموزش راهنمايي)
بدینوسیله از ناشران و پدیدآورندگان محترم کتابهای آموزشی دعوت میشود نسخهای از کتابهای
آموزشی چاپ اول سال  1392خود (و یک سال پیش از آن) را برای بررسی به نشانی دبیرخانۀ
ساماندهی منابع آموزشی بفرستند.
لطفاً در ارسال کتاب به این نکات توجه فرمایید.
uکتابهای ارسالی باید نخستین بار در سال  1392یا یک سال پیش از آن منتشر شده باشند.
uکتابهایی در آخرین کتابنامه معرفی میشود که تا  30خرداد سال  1393به این دبیرخانه رسیده باشد .در غیر اینصورت
چنانچه تاریخ چاپ نخست آن در سال  1392و جزء کتابهای مناسب باشد ،در کتابنامه بعدی به چاپ میرسد.
 uارسال یک نسخه از هر کتاب برای دبیرخانه کافی است.
uامکان بازگرداندن کتابهای غیر مرتبط یا نامناسب برای دبیرخانه وجود ندارد.
 uفهرست کتابهای رسیده در پایان هر ماه ،در وبگاه سامان کتاب به نشانی http://samanketab.roshdmag.ir
اعالم میشود.
 uفهرست کتابهای مناسب به تدریج در وبگاه سامانکتاب منتشر میشود و در اختیار کاربران این وبگاه قرار میگیرد .افزون
بر این فهرست این کتابها ضمن آنکه در کتابنامههای مرتبط به چاپ می رسد ،در پایان هر دوره از بررسیها بهصورت
رسمی و مکتوب به ناشر گزارش داده میشود.
uضمن ًا فهرستی از کتابهای مناسب برای دفتر تأليف کتابهای درسی و مراکز خرید و نمایشگاهی کتاب فرستاده میشود تا
در صورت نیاز از کتابهای مناسب معرفی شدة این دبیرخانه خریداری کنند.
 uارسال کتاب از سوی هر یک از پدیدآورندگان اثر ،منعی ندارد ولي گزارش نهایی فقط برای ناشر فرستاده میشود.
uکتابهایی که توسط مؤلف منتشر شدهاند ،در این دبیرخانه قابل بررسی هستند و در این صورت گزارش به نام مؤلف صادر
خواهد شد.
uکتابهای مناسب ،خود به خود در جشنوارة کتابهای رشد حضور مییابند و برای شرکت در جشنواره نیازی به ارسال مجدد
کتاب نیست.
 uمطابق آییننامة ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی ،مصوبه  828شوراي عالي آموزش و پرورش ،کتابهای آموزشی در
صورتی مجازند وارد آموزشگاهها شوند ،که به عنوان کتاب مناسب شناخته شده باشند.
uکتابهای ارسالی دورۀ آموزش راهنمايي باید شامل یک یا چند موضوع از موضوعات زیر باشد:
ادبيات فارسي ،تاريخ ،تربيت بدني ،تعليم و تربيت ديني ،تفكر و پژوهش ،جغرافيا ،حرفه و فن ،رياضي ،زبانهاي خارجي ،عربي،
علوم تجربي ،علوم تربيتي ،قرآن ،مطالعات اجتماعي ،مهارتهاي زندگي ،هنر.
uکتابهای خود را به نشانی :تهران ،خیابان کریمخان زند ،خیابان ایرانشهر شمالی ،ساختمان شماره  4آموزش وپرورش،
دفتر تکنولوژی آموزشی و کمک آموزشی ،دبیرخانۀ ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی بفرستید .برای دریافت اطالعات
بیشتر میتوانید با شمارۀ تلفن  )021( 88306071تماس حاصل فرمایید.
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تتوصيفيكتابهایمناسبكتابداری
فهرس 
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 . 1رياحينيا ،نصرت .آشنايي با كتابخانه و اصول كتابداري .تهران :كتابدار  132 ،ص 1389 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :اصول کتابداري ،سازماندهي اطالعات ،جستوجو در منابع ،روشهاي مطالعه
چكيده:کتاب حاضر براي آموزش مقدمات استفاده از کتابخانه ،بخشهاي گوناگون آن ،و خدمات
و امکانات کتابخانهها تأليف شده است .آشنايي با اصول کتابداري ،معرفي انواع کتابخانهها ،چگونگي
سازماندهي اطالعات ،مواد و لوازم کتابخانه ،معرفي نرمافزارهاي کتابخانهاي ،روشهاي بهينة مطالعه
از موضوعهاي اصلي اين کتاب هستند .کتاب در هشت فصل با اين عنوانها نگارش يافته است:
مقدمهاي بر کتاب ،کتابخانه و کتابداري؛ لوازم و تجهيزات کتابخانه؛ فهرستنويسي و ردهبندي مواد؛
آمادهسازي مواد و برگهآرايي؛ منابع مرجع؛ خدمات اطالعرساني و نرمافزارهاي کتابخانهاي؛ اصول و
روشهاي کتابخواني؛ يادداشتبرداري و خالصهنويسي .رويکرد اين کتاب مبتني بر جايگاه آموزش
کتابداري و اطالعرساني براي تربيت کاربران مستقل و فراگيران دائمي است؛ به آنان ميآموزاند که
چگونه مسيرهاي درست دسترسي به دانش را از طريق جستوجوهاي بهينه در منابع و اطالعيابي
نظام يافته دنبال کنند.

 . 2شهميرزادي ،طيبه .آماد ه سازي منابع اطالعاتي .تهران :كتابدار  158 ،ص 1383 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :منابع اطالعاتي ،آموزش کتابداري ،ذخيرة اطالعات ،آمادهسازي اطالعات
چكيده :هدف اصلي هر کتابخانه تهية اطالعات مورد نياز و دسترسپذير ساختن آن براي استفادهکنندگان
است .مسلم ًا سازماندهي و آمادهسازي اطالعات نيز در راستاي همين هدف کتابخانه است .در اين
کتاب به مسائل مربوط به آمادهسازي انواع منابع اطالعاتي ،مانند کتاب ،مجله ،منابع الکترونيکي و منابع
سمعي و بصري در بخشهاي جداگانه پرداخته ميشود .ذيل هر منبع به مسائل خاص آمادهسازي آن،
مانند مثبت ،برچسب ،جيب ،کارت امانت ،برگة سررسيد ،نگهداري و صحافي و ساير مسائل ضروري
و مرتبط با آنها پرداخته شده است .برحسب ضرورت ،مسائل ويژهاي مانند کاردکس مجالت ،نظام
امانت و امانت رايانهاي ،صحافي کتاب ،سيستمهاي حفاظت و غيره نيز اشاره شده است.
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 . 3محسني ،حميد .آماد ه سازي منابع اطالعاتي در كتابخانههاي آموزشگاهي .تهران:
كتابدار  56 ،ص 1388 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :كتابخانههاي آموزشگاهي ،خدمات فني كتابخانهاي ،آمادهسازي منابع اطالعاتي،
آموزش كتابداري
چكيده:ارتباط كتابخانه با تعليم و تربيت قدمتي طوالني دارد زيرا كتابخانه بخشي از نظام آموزشي
است و ميتواند به مدرسه و برنامههاي درسي آن ياري رساند و امكانات الزم را براي دستيابي به علم
و دانش و خودآموزي و فراگيري آزاد توسط مخاطبان خود (دانشآموزان)فراهم سازد .در اين كتاب
مسايل مربوط به آمادهسازي انواع منابع اطالعاتي به صورت مصور و با زباني ساده و قابل فهم براي
افراد مبتدي آموزش داده شده است .ثبت انواع منابع و آمادهسازي منابع براي امانت از جمله مباحث
اين كتاب هستند.

