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چکیده
ف اصم

ارن هت یق کشف .بسده

کارشناس در ارواش م باش در ارن ژه
خانه کداب ارواش ه ایست اندشارا
است با هتجه به رافده ای ژه

میاش کداب ای مندشو ش
گوداهری اعالا

ناشواش مخدمف صتر
 ،اد  638کداب مندشو ش

ه مباحث امتدش

در م طع

کداب اری ه اعاعرسان

اد عورق اتح فشود کدابشناس مم ارواش ،بانک اعالاه ن.اره ه

گوفده ه هتمیل ای اماری با اسدهاد اد نوح اف.ار اکسل صتر

گوفده

در دمینه کداب اری ه اعاع رسان  008 ،کداب به لنتاش منبع امتدش

م طع کارشناس متستب م شتد که  383کداب به درهس هخصص اجباری ه  30کداب به درهس هخصص اخدیاری اخدصاص
دارن ندارج نشاش م د

که اجباری را اخدیاری بتدش درهس در فواهان نشو هأثیو چن ان ن ارد درهس که اد فواهان نشو بیشدوی

بوختردار سدن  ،دارای هیواژ ه نتبت چاپ باالهوی سدن ه میاش هع اد هاح ای درس ه فواهان نشو .بسده نسبداً باالر در
م شتد
واژههای الیدی :لمتح کداب اری ه اعاعرسان  ،مدتش امتدش  ،گوار

متضتل  ،ناشواش ،مباحث امتدش .

استادیار دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول)hasanzadeh@modares.ac.ir
 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس zandian@modares.ac.ir .
اارشناس ارشد اتابداری و اطالعرسانیNavidi121@yahoo.com .
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ش اى است که ساالنه معاش فکوى میمیتنرا جرتاش را هرأمین

مقدمه
اد ان اب ای ااکدوهنیکر  ،ارهبراع ه اعالراه کره

ها ی

م کن ان رشه ا با کدراب درسر شرکل مر گیرود ،سرالا

س اد جنرا جرران دهح اغراد شر ن  ،اد د ره  3962خیر.

دانشها یاش با اش و م شتد ه سروماره راى لظریا انسران ه

شر ن ،

مادى صوف هریه اش م گودد ارمان کرودش اررن هاقعیرت اد

گوفدن ه اد د ه  3982اد بسدو ای سند خرتد کنر
نشو در خ مت اند را اعالرا

برتد ه برا اب.ار را ،را را ه

هظیهرره رسرران

را در

دسررداهرد ار

اعالررا

ه ررواکن

گتناگتش به رش سوماره اى مم م انجام

جرا

در نظراح امرتدش لراا اررواش

کدابرای درس دانشرها

ا به نتبه ختد در خر مت

.انن سارو کشتر ای هتسعه رافده بره رغرا هتسرعه فنراهری

نشو بتد ه و دسداهردی که داشت را مر رافرت در خر مت

.چنراش مرترد اسردهاد

جامعۀ انجاح م داد اعاعرسان

نشو قوار م داد در هاقع نشو سوچش.ه هتای اعالا

برتد ه

.ه کسان که به هظیهه اعاعرسان مشغت بتدن م دانسدن

ه کدابخانره رای درجیدراا

اعالا

دانشجتراش اسرت اد اررن ره کدراب درسر ن ر

ساخدار ه فعاایت ای رادد ر رادگیوی در کراس درس ارهرا
م ن.ار در هاقع ،کداب درس اب.اری است که م رساش اد اش

که اگو ارن سوچش.ه نباش  ،جوراش اعالاه ب درنا ختا

بوای بوانهیخدن دانشجتراش ه دادش حر اکثو اگرا

خشکی (اذرنا)3187 ،
هاقع

نشو کداب در ارواش با هتجه به امکانا

مر.ر در

ه ختد

ه درک ه

فرا دربار رک مسئمه را متضتع اسدهاد مر کننر مطااعرا

الدح را دارد،

مدع دی ،ا .یت جارها کدابرای درس را در فوارن ه ررس ه

مشوهط بو اش که در ان رشه سیاسدهذاری ه بونامه رر.ی نشو،

رادگیوی نشاش داد ان بوای مثا در امورکرا  83درصر دمراش

هاقعیت ا ،هتاش هتت  ،رش مناسب ه هغییوا
هتتال

دان امتداش ابد ار ه مدتسطه در کراس درس بره مطااعره ه

الدح ارجاد شتد
در دمینه نشو کداب در ارواش ه

بورس کداب درس اخدصاص دارد. ،چنین  92درص دماش

گوداهری مج.تله امار ا ،ارقاح ،داد ای کدابشناخد ه سارو

دان امتداش بروای انجراح دادش هکراایف درسر در منر .بره

داد ای موبتط به نشو ه مد.وک .ساخدن اش ا هتت نظام

مطااعه کدابرای درس اخدصاص م راب

انجاح ژه

ار

رهانه که در خ مت نشو باش اد گاح ای نخسدین مطااعه ه

اد دروباد در نظاح امتدش لاا کشتر اسدهاد شر

بونامهرر.ی م باش
در اش گوه اد نظاح ای امتدش لاا که متتر اصم ،
لم .است ،مع.تال بوای دانشها ا ده ن

