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ری تا د ی ار د  نا م   کار ھای  اتا          
  لیست کتابهاي هسته و اساسی آزمون کارشناسی ارشد کتابداري و طریقه مطالعه آنها

  ):به ترتیب اهمیت ( 

با توجه به درخواستهاي فراوان و ایمیـل هـاي فراوانـی     عالرقم وقت کمی که دارم و درگیر پایان نامه هستم،           

 و احتـرام بـه نظـرات بازدیدکننـدگان     شناسی ارشد کتابداري دریافـت نمـودم،      که در مورد کتابهاي مهم کار     

کتابهاي مهـم در کارشناسـی       " نکات مرتبط به      ضروري دیدم  وبالگ سواالت کارشناسی ارشد کتابداري    

  . تا دوستان استفاده نمایند و از این بابت نگران نباشند"  در وبالگ قرار دهم راارشد کتابداري

 و روزهاي جمعـه ، بعـدازظهر     پرینت بگیرید هاي مهم این نکات و لیست کتابهاي هسته را          سعی کنید بخش    

  .آن را مطالعه نمایید و به آن عمیقا فکر کنید

     عالرقم لیست بلند باالیی که براي منابع کارشناسی ارشد کتابداري هر سال ارائـه مـی شـود بـا کمـی دقـت                

 کتاب جزء کتابهاي 15 تا 10حدود  از طرف سازمان سـنجش     کتاب معرفی شده   67در بین   می توان فهمید    

درصـد   آزمون کارشناسی ارشد کتابداري می باشد که با مطالعه دقیق آنها می توان به راحتی               هسته و اصلی  

فقط این لیست بلند باال ارائه شده اسـت کـه افـراد    .  را که درصد ایده آلی می باشد به دست آورد  70 تا   60

اگـر طبـق   . ارضی مانند ترس ، اضطراب ، گیجی، آشفتگی و هزاران عوارض دیگـر شـوند         معمولی دچار عو  

روال وبالگ سواالت کارشناسی ارشد پیش روید و به طریق منطقی و هدف دار مطالعـه نماییـد در ماههـاي                     

    آخر به این نتیجه خواهید رسید که تمامی منابع اضافی و بخـش ملزومـات آزمـون واقعـا اضـافی، بیهـوده و             
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 منبع زیر و منابع گفته شده در ادامه ي آن ، به همراه تـست زدن مـستمر         10مطالعه  . وقت گیر است  

   .شما را از مطالعه منابع اضافی بی نیاز خواهد کرد

اشتباه داوطلبان سالهاي گذشته را انجام ندهید که فکـر  ( خواهشمندم که در این مورد وسواس به خرج ندهید    

ضمنا این را از من سوال نکنید که آیا واقعا ایـن کتابهـا   ). نبع معرفی شده را مطالعه کنند  م70می کردند باید  

حاال اینکه شما چطور می خواهید عمـل        . جوابگو هست یا نه ؟ این را من بنا به تجربه ي شخصی دریافته ام                

  .کنید به اختیار خودتان است

امیـر متقـی    : تهیه کنندگان   / اطالع رسانی خالصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد علوم کتابداري و          .1

  .1384، )نشر پردازش(کتاب جوان :  تهران-.دادگر، علی اکبر احمد لو 

با اینکه بسیاري از ما این کتاب را داریـم امـا            . این کتاب باید جزئی از زندگی روزانه شما شود        : طریقه عمل   

این کتاب را از آغاز دوره مطالعه       . ر آن اکتفا می کنیم    استفاده مناسبی از آن نداریم و فقط به دور یکبار یا دوبا           

 بـار بخوانیـد و   100تا پایان آزمون باید همیشه و همیشه بخوانید و مدام مرور کنید حتی اگر ایـن کتـاب را                  

اگر جایی از کتاب را نفهمید اشکالی ندارد با مطالعه کتابهاي هسته زیر می توانید به                . کامال برایتان ملکه شود     

  .م این بخش هاي یاري برسانید فه

علیرضـا رسـتمی    : تالیف و گـردآوري      / دستنامه عملی آزمون هاي علوم کتابداري واطالع رسانی        .2

  .1384چاپار، : تهران. گومه

تستهاي آمده شده نیز می تواند به فهم بیشتر بخش هاي مختلـف           . این کتاب نیز کتاب مفیدي می تواند باشید         