 . 4انجمن كتابداري قم .اخالق حرفهاي كتابداران و اطالعرسانان .تهران :كتابدار 138 ،
ص 1386 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :آموزش کتابداري ،اخالق کتابداران ،مديريت اطالعات
چكيده:قوام و پايداري هر حرفهاي به عوامل متنوعي بستگي دارد .يکي از عواملي که در شايستگي
و بايستگي حرفهها نقش حياتي دارد ،اخالق حرفهاي است .اخالق حرفهاي از دو منظر موجب قوام
هر حرفه ميشود :از منظر درون حرفهاي (حرفهمندان)و از ديدگاه بروني (جامعه) .هدف علم کتابداري
و اطالعرساني خدمترساني به کاربران براي دسترسي به اطالعات است و کتابدار واسطهاي است
ميان اطالعات و کاربران .حرفة کتابداري به اصول و قواعد خاصي پايبند است و سير تاريخي اين
حرفه حکايت از تحول اين اصول و قواعد براساس انديشة خدمت بيطرفانه و خيرخواهانه به همة
افراد و اقشار جامعه دارد .هدف از نگارش اين کتاب پر کردن خأل اثري بوده است که به حوزة اخالق
کتابداران و اطالعرسانان پرداخته باشد ،و همچنين برانگيختن مطالعه ،کنکاش و پژوهش در حوزة
اخالق حرفهاي.
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 . 5فتاحي ،رحمتاهلل .ارزشها و جذابيتهاي كتابداري و اطالعرساني .تهران :كتابدار 93 ،
ص 1388 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :آموزش کتابداري ،اطالعرساني ،تحليل هزينه  -اثربخشي ،نيازهاي کتابخانه
چكيده  :هدف از تدوين کتاب حاضر واکاوي ماهيت رشتة کتابداري و اطالعرساني ،از مفاهيم نظري تا
مفاهيم عيني ،و برجسته کردن ارزشها و جذابيتهاي آن ،بهويژه براي پرسشهاي اساسي دانشجويان
اين رشته است .از سوي ديگر ،با توجه به جامعة امروز که يک جامعة اطالعاتي است و يکي از مهمترين
ابزارها در اين جامعه «فناوري اطالعات» است ،بنابراين به ضرورت نقش کتابدار در دانش ايجاد محتوا
و سازماندهي اطالعات نيز پرداخته شده است .اين کتاب داراي اطالعات سودمندي براي دانشجويان
کتابداري و همچنين مديران و تصميمگيران سازمانهاست .زيرا کتابداران به ارائة تحليلهاي هزينه -
اثربخشي ،ميتوانند مسئوالن را از مسائل کتابخانهها و نيازهاي مالي آنها مطلع سازند.

 . 6وب ،سيلويا .ايجاد يك مركز اطالعرساني  .علي شاهشجاعي .تهران :كتابدار  187 ،ص 1381 ،
قطع :رقعي
كلمات كليدي :راهاندازي کتابخانه ،مرکز اطالعرساني ،مجموعهسازي ،کتابخانة تخصصي ،آموزش
کتابداري
چكيده  :در اين کتاب نحوة راهاندازي يک کتابخانه يا مرکز اطالعرساني تخصصي براي رفع نيازهاي
اطالعاتي يک سازمان به شيوهاي ساده و عملي و با استفاده از کمترين نيروي کمکي ارائه شده است.
توجه خاص نويسنده به کتابخانههاي تجاري و حرفهاي در بريتانياست ،اما اصول کلي مطرح شده در
آن را ميتوان به سادگي درمورد هر مجموعة کوچک تخصصي به کار بست .نويسنده در پايان هر فصل
بهمنظور رفع ابهام احتمالي منابعي را براي مطالعة بيشتر به خوانندگان ميدهد.
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 . 7موكهرجي ،آجيت كمار .تاريخ و فلسفه كتابداري  .اسداهلل آزاد.تهران :كتابدار  302 ،ص 1382 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :فلسفه كتابداري ،اخالق حرفهاي ،عادت به مطالعه ،تاريخ كتابداري
چكيده  :اين کتاب در  14فصل ترجمه شده که عنوانهاي آن عبارتاند از .1 :زمينه و تصوير
کتابداري؛  .2فلسفة کتابداري؛  .3امتياز و ارزش برداشت فلسفي؛  .4فلسفة عملي؛  .5هدفهاي
کتابخانهها و فلسفة اخالقي حرفهاي کتابدار؛  .6کتابخانه و اجتماع؛  .7آموزش و کتابخانه و عادت
مطالعه؛  .8تاريخ کتابداري و کتابخانههاي عهد باستان؛  .9کتابخانه در قرون وسطا؛  .10کتابخانه پيش
از دوران نوين؛  .11کتابخانه در دوران نوين؛  .12کتابخانه در قرن نوزدهم ميالدي؛  .13شکوفايي
دوران نوين پيشرفت کتابخانهها و کتابداري در قرن بيستم؛  .14سير پيشرفت .در هفت فصل ابتدايي
کتاب به علم و فلسفه کتابداري پرداخته شده است و فصلهاي هفتم به بعد تاريخ کتابخانه و کتابداري
را به اجمال شرح ميدهند و آن را در دورههاي فرهنگي خاص از تمدنهاي باستان تاکنون بررسي
ميکنند .مؤلف اين کتاب سعي داشته است که سه پديدة به هم پيوسته ،يعني کتاب ،کتابخانه و کتابدار
را در طول تاريخ مورد بررسي قرار دهد .وي در انتهاي هر فصل ،بحث را با بررسي وضع کتابخانهها و
کتابداري هند در آن دوران خاص به پايان ميرساند.

 . 8الرج ،آندرو .جستجوي اطالعات در عصر اطالعات؛اصول و مهارتها  .زاهد بيگدلي.
تهران :كتابدار  353 ،ص1382 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :بازيابي اطالعات ،جستوجوي اطالعات ،اطالعيابي ،دستورالعملهاي جستوجوي
اطالعات
چكيده«:اطالعيابي» فعاليت مهمي در جامعة بشري است و اين موضوع در جامعة اطالعاتي بيشتر
متداول است .اغلب اعضاي جوامع نياز دارند که توانايي جستوجو و دسترسي موفقيتآميز به اطالعات
مورد نياز خود را کسب کنند .امروزه جستوجوي اطالعات در محيط الکترونيکي تنها در اختيار
متخصصان اطالعات نيست؛ رشد اطالعات موجود در چنين محيطهايي و گسترش روشهاي متفاوت
ارسال ،گستردگي شگفتانگيزي در دستيابي به اطالعات الکترونيکي ايجاد کرده است .با وجود چنين
گسترشي ،هدف دستيابي مستقيم و صريح به اطالعات مناسب ،در زمان مناسب ،با هزينة مناسب و به
مخاطب مناسب هنوز به درستي تأمين نشده است .کتاب حاضر ،به خوانندگان كمك ميكند تا بهطور
اثربخش و مؤثر پايگاههاي اطالعاتي پيوسته ،فهرستهاي پيوستة کتابخانهها ،انواع سيديرامها و
شبکة جهاني وب را جستوجو و مرور کنند تا آنچه را که ميخواهند ،بيابند.
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 . 9عماد خراساني ،نسرين دخت .خدمات عمومي در كتابخانههاي آموزشگاهي .تهران:
كتابدار  88 ،ص 1387 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :کتابخانة مدرسه ،آموزش کتابداري ،خدمات عمومي ،کتابخانه ،امانت کتاب
چكيده  :کتابخانه بخشي از نظام آموزشي است و ميتواند به مدرسه و برنامههاي درسي آن
ياري رساند و امکانات الزم را بهمنظور دستيابي به علم و دانش و خودآموزي و فراگيري آزاد ،براي
دانشآموزان فراهم کند .کتابخانه با ايجاد روحية هدفگرايي و جستوجوگري در دانشآموزان ،مفهوم
ارتباط آموزشوپرورش را محقق ميسازد .آموزش نحوة ارائة خدمات عمومي در کتابخانههاي مدارس
موضوع اصلي اين اثر است .مفهوم و اهميت خدمات عمومي ،انواع خدمات عمومي ،امانت کتاب ،نحوة
برگزاري نمايشگاه کتاب ،دورهها و کارگاههاي آموزشي و مشارکت کتابداران در آموزشهاي رسمي و
غيررسمي مدرسه از طريق خدمات عمومي ،از جمله سرفصلهاي اين کتاب است که به زباني ساده
تدوين شده است.