 3به دانشجتراش بیامتدن که چهتنه اعالرا

مرترد نظرو

دانشها

اد  932لنررتاش کدرراب درس ر

را در اخدیار جامعۀ لم.ر کشرتر قروار داد اسرت

(اقاداد )3173 ،

ختد را به دست اهرن
 0به اناش هعمیا د ن که چهتنه اعالا

به دست ام

را

بورس

یشینه مطااعا

انجاح ش

نشو کداب ای درس دانشها

هعبیو ه ههسیو کنن
امتدشر در فوارنر داد ه سرد

لم .در سطتح دانشها ؛ مدرتش درسر  ،معمرا ه دانشرجت

 3173ژه
.ار

در دمینره سریو هترت

نشاش مر د ر کره هرا سرا

ج ی ای در ارن دمینه انجاح نش

بین اا.مم کدراب درسر

فناهری اعالا

سدن

ه ارهباعا

دانشرها

است اهاین

برا ده رهرکرود

) (ICTه شیت ای راررج راری.

رک اد مر.دورن مدتش درس بوای دانشرجتراش کدراب را

 3173در سررادماش مطااعرره ه هرر هرن کدررب لمررتح انسرران

هاقعیرت بر رر انهاشرده

ف اد ارن .ار  ،شناسار

م باشن کداب درسر دانشرها
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«س.ت» بواساس مصتبه شرترای ان راب فو نهر

هأسرریس ش ر ه هرراکنتش برری

قائمن :

اسرت در

.ین راسدا در  3161سادماش مطااعه ه هر هرن کدرب درسر
دانشها

اماد کودش دانشجت بوای دست رافدن به نتل اسد ا نسب

بنابوارن سه رکرن ل.ر

در ارواش نی. .انن سارو کشتر ای مشابه ،کدراب درسر

دانشها ا (س.ت) بوگ.ار ش
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ه بورس به کارگیوى رهشراى اعالاه ه ارهباع در حرتد

شیت ای ه ررس فعم انرا ندتانسده است اثوبخش الدح را بو

ه متانرع حرتد

دانشجتراش داشده

کداب درس  ،شناخدن ه ررشهراب مشرکا

ه هرن ه نشروکداب درسر ه را کار راى رفرع انررا ،ارجراد
در دمینه کداب درس ه دسدیاب

فضاى مطمتب بواى ژه

ه مذ ب

افکار ،رفدار ه انهی .ای درن

باش  ،ه ا.هح بادنهوی در متدتا ه رهشرای ه ررس کاماً
متستس است

به معیار ا ه هرژگیراى کداب درس مطمتب بتد ه متتر راى

( ،)3173در م ااهای با لنتاش ضوهر

میواتح

لم .ر

.ررار  ،جارهررا کدرراب درس ر در نظرراح امتدش ر

غن سادی کدابرای درس

دانشها

 ،سیو ه هطتور کداب درسر  ،جنبره را ه هرژگیرراى

ا لاابیت لمیراااساح ،به بورس

کداب درس  ،عواح ه هتای ساخدار ه متدتاى کداب درس ،
هروار

کدراب درسر  ،اردشریاب کدراب درسر ،

ه راالر

م رورت هریره ه هتدررع کدراب درسر  ،فنراهرى ارهباعرا
اعالا

هاجاا رن ( ،)3173با ارائه م ااهای در ارن .ار  ،به
اردشیاب

مدن  ،فعااید

ه رهششناخد

کدابرای انهمیس

«س.ت» بوای ا اف هرژ اد منظو رهرکود ای سهگانه
ختان ش ه عوح درس مرار

انهمیس «س.ت» بوای ا اف هرژ فاق رهرکود هاح  ،فاق
عوح درس رکپارچه ،فاق

ف مشخص (درک مطمب،

هتانار هوج.ان  ،بسط دان

مهرتم ) ،ه فاق رهش ه ررس

مکدتب ه معین است
کداب ( ،)3173در م ااه ای با لنتاش اردراب چرارد سا
(3182ر )3174کدب مترد اسدهاد امتدش دباش انهمیس
ل.تم در دانشها  :درسرار اد گذشده بوای حا ه ارن  ،به
بورس چرارد سااۀ (3182ر )3174کدابرار که در درس دباش
انهمیس
ش

ل.تم  ،در سطح دانشها اصهراش اد انرا اسدهاد

است وداخده ه اردراب

هتان.ن ی ا ه کاسد
ن

کداب درس

ای و بونامه امتدش

مؤثو ه دارای

م.ر ی( ،)3173در م ااهای با لنتاش بورس هضعیت کم
درهس معارف اسام با هتجه به ا اف هعیین ش