  .آن کمک نماید 
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 جلـدي کـه   – جلـد دوم (  سوالهاي کارشناسی ارشد علوم کتابداري و اطـالع رسـانی         مجموعه .3

امیـر متقـی دادگـر،      ). همین کتاب و همین جلد کفایت می کند         .  به بعد را دارد      1380سوالهاي سالهاي   

  .1384، )نشر پردازش ( بهین نگار : تهران. علی اکبر احمدلو

 1در یکی دو ماه آخر نیز عالوه بر مطالعـه کتابهـاي   ) . صبح  ( تستهاي این کتاب را مرتب در روزهاي جمعه      

بـه طـور   )  را بخوانید 2 و 1اگر نداشتید هم اشکالی ندارد همان کتاب   (  و مطالعه خالصه هاي شخصی       2و  

  .مستمر باید این تست ها را بزنید

  .  معاصرفرهنگ: تهران . مرادي... نور ا. شناخت خدمات و کتاب هاي مرجع: مرجع شناسی  .4

امـا در یکـی دو مـاه    .  ماه بخوانید تا به فهم شما از کتاب خالصه مباحث کمک کنـد     6این کتاب را در طی      

  .بخوانید) گاه گاهی ( آخر فقط کتاب خالصه مباحث را بخوانید و این کتاب را به صورت تفریحی 

  .سمت: تهران . علی مزینانی. کتابخانه و کتابداري .5

اما در یکی دو    .  ماه اول بخوانید تا به فهم شما از کتاب خالصه مباحث کمک کند               6طی  این کتاب را نیز در      

  .بخوانید) گاه گاهی ( ماه آخر فقط کتاب خالصه مباحث را بخوانید و این کتاب را به صورت تفریحی 

فهـم شـما   این کتاب حتی براي سایر بخش هاي آزمون نیز می تواند به عنوان کتابی پایه محسوب شود که به               

  .نیز کمک خواهد کرد.... در بخش هاي سازماندهی و 

  .دانشگاه فردوسی مشهد: مشهد. فتاحی... رحمت ا. جدیدترین ویرایش. فهرست نویسی اصول و روشها .6

در طـی  (  مـاه اول  6این کتاب نیز جزء کتابهاي پایه براي بخش سازماندهی منابع می باشد که بایـد در طـی     

مطالعه شود تا به فهـم شـما از کتـاب خالصـه             ) راي آزمون کارشناسی ارشد کتابداري       ماه آمادگی ب   9دوره  
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اما در یکی دو ماه آخر فقط کتاب خالصه مباحث را بخوانید و این کتاب را بـه صـورت          . مباحث کمک کند    

  .بخوانید) گاه گاهی ( تفریحی 

  .ارنشر کتابد: تهران . حمید محسنی. مجموعه سازي و خدمات تحویل مدرك .7

در (  مـاه اول  6این کتاب نیز جزء کتابهاي هسته و پایه براي بخش مدیریت منابع می باشد که بایـد در طـی                  

مطالعه شود تا به فهم شما از کتاب خالصـه  )  ماه آمادگی براي آزمون کارشناسی ارشد کتابداري         9طی دوره   

ا بخوانید و این کتاب را بـه صـورت   اما در یکی دو ماه آخر فقط کتاب خالصه مباحث ر       . مباحث کمک کند    

  .بخوانید) گاه گاهی ( تفریحی 

  .هیات امناي کتابخانه هاي عمومی کشور، دبیرخانه: تهران. عباس حري. آیین نگارش علمی .8

در طی دوره (  ماه اول    6این کتاب جزء کتابهاي هسته و اساسی بخش روش تحقیق می باشد که باید در طی                 

مطالعه شود تا به فهم شما از کتـاب خالصـه مباحـث    ) ن کارشناسی ارشد کتابداري  ماه آمادگی براي آزمو  9

اما در یکی دو ماه آخر فقط کتاب خالصه مباحث را بخوانید و این کتاب را به صورت تفریحـی                    . کمک کند   

  .بخوانید) گاه گاهی ( 

  .سمت: تهران. آتش جعفرنژاد. آشنایی با بانکهاي اطالعاتی .9

در (  مـاه اول  6ابهاي هسته و اساسی بخش فناوري هاي اطالعاتی است کـه بایـد در طـی     این کتاب جزء کت   