 . 10رابينسون ،آندرو .داستان نگارش  .مهردخت وزيرپور.تهران :كتابدار  235 ،ص 1388 ،
قطع :رحلي
كلمات كليدي :اختراع خط ،الفبا ،ثبت تاريخ ،تاريخچة نوشتن
چكيده «:نگارش» در تاريخ بشر يکي از بزرگترين اختراعات بوده است و شايد بزرگترين اختراع .زيرا
ثبت تاريخ را ممکن ساخت .در کتاب حاضر شماري از خطهايي که در فرهنگها و تمدنهاي اصلي
جهان باستان از آنها استفاده ميشده است و منشأ دستخطهاي امروزي هستند ،معرفي شدهاند .اين
کتاب در  12فصل مطالبي جذاب و خواندني دربارة سرگذشت الفبا و خط ،گفتار و زبان ،و نقش نگارش
و منشأ آن از دوران گذشته تاکنون ارائه ميدهد.
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 . 11پريرخ ،مهري /مجدي ،زهرا .داستانها :ابزاري براي كاهش مشكالت روانشناختي
كودكان (اعتماد به نفس ،اندوه ،پرخاشگري ،ترس). .تهران :كتابدار  148 ،ص 1388 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :کتابدرماني ،ادبيات کودکان و نوجوانان ،اندوه ،پرخاشگري ،کتابشناسي
چكيده  :توجه به کودکان و نوجوانان که از سرمايههاي ملي هر جامعه به شمار ميآيند و در توسعة
آينده هر کشوري تأثيرگذار هستند ،سرمايهگذاري سودمندي به شمار ميرود و نتايج قابل لمسي خواهد
داشت .از طرف ديگر ،مشکالت روحي کودک و نوجوانان ،از جمله عواملي هستند که مانع رشد و به
ثمر نشستن اين سرمايه ملي ميشود .روانشناسان و متخصصان تعليم و تربيت و کتابداران ،راههاي
مستقيم و غيرمستقيم را براي شناسايي و درمان اين مشکالت پيشنهاد کردهاند .از جملة اين راهها،
استفاده از ادبيات کودکان است .داستان از جمله گونههاي ادبيات کودکان است که اگر به صورت
جذاب و متناسب با نيازهاي خوانندة آن تهيه شده باشد ،ابزار مناسبي در اختيار آنان قرار ميدهد .با
مطالعة داستانهاي مناسب ،چالشي ذهني براي کودکان بهوجود ميآيد و فرصتي براي خودآزمايي و
مسئلهگشايي در اختيار آنها قرار ميگيرد .کتاب حاضر از چهار بخش اصلي تشکيل شده است که هر
يک به يکي از مشکالت روانشناختي شامل اعتمادبهنفس ،اندوه ،پرخاشگري و ترس اختصاص دارد.
در هر بخش کتابهاي مناسب براي حل مشکل معرفي شدهاند و اين مشکالت در گروه سني ب
(سالهاي ابتدايي دبستان)شناسايي شدهاند.

 . 12شهبازي ،رحيم .دستنامه واژهپردازي فارسي و التين براي دانشجويان كتابداري
و اطالعرساني .تهران :كتابدار  176 ،ص 1386 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :خدمات اطالعرساني ،واژهپرداز ورد ،آموزش کتابداري
چكيده  :فعاليتهاي روزمرة کاري و علمي ،اعم از حرفهاي و غيرحرفهاي و نيز دسترسي به اطالعات
و ارائه انواع خدمات اطالعرساني ،امروزه نيازمند آشنايي با برنامههاي واژهپردازي و نحوة استفاده از
آنهاست .همة ما تا حدودي با اين قبيل برنامهها آشنايي داريم ،اما حتي حرفهايترين افراد هم گاهي
براي استفادة درست از اين برنامهها به يک منبع راهنمايي نياز دارند تا در صورت ضرورت به آن مراجعه
کنند .در دستنامة حاضر ،تنها امکان پرداختن به گوشهاي از تواناييهاي واژهپرداز «ورد» وجود داشته و
همراه با اشاره به قابليتهاي پراستفادة اين برنامه ،شيوة صحيح و علمي تايپ فارسي و التين نيز ارائه
شده است .در پيوست کتاب نيز مطالب مختصري در زمينههايي نظير سيستم عامل ويندوز ،صفحه
کليد ،کليدهاي ميانبر و دستورالعمل تهية مقاله بيان شده است.
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 . 13عاصمي ،عاطفه .دستيابي به اطالعات در محيط ديجيتال :از تئوري تا عمل .تهران:
كتابدار  179 ،ص 1389 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :آموزش کتابداري ،منابع پژوهشي ،بازيابي اطالعات ،مديريت اطالعات ،کتابخانة
ديجيتال
چكيده  :اين کتاب حاصل تجربيات عملي و نظري نويسنده در طول سالهاي تدريس در محافل
دانشگاهي است .بنابراين در بوتة عمل براي مخاطبان داراي کارايي خواهد بود تا به مهارتهاي الزم
در اطالعيابي و نحوة ذخيره و بازيابي منابع پژوهشي جستوجو شده دست يابند .کتاب در سه فصل
کلي طبقهبندي شده است :فصل اول با عنوان «ابزارهاي بازيابي اطالعات» به مباحثي از قبيل انواع
راهبردهاي جستوجو ،موتورهاي کاوش و همچنين آن دسته از منابعي که توسط موتورهاي جستوجو
بازيابي نميشوند و وب پنهان ناميده ميشوند ،پرداخته است .عنوان فصل دوم «کتابخانههاي ديجيتال»
است .اين فصل به معرفي و توضيح انواع پايگاه اطالعات و شبکههاي اطالعرساني و نحوة دسترسي
رايگان به منابع پژوهشي پرداخته است .فصل سوم به مديريت و ساماندهي اطالعات اختصاص
دارد و دو نرمافزار قابل توجه «رفرنس منيجر» و «اندنوت» را که دربارة استناد دادن و مستندسازي
پژوهشهاست ،شرح و بسط داده است.

 . 14احمدي الري ،ركنالدين .ردهبندي دهدهي ديوئي :راهنماي عملي شمار هسازي.
تهران :كتابدار  217 ،ص 1384 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :آموزش کتابداري ،ردهبندي ديويي ،شماره سازي ،منابع کتابخانهاي
چكيده :درسنامة حاضر به آموزش ردهبندي دهدهي ديويي که يکي از مهمترين روشهاي بازيابي
منابع چاپي در کتابخانههاست ،ميپردازد .در اين کتاب به صورت کاربردي و عملي تمامي مسائل
شمارهسازي در ردهبندي ديويي ،همراه با مثالهاي مناسب و تمرينهاي اضافي ارائه شده است .کتاب
براساس ويرايش  21ردهبندي دهدهي ديويي و در  11فصل تنظيم شده است .از فصل دوم به بعد
کتاب ،هر فصل تحت عنوان کلي از ردههاي ديويي تنظيم شده است و در هر يک از اين فصلها،
زيرمجموعههاي هر رده و نحوة شمارهسازي آنها به تفضيل بيان شده است .پس از آن نيز نمونههاي
متفاوت شمارهسازي ارائه شدهاند .در انتهاي هر فصل سؤاالتي در مورد نحوة شمارهسازي ارائه شده
است که جواب اين تمرينها در انتهاي کتاب و بخش پرسش و پاسخ ذکر شده است .از آنجا که
اين کتاب نتيجة تجربيات عملي نويسندگان در طول تدريس در دانشگاه است ،تقريب ًا همة مسائل و
مشکالت شمارهسازي با جزئيات آن مورد توجه قرار گرفته است.
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 . 15طاهري لطفي ،شهرزاد .ساختمان و تجهيزات كتابخانههاي آموزشگاهي .تهران:
كتابدار  56 ،ص 1387 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :ساختمان و تجهيزات کتابخانهها ،معماري کتابخانه ،کتابخانههاي آموزشگاهي،
کتابخانههاي مدارس
چكيده  :کتابخانه بخشي از نظام آموزشي است و ميتواند به مدرسه و برنامههاي درسي آن ياري
رساند و امکانات الزم براي دستيابي به علم و دانش و خودآموزي و فراگيري آزاد را براي مخاطبان خود
(دانشآموزان)فراهم کند .کتابخانه با ايجاد روحية هدفگرايي و جستوجوگري در دانشآموزان ،مفهوم
ارتباط آموزشوپرورش را محقق ميسازد .ساختمان کتابخانه از لحاظ محل استقرار ،نورگيري ،فضاهاي
مفيد و قابل استفاده و منابع خوب ،نقش مؤثري در ارائة خدمات کتابخانهاي و جلب دانشآموزان به
کتابخانه دارد .در کتابخانههاي آموزشگاهي به اين علت که بيشتر مراجعان به کتابخانه دانشآموزان
هستند ،بهتر است عالوه بر راحتي دستيابي به کتاب و دارا بودن فضاهاي مفيد ،نماي بيروني آن هم
زيبا و جذاب و براي تمام گروههاي سني دانشآموزان دلپذير باشد .کتاب حاضر دربارة کم و کيف
ساختمان و لوازم و تجهيزات مورد نياز کتابخانههاي مدارس و کتابخانههاي عمومي کودکان و نوجوانان
و استانداردهاي آن است که به زباني ساده و با استفاده از تصوير مطرح شدهاند.

