منابع کارشناسی ارشد"79
مرجع شناسی تخصصی و عمومی:
تخصصی:
 نمایه تخصصی الکترونیکی/عبدالرضا نوروزی چاکلی ،الله صمدی
 جستجوی اطالعات علمی و پژوهشی در منابع چاپی و الکترونیکی/محمدرضا داور پناه

عمومی:
 مرجع شناسی :شناخت و خدمات کتابهای مرجع/نوراهلل مرادی
 مصاحبه مرجع/محمدحسین دیانی
 اصول و خدمات مرجع در کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی/محمدحسین دیانی
 مرجع شناسی علوم اسالمی/افشین موسوی
توضیحات:
سواالت درس مرجع شناسی به دو گروه تخصصی و عمومی تقسیم می شود که سهم هر کدام به
ترتیب ،تخصصی  21و عمومی  8می باشد.
برای سواالت بخ

تخصصی در کنکور  ،69منبع اصلی کتاب آقای چاکلی و خانم صمدی بودکه

مورد توجه طراح قرار گرفت.
و برای بخ
بخ

عمومی سعی کنید کتاب آقای نوراهلل مرادی را از روی خالصه مباحث آقای قاسمیان

مرجع شناسی را مطالعه کنید.
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در بخ

مصاحبه مرجع هر ساله سواالتی از آن می آید که هر دو کتاب معرفی شده از آقای دیانی

است ،تمرکز خود را روی کتاب دوم آقای دیانی که در لیست به آن اشاره کرده ایم قرار دهید.
سایر کتاب ها نیز مهم است که اگر می خواهید به درصد باالیی از سواالت این درس پاسخ بدهید
نیاز هست که آن ها را مطالعه کنید در غیر این صورت همان کتاب های اصلی را مورد توجه قرار
دهید.

سازماندهی منابع:
 فهرست نویسی اصول و روش ها/رحمت اهلل فتاحی
 فهرست نویسی رایانه ای منابع /رحمت اهلل فتاحی
 فهرست نویسی و رده بندی منابع اطالعاتی/زهیر حیاتی
 رده بندی دهدهی دیویی :راهنمای عملی شماره سازی/احمد الری ،فاطمه مکی زاده
 رده بندی کتابخانه کنگره/زهر حیاتی
توضیحات:
برای درس سازماندهی منابع نمی توان بطور دقیق گفت کدام کتاب منبع اصلی است چرا که
سواالت بصورت متفرقه است و نیاز هست که شما همه ی این منابع را حتی یکبار هم که شده
مطالعه کنید ،کتاب فهرست نویسی اصول و روش ها را حتما حتما بصورت دقیق مطالعه کنید چرا
که پی

زمینه ی همه ی کتاب های دیگر است و هرساله سواالت زیادی را به خود اختصاص می

دهد.
فهرست نویسی و رده بندی منابع اطالعاتی زهیر حیاتی بر خالف سال های قبل درصد بیشتری
به خود اختصاص می دهد(بنا به تجربه فصل های آخر کتاب را بیشتر مطالعه کنید).
کتاب رده بندی دهدهی دیویی  33صفحه ابتدایی و اوایل هر رده را مد نظر قرار دهید.
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کتاب کنگره را نیز  69صفحه ابتدایی را مطالعه کنید و رده ها را بخوبی در ذهن بسپارید.
و در آخر اگر می خواهید به درصد باالیی در این درس دست یابید کتاب فهرست منابع رایانه ای
که در سالهای اخیر یکی دو سوال را به خود اختصاص داده را مطالعه کنید(.مارک و استانداردهای
ابر داده ای و فیلد ها را به خوبی مطالعه کنید)

مدیریت مجموعه سازی:
 مجموعه سازی و خدمات تحویل مدرک/حمید محسنی
 مجموعه سازی در کتابخانه ها /علی سینایی جلد2.1
توضیحات:
کتاب اولی صد در صد مطالعه شود و کتاب دوم هم برخالف سال های قبل بیشتر مورد توجه قرار
گرفته و چندین سوال را به خود اختصاص داده.
خالصه مباحث حمید محسنی هم بسیار مفید است.

آشنایی با مدیریت دانش:
 مدیریت دان  :مفاهیم و روش ها/حسن زاده
توضیحات:
کتاب مدیریت دان

آقای حسن زاده کتاب پایه سواالت کارشناسی ارشد و دکتری می باشد که

بسیار مفهومی است و الزم است آن را چندین مرتبه و به طور دقیق مطالعه کنید و برای تسلط و
آشنایی با نحوه سواالت این درس به سراغ تست های دکتری چند سال اخیر و ارشد  69مراجعه
کنید.
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همچنین چند سوال از  21سوال درس مدیریت دان

به صورت پراکنده از سایر منابع می آید که

الزم است در این زمینه به سراغ منابع دیگر مانند مدیرت دان

سازمانی/قلیچ رجوع کنید.

آشنایی با علم سنجی:
 آشنایی با علم سنجی :مبانی ،مفاهیم ،روابط و ریشه ها/عبدالرضا نوروزی چاکلی
 از کتاب سنجی تا وب سنجی/فریده عصاره
توضیحات:
درس علم سنجی که برای اولین بار در کنکور ارشد 69ده سوال را به خود اختصاص داده که همه
ی آنها از کتاب آقای چاکلی آمده بود(بخصوص  289صفحه ابتدایی و قسمت معرفی پایگاه ها که
در صفحات  199به بعد است را مطالعه کنید) این کتاب بسیار متن روان و قابل فهمی دارد.
اگر فردی هستید که اهل ریسک کردن نیستید کتاب دوم را هم در کنار کتاب اول بخوانید چرا
که تکمیل کننده هم دیگر هستند هر چند هم پوشانی زیادی دارند.