بوای

انرا اد در گا دانشجتراش دانشها شیواد در سا هتصیم
حاصل اد ژه

درهس معارف اسام

وداخده ه ندارج

بیانهو اش بتد که متدتای درهس معارف ه

ادب ا لاابیت ،دهراش ارن

دمینه نشو کدب دانشها
انجاح ش

لوب  ،اثار هاالى

وداخدهاست

.اش عتر که مطااعه یشینه ژه

ای انجاح ش

نشاش م د  ،بیشدو ژه

در
ای

در دمینه درهس ل.تم در دانشها ا بتد است ه

بورس کدب مندشو ش

در رشده ای هخصص چن اش مترد

هتجه قوار نهوفدهاست
اد انجار

که کداب اری ه اعاع رسان

ه کدابخانه ا ه

مواک .اعاعرسان  ،نراد ای اعاعرسان ه اعالاه
ه در خ مت کارام ی نراد ای امتدش

سدن

ه ژه ش

م

باشن  ،ستءل.ل انرا به هظارف نراد ای امتدش ه ژه ش
اسیب م رسان

بنابوارن اگو قص اصاح نراد ای امتدش

را داررا بار به اصاح نراد ای اعاع رسان بین رشیا رش
ه هتسعه مدتارش ه مد ارش ارن ا ،دمینه را بوای هت ق رش ه
هتسعه ل.تم فوا ا م سادد (اذرنا )3172 ،س به منظتر
اصاح ه رش نراد ای اعاع رسان بار به هامین ختراک
انرا رعن

کداب ا ه مجا

هخصص

کداب اری ه

اعاعرسان بپودادرا اد انجار که کداب ا ه مجا
مر.دورن منابع اعالاه

را در شناخت

مر .در اره ای اش م دان

73ر ،76به بورس

ارشاش در نثو ه نظا لوب

ر م ار چن مؤاههای ه را بود ر

م ار ختان اری وداخده در اراش اسدنداج ن.تد که کدابرای

لوب

ادب ،جارها ا لاابیت در هاررخ ادبیا

ه

کداب درس و جنبه اى ح تق ه کداب درس بتد

ادبیا

با میواث ادب

ارائه اعالا

و حتد هخصص

اره ه رهدام م

رک اد
سدن ه به

ودادن  ،متجبا

یشوفت

و رشده را فوا ا م سادن اد انجار که ارن کداب ا مبنار
بوای امتدش هاد هارداش به حوفه ه ارن مجا
ژه

مبنای

ای اه حوفهمن اش م باشن  ،غنای ارن منابع بالث

غنا ه یشوفت سورعهو حوفه ه رشده م شتد
اعاع رسان به لنتاش اره رش اقدصادی ه رفا اجد.ال
در جتامع ذروفده ش

است. ،چنین به لنتاش منبع مم که
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اردش خاص ه ن ش قاعع در یشوفت جتامع دارد متستب
م شتد بوای ارن که بدتاش اعالا

را در دسدوس .ه اقشار

اعاعرسان

اف.ار

مترد نیاد ،نیوهی انسان

اشاله اعالا

ضوهری است ه به منظتر هوبیت نیوهی انسان

شارسده
شارسده ه

ه بورس

امتدش کارشناس کداب اری ه اعاعرسان بپودادد

جامعۀ قوار داد ،کدابخانه ای سادماشرافده ه مواک .اسناد ه
م ارک ه مواک .اعاع رسان مجر .مترد نیاد است ه بوای