 . 16عاصمي ،عاطفه .سيستمهاي اطالعاتي با تاكيد بر سيستمهاي كتابخانهاي و
اطالعرساني .تهران :كتابدار  177 ،ص 1389 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :کتابخانههاي الکترونيکي ،منابع اطالعاتي الکترونيکي ،طراحي سيستم ،شبکههاي
اطالعرساني کتابخانه ،فناوري اطالعات و ارتباطات
چكيده  :خدمات الکترونيکي و فناوري اطالعات و ارتباطات ،ابزار و بستر مناسبي براي ايجاد
سيستمهاي اطالعاتي کتابخانهاي و ارائة خدمات يکپارچه فراهم کردهاند .سيستمهاي اطالعاتي
کتابخانهاي ،امروزه بهعنوان بخش مهمي از نظام اطالعرساني کشور ،مورد توجه است .کتاب حاضر که
با هدف تأکيد بر سيستمهاي اطالعاتي کتابخانهاي و اطالعرساني نوشته شده است ،اين سرفصلها
را پوشش ميدهد :تعاريف و مفاهيم؛ نگرش سيستمي و کاربرد آن؛ ابزارهاي مورد نياز در طراحي
سيستمها؛ مراحل گوناگون طراحي سيستمهاي کتابخانهاي؛ عوامل مؤثر در طراحي سيستمها؛ تجزيه
و تحليل سيستمها؛ پيادهسازي و توسعة سيستمها.
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 . 17حسنزاده ،محمد .عصر اطالعات و دولت دسترسپذير .تهران :كتابدار  213 ،ص 1388 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :عصر اطالعات ،اطالعرساني ،دولت الکترونيک ،آموزش کتابداري
چكيده  :عصر اطالعات با تمامي ويژگيهايش ،انسان را از دنياي فيزيکي گذشته به دنياي الکترونيکي
حاضر انتقال ميدهد .در دنياي مجازي ،همة مناسبات اجتماعي و اقتصادي دستخوش تحول ميشوند.
يکي از مشکالت فراروي دولتها در مسير انتقال به دنياي مجازي ،دسترسپذير بودن آنهاست .در
کشورهاي توسعهيافته تالشهاي بسياري براي تدوين مقررات در حوزة دسترسپذيري وبسايتهاي
خدمات دولت الکترونيک انجام شده است .در کشورهاي نيمه صنعتي ،به علت ورود ديرپاي آنان به
دنياي مجازي و رشد شتابان تمايل به استفاده از قابليتهاي دنياي الکترونيک در ميان مردم اين
کشورها ،بيان مفهوم و ابعاد دسترسپذيري دولت در عصر اطالعات ضرورت بيشتري دارد .کتاب
حاضر در تالش است ،ويژگيهاي عصر اطالعات و ضرورت تدوين معيارهايي براي دسترسپذيري
دولت در اين عصر را تعيين کند.

 . 18الودن ،كنت .فنآوري اطالعات  .حميد محسني.تهران :كتابدار  182 ،ص 1380 ،
قطع :خشتي
كلمات كليدي :فناوري ،اطالعات ،ارتباطات ،اطالعرساني ،رايانه ،شبكه ،اينترنت
چكيده :اين کتاب در پنج فصل ترجمه شده است که در هر فصل به اين مطالب ميپردازد.1 :
سيستمهاي اطالعاتي؛  .2رايانهها و پردازش اطالعات؛  .3نرمافزارها در سيستمهاي اطالعاتي؛ .4
ارتباطات راه دور و شبکهها و اينترنت .در ابتداي هر فصل اهداف آموزشي ارائه و توضيح داده ميشوند.
در انتهاي آن نيز منابعي براي اطالع بيشتر ارائه شده است .همچنين به منظور بسط حوزة فکري
مخاطبان و خوانندگان کتاب ،پرسشهايي مطرح شدهاند که در متن هر فصل پاسخ داده شدهاند.
بهمنظور ترکيب جنبههاي نظري و عملي ،يک کارگروهي پيشنهاد شده است که انجام آن به فرايند
يادگيري عميقتر ميانجامد .کتاب با تصوير ،جدول و نمودار همراه است که به درک بصري بيشتر
خواننده کمک ميکنند و او را در فهم بيشتر ياري ميرسانند.
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 . 19نبوي ،فاطمه .فناوري اطالعات ،ارتباطات و شبكهها :استانداردها و پروتكلها.
تهران :كتابدار  402 ،ص 1386 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :اطالعات و ارتباطات ،شبکة رايانهاي ،استانداردها و پروتکلها
چكيده  :هدف کتاب حاضر آشنايي خوانندگان با مفهوم و کاربرد انواع استانداردهاي مورد استفاده
در زمينة فناوري اطالعات و ارتباطات است .مؤلف کتاب با ارائة دستهبندي نسبت ًا جامعي به معرفي
استانداردهاي موجود در زمينههاي توليد ،ثبت ،ذخيره ،سازماندهي و تبادل اطالعات ميپردازد .وي با
تصور اينکه خوانندة کتاب با اصول اولية رايانه آشنايي دارد ،درصدد برآمده است به بخشي از نيازهاي
پيشرفتة آموزش در حوزههاي علوم رايانه ،کتابداري و اطالعرساني پاسخ گويد .فصل اول کتاب بحث
مبسوطي دارد پيرامون استانداردها .در فصل دوم فناوري اطالعات و ارتباطات به بحث گذاشته شده
است .در فصل سوم دستهبندي استانداردها و پروتکلهاي فناوري اطالعات و ارتباطات بيان شدهاند.
آخرين فصل نيز توضيحات گستردهاي پيرامون استانداردها و پروتکلهاي مربوط به آنها دارد .کتاب
حاوي انجامة کاملي شامل واژهنامه ،فهرست منابع ،و فهرست اختصارات کتاب است.

 . 20فتاحي ،رحمتاهلل .فهرستنويسي رايانهاي :مفاهيم ،شيوهها و كاربر د نرمافزارهاي
رايانهاي در ساماندهي اطالعات .تهران :كتابدار  266 ،ص 1388 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :آموزش کتابداري ،کاربرد نرمافزارها در فهرستنويسي ،کتابخانههاي خودکار،
فهرستنويسيرايانهاي
چكيده  :کتاب حاضر به ارائة مفاهيم ،شيوهها و کاربرد نرمافزارهاي رايانهاي در سازماندهي اطالعات
و فهرستنويسي ميپردازد .نويسنده ضمن مروري بر مفاهيم کليدي مرتبط با ذخيره و بازيابي
اطالعات ،به انواع فيلدها و فرمت فهرستنويسي ماشينخوان يا مارک اشاره ميکند .در ادامه به بحث
فهرستنويسي بنيادي و چگونگي ثبت اطالعات کتابشناختي در نرمافزار کتابخانه و فهرستنويسي
منابع الکترونيکي و اينترنتي و نيز مديريت پيشينهها و روزآمدسازي پايگاه اشاره دارد .در انتها به بررسي
ويژگيها و قابليتهاي نرمافزارهاي بخش فهرستنويسي ،اعم از نوسا ،پارس آذرخش ،کاوش و نمايه
ميپردازد .هر فصل با مقدمهاي کوتاه آغاز ميشود و با معرفي منابع و مآخذ همان فصل به پايان
ميرسد .در پايان کتاب واژهنامة دوزبانه فارسي -انگليسي و انگليسي  -فارسي ،نمايه و فهرست منابع
و مآخذ معرفي شده در هر فصل آمده است.
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 . 21فتاحي ،رحمتاهلل .فهرستنويسي :اصول و روشها .تهران :كتابدار  242 ،ص 1391 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :فهرستنويسي ،فهرستنويسي موضوعي ،فهرستنويسي رايانهاي ،فهرستنويسي
(اصول و روشها)
چكيده  :هر کتابخانه حاوي مجموعه کتابها و موادي است که آنها را بر مبناي نيازهاي مراجعان
خود تهيه و گردآوري ميکند .اين مجموعه در صورتي قابل استفاده است که مراجعان بتوانند پاسخ
نيازهاي اطالعاتي خود را به سرعت و سهولت در آن پيدا کنند .از اين رو الزم است مجموعة منابع
کتابخانه را براساس يکي از روشهاي متعارف ،فهرستنويسي و سازماندهي کرد تا نيازهاي مراجعان
به بهترين وجه برآورده شوند .فهرستنويسي يعني ثبت مشخصات کتابشناسي منابع اطالعاتي براي
سازماندهي و تهية فهرست از آنها .به بيان ديگر ،فهرستنويسي به مجموعة مراحلي گفته ميشود
که طبق روش خاصي ،مشخصات منابع اطالعاتي را براي تهية فهرست و استفاده چه بهصورت کتابي،
چه در برگهدان و چه در فهرستهاي رايانهاي ثبت ميکند .مباحث کتاب حاضر بيشتر شامل مطالبي
است که در برنامة آموزشي و سرفصلهاي درسي برنامة پيشنهادي از سوي «کميتة کتابداري شوراي
عالي انقالب فرهنگي» آورده است .مباحث به فهرستنويسي (توصيفي و تحليلي)محدود و فاقد بحث
ردهبندي است .تأکيد کتاب عمدت ًا بر فهرستنويسي آثار فارسي به ويژه مواد کتابي است و مسائل
مربوط به فهرستنويسي رايانهاي مورد توجه قرار گرفته است.

