منابع پیشنهادی دکترای تخصصی کتابداری واطالع رسانی پزشکی
مهشید لطفی  ،آرزو غمگسار رتبه های  ۱و ۲آزمون کتبی دکترای تخصصی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی سال .۱۹۳۱

دانش علوم کتابداری
 .۱قلمروهای نو در بازیابی اطالعات /ریکاردو بیزیینس ،برتیه ریبرو -نتو؛ ترجمه علی قاسمی با همکاری سیروس آزادی ،علی
جوامع .تهران :چاپار :دبیزش. ۱۸۳۱،
 .۲درسنامه جامع کتابداری و اطالع رسانی با تاکید بر بانک های اطالعاتی پزشکی /کمال ابراهیمی [ ...و دیگران] .تهران :چاپار،
.۱۸۳۳
 .۸ابرداده برای مدیریت و بازیابی /دیوید هینز؛ ترجمه فاطمه ذاکری فرد ،سعادت علیجانی .تهران :چاپار. ۱۸۳۳ ،
 .۴استاندارد های ابرداده ای /گروه مولفان نیکو سادات احمدی و دیگران؛ ویراستار علیرضا نوروزی .تهران :چاپار.۱۸۳۳ ،
 .۱راهنمای بهره گیری از ابزار های فهرست نویسی موضوعی ،رده بندی و نمایه سازی در کتابخانه های علوم پزشکی /پروانه
مدیر امانی؛ ویراستار فاطمه رها دوست .تهران :کتابدار.۱۸۳۱،
 .۱کتابخانه دیجیتال :مبانی نظری ،محتوا ،ساختار ،سازماندهی ،استاندارد ها و هزینه ها(همراه به نگاهی به برخی کتابخانههای
دیجیتالی خارجی داخلی) .فاطمه نبوی؛ با راهنمایی و همکاری رحمت اهلل فتاحی .مشهد :سازمان کتابخانه ها ،موزه ها و مراکز
اسناد استان قدس رضوی.۱۸۳۴،
 .۷آشنایی با علم سنجی(مبانی ،مفاهیم ،روابط و ریشه ها) .عبدالرضا نوروزی چاکلی .تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم
انسانی دانشگاه ها(سمت) .مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی :دانشگاه شاهد ،مرکز چاپ انتشارات.۱۸۳۱.
 .۳ارتباط علمی :نیاز اطالعاتی و رفتار اطالع یابی /علی اکبر خاصه ،رحیم علیجانی .تهران :کتابدار.۱۸۱۲،
 .۱مرجع مجازی /ام کاتلین کرن؛ علی اکبر خاصه ،رحیم علیجانی .تهران :کتابدار.۱۸۱۲،
 .۱۱تغییر و تحول خدمات کتابداری و اطالع رسانان پزشکی در نظام سالمت(تحلیل و نقد) .حسن اشرفی ریزی ،نیلوفر هد هدی
نژاد ،لیال شهرزاد ،محمد رضا سلیمانی .همدان :سپهر دانش.۱۸۱۱،
 .۱۱مقدمه ای بر نمایه سازی و چکیده نویسی(راهنمای عملی) /زهرا کاظم پور ،حسن اشرفی ریزی .تهران  :چاپار.۱۸۳۳ ،
 .۱۲روش تحقیق و گزارش نویسی :راهنمای عملی :تدوین پایان نامه رساله تحصیلی /حسن اشرفی ریزی ،زهرا کاظم پور
.همدان :سپهر دانش :چاپار.۱۸۱۱،
 .۱۸روش تحقیق پیشرفته(برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا) /محمد باقر نوبخت.تهران :جهاد دانشگاهی.۱۸۱۱ ،
 .۱۴فهرستنویسی و سازماندهی منابع دیجیتالی :راهنمای کتابداران /آن ام .میچل ،برایان ای .سرت؛ ترجمه زهیر حیاتی ،علی
اکبر خاصه .تهران :کتابدار.۱۸۳۳ ،
 .۱۱خدمات فنی /پوری سلطانی .تهران :سازمان اسناد و کتابخانه جمهوری اسالمی ایران.۱۸۳۱ ،

 .۱۱نظریه های رفتار اطالعاتی /کرن فیشر ،سانداردلز ،لین(ای اف) مک کنی؛ ترجمه فیروزه زارع فراشبندی ؛ ویراسته زاهد
بیگدلی .تهران :کتابدار.۱۸۳۷ ،
 .۱۷خالصه مباحث کتابداری و اطالع رسانی /حمید محسنی .تهران :کتابدار.۱۸۱۱ ،
 .۱۳بانک سواالت دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی سال  ۱۸۱۸تا  /۱۸۱۱آرزو غمگسار،
مهشید لطفی ،نفیسه رضایی .تهران :ایده نوین.۱۸۱۷ ،
مطالعه مباحث مربوط به  ,PICO, EBMکتابدار بالینی ،پایگاه های اطالعاتی، ISI,Scopuse,PubMedموک و شاخص
های علم سنجی.

مدیریت و فناوری اطالعات سالمت
 .۱سیستم های اطالعات مدیریت(مفاهیم ،ساختار ،توسعه و ارزیابی) .فرحناز صدوقی ،عباس شیخ طاهری ،زهرا میدانی ،لیال
شاهمرادی .تهران :حیدری.۱۸۱۴،
. ۲فن آوری اطالعات سالمت /فرحناز صدوقی .تهران :حیدری.۱۸۱۴،
 .۸مدیریت فناوری اطالعات سالمت /لیال شاهمرادی ،رضا صفدری ،ماشااهلل ترابی.تهران :حیدری :جعفری.۱۸۱۸ ،
 .۴انفورماتیک پزشکی سالمت .ج .۱.مصطفی لنگری زاده ،محسن طباطبایی ،فاطمه مقبلی ،ایناز نورانی ،فرحناز حامدان،تهران:
حیدری.۱۸۱۱،
 .۱مطالعه نمونه سواالت دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد مدیریت اطالعات سالمت انفورماتیک پزشکی پنج سال اخیر.

استعداد تحصیلی
 .۱کتاب استعداد تحصیلی ویژه آزمون دکتری وزارت بهداشت /هادی مسیح خواه ،محمد وکیلی،آرش قوی پنجه .تهران :کتابخانه
فرهنگ.۱۸۱۷ ،