مطالعه شود تا به فهم شما از کتاب خالصـه  )  ماه آمادگی براي آزمون کارشناسی ارشد کتابداري         9طی دوره   

بـه صـورت   اما در یکی دو ماه آخر فقط کتاب خالصه مباحث را بخوانید و این کتاب را        . مباحث کمک کند    

بخش پایگاه هاي اطالعاتی هر رشته را به صورت خالصه براي خود درآوریـد  . بخوانید) گاه گاهی   ( تفریحی  

سایر بخش ها در کتاب خالصه کارشناسی ارشد کتابداري آمده است تا شـما             . تا در دوماه آخر مطالعه نمایید     

  .بتوانید در دو ماه آخر مطالعه نمایید
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  .انتشارات کتابخانه رایانه اي: مشهد . محمد حسین دیانی . داريروشهاي تحقیق در کتاب .10

 مـاه  6این کتاب نیز جزء کتابهاي هسته بخش آمار و روش تحقیق در کتابداري می باشد که که باید در طـی                   

مطالعه شـود تـا بـه فهـم شـما از      )  ماه آمادگی براي آزمون کارشناسی ارشد کتابداري 9در طی دوره    ( اول  

اما در یکی دو ماه آخر فقط کتاب خالصه مباحث را بخوانید و این کتـاب                . صه مباحث کمک کند     کتاب خال 

باالخص بخـش هـاي مـرتبط بـا انـواع پـژوهش، بخـش هـاي         . بخوانید) گاه گاهی   ( را به صورت تفریحی     

د همـان کتـاب     در عین حال اگر این کتاب را در بازار پیدا نکردید زیاد نگران نباشـی              . خواندنی مرتبط با آمار   

  . شما را کفایت می کند و کمبود ها را می توان با تست زدن جبران نمود9شماره 

 نسبت به این موارد کم اهمیت تر هستند اما مطالعه آنها کمـک شـایانی              سایر کتابهاي گفته شده در زیر      .11

 در جزء کتابهـاي هـسته  در جواب دادن شما به سواالت بخش هاي مربوطه خواهد کرد و در حقیقـت    

  ).حتما بخش زیر را مطالعه نمایید  ( . می باشندبخش مربوطه خود

1سواالت کارشناسی ارشد کتابداري سال با نگاه و بررسي كـه روي      3 8 منـابع   داشـتم  8

  .  را خدمتتان معرفي مي نمايمهسته و اصلی

 روي فقط همین کتابها مسلط شوید و فقط سواالت مرتبط بـا آن را بزنیـد               در صورتيكه   

  .ئن باشيد نتيجه دلخواه خودتان را بدست مي آوريدمطم

1 باز هم در آزمون كارشناسي ارشـد كتابـداري           ،تقريبا همانطور كه پيش بيني مي شد         3 8 8 

5ي تکرارسواالت  7 تا 0   . شده است را شامل درصد سواالت0
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  :نكات مهم

6  ارشـد   خالصـه مباحـث اساسـي كارشناسـي       "  را با مطالعه كتاب       درصد کلیه سواالت   0

  .نشر پردازش مي توان جواب داد" كتابداري 

 كه شايد بعضي از آنها هر سال تكرار مي شود و سخت هـم هـستند طبـق           سوالهاي تکراري 

1تست زدن   معمول آمده بود كه با        بويژه در ماه آخر به راحتي مي توانيـد روي      سا ل آخر   0

1 آزمون كارشناسي ارشـد كتابـداري        در. اين سواالت مسلط شويد    3 8 داراي  هـر بخـش      ،8

1آزمون اين اتفاق در سالهاي بعد، در  (: برايتان ذكر مي نمايمسواالت تكراري بود، كه  3 8 9 

  ) هم اتفاق خواهد افتادبه بعد

  :بخش منابع و خدمات مرجع

  )مرادي... مطالعه كامل آن از كتاب مرجع شناسي نور ا( سوال در مورد فرهنگ معين . 1

  طعلغت نامه برهان قا. 2

  نخستين مرجع جغرافيايي جهان اسالم. 3

  چه نوع پرسش مرجعي براي بيان نياز واقعي مراجعه كننده. 4

  ريحانه االدب. 5

  نخستين دايره المعارف اسالمي. 6
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) كتاب اصول مرجع دكتر دياني( نخستين كسي كه مباني نظري خدمات مرجع را بيان كرد        . 7