ارهباط بین ارن کداب ا با مباحث

ارن هت یق با کشف خا ای اندشاراه

در مباحث

امتدش مبنار فوا ا اهرد ها به مباحث که ک.دو اد درهو
مباحث وداخده ش

است ا .یت بیشدوی داد شتد ه هعادا
در مباحث مخدمف ارجاد شتد

بین کداب ای مندشو ش

کارام در دانشها ا ،منابع ه مدتش امتدش مناسب ه غن
مترد نیاد م باش
ژه

تعریف عملیاتی اج ای مسئله

حاضرو برا بورسر کدرب مندشرو شر

کداب اری ه اعاعرسان  ،سع در سنج

در دمینره

میر.اش ارهبراط اررن

منررابع بررا هاحر ای درسر متجررتد در م طررع کارشناسر ه

اتاب :منابع مندشو ش

ش.ار شابک به اش ا داد ش

اعاع رسان را دارد ها با ه ترت اندشارا

اعاع رسان بره هوبیرت نیروهی انسران شارسرده ه ه تررت ه
اصاح نراد ای اعاع رسان

وداخدره ه برا ه تررت نراد رای

اعاعرسان  ،امکاش رش ه هتسعه ل.تم را فوا ا سادد

است ه در کدابخانه مم در

رد کداب اری ه اعاعرسان رد بن ی ش ان

شناخت هتان.ن ی ا ه کاسد ای بونامه امرتدش کدابر اری ه
حتد کدابر اری ه

در دمینه کداب اری ه اعاع رسان که

مباحث آموزشی :کمیه هاح ای اخدیاری ه اجباری که به
منظتر اخذ گتا ینامه کارشناس

یتسده بار گذران

اتابداری و اطالع رسانی :رشدهای است دانشها
م طع کاردان  ،کارشناس  ،کارشناس

م شتد در ارن هت یق م طع کارشناس مترد هتجه بتد است

تعریف مسئله
رک اد مسائم که در مترد اندشار کداب ای کداب اری به

 3بیشدورن ه ک.دورن کداب ای مندشو ش

در بادار است به ارن صتر

متجتد

که در بعض اد مباحث کدب

مدع دی اندشار رافده ه در بوخ

مباحث درهو کداب ای

اندشار رافده بسیار ان ک سدن ه ا چنین مسئمه درهو ل ح
هطابق کداب ای مندشو ش

با مباحث امتدش م باش

دانشجتراش م باش  ،س به منظتر رسی ش به ح اکثو امتدش
مباحث امتدش

اش رشده ح اکثو .بسده

شتد ا چنین منابع غن هوی بوای مطااعا
فوا ا باش به لبار
.هاح با هغییوا

با هتجه به مسائم
هاش ش
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ه

ه ارهباط ارجاد
بیشدو دانشجتراش

درهو ،اندشار کداب ای هخصص بار

مباحث امتدش صتر

گیود

که در باال ذکو ش  ،در ارن هت یق

است به بورس کداب ای مندشو ش

مباحث

کداب اری ه

کداب اری در چه

سدن ؟

 0ارا بیشدو منابع مندشو ش

هتسط ناشورن دانشها

مندشو

ش ان ؟
 1رهن نشو ه گوار
سا

با هتجه به ارن که کداب رک اد مر.دورن منابع مطااعاه
ه برو هری در و رشده بار میاش کداب ای مندشو ش

که در چرار

ارش ه دکدوی ه ررس

پرسشهای اساسی

چشا م خترد ،ل ح هعاد در کداب ای مندشو ش

شتد

متضتل کدب مندشو ش

ای مخدمف به چه صتر

در ع

بتد است؟

 4ارا هع اد هاح ای درهس در فواهان نشو مؤثو است؟
 3ارا اجباری را اخدیاریبتدش هاح ا هأثیوی در فواهان نشو
در اش مباحث داشدهاست؟
 6ارا درهس که فواهان نشو بیشدوی دارن  ،اد هیواژ ه نتبت
چاپ باالهوی بوختردار سدن ؟
فرایههای پژوهش
 3میاش کداب ای مندشو ش

کداب اری ه اعاعرسان

مباحث امتدش اش در م طع کارشناس

.بسده هجتد دارد

ه
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 0اخدیاری را اجباری بتدش هاح ا در فواهان نشو در اش

امتدش

مباحث مؤثو است

مباحث ه کداب ای مندشوش

 1میاش هع اد هاح ای درهس ه فواهان نشو .بسده

ک متضتل

دست ام

است ه ارهباط بین ارن

داد ش

اد رهی ن.تدار ه امار ای به

مترد بورس قوار گوفده است

هجتد دارد
شیوه تج یه و تحلیل یافتههای پژوهش

روش پژوهش و جامعۀ مورد مطالعه
به رهش مطااعه سن ی انجاح گوفت ه .ه کدب

ارن ژه

مندشو در حتد کداب اری ه اعاعرسان ها اراش سا  3174با
اسدهاد اد فروست هریه ش

اد بانک ای اعالاه خانه کداب
را هشکیل م د

ارواش ه کدابشناس مم ارواش ،جامعۀ ژه

بوای هج.ره ه هتمیل رافده ا ،اعالا
اف.ار اکسل هرهد اعالا

گوداهری اعالا
اندشارا

گوداهری ش

ش ه بوای و ک اح اد وس

رافده ا مترد هج.ره ه هتمیل قوار گوفده ه در اراش ندارج ارائه
است به منظتر بورس

می.اش .بسده

میاش هع اد

هاح ا ه فواهان نشو اد فومت ضورب .بسده

اد عورق مواجعه ه ج.ع اهری ایست

ای

اساس ن.تدار ه ج ها هریه ش ه بو اساس اش ن.تدار ا،
ش

شیوهها و اب ار گردآوری اطالعات

در نوح

یوستش

اسدهاد ش

ناشواش هخصص  ،گوداهری فروست کداب ای

اندشار رافده در دمینه کداب اری اد خانه کداب ارواش ،جسدجت در

یافتههای پژوهش

ارندونت به منظتر رافدن هاد ای نشو ه جسدجت در اتح

بررسی روند نشر اتابداری و اطالعرسانی در ایران به

فشود کدابشناس

مم

کداب ای مندشو ش

ارواش به منظتر گوداهری فروست
گوفده است

ق ر .هو صتر

در جسدجت در اتح فشود کدابشناس
کداب ای مندشو ش

مم

در نظو گوفده نش

با جسدجت در بانک ای اعالاه مخدمف ،در مج.تع 638

ارواش ،ه.ام

در مباحث کداب اری ه اعاعرسان

مترد بورس قوار گوفدهان ه اد نظو هاررخ

یچ مت هدرد

است ه ه.ام کدب مندشو ش

 3174مترد بورس قوار گوفده است ه گوار
بو اساس رد ای مترد اسدهاد در کداب چکی
کداب اری ه اعاعرسان هعیین ش

ها سا

ای متضتل
اراشنامه ای

ه به و رک اد لناهرن

رک ک متضتل اخدصاص داد ش

است که معوف گوار

متضتل اش منبع م باش
اعاع رسان

ه هاح ای هخصص

اجباری ه

اخدیاری به ههکیک مترد بورس قوار گوفدهان ه ارهباط بین
ارن مباحث امتدش با کدب مندشو مترد بورس قوار گوفده است
ایست کداب ای مندشو ش
اعالا

ش

کداب در حتد کداب اری ه اعاعرسان گوداهری ش که ارن
کداب ا بواساس چکی

اراشنامه ای کداب اری ه اعاعرسان

متضتعبن ی ش ن
بو اساس کداب چکی

اراش نامه ای کداب اری ه اعاع رسان ،

 38حتد متضتل درو در نظو گوفده ش

است:

 3کداب اری ه اعاعرسان
 0حوفه کداب اری
 1کدابخانه ا ه مواک .منابع
 4اسدهاد اد کدابخانه ه مواجعاش

اد عوف درهو ایسد اد هاح ای کارشناس کداب اری ه
هریه ش

لحاظ امّی

در نوح اف.ار اکسل هرهد

ه به و رک اد کداب ا بو اساس مباحث

 3متاد ه منابع
 6سادماش کدابخانه
 7هکنتاتژی کدابخانه
 9خ ما

فن

 32ارهباط اعالاه
 33کندو کدابشناخد
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 30رکترد ای کدابشناخد
 31ذخیو ه بادراب اعالا
 34هکنتاتژی اعالا

به منظتر بورس رهن نشو کداب اری ه اعاع رسان در ارواش،
کامپیتهوی

ه ارهباعا

 33ختان ش

فروست کامم

اعاعرسان در ارواش هریه ش
کداب ا رک ک متضتل

 36رسانه ا
 38دان

اد کداب ای مندشو ش

اعالا

ه امتخدن

 37سارو

است به و رک اد لناهرن

داد ش

ه س اد هارد کودش

در نوح اف.ار اکسل ندارج درو حاصل ش

ن.رتدار درررو گرروار

کداب اری ه

است

متضررتل کدرراب ررای کدابر اری ه

اعرراعرسرران اندشررار رافدرره در ارررواش را نشرراش مرر د رر

نمودار  1بورس رهن نشو کداب اری ه اعاع رسان با هتجه به گوار

بواساس ن.تدار باال م هرتاش ندیجره گوفرت کره بیشردورن
کدا ب ای کداب اری ه اعاعرسان بره هوهیرب در سره حرتد
متضتل درو اندشار رافدهان :
فن

3

خ ما

0

کداب اری ه اعاعرسان

1

کدابخانه ا ه مواک .منابع

ای متضتل ه به اتاظ ک.و

رکترد ای کدابشناخد  ،هکنتاتژی کدابخانه ه حوفه کداب اری
بسیار ان ک م باش
بنابوارن بیشدورن کدب اندشرار رافدره در مباحرث خر ما
فن  ،کداب اری ه اعراعرسران ه کدابخانره را ه مواکر .منرابع
سدن ه ک.دورن کداب رای مندشرو در مباحرث رکترد رای
کدابشناخد  ،هکنتاتژی کدابخانه ه حوفه کداب اری م باشن

.اش عتر که ن.تدار نشاش م د  ،نتل ل ح هعاد در
اندشار کداب در حتد ای متضتل مخدمف کداب اری ه اعاع
رسان در

م شتد می.اش اندشار در بعض اد حتد ا باالست

ه به بعض اد حتد ا ک.دو وداخده ش است .اشعتر که در
ن.تدار در

17

م شتد ،اندشار کداب در دمینه ای متضتل

بررسی واعیت نشر اتابداری و اطالع رسانی در ایران به
لحاظ ناشران
بواساس اخورن امار ا ،ش.ار ناشواش در اررواش اد  4222ناشرو
ا فواهو رفدهاست (اذرنا )3172 ،اد ارن هع اد 308 ،ناشو
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کداب ای اره ه اساس کداب اری را مندشو ن.رتد -

ح اقل رک کداب در حتد کداب اری ه اعراع رسران مندشرو

عتر ل.

ن.تد ان ها به عتر کم ناشواش دهاد ه خصتصر کره بره

ان به شوح ذرل م باشن :
118

فراوان
ي

140
120
100
80

66
53
13

12

11

15

23

23

25

25

60

30

27

40
20

سازمان مدارك فرهنگي انقالب

هيات امناي كتابخانه هاي عمومي

دانشگاه فردوسي مشهد

دبيزش

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

كتابخانه رايانه اي

خانه كتاب

سمت

آستان قدس رضوي

چاپار

مركز اطالعات و مدارك علمي ايران

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران

كتابدار

0

ناشران

نمودار  .3بورس هضعیت نشو کداب اری ه اعاع رسان به اتاظ ناشواش

به عتر کم م هتاش گهت که بیشدورن کداب ای کداب اری
هتسط ناشواش دهاد با واکن گ بیشدو اندشار رافدهان ها سه
کداب ای کداب اری ه اعاعرسان

در ارواش به

ناشو اه

هوهیب کداب ار ،سادماش اسناد ه کدابخانه مم

ارواش ه موک.

اعالا

ه م ارک لم .ارواش سدن که بیشدورن کداب ای

کداب اری ه اعاعرسان

را مندشو ن.تد ان

دامنه اندشارا

کداب اری  334ناشو باقی.ان

بین  3ها  7کداب است که

مر.دورن اش ا بنیاد ژه

ای اسام  ،موک .خ ما

کدابخانه رارانهای دقت الدح در هرواسداری منابع مندشرو خرتد
نکود ان کداب رای مندشرو برا اشرکاال

نهارشر فواهانر

رهبهرهست
.اشعتر کره درر
ناشوان

مر شرتد ،ناشرورن دانشرها

سدن که به عرتر واکنر

جر.ء

حر اکثو  7کدراب مندشرو

ن.تد ان ه کار اندشاراه منسجا در دمینه متضتل مشخص
ن ارن
بورس رهنر نشرو کدابر اری ه اعراعرسران بره اتراظ