ي اكبر .فهرستنويسي موضوعي :اصول و روشها .تهران :كتابدار 244 ،
 . 22پوراحمد ،عل 
ص 1387 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :فهرستنويسي موضوعي ،سازماندهي اطالعات ،نرمافزارهاي کتابخانهاي
چكيده  :سازماندهي دانش بشري سابقة طوالني دارد که از ديرباز در کتابخانهها به شکلهاي
متفاوت اعمال ميشده است .فهرستنويسي بهعنوان بخشي از فرايند سازماندهي اطالعات ،براساس
اصول و قواعد خاصي اين روند را سرعت بخشيده است .بخشي از فهرستنويسي يک اثر ،مربوط
به تهية فهرست موضوعي آن است .يکي از وظايف کتابخانهها يا نظام هاي رايانهاي تهية فهرست
موضوعي است .هدف از تهية فهرست موضوعي آن است که مراجعهکننده بتواند آثاري را که از نظر
محتوا و ماهيت يکي هستند ،در کنار يکديگر در کتابخانه يا پايگاه اطالعاتي مورد نظر پيدا کند .اين
کتاب داراي  10فصل با اين عنوانهاست :فصل اول ،کلياتي دربارة فهرستنويسي موضوعي؛ فصل
دوم ،اصول و مباني فهرستنويسي موضوعي؛ فصل سوم ،فرايند تحليل موضوع و مباحث مربوطه؛
فصل چهارم ،اصول و ساختار سر عنوانهاي موضوعي؛ انواع زبان به کار رفته و...؛ فصلهاي پنجم،
ششم ،هفتم ،هشتم و نهم ،استفاده از سرعنوانهاي موضوعي کتابخانههاي کنگره ،سيرز و...؛ فصل
دهم ،نرمافزارهاي کتابخانهاي.
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 . 23حياتي ،زهير .فهرستنويسي و ردهبندي منابع ازاطالعاتي .تهران :كتابدار  542 ،ص ،
1390
قطع :وزيري
كلمات كليدي :فهرستنويسي ،ردهبندي ،فهرستنويسي منابع اطالعاتي ،ردهبندي منابع اطالعاتي
چكيده  :تحوالت و پيشرفتهاي کتابداري و اطالعرساني و نياز کتابداران ايراني ،تأثير زيادي بر
طراحي فصلها و نگارش اين کتاب داشته است ،بهطوري که ميتوان آن را اثر کام ً
ال مستقلي دانست.
بر مبناي تحوالت انجام شده ما ديدگاه خود را از منابع کتابخانهاي به منابع اطالعاتي سوق دادهايم.
بدينترتيب تلفيقي از سازماندهي منابع اطالعاتي موجود در کتابخانهها و ساير سازمانها و جايگاههايي
که به نگهداري و سازماندهي منابع اطالعاتي ميپردازد ،بهوجود آمد .مخاطب اين کتاب در مرتبة
نخست جامعة کتابداري و اطالعرساني ايران ،و در مرتبة بعدي همة عالقهمنداني هستند که ميخواهند
در مباحث مربوط به سازماندهي منابع اطالعاتي دانش خود را گسترش دهند.

 . 24فدائي عراقي ،غالمرضا .كتاب و كتابخانه :مديريت و توسعه فرهنگي(مجموعه
مقاالت). .تهران :سازمان مدارك فرهنگي انقالب اسالمي  501 ،ص 1375 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :کتابخانه ،آموزش کتابداري ،توسعه فرهنگي
چكيده « :مديريت» علم و هنر ادارة سازمان است و در جامعة امروزين که مديريت در همة زمينهها
حرف اول را ميزند ،بديهي است که در کتابخانه و سازماندهي مدارک و نيروي انساني براي ارائة
خدمات برتر در جهت گسترش پژوهشهاي ژرفتر نيز اولويت خاص دارد« .سيستم مديريت
اطالعات» يکي از محوريترين بحثهاي پرسروصداي امروز جهان است 29 .مقاله در اين کتاب
گردآوري شدهاند که عمدت ًا جانماية مديريتي دارند .در اين مقالهها ،گاه مديريت به معناي اخص مطرح
شده ،گاه پيامهاي مديريتي دربارة تدوين کتاب و يا تنظيم عملکرد کتابخانه و مراکز اطالعرساني آمده،
و گاه گزارش از تالشهاي سازمانها يا مراکز و کتابخانههايي ارائه شده که نقش مديريت در نحوة
ارائة خدمات آنها بارز و آشکاراست .مقاالت کتاب در پنج بخش ،زير اين عنوانها قرار گرفتهاند:
اهميت کتاب و کتابخانه؛ کتابخانههاي عمومي؛ برنامهريزي و مديريت؛ معرفي کتابخانههاي ديگر
کشورها؛ نقد و معرفي کتاب.
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 . 25بختياري ،فاطمه .كتابخانه مهد كودك .تهران :كتابدار  102 ،ص 1391 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :مهدکودک ،پيشدبستاني ،کتابخانة کودک ،آموزش کتابداري
چكيده  :روانشناسان اتفاق نظر دارند که شش سال اول زندگي کودک ،مهمترين و مؤثرترين دوران
زندگي اوست .بنابراين ،آشنا کردن کودکان با دنياي شگفتانگيز کتابخانه نيز بايد از همين زمان آغاز
شود تا افراد داناتر و کاردانتري تحويل جامعه شوند .کودکان امروزي ،سنين قبل از مدرسه را در مکاني
به نام مهدکودک سپري ميکنند که در اين دوره آموزشوپرورش غيراجباري است .ولي به سبب
اهميت سنين پيش از دبستان ،ميتوان با سياستگذاري روي مهدهاي کودک براي آشنا کردن کودک
با مطالعه ،گام اساسي برداشت .اين کتاب با توجه به اهميت کتاب و کتابخواني و جايگاه خاص آن در
مهدهاي کودک تأليف شده است.

 . 26سيدقطبي ،سيدمهدي  /پريرخ ،مهري .كتابهاي مناسب غيردرسي همخوان با كتابهاي
درسي علوم تجربي مقطع دبستان .تهران :كتابدار  112 ،ص 1388 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :کتابشناسي کتابهاي غيردرسي ،کتابهاي غيردرسي ،راهنماي آموزشي ،علوم
کتابشناسي
چكيده  :اکنون که تحوالتي بنيادي در نظام آموزش ابتدايي و متوسطه رخ داده است و نمود آن را
ميتوان در کتابهاي درسي و نيز برنامههاي آموزشي مشاهده کرد ،فرصت مناسبي است که بتوان
به نهادينه شدن جايگاه اين نهادها در نظام آموزشي کمک کرد .در تشکيل هر نهادي ،چند عامل
سهيم هستند :يکي شناخت درست نسبت به نياز به آننهاد و ارزش آن در روند توسعة جامعه ،دوم
چگونگي شکلگيري آن ،و سوم چگونگي بهرهگيري از امکانات و خدمات آن .دانش مربوط به اين
سه عامل بايد در هر جامعهاي توليد و ثبت شود تا همه به آن دسترسي داشته باشند .اين دانش که
توسط متخصصان از راه علماندوزي و يا بهصورت تجربي کسب ميشود ،ابزارهاي مناسبي براي
توليد رهنمودهاي علمي و آزمون شده فراهم ميکند .رهنمودهاي مزبور ميتواند در ايجاد و گسترش
کتابخانههاي آموزشگاهي در سراسر کشور بهصورت علمي و اصولي تأثيرگذار باشد .کتاب حاضر در
حقيقت کتابشناسي کتابهاي غيردرسي مناسب و مرتبط با کتابهاي درسي است؛ کتابهايي که
ميتوانند بهصورت داستان و ...باشند.
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 . 27شوراي كتاب كودك .گزارش وضعيت ادبيات كودك و نوجوان و كتابشناسي
توصيفي -تحليلي سال  .1386تهران :كتابدار  500 ،ص 1388 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :کتابشناسيها ،ادبيات کودکان و نوجوانان ،شوراي کتاب کودک ،آموزش کتابداري
چكيده  :از سال  ،1342شوراي کتاب کودک ،کتابشناسي آثار منتخب کودکان و نوجوانان را براي
آشنا کردن کتابداران ،والدين ،پژوهشگران ،پديدآورندگان و ناشران تهيه و در تعداد محدود منتشر
کرده است که از سال  ،1383به پيشنهاد کميته بررسي ،پژوهش و نقد ،اين کتابشناسي بهصورت
توصيفي  -تحليلي منتشر ميشود .کتابشناسي حاضر شامل  735کتاب با ارزشهاي برگزيده ،ويژه،
خوب ،متوسط ،خارج از فهرست (ضعيف)در اين حوزههاست :داستان؛ تأليف  -ترجمه؛ نمايشنامه؛
شعر؛ کليات؛ فلسفه؛ دين؛ دانش اجتماعي؛ علوم تجربي؛ بازي  -هنر و سرگرمي؛ زندگينامه؛ آثار و
دستنوشتههاي کودکان و نوجوانان؛ دستنوشتههاي بزرگساالن؛ رمان بزرگساالن مناسب براي
نوجوانان؛ نشر الکترونيک .اثر برگزيده به اثري برجسته و ماندگاري اطالق ميشود که ارزش ادبي بسيار
بااليي دارد .اثر ويژه اثري است که ويژگيهاي خاصي در ساختار و تخيل ادبي دارد و داراي ساختار
مناسب و تخيل ادبي است .اثر متوسط اثري است که ضمن داشتن برخي نکات مثبت ،مشکالتي در
ساختار آنها وجود دارد .اثر خارج از فهرست و ضعيف از ارزشهاي ادبي بيبهره است.