  .ات سوال مي آيدچند صفحه هست كه معموال از اين صفح= 

8 .World of learning  

  كتاب كوچه. 9

 سوال مرجع در تستهاي گذشته سواالت كارشناسي ارشد 15 سوال از 9همانطور كه اشاره شد 

 سال گذشته کنکور کارشناسی ارشد در ماههاي آخر         10اهمیت دوره   و اين   . تكراري بود 

 سـواالت تكـراري بـود كـه در           درصد 60در اينجا   . را مي رساند  و مسلط شدن به سواالت      

   . مطرح شده بودالهاي گذشته به عناوين مختلف در سواالتس

  : به شرح زير استکتابهاي هسته و اساسی براي بخش منابع و خدمات مرجع

  .١٣٧٢ فرهنگ معاصر، :  تهران-.نوشته نوراهللا مرادي/ هاي مرجع شناخت خدمات و کتاب: شناسي مرجع .1

 .محمدحسين دياني/ ها و مراكز اطالع رساني تابخانهاصول و خدمات مرجع در ك .2

 نشر پردازش/ خالصه مباحث اساسي كارشناسي ارشد كتابداري  .3

 نشر پردازش) /  و بعد از آن 1380سالهاي قبل از /  (مجموعه سواالت كارشناسي ارشد كتابداري  .4

بـاقي  .  كتاب مطرح مي شـود      درصد سواالت از اين دو     70 تا   60روي اين دو كتاب كامال مسلط شويد زيرا         

  . در كتاب خالصه مباحث كارشناسي ارشد كتابداري نشر پردازش آمده است،منابع مرتبط با مرجع شناسي

  :ازماندهی منابع بخش س
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بخش سازماندهي منابع عالوه بر مطالعه كتابهاي مورد نظر ، ميزان فهم عملي شما را نيز مورد محك قرار مـي                     

البته آنهايي كه تازه فارغ التحصيل شده اند و كارهـاي           ( دن مي توان به اين فهم رسيد        دهد كه البته با تست ز     

در مجمـوع  ). عملي سازماندهي را به خوبي انجام داده اند به راحتي مي توانند اين سـواالت را پاسـخ دهنـد           

 تست زدن به آساني شناسايي مـي شـود در       نگران نباشيد باز هم سواالتي آسان و متوسط كه فقط با مطالعه و            

  .بخش سازماندهي وجود دارد كه شما به راحتي مي توانيد آنها را شناسايي و فقط و فقط به آنها پاسخ دهيد

به طور نمونه من سوالهاي تكراري و آسان بخش سازماندهي را در زير ليست مي كنم ببينيم بـه چنـد درصـد      

  .رسيدخواهيم 

سوالي كه زياد تا حاال تكرار شده است        ( ترش رده بندي ديويي جانشين چه عددي است         عالمت فا در گس   . 1

  ) و اگر تست زده باشيد به راحتي به اين سوال پاسخ مي دهيد 

   تركيبي در طرح رده بندي استفاده كرده است؟–كدام يك از افراد زير از اصل تركيب يا روش تحليلي . 2

  )سوال صد در صد تكراري ( ن است رده بندي كولن كه از رانگاناتا

  )تكراري (  رده بندي ديويي 1جدول . 3

  )سوال تكراري= برگه آرايي ( الف و الم كدام يك از اسامي . 4

  )تكراري و آسان( مهمترين ويژگي يوني مارك . 5

العـه  بـا مط . اما آسـان اسـت   ) دور دوم مرور تست ها    ( سواالت متوسط فهميدني     : 57 و   56سوال   .7 و   6

  . فهرستنويسي آقاي دكتر فتاحي به اينگونه سواالت به راحتي ميتوانيد پاسخ دهيدكتاب 

  )سوال تكراري( نيز نگاه كنيد به . 8

  )تكراري متوسط ( تشخيص محتواي كتاب در مرحله آخر . 9



  
 
 

 

  

com.blogfa.1388libarshad://http *   محمد قاسمیان: مدیر وبالگ  *  com.gmail@mgghasemian  

  

9

     . اري نداشـتم من به بقيه سوالها نيز ك.  سوال آسان ، متوسط، تكراري شناسايي شد  9جالب است در اينجا هم      