کداب اری ،دانشها شری چ.واش ا تاد ،دانشها هبور ،.سادماش

گوار

بونامه ه بتدجه (سابق) ،کدابخانه مجمس ،دانشها هرواش،

حتد کداب اری ه اعاع رسان بسیار ان ک ه واکن

دانشها شیواد م باشن

در حتد ای متضتل کدابخانه را ه مواکر .منرابع ،ختانر ش،

هعررر ادی اد ناشرررواش خصتصررر حرررتد کدابررر اری ه

خ ما

اعاع رسان در چن سا اخیو با یشوفت چش.هیوی رهبروه
بتد ان اد ج.مه ارن ناشواش؛ کداب ار ،چا ار ،کدابخانه رارانهای
ه دبی.ش م باشن

که به عتر دن

ه ترا نیاد مخاعباش خرتد

را دنبررا کررود ه کدرراب ررای اردشرر.ن ی را چرراپ ه مندشررو
ن.تد ان اابده الدح به هتضیح است که ناشوان مانن اندشارا

متضتل ع سرا

رای  ،3169 -3119کدراب رای
ه بیشردو

فن  ،کداب اری ه اعاعرسان مندشو ش ان

در چن سا گذشده ،هتت نسبداً چش.هیوی را در دمینه
نشو کداب به عتر الا ه کداب ای کداب اری ه اعاعرسان
شا

بتد ارا ارن هتت را با شاخص ای موبتط به اف.ار

لناهرن کداب ا ،سرتات در گوفدن وهانه نشو ،سرتات در
ص هر مجتد اندشار کداب ،اف.ار

رارانه ای نشو ،رفدار
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ماراهو ه متدبانههو م اما

با ناشواش ه نظارو ارن ا را به

هضتح م هتاش در (اذرنا)3172 ،

ذخیو ه بادراب اعالا

اد سا  3181به بع رش چش.هیوی در اندشار کداب ای
خ ما

 3166به بع به عتر واکن

فن ه کداب اری ه اعاعرسان در

م شتد اد سا

شا

اندشار کداب ار در دمینه

کامپیتهوی بتد ارا که اابده اد سا

 3183به بع اندشار انرا به صتر

منسجاهوی صتر

گوفده

است

نمودار  .9بورس رهن نشو کداب اری ه اعاع رسان به ع سا

ای مخدمف

با هتجه به ن.تدار  ،1اهج اندشرار کدراب رای کدابر اری ه

سا  3148در دانشها هبور .با .کاری وهفستر مانهراال

اعاعرسان در سا  3173م باش کره بیشردورن کدراب رای

کداب ار ن ی ارجاد ش دانشها شیواد اد سا  3163با .ت

در ارررن سررا موبررتط برره حررتد کدابرر اری ه

تشنا ابوام بونامه کارشناس را به فعاایدرای خرتد افر.هد

اعرراعرسرران ه رسررانه ررا مر باشر اد سررا 3174 – 3172

س اد اش به ه ررج دانشها رای درهوی چتش دانشها هرواش،

مندشررو شرر

بیشدورن کداب در دمینه خ ما

فن مندشو ش ان

مشر  ،شری چ.واش ا تاد ،اصهراش ،اا .وا ،لامره عباعبرار ،
شا  ،ر.د ،بیوجن  ،هوبیت معما هرواش ،خمیج فارس ،یاح نرتر