 . 28انوار ،پروين .ماخذشناسي و استفاده از كتابخانه و منابع الكترونيكي در اينترنت.
تهران :كتابدار  167 ،ص 1384 ،
قطع :رقعي
كلمات كليدي :مراجع ،خدمات مرجع ،آموزش کتابداري ،منابع پژوهشي
چكيده  :در دنياي شتابزدة علم و صنعت امروز ،دانستنيها مرز زماني و مکاني ندارند و لحظه به
لحظه در حال گسترش و تغيير هستند .انتشار روزافزون کتابها ،مقالهها و نشريهها ،چنان بيوقفه
است که کار تهيه ،ضبط و بازيابي مدارک علمي و منابع پژوهشي ديگر کار آساني نيست .شناخت
ابزار جويندگي و پژوهش و دسترسي به گنجينههاي دانش بشري در کتابخانهها و مراکز اطالعرساني،
امروزه ضرورتي اجتنابناپذير است .هدف اين کتاب آشنا کردن دانشجويان و پژوهشگران با روشهاي
علمي استفاده از کتابخانه و شناخت و کاربرد منابع است تا بتوانند از آنها براي کارهاي پژوهشي ،تأليف
و نگارش مقاله و رساله استفاده کنند.
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 . 29محسني ،حميد .مجموعهسازي و خدمات تحويل مدرك .تهران :كتابدار  367 ،ص 1387 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :انتخاب منابع اطالعاتي ،مجموعهسازي ،خدمات تحويل مدرک ،انتخاب پايگاههاي
اطالعاتي
چكيده  :در زمينة انتخاب و سفارش منابع اطالعاتي  -بهخصوص به زبان غيرفارسي  -آثار مفيد
زيادي منتشر شدهاند که کتابداران و مديران کتابخانهها ميتوانند از آنها استفاده کنند .اما هر يک از
اين آثار کاستيهايي دارند؛ از جمله .1 :آثار غيرفارسي که با توجه به واقعيتهاي موجود در کشورهاي
پيشرفته تأليف شدهاند و ترجمة کامل آنها ،براي کتابداران و کتابخانههاي ايران مناسب نيستند.2 .
آثار تأليفي يا ترجمه شده در ايران کمبودهايي دارند .در اين کتاب سعي شده است که در راستاي رفع
کاستيهاي مزبور ،مسائل گوناگون مجموعهسازي بهترتيب در سه بخش جداگانه آورده شوند :تعاريف
و کليات مجموعهسازي؛ انتخاب منابع اطالعاتي؛ سفارش و خدمات تحويل مدرک.

 . 30استورات ،رابرت دي .مديريت كتابخانهها و مراكز اطالعرساني  .زهير حياتي /فاطمه
جمشيدي قهفرخي.تهران :كتابدار  545 ،ص 1390 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :مديريت خدمات اطالعرساني ،آموزش کتابداري ،دسترسي به اطالعات
چكيده  :کتابخانهها و مراکز اطالعرساني تقريب ًا در تمامي حوزههاي مسئوليت و فعاليت خود تغييرات
را تجربه ميکنند و اين تغييرات اجتنابناپذيرند .تغيير در شکل اطالعات ثبت شده ،مهمترين عامل
نگراني کتابداران نيست ،بلکه آنچه اهميت بيشتري دارد ،توانايي کاربران در بازيابي و دسترسي به
اطالعات با روشي مفيد و کارامد است .مديران براي امکانپذير ساختن اين نوع بازيابي و دسترسي
به اطالعات ،بايد فرايندهاي مديريتي موفقي را در جهت خلق محيط کاري مناسب به کار گيرند.
کتابخانهها براي رسيدن به موفقيت در آينده ،نيازمند اعمال تغييرات مداوم هستند؛ چراکه با دنياي
ناشناخته فراهمآوري اطالعات روبهرو هستند و فقط کتابخانه يا مرکز اطالعرساني داراي مديريت
کارامد ميتواند به اهداف خود دست پيدا کند.
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 . 31محسني ،حميد .مديريت مجالت .تهران :كتابدار  267 ،ص 1378 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :نشريات ادواري ،مديريت مجله ،آموزش کتابداري ،پيايند
چكيده «:پيايندها» از مهمترين منابع اطالعاتي موجود در کتابخانهها و مراکز اطالعرساني هستند.
ويژگيهاي خاص آنها سبب شده است انتخاب ،تهيه ،آمادهسازي و ساير مراحل دسترسپذير ساختن
آنها متفاوت از ساير منابع اطالعاتي باشد .در اين کتاب به مسائلي مانند توليد و انتشار پيايندها ،روش
سفارش و تهية مجالت الکترونيکي ،کارگزاران مجالت ،بايگاني ،و ساير خدمات ادواريها و جنبههاي
مديريت مجالت در کتابخانهها و مراکز اطالعرساني پرداخته ميشود .مطالعة اين کتاب عالوه بر
دانشجويان و کتابداران و کارکنان کتابخانه ،به توليدکنندگان پيايندها نيز توصيه ميشود.

 . 32موسوي چلك ،افشين .مرجعشناسي اسالمي (معرفي مهمترين مراجع چاپي و
الكترونيكي). .تهران :كتابدار  172 ،ص 1390 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :کتابهاي مرجع ،مرجعشناسي اسالمي ،آموزش کتابداري ،کتابشناسي
چكيده  :انگيزة اصلي براي تأليف اين کتاب ،کمبود منابع مناسب در زمينة مرجعشناسي اسالمي
است .کتابهاي فراواني دربارة معرفي منابع مرجع در ايران تأليف شدهاند که بيشتر جنبة عمومي
دارند و دربارة مرجعشناسي اسالمي تنها يک منبع (مرجعشناسي  /احمد شعباني)تأليف شده که در
آن بر جنبههاي تاريخي کتابهاي اسالمي تأكيد داشته و کمتر به معرفي منابع پرداخته است .هدف
اين کتاب آشنا کردن دانشجويان کتابداري و اطالعرساني با مراجع اسالمي است و منابعي که يک
اثر مستقل محسوب ميشوند ،ويژگيهاي يک کتاب مرجع را دارند و به زبانهاي فارسي ،عربي و
انگليسي معرفي شدهاند .بعضي از کتابهاي معرفي شده شايد فاقد ويژگيهاي کتاب مرجع باشند ،اما
کتاب مرجع محسوب ميشوند.
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 . 33محسني ،حميد .مرجعشناسي عمومي و تخصصي .تهران :كتابدار  433 ،ص 1391 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :مرجعشناسي ،آموزش کتابداري ،اطالعرساني ،الگوي دستهبندي منابع
چكيده  :کتاب ارزشمند «مرجعشناسي کتس» بهترين اثر در زمينة منابع مرجع و اصول کار مرجع
است که تاکنون در ميليونها نسخه منتشر و بارها ويرايش شده است .الگوي دستهبندي منابع مرجع
توسط کتس به يک الگوي جهاني تبديل شده است .به همين دليل بيشتر نويسندگان ايراني و خارجي
از آن اقتباس ميکنند .ابتدا بخشهاي مرتبط اين کتاب ترجمه شدند و پس از افزودن منابع فارسي
به آنها ،کتاب در هفت جلد منتشر شد .استقبال زياد از اين اثر سبب شد تا نسخة يک جلدي آن
نيز با اندکي ويرايش منتشر شود .اين اثر به دليل محتواي روزآمد و نگاه يکپارچه به منابع مرجع و
انعکاس جديدترين نظريات و تحوالت در زمينة مرجعشناسي ،بهعنوان منبع درسي در دورههاي
آموزشي کتابداري و اطالعرساني و حتي برخي از دورههاي نشر انتخاب شد .مرجعشناسي عمومي،
مرجعشناسي تخصصي ،مرجعشناسي التين و مرجعشناسي فارسي از جمله مطالب آموزشي هستند
که اين کتاب پوشش ميدهد.