ه صـورت منطقـي پـايين                      مي بينيد اگر كمي منطقي با آزمون كارشناسي ارشد برخورد كنيم و توقعاتمان را ـب

در سـواالت بـاال    . بياوريم با تالش هدف دار مي توان بهترين نتيجه ممكن را در حد خودمان به دست آوريم                

 تستهاي سالهاي گذشته را مي داشتيم بـه راحتـي           اگر فقط كتاب خالصه مباحث، و كتابهاي هسته زير و مرور          

اين در حالي است كه بسياري از داوطلبان بـا مطالعـه بـي جهـت و كتابهـاي             .  مي رسيم  70 تا   60به درصد   

بـه  حتـي    فكـري، فراوان فقط خودشان را خسته مي كنند و حتي گاهي به علت تشويش ذهن و عدم انـسجام        

  ،خوشبختانه با تغيير جهتي كه اميدوارم در فكر شما ايجـاد شـود            . دهند   نمي توانند پاسخ      نيز   سوالهاي آسان 

  .مطمئنا جزء اين افراد نخواهيد بود

  : به شرح زير است کتابهاي هسته و اساسی سازماندهی منابع

  .9١٣٧ ، نشر کتابدار:  مشهد-.4 ويرايش -.اهللا فتاحي تاليف رحمت/ اصول و روشها: فهرستنويسي .1

 .نشر پردازش/ سي كارشناسي ارشد كتابداري خالصه مباحث اسا .2

در طي سـال و بـاالخص مـرور         ) و ساير بخش ها     (  سال آخر سازماندهي     10مسلط شدن به تست هاي       .3

 .آنها در دو ماه آخر

  :بخش مدیریت منابع

  :تحليل سوالهاي آسان، متوسط و تكراري 

  )تكراري ( وظايف تخصصي واحد سفارش و تهيه . 1

  )تكراري و آسان (ر انواع سانسو. 2

3 .The world of learning  

  )تکراري فراوان در تستهاي گذشته ( مهمترین و بزرگترین نمایشگاه بین المللی کتاب در دنیا . 4
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  )تکراري ( شرط اجراي برنامه هاي امانت بین کتابخانه اي . 5

  )تکراري (قانون برادفورد . 6

  مسئول توزیع کوپن یونسکو. 7

  . درصد70=  سوال تکراري، آسان و متوسط بود 10 سوال از 7

  :منابع هسته و اساسی بخش مدیریت منابع 

  . 1382کتابدار، :تهران.- دوم ویرایش.- محسنی حمید تالیف /مدرك تحویل خدمات و سازي مجموعه .1

 .نشر پردازش/ خالصه مباحث کارشناسی ارشد کتابداري  .2

 .تست در دو ماه آخر .3

  :ريبخش کتابخانه و کتابدا

  :بررسی سوالهاي آسان ، متوسط و تکراري  

  )تکراري ( قواعد فهرست فرهنگی . 1

  )تکراري(پایگاه استنادي علوم ایران و جهان اسالم . 2

  )تکراري (تذهیب . 3

  )تکراري ..... (اندیشه نگاري ، . 4

  )تکراري ( ایجاد انگیزه و عادت به مطالعه . 5

  )تکراري ( اصول رانگاناتان . 6

  . درصد40=  سوال تکراري 15سوال از  6

     سوال دیگر کافی است پاسخ دهید که با مطالعه کتـاب هـاي زیـر           5 تا   4 درصد الباقی باید به حدودا       30تا  

  .می توانید به این تعداد سوال باقی مانده به راحتی پاسخ دهید
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  :کتابهاي هسته و اساسی بخش کتابخانه و کتابداري 

سازمان مطالعه و تـدوین کتـب علـوم انـسانی     :  تهران-.تالیف و تنظیم علی مزینانی/ کتابخانه و کتابداري  .1

  .١٣٧٩ ، )سمت(دانشگاهها 

 .نشر پردازش/ خالصه مباحث کارشناسی ارشد کتابداري  .2

  .تسلط به تستهاي مربوطه در یکی دو ماه آخر .3

د کتابداري می آیـد امـسال   ظاهرا آن سوالهاي سخت و عجیب و غریبی که هر سال در آزمون کارشناسی ارش    