روند نشر اتابهای اتابداری و اطالعرسانی در ارتباط

ه اعررراعرسررران ن.تدنر ر دهر کارشناسر ر کدابر ر اری ه

با واحدهای درسی و مباحث آموزشی
اهاین دهر ای امتدش کتهرا مر

ه دانشها اداد اسام  ،اق اح به ارجاد دهر ایسانس کدابر اری

کدابر اری در سرا

اعاع رسان در مج.تع  318هاح است که درهس هخصص

 3136به .ت مر ی بیان در دانشسوای لاا هررواش بوگر.ار

اش شامل  63هاح هخصص اجبراری ه  36هاحر هخصصر

ش ها هاسیس دهر کارشناس در ارواش بوای اهاین بار در

اخدیاری م باش

42
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80

فراواني

70
60

ف

و ني درس

50

عد د و حد

40
30
20
10
0

دروس تخصصي اجباري

نمودار  0بورس فواهان کدب مندشو ش

هخصص اجباری
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فراواني

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

ف و ني ن

آشنايي با كتب خطي و كمياب

شيوه هاي مطالعه

مقدمات آرشيو

آشنايي با صنعيت چاپ و نشر

حفاظت و نگهداري مواد كتابخانه

مرجع شناسي اسالمي

خدمات ويژه خارج از كتابخانه

خدمات عمومي

عد د و حد

دروس تخصصي اختياري

نمودار  .6بورس فواهان کدب مندشو ش

.اشگتنه که در ج اه  3ه  0مشا
کداب مندشرو شر

م شرتد ،اد 638

هخصص اخدیاری

همبستگی تعداد واحدها و فراوانی نشر

در دمینره کدابر اری ه اعراعرسران 008

بورس می.اش .بسده میاش هع اد هاح ا ه فواهان نشو

( )%14/3اد کداب ا به لنتاش منابع امتدش کداب اری ه اعاع

یوستش ه با اسدهاد اد

رسان در م طع کارشناس متستب م شتن که اد ارن هع اد

اد رهش متاسبه ضورب .بسده

گوفده است به عتر کم 63

داد ای ج اه  3ه  0صتر

 )%88/8( 383کداب موبتط به درهس هخصص اجباری با 63

هاح هخصص

هاحرر ه  )%00/9( 30کدرراب موبررتط برره درهس هخصصرر

لنتاش رک مدغیو ک.و در نظو گوفده ش

اخدیاری با  36هاح م شتن

ش

با هتجه به ج ه ا ه ن.تدار ای فتق ،بیشدورن کدب
مندشو ش

در دمینه درهس هخصص اجباری به درهس درو

اخدصاص رافدهان :
3

سرررادمان

در مج.رررتع  30هاحر ر  33 ،کدررراب

نی .به لنتاش مدغیو ک.و درهو در نظو گوفده ش

است

()39×3060( - )63×008
√0434×3390
س اد انجاح متاسبا
.بسده

موجررع شناسرر در مج.ررتع  9هاحرر  06 ،کدرراب

()%34/7
1

ه  008کداب مندشو

r =2/76

()%13/4
0

اجباری ه  36هاح هخصص

اخدیاری به

.بسده

ه قوار دادش در فومت ضورب

یوستش r = 2876 ،بهدست ام
بسیار باالر

م باش

هاح ا ،فواهان نشو نی .اف.ار
کدابخانه ه کداب اری با  1هاح  03 ،کداب ()%34/0

ک.دورن کدب مندشو ش

نی .در دمینه گ.ارشنترس ،

که ضورب

بنابوارن ،با اف.ار

هع اد

رافده است به لبار

درهو،

درهس که اد هع اد هاح بیشدوی بوختردارن اد فواهان نشو
باالر نی .بوختردار بتد ان

بانک ای اعالاه ه ادار کدابخانه م باش که به هوهیب 1 ،0

تأثیر اجباری یا اختیاری بودن دروس بر فراوانی نشر

ه  1هاح دارن که در مج.تع  30کداب ( )%6/73را به ختد

ندیجه درهوی که اد ن.تدار ا به دست م ار ارن است که

در دمینه

اجباری را اخدیاری بتدش درهس هأثیو چن ان در فواهان نشرو

38

ن ارد دروا درهس چتش گ.ارش نترس  ،اشنار با بانک رای

با صنعت چاپ ه نشو

اعالاه ه ادار کدابخانه اجباری سدن ها بسیار کا به انرا

اخدصاص داد ان

اد مج.تع  30کداب مندشو ش

درهس هخصص

اخدیاری ،بیشدورن کداب مندشو ش

کداب ( )% 10/6در متضتع اشنار

به .ت لب ااتسین اذرنا بتد ه ک.دورن کداب مندشو ش
در دمینه خ ما

40

ل.تم  3کداب ( )%3/90م باش

وداخده ش

است ها درهس چتش اشنار با صنعت چراپ

ه نشو ،حهاظت ه نهر اری متاد کدابخانه ه م ما

ارشیت ،با
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هتجه به ارن که اخدیاری سدن فواهان نشرو بیشردوی دارنر
.چنین با هتجه به ارن که درهس اخدیراری  36هاحر را بره

.اشگتنه که ندارج نشاش م
خاء اندشاراه

 ،بسیاری اد درهس دارای

سدن درهس چتش گ.ارش نترس  ،اشنار

خررتد اخدصرراص داد انرر  ،اد فواهانرر نشررو مناسررب نیرر.

با بانک ای اعالاه  ،ادار کدابخانه ه ساخد.اش ه هجری.ا

بوختردارن :

درهس بسیار مرا ه اساس متستب م شتن ه الدح است به

383 = 63
36

اش ا بیشدو وداخده شتد ه را درهس چتش خ ما

x

خ ما

X= 43/9
ل د به دست ام

هرژ خارج اد کدابخانه ه موجعشناس اسام با ارن

که اخدیاری سدن درهس مر.
اد فومت باال نشاش م د  ،با هتجه به

ارن که درهس هخصص

ل.تم ،

به ش.ار م ارن که بار

کدب بیشدوی را به ختد اخدصاص د ن

اخدیاری  36هاح دارن  ،اگو 46

کداب را به ختد اخدصاص د ن هناسب بوقوار م

شتد ه

تاثیر فراوانی نشر بر تیراژ اتاب

.اش عتر که مشا

ش  ،درهس اخدیاری  30کداب را به

در ارن قس.ت هع ادی اد درهس که دارای فواهان نشو

ختد اخدصاص داد ان

بنابوارن با هتجه به رافده ای فتق،

ه بیشدورن هیواژ ه نتبت

اجباری را اخدیاری بتدش درهس هاثیوی در فواهان نشو ن ارد

بیشدو را ک.دوی بتدن اندخاب ش
چاپ اش ا نی .اسدخواج ش

ه در ج ه درو نشاش داد ش

است

چتش

بو فواهان نشو اد هیواژ ه نتبت چاپ باالهوی نی .بوختردار

.اشگتنه که ج ه باال نشاش م

کدابخانه ه کداب اری ،فروسدنترس  ،مج.تلهسادی ه موجع

نشو ه هیواژ

شناس

که دارای فواهان

د  ،درهس

نشو بیشدوی بتدن  ،دارای هیواژ

باالهو ه نتبت چاپ بیشدوی سدن ه درهس مانن گ.ارش
نترس  ،بانک ای اعالاه

ه م ما

ارشیت که دارای

فواهان نشو ک.دوی بتدن  ،هیواژ ک.دو ه نتبت چاپ ک.دوی را
به ختد اخدصاص داد ان
س م هتاش ندیجه گوفت ،درهس
کداب اری ،سادمان

چتش کدابخانه ه

متاد ،موجعشناس ه مج.تلهسادی اد

ج.مه درهس بسیار مر.

