
 مقاالت آقای علی مرادمند: 

                                مرادمند، علينام نویسنده یا نویسنده ها :  

عنوان مقاله : بررسی مجموعة کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس 

 استانداردهای مرتبط

                                                                                                         3131سال چاپ / ارائه :  

 فصلنامة کتاب:  محل چاپ / ارائه
 

 . عصاره، فریده                                مرادمند، علينام نویسنده یا نویسنده ها :  

 قاله : شناسایی معیارهای شاخص در طراحی وب سایتهای کتابخانه های ملی عنوان م

                                                                                                         3131سال چاپ / ارائه :  

 فصلنامه اطالع شناسی:  محل چاپ / ارائه

 ها :  مرادمند، علي نام نویسنده یا نویسنده

عنوان مقاله : بررسی رضایت مراجعین از خدمات کتابخانة دانشکدة ادبیات دانشگاه شهید چمران 

 اهواز

                                                                                                         3131سال چاپ / ارائه :  

 فصلنامه کتاب:  محل چاپ / ارائه

 نام نویسنده یا نویسنده ها :  مرادمند، علي

 عنوان مقاله : رابطة بین کتابداری و اطالع رسانی : پرسشی دیرینه

                                                                                                         3131سال چاپ / ارائه :  

 فصلنامة اطالع شناسی  :  / ارائه محل چاپ

 

 نام نویسنده یا نویسنده ها :  مرادمند، علي و امیري، محمدرضا

 عنوان مقاله : بررسی میران رضایت مراجعین از خدمات کتابخانة مرکزی شهرستان تبریز 

                                                                                                         3131سال چاپ / ارائه :  

 فصلنامة علوم و فناوری اطالعات  :  محل چاپ / ارائه

 

 



 علی، نام نویسنده یا نویسنده ها :  مرادمند

 ساختاری و محتوایی وب سایتهای کتابخانه های ملیعنوان مقاله : مهمترین ویژگیهای 

                                                                                                         3131سال چاپ / ارائه :  

 مجله الکترونیکی ارتباط علمی پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران:  محل چاپ / ارائه

 نام نویسنده یا نویسنده ها :  مرادمند، علی 

عنوان مقاله : بررسی تطبیقی عوامل مشوق و بازدارندة مطالعة غیر درسی از دیدگاه دانشجویان 

 دختر و پسر دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

                                                                                                         3131سال چاپ / ارائه :  
 فصلنامه تحقیقات کتابداری و کتابخانه های عمومی:  محل چاپ / ارائه

 نام نویسنده یا نویسنده ها :  مرادمند، علی

 عنوان مقاله : کتاب و کتابخوانی از منظر قرآن 

                                                                                                         3131سال چاپ / ارائه :  

 فصلنامة کتاب:  محل چاپ / ارائه

 

 نام نویسنده یا نویسنده ها :  مرادمند، علی

اله : بررسی وضعیت مطالعة غیردرسی دانشجویان دختر و پسر دانشجویان دانشگاه عنوان مق

 تربیت معلم آذربایجان

                                                                                                         3133سال چاپ / ارائه :  

 تابداري و علم اطالعاتفصلنامه مطالعات ك:  محل چاپ / ارائه

 نام نویسنده یا نویسنده ها :  مرادمند، علی

عنوان مقاله : جایگاه مدیریت زمان از دیدگاه کتابداران کتابخانه های دانشگاهی و عمومی 

 شهرستان تبریز

                                                                                                         3131سال چاپ / ارائه :  

 فصلنامه مطالعات كتابداري و علم اطالعات:  محل چاپ / ارائه



 

 نام نویسنده یا نویسنده ها :  مرادمند، علی

 عنوان مقاله : جایگاه علم، عالم و عمل از دیدگاه قرآن 

                                                                                                         3131سال چاپ / ارائه :  

 سومین همایش قرآن : سفینه النجاه عصرما:  محل چاپ / ارائه
 

 

 :مقاالت ترجمه شده توسط آقای علی مرادمند
 

 مرادمند، علی -فسیماير، كتي مترجم :   -نام نویسنده 

 عنوان مقاله : شش خواسته از یک کتابدار خدمات عمومی

                                                                                                         3131سال چاپ / ارائه :  

 فصلنامة کتاب:  محل چاپ / ارائه

 مرادمند، علی -م :  فسیماير، كتي مترج -نام نویسنده 

 عنوان مقاله : شش آرزوی کتی فسیمایر برای کتابدار بخش خدمات عمومی

                                                                                                         3131سال چاپ / ارائه :  

 خبرنامة انجمن علمی کتابداری و اطالع رسانی ایران :  محل چاپ / ارائه

 مرادمند، علی -مترجم :  استیل، جولي ام  -نام نویسنده 

 عنوان مقاله : تحلیل محتوایی وب سایتهای کتابخانه های دانشگاهی

                                                                                                         3131سال چاپ / ارائه :  

 فصلنامة کتاب:  محل چاپ / ارائه

 مرادمند، علی -مترجم :  فرج پهلو، عبدالحسن  -نام نویسنده 

 عنوان مقاله تحلیل محتوایی  وب سایتهای دانشگاهی ایران

                                                                                                         3131سال چاپ / ارائه :  

 فصلنامة کتاب:  محل چاپ / ارائه

 

 