مدیریت کتابخانه و مراکز اطالع رسانی:
 مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی/عبدالحسین فرج پهلو
 اداره کتابخانه/طاهره علومی
 فنون مدیریت برای کتابداران/اوانز ترجمه فرشته ناصری
توضیحات:
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از این درس ده سوال می آید که مبنای اصلی سواالت کتاب آقای فرج پهلو است این کتاب را به
دقت بخوانید و برای باال بردن درصد خود در این درس دو منبع دیگر را هم بخوانید که معموال از
دو منبع دوم و سوم(فصل های ابتدایی کتاب) دو تا سه سوال می آید.

آمار و روش تحقیق ،آیین نگارش و ویراستاری علمی:
 آیین نگارش علمی/عباس حری
 روش تحقیق در علم اطالعات و دان

شناسی/یزدان منصوریان

 خالصه مباحث روش تحقیق و آمار/سمیه سادات آخشیک
 آشنایی با ویراستاری و نشر/عبدالحسین آذرنگ
توضیحات:
برای قسمت آیین نگارش کتاب های آقای حری و آذرنگ و منصوریان(کتاب جدیدی در علم
اطالعات است که ممکن است سال آینده مورد توجه طراح قرار گیرد)را مطالعه کنید.
خالصه مباحث آخشیک به صورت کلی توضیح می دهد این کتاب برای کسانی مناسب است که
نمی توانند همه ی منابع در بخ

روش تحقیق را مطالعه کنند.

جزوه آمار توصیفی در سایت  e-estekhdam.comاین جزوه  09صفحه است که می تواند به
شما در بخ

پاسخ به سواالت آمار توصیفی کمک کند.
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پایگاه داده و نرم افزار های کتابخانه:
 دستنامه پایگاه های اطالعاتی/زهرحیاتی ،ویدا شهسواری و...
توضیحات:
تا سال  61این سر فصل با عنوان فناوری های اطالعاتی در کنکور مطرح بود که سواالت این
بخ

از کتاب های آشنایی با بانک های اطالعاتی/آت

اطالعاتی/جعفر مهراد می آمد ولی در سال 69سرفصل این بخ

جعفرنژاد ،مبانی فناوری های
به پایگاه داده و نرم افزارهای

کتابخانه ای تغییر کرد که کتاب دستنامه پایگاهای اطالعاتی مبنای سواالت سال  69قرار گرفت
عالوه بر این الزم است در حوزه فناوری با دو کتاب ذکر شده(جعفر نژاد و مهراد) آشنایی اولیه ای
داشته باشید.

آرشیو:
 مقدمه ای بر شناخت اسناد آرشیوی/فدایی عراقی

و اما زبان:
حتما همه ی شما می دانید که دانشجویان علم اطالعات در درس زبان مشکل اساسی دارند و
حتی اگر آشنایی اولیه ای داشته باشند باز برای پاسخ به سواالت این درس ریسک نمی کنند و
معموال سفید تحویل می دهند ،همین نکته می تواند نقطه قوت برای کسانی باشد که با زبان آشنا
هستند و می توانند با زدن تست های این درس از دوستان خود پیشی بگیرند؛
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کتاب های تخصصی در این سرفصل :کتاب زبان تخصصی  2و  1ناهید بنی اقبال می باشد
همچنین در بخ

عمومی که از اسم آن نیز مشخص است به خود شما بستگی دارد که تا چه حد

در درس زبان توانا هستید.

کتاب های خالصه مباحث مهم:
 خالصه مباحث کتابداری و اطالع رسانی/حمید محسنی
 خالصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطالع رسانی/امیر متقی داد گر،
علی اکبر احمد لو
 دستنامه عملی آزمون های علوم کتابداری و اطالع رسانی/علیرضا رستمی گومه
کتاب های فوق به دلیل تغییراتی که کنکور ارشد داشته تقریبا قدیمی شده اند ولی در بعضی از
منابع که هنوز دچار تغییرات نشده اند بسیار مفید هستند.
نکته :در کنکور های که منابع اصلی به صورت حفظی هستند معموال سواالتی هر ساله تکرار می
شوند برای تسلط و شناختن این گونه سواالت راهی جز تست زدن وجود ندارد بخصوص آشنایی با
تست های ده سال آخر شما را با نحوه سواالت و اینکه چه قسمت های بیشتر مورد توجه طراح
قرار گرفته الزم است.
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هدف از جمع آوری این منابع:
سالم به همهی اساتید محترم و دانشجویان عزیز؛
با توجه به تغییراتی که در رشته علم اطالعات و دان

شناسی انجام شد ،منابع کنکور هم نسبت

به سال های قبل تغییراتی داشته که این تغییرات باعث سردرگمی دانشجویان شد به همین خاطر
و با توجه به نبود منابع جدید ما تالش کردهایم تا بتوانیم منابع مهم هر سر فصل را(نسبت به
کنکور ارشد )69جمع آو ری و در اختیار دوستان قرار دهیم امید است که این منابع مفید واقع
شود.

تهیه شده توسط:
مهدی عزیزی

ساسان جاللی

رتبه  1کنکور ارشد 69

رتبه  7کنکور ارشد 69

گرای

گرای

مدیریت اطالعات دانشگاه تهران

مدیریت اطالعات دانشگاه تهران

راه ارتباطی:

راه ارتباطی:

96336799712

96298611288
t.me/sasann4

t.me/mehddii6

برای دیدن کارنامه افراد برتر به ما اطالع دهید تا با کسب اجازه از این دوستان راه های ارتباطی و
کارنامه ی آنها را در اختیار شما قرار دهیم.
موفق و پیروز باشید.
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