 . 34پريرخ ،مهري .مرور نوشتارها و پيشينه پژوهش :راهنماي نگارش .تهران :كتابدار ،
 109ص 1390 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :راهنماي نگارش ،پيشينة پژوهش ،توليد دانش ،شيوة استناددهي
چكيده :هدف از تأليف اين کتاب رفع ابهام براي دانشجويان و مخاطبان در تهيه و تدوين پيشينة
پژوهش بوده است و آنها را با اصول و شيوههاي نگارش پيشينة پژوهش آشنا ميسازد .شيوه و رويکرد
ارائة مطالب در اين کتاب تلفيق دانش و مهارت همراه با ارائة مثالهاي عيني و تمرين است .کتاب در
پنج فصل با اين عنوانها تأليف شده است .1 :آموزش عالي و جايگاه آن در پرورش توانايي پژوهش و
توليد دانش؛  .2مفهوم ،اهميت و هدف مرور نوشتارها و پيشينية پژوهش؛  .3چارچوب و مراحل تدوين
مرور نوشتارها و پيشينية پژوهش؛  .4ساختار و محتواي پيشينة پژوهش؛  .5زبان و سبک نگارش پيشينة
پژوهش .همچنين پيوست نسبت ًا مفصلي از انواع شيوههاي استناددهي ،نمونههايي از تحليل متون
انگليسي و پيشنهادهاي پژوهشي ارائه شده است که به تعميق مطالب آموزش داده شده کمک ميکند.
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 . 35حسيني ،وجيهه .منابع اطالعاتي براي پاسخگويي به سؤالهاي پژوهشي
درسهاي راهنمايي و دبيرستان (فارسي ،زبان فارسي و ادبيات). .تهران :كتابدار ،
 84ص 1388 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :آموزش کودکان ،فعاليت پژوهشي ،مراجع کودکان و نوجوانان ،کتابشناسي آثار کودکان
و نوجوانان
چكيده  :اغلب کشورهاي جهاني در نظام آموزشي خود ،به منظور تکميل برنامههاي درسي ،از
مطالب خواندني مکمل بهره ميگيرند .در حال حاضر ،نظام آموزشوپرورش کشور براي درک بهتر
مفاهيم کتابهاي درسي و زمينهسازي در امر پژوهش ،سؤالهايي در کتاب درسي مطرح کرده است
که دانشآموز براي پاسخدهي به آنها نيازمند انجام فعاليت پژوهشي است .بنابراين ضروري به نظر
ميرسد اين منابع اطالعاتي در مجموعة منابع کتابخانههاي آموزشگاهي در نظر گرفته شوند تا به
دانش و معلومات دانشآموزان و معلمان افزوده شود .نوشتار حاضر حاصل پژوهشي است که با هدف
شناسايي و معرفي منابع غيردرسي (مرجع و غيرمرجع)صورت گرفته و پاسخگوي سؤالهاي پژوهشي
برخي از کتابهاي درسي دورة راهنمايي و دبيرستان است .مطالب کتاب سؤاالت پژوهشي کتابهاي
فارسي اول ،دوم و سوم دورة راهنمايي ،ادبيات فارسي  2 ،1و  ،3و زبان فارسي  2 ،1و  3دورة دبيرستان
را پوشش ميدهد.

 . 36حاجيزينالديني ،محسن .نرمافزارهاي كتابخانهاي در ايران .تهران :كتابدار  364 ،ص ،
1390
قطع :وزيري
كلمات كليدي :نرمافزارهاي کتابخانهاي ،اطالعرساني ،ذخيرة اطالعات ،بازيابي اطالعات ،آموزش
کتابداري
چكيده  :امروزه نرمافزارهاي کتابخانهاي ،مهمترين ابزار براي ذخيره و بازيابي اطالعات در تمامي
کتابخانهها و مراکز اطالعرساني هستند .عليرغم مزاياي فراوان نرمافزارهاي کتابخانهاي در پيشبرد
مطلوب فرايندهاي کتابخانهاي ،گزينش نرمافزار بهينه همواره از جمله مسائل ساليان اخير کتابخانهها
بهشمار ميآمده است .براي گردآوري اطالعات مربوط به نرمافزارها تالش شده است تا در حد ممکن
با خود شرکتها يا مؤسسات تهيهکنندة آنها ارتباط برقرار شود .در مواردي که دستيابي به چنين
اطالعاتي ممکن نبوده ،تالش شده است تا اطالعات معتبر در مورد نرمافزار مورد نظر گردآوري،
شناسايي و مورد استفاده قرار گيرد .هدف اين کتاب در مرتبة نخست ،ارائه اطالعاتي بهمنظور شناخت
بهتر نرمافزارهاي کتابخانهاي موجود در کشور است .در مرتبة دوم نيز آن است که روند پرفراز و نشيب
طراحي و استفاده از نرمافزارهاي کتابخانهاي را در کشور مشخص سازد.
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 . 37محسني ،حميد .نشر و اطالعرساني .تهران :كتابدار  134 ،ص 1388 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :تاريخچة نشر ،اطالعرساني ،مالکيت فکري ،آموزش کتابداري
چكيده  :در اين کتاب با موضوع نشر ،اطالعرساني و مسائل پيرامون آن آشنا ميشويم .با توجه به
اينکه متخصصان اطالعرساني با شکلهاي متفاوت محملهاي اطالعاتي در ارتباط هستند و بر همين
اساس ،هر اتفاقي که در دنياي نشر اطالعات و نحوة دسترسي به آن رخ دهد ،به طور مستقيم بر
فعاليتهاي آنان تأثير ميگذارد .کتاب پس از بيان تاريخچة نشر ،از کتابخانهها به عنوان يکي از مراکز
مهم اطالعرساني که خود به نوعي ناشر اطالعات هستند ،نام ميبرد .لذا علم کتابداري و اطالعرساني و
نشر را به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر يکديگر تأثيرگذار ميداند ،زيرا هر دو با اطالعات در ارتباطاند.
کتابخانهها يکي از بزرگترين مصرفکنندگان اطالعات ناشران محسوب ميشوند .ديگر مطالب کتاب
عبارتاند از :محملهاي اطالعاتي؛ مراحل و هزينههاي نشر و انواع آن اعم از الکترونيکي و چاپي ،و
حقوق و مالکيت فکري .منابع و مآخذ در انتهاي هر فصل و نيز در پايان کتاب آمدهاند.