سعی کنید به راحتی از این سواالت رد شـوید و اصـال وقـت روي    . در بخش کتابخانه و کتابداري آمده است 

با مطالعه کتابهاي گفته شده و مرور تستها سـعی کنیـد فقـط سـوالهاي      . آن نگذارید وگرنه ضرر خواهید کرد       

  ).اگر توانستید پاسخ دهید (  سوال 10 تا 9ه حدودا را بیابید و ب) باالخص این بخش ( آسان و متوسط 

  :بخش فناوري هاي اطالعاتی

به بقیـه سـوالها   .  درصد50) = 95، 94، 92، 91، 90سواالت (  سوال تکراري و آسان است  10 سوال از    5

کنـد تـا    البته مطالعه منابع زیر می تواند به شما کمـک           . در صورتیکه جواب را نمی دانید کاري نداشته باشید        

البته برخی از سواالت با کمی دقت و اطالعات شخصی نیز پاسخ آن را داد              .  برسانید 70درصد خودتان را به     

اگر وقت اضـافه آوردیـد محـول    ( اما اگر شک داشتید سریع از سواالت رد شوید و این کار را به دور دوم           . 

ا شناسایی نمایید و به آنها پاسخ دهید تا بعدا        و به سایر بخش ها بپردازید تا سواالت آسان و تکراري ر           ) کنید  

در دور دوم اگر وقت شد به سواالت متوسط وقـت گیـر کـه قـبال آنهـا را عالمـت                     . حسرت آنها را نخورید   

. به سواالت عجیب و غریب و سخت هم که اصـال کـاري نداشـته باشـید            . گذاري کرده اید خواهید پرداخت    

  .بگذارید براي خودشان خوش باشند

  )فقط و فقط منابع زیر را مطالعه نمایید  ( :بع هسته و اساسی بخش فناوري هاي اطالعاتی منا
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سـازمان مطالعـه و تـدوین کتـب علـوم انـسانی             :  تهـران  -.آتش جعفرنژاد / آشنایی با بانکهاي اطالعاتی    .1

  .١٣٧٩ ، )سمت(دانشگاهها 

 .پردازش/ خالصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد کتابداري  .2

. کنـت داودن؛ ترجمـه حمیـد محـسنی    / مفـاهیم و کاربردهـا  : فناوري اطالعات "دید کتاب  اگر وقت کر   .3

اما کتابهاي بـاال و  .  را نیز بخوانید و بخش هاي مهم را خالصه برداري کنید    " .1380نشر کتابدار،   : تهران

 را بخوانیـد و  غیر از کتاب خالصه مباحث که دایما باید در طی هفته و ماه کل آن      ( کتابهاي که قبال گفتم     

حتما کامل مطالعه نمایید و خالصه برداري کنید تا در یک ماه آخر از آن استفاده کنیـد و بـه            ) مرور کنید   

 از خالصه ها اسـتفاده  ،همراه کتاب خالصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد کتابداري و تست در ماه آخر    

 .کنید

  .تسلط به تستهاي مربوطه در یکی دو ماه آخر .4

  :یت کتابخانه و مراکز اطالع رسانی بخش مدیر

  . تکراري هستند100، 98، 97سواالت 

  .، سواالت آسان و متوسط هستند که با کمی مطالعه قابل پاسخگویی هستند105، 104، 103، 102سواالت 

  . درصد70= 

  :منابع هسته و اساسی براي بخش مدیریت کتابخانه 

آسـتان قـدس رضـوي، بنیـاد        :  مـشهد  -.نز؛ ترجمه فرشته ناصري   ادوارد اوا / فنون مدیریت براي کتابداران   . 1

  .١٣٧٧ پژوهشهاي اسالمی، 

  .پردازش/ خالصه مباحث کارشناسی ارشد کتابداري . 2

  .تستهاي مربوط به آن در طی سال و ماه آخر. 3
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  :بخش آمار و روش تحقیق در کتابداري

، 119،  118،  117،  116،  )وانـدنی   خ ( 115،  112،  110،  109،  108،  106: سواالت تکـراري و آسـان       

120.  