 . 38تهوري ،زهرا .واژهنامه پايه كتابداري ،اطالعرساني و فناوري اطالعات :ويژه
دانشجويان كارشناسي و شركتكنندگان در آزمون كارشناسي ارشد .تهران :كتابدار ،
 57ص 1381 ،
قطع :رقعي
كلمات كليدي :واژهنامه ،كتابداري ،معادل يابي ،اطالعرساني ،فناوري اطالعات
چكيده  :اين واژهنامة مختصر ،از منابع پاية رشتة اطالعات و دانششناسي استخراج شده و براي
گردآوري و تدوين آن تمامي کتابهاي حوزة علم مزبور مرور و بررسي شده است .معيار گزينش واژهها
ميزان ربط آنها با اين حوزه است .همچنين تا حدي از واژگان حوزة فناوري اطالعات که در حوزة
اطالعات نقش دارند نيز بهرهبرداري شده است .شيوة آرايش اين واژهنامه الفبايي حرف به حرف است
و براي کوتاه کردن توضيحات و معاني و جلوگيري از تکرار واژهها از عالمت ()/استفاده شده است.
اين کتاب براي همگام کردن کتابداران با اطالعات و دانش روز که عموم ًا در متون انگليسي وجود
دارد ،مفيد خواهد بود.
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 . 39اسد كرگاني ،فاطمه .واژهنامه جيبي كتابداري و اطالعرساني .تهران :كتابدار  209 ،ص ،
1390
قطع :جيبي
كلمات كليدي :واژهنامة جيبي ،اصطالحات علوم کتابداري ،علم اطالعات ،دانششناسي
چكيده  :اين واژهنامة جيبي که برگرفته از واژهنامة مفصلي با همين عنوان است ،به اين قصد تهيه
شده است که منبعي کوچک حاوي اصطالحات علوم کتابداري به زبان انگليسي و برابرهاي برگزيده و
پيشنهادي آنها در زبان فارسي در اختيار خوانندگان خود قرار دهد و براي تهية آن از منابع معتبر فارسي
و انگليسي بهرهبرداري شده است .مقدمة کتاب بهصورت بسيار فشرده نحوة بازيابي کلمات مورد نظر
را در شيوهنامه توضيح داده است .کتاب براساس الفباي انگليسي از  Z- Aتنظيم شده و معادل فارسي
در برابر کلمه انگليسي قرار گرفته است .مؤلف سعي کرده است از همة منابع و نوشتههاي تخصصي به
زبان فارسي اعم از تأليف و ترجمه در حوزة علم اطالعات و دانششناسي استفاده کند و از برابرسازي
واژهها تا حد امکان پرهيز کرده است.

 . 40اسدي گرگاني ،فاطمه .واژهنامه كتابداري و اطالعرساني .تهران :كتابدار  120 ،ص 1380 ،
قطع :رقعي
كلمات كليدي :واژهنامه ،اصطالحات علوم کتابداري ،اطالعرساني
چكيده  :در اين مجموعه ،بالغ بر  5000اصطالح و واژه مربوط به علوم كتابداري و اطالعرساني فراهم
آمده است .كتاب متشكل از دو بخش است .در بخش نخست اصطالحات به ترتيب الفباي انگليسي
مرتب شده و در مقابل آن ،يك يا چند معادل فارسي درج شده است .در اين بخش ،اختصارات ،اسامي
سازمانها و انجمنهاي كتابداري و اطالعرساني نيز آمده است .بخش دوم مشتمل بر اصطالحاتي
است كه به ترتيب الفباي فارسي مرتب شده و در مقابل هر واژه شماره صفحه ذكر شده است .در
صفحات آغازين كتاب ،شرح مختصري درباره واژهنامه و نحوه تنظيم آن به طبع رسيده است.
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نمـــــایهها
عنوان کتاب
پديد آورندگان
نام و نشانی ناشران
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عنوان كتاب
آشنايي با كتابخانه و اصول كتابداري 001
آماده سازي منابع اطالعاتي 002
آماده سازي منابع اطالعاتي در كتابخانههاي آموزشگاهي 003
اخالق حرفهاي كتابداران و اطالعرسانان 004
ارزشها و جذابيتهاي كتابداري و اطالعرساني 005
ايجاد يك مركز اطالعرساني 006
تاريخ و فلسفه كتابداري 007
جستجوي اطالعات در عصر اطالعات؛اصول و مهارتها 008
خدمات عمومي در كتابخانههاي آموزشگاهي 009
داستان نگارش 010
داستانها :ابزاري براي كاهش مشكالت روانشناختي كودكان
(اعتماد به نفس ،اندوه ،پرخاشگري ،ترس) 011
دستنامه واژهپردازي فارسي و التين براي دانشجويان كتابداري
و اطالعرساني 012
دستيابي به اطالعات در محيط ديجيتال :از تئوري تا عمل 013
ردهبندي دهدهي ديوئي :راهنماي عملي شمارهسازي 014
ساختمان و تجهيزات كتابخانههاي آموزشگاهي 015
سيستمهاي اطالعاتي با تاكيد بر سيستمهاي كتابخانهاي و
اطالعرساني 016
عصر اطالعات و دولت دسترسپذير 017
فنآوري اطالعات 018
فناوري اطالعات ،ارتباطات و شبكهها :استانداردها و پروتكلها
019
فهرستنويسي رايانهاي :مفاهيم ،شيوهها و كاربر د نرمافزارهاي
رايانهاي در ساماندهي اطالعات 020
فهرستنويسي :اصول و روشها 021

فهرستنويسي موضوعي :اصول و روشها 022
فهرستنويسي و ردهبندي منابع ازاطالعاتي 023
كتاب و كتابخانه :مديريت و توسعه فرهنگي(مجموعه مقاالت) 024
كتابخانه مهد كودك 025
كتابهاي مناسب غيردرسي همخوان با كتابهاي درسي علوم
تجربي مقطع دبستان 026
گزارش وضعيت ادبيات كودك و نوجوان و كتابشناسي
توصيفي -تحليلي سال 027 1386
ماخذشناسي و استفاده از كتابخانه و منابع الكترونيكي در
اينترنت 028
مجموعهسازي و خدمات تحويل مدرك 029
مديريت كتابخانهها و مراكز اطالعرساني 030
مديريت مجالت 031
مرجعشناسي اسالمي (معرفي مهمترين مراجع چاپي و الكترونيكي)
032
مرجعشناسي عمومي و تخصصي 033
مرور نوشتارها و پيشينه پژوهش :راهنماي نگارش 034
منابع اطالعاتي براي پاسخگويي به سؤالهاي پژوهشي
درسهاي راهنمايي و دبيرستان (فارسي ،زبان فارسي و ادبيات) 035
نرمافزارهاي كتابخانهاي در ايران 036
نشر و اطالعرساني 037
واژهنامه پايه كتابداري ،اطالعرساني و فناوري اطالعات :ويژه
دانشجويان كارشناسي و شركتكنندگان در آزمون كارشناسي
ارشد 038
واژهنامه جيبي كتابداري و اطالعرساني 039
واژهنامه كتابداري و اطالعرساني 040
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پديد آورندگان (مولف و مترجم)
آزاد ،اسداهلل 007
احمدي الري ،ركنالدين 014
استورات ،رابرت دي 030
اسد كرگاني ،فاطمه 039،040
انجمن كتابداري قم 004
انوار ،پروين 028
بختياري ،فاطمه 025
بيگدلي ،زاهد 008
پريرخ ،مهري 034 ،026 ،011
ي اكبر 022
پوراحمد ،عل 
تهوري ،زهرا 038
جمشيدي قهفرخي ،فاطمه 030
حاجيزينالديني ،محسن 036
حسنزاده ،محمد 017
حسيني ،وجيهه 035
حياتي ،زهير 030 ،023
رابينسون ،آندرو 010
رياحينيا ،نصرت 001
سيدقطبي ،سيدمهدي 026

شاهشجاعي ،علي 006
شوراي كتاب كودك 027
شهبازي ،رحيم 012
شهميرزادي ،طيبه 002
طاهري لطفي ،شهرزاد 015
عاصمي ،عاطفه 016 ،013
عماد خراساني ،نسرين دخت 009
فتاحي ،رحمتاهلل 021 ،020 ،005
فدائي عراقي ،غالمرضا 024
الرج ،آندرو 008
الودن ،كنت 018
مجدي ،زهرا 011
محسني ،حميد 037 ،033 ،031 ،029 ،018 ،003
موسوي چلك ،افشين 032
موكهرجي ،آجيت كمار 007
نبوي ،فاطمه 019
وب ،سيلويا 006
وزيرپور ،مهردخت 010
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نام و نشاني ناشران
سازمان مدارك فرهنگي انقالب اسالمي
تهران :م .بهارستان ،خ .كمالالملك ،وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي صندوق پستي 14155-6313 :تلفن،33112624 :
22288754

كتابدار
تهران :خ .فتحيشقاقي ،نرسيده به م .سلماس ،پ ،61.واحد 3
صندوق پستي 14155-1973:كد پستي1431755963 :تلفن:
 ،88979560-1تلفن همراه09121883581 :

شركت غزال جوان
تهران :ضلع جنوبي بلوار ميرداماد ،نرسيده به خ .شريعتي ،خ .رودبار
شرقي ،بنبست لشكرك ،پ 1 .صندوق پستي 19945-646 :كد
پستي1546814111 :تلفن22921619 :

موسسه انتشاراتي فرهنگي اشتياق نور
تهران :بلوار كشاورز ،خ .عبداهللزاده ،ك .افشين ،پ 7 .كد
پستي 1415944531 :تلفن88983055 ، 88983051 :