            یـادگیري مفـاهیم زیـر بـراي بخـش اول          . این طور که معلوم می شود از چند کتاب سوال آمده است           

  .ضروري است ) 116سواالت قبل از ( 

فرمول روتین خودش   = فاکتوریل  ( مفهوم و فرمول واریانس، مقیاسهاي اندازه گیري، به چند طریق           

، انحراف معیار، میانگین، )  که باحل چند تست می توان به نحوه پاسخ دادن به آن مسلط شد         را دارد 

یعنی سعی کنید در آمار مفاهیم پایه گفته شده را یاد بگیرید و سـایر               ( همبستگی و ضریب همبستگی     

مباحـث  سعی کنید حتما خالصه اي از       .  وارد جزئیات نشوید    زیاد مفاهیم پایه و در کتاب آقاي هویدا      

خواندنی و مفهومی را از کتاب مربوطه در آورید تا در ماه آخر فقط آن را مطالعه نماییـد و تـست         

   )بزنید

 چـون  اگر وقت ندارید.  به بعد ، جزء سواالتی است که در سالهاي گذشته نیز می آمده اسـت  116از سوال   

 تاکید کنید و درصدتان را      رروي همین بخش و قسمت هاي خواندنی آما       ضریب آمار کم است می توانید       

اما اگر وقت داریـد مـی توانیـد    ).  زیاد تاثیري ندارد  1چون ضریب   (  درصد برسانید    50به راحتی به حدود     

  . درصد برسانید تا با بخش هاي دیگر همسان باشد70آمار را  به راحتی به حدود 

  :منابع هسته و اساسی براي بخش آمار و روش تحقیق در کتابداري 

هاي عمـومی کـشور،    هیات امناي کتابخانه: تهران -].٢ ویرایش  [-.تالیف عباس حري  / ن نگارش علمی  آئی .1

  .دبیرخانه
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سازمان مطالعه و تدوین کتـب  :  تهران-.علیرضا هویدا/ آمار و روشهاي کمی در کتابداري و اطالع رسانی      .2

 .١٣٧٨ ، )سمت(علوم انسانی دانشگاهها 

، انتـشارات کتابخانـه اي رایانـه اي   :  تهـران -.یف محمدحـسین دیـانی  تـال / روشهاي تحقیق در کتابداري    .3

 86١٣. 

 .نشر پردازش/ خالصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد کتابداري  .4

 .تست و فقط مرور خالصه هاي شخصی در یکی دو ماه آخر .5

  

  

  

  

  :زبان عمومی و تخصصی 

  :منابع هسته و اساسی براي بخش زبان تخصصی

سـمت،  : تهران. اقبال تالیف ناهید بنی/ )2(و)١ (جرسانی  ن رشته کتابداري و اطالعانگلیسی براي دانشجویا   .1

1378. 

رسانی و داوطلبان کنکور کارشناسـی و         ویژه دانشجویان علوم کتابداري و اطالع     : متون تخصصی انگلیسی   .2

گردآورنـدگان علیرضـا رسـتمی گومـه، حـسین          )/ سراسري، دانشگاه آزاد، و پزشـکی     (کارشناسی ارشد   

 .١٣٨٢ چاپار، :  تهران-.مختاري معمار

نکـات عمـومی و    فایـل  نحوه مطالعه براي زبان تخصصی و ردینگ تخصصی ، و همچنین زبان عمومی در 

 . آمده استتخصصی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد کتابداري
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  :منابع هسته و اساسی براي بخش زبان عمومی

تهیـه کننـده حمیدرضـا      عمومی کلیـه رشـته هـا ،   مجموعه سوالهاي کارشناسی ارشد زبان انگلیسی .1

   . نشر پردازش /  خدایاري

و در صورت داشتن وقت ، تسلط بر معانی لغـات           ) Vocaboulary(فقط تسلط بر بخش معنی کلمات       

 8 تـا    7چون هر سال به طول معمول       . سایر فصول فقط وقت شما را می گیرد       . آورده شده در آخر کتاب    

ط به معنی کلمات می باشد که با تکـرار و تمـرین و تـست سـالهاي گذشـته و                     سوال زبان عمومی مربو   

سـواالت بخـش   .  سوال در این بخش جواب دهید5مطالعه بخش مربوطه کتاب باال می توانید حداقل به         

  . و حروف اضافه سواالتی هستند که به راحتی نمره منفی به ارمغان می آورندcloze passageقواعد و 

*** و* ید                  *  ق با ***    