سدن که بنابو ه اضای بادار ،لاه

سدن ه .ین ه اضای باال لامم بوای اف.ار
م باش
جمعبندی یافتهها
 اد  368کدرراب مندشررو شرراعاعرسان  ،بیشدورن کدب مندشو ش
خ ما

در دمینرره کدابرر اری ه
در سه حتد متضتل

فن  ،کداب اری ه اعاعرسان ه کدابخانره را ه مواکر.

منررابع سرردن ه ک.دررورن کدررب مندشررو ش ر

در دمینرره ررای
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متضتل رکترد ای کدابشناخد  ،سرادماش کدابخانره ه حوفره

که اد هع اد هاح بیشدوی بوختردارن اد فواهان نشو باالر

کداب اری م باش (ن.تدار )3

نی .بوختردار بتد ان
 -درهس که اد فواهان نشو بیشدوی بوختردار سدن ،

 -بیشرردورن کدابرررای کدابر اری ه اعرراعرسرران هتسررط

دارای هیواژ ه نتبت چاپ بیشدوی نی .سدن

ناشورن دهاد با واکن گ بیشدو اندشار رافدهاست
 -بیشرردورن کدابرررای کدابر اری ه اعرراعرسرران هتسررط

کدابخانه ه کداب اری ،فروسدنترس  ،مج.تلهسادی ه

ه

نشو بیشدوی بتدن  ،دارای

کداب ار ،سادماش اسناد ه کدابخانه مم ارواش ه موک .اعالا
م ارک لم .ارواش مندشو ش

است (ن.تدار )0

ناشورن دانشها

مندشو ش

رش چش.هیوی در اندشار

کداب ای کداب اری ه اعراع رسران
سا  3173در

سردیا کره اهج اش در

م شتد (ن.تدار )1

 -اد  638کداب مندشو ش

در دمینه کداب اری ه اعاع

رسان  008 8کداب به لنتاش منبع امتدش م طع کارشناس
متستب م شتن که  383کداب به درهس هخصص اجباری
ه  30کداب به درهس هخصص

اخدیاری اخدصاص دارن

(ج ه )0 ،3
 بیشدورن کدب مندشو شسادمان

در مباحث درهس اجباری؛

متاد 8موجعشناس ه کدابخانه ه کداب اری بتد ه

ک.دورن کدب مندشو ش

در دمینه درهس گ.ارشنترس ،

بانک ای اعالاه ه ادار کدابخانه م باش ( ن.تدار )4
بیشدورن کدب مندشو ش

در دمینه درهس هخصص

اخدیاری موبتط به درس اشنار با صنعت چاپ ه نشو بتد ه
ک.دورن کدب مندشو ش

در دمینه درس خ ما

ل.تم

م باش (ن.تدار )3
-

اجباری را اخدیاری بتدش درهس در فواهان نشو هاثیو

چن ان ن ارد
-

میاش هع اد هاح ای درهس ه فواهان

.بسده بسیار باالر در

موجعشناس

ه م ما

گ.ارشنترس  ،بانک ای اعالاه

مانن

ارشیت که

دارای فواهان نشو ک.دوی بتدن  ،هیواژ ک.دو ه نتبت چاپ

است (ن.تدار )0

 -اد سا  3181به بع شا

که دارای فواهان

هیواژ باالهو ه نتبت چاپ بیشدوی سدن ه درهس

 -ک.دورن کداب ای کدابر اری ه اعراع رسران هتسرط

-

درهس چتش

نشو

م شتد ضورب .بسده میاش

ک.دوی را به ختد اخدصاص داد ان (ج ه )1
 بین مباحث امتدش کداب اری ه اعاع رسان درم طع کارشناس ه کدب مندشو ش در ارواش. ،بسده نسبداً
در

باالر

اد درهس هخصص

م شتد که اابده در بوخ

م شتد که بار به

اخدیاری ه اجباری خا ای اندشاراه در
اش ا بیشدو وداخده شتد
بحث و نتیجهگیری

.اشعتر که یشدو ذکو ش  ،در و حتد کداب ا رک
رارجهورن اب.ار ای اشاله اعالا
کشتر م باش

هخصص

اد

ه اره و

بنابوارن بورس سیو ه رهن اندشار ارن منابع

در و رشدهای م هتان مهی باش با بورس ارن رهن ه
هتتال نشو ،م هتاش به اردراب منابع هخصص و رشده
وداخت ه با بورس

گوار

ای متضتل

گوفت که به ک اح حتد متضتل بی

م هتاش ندیجه

اد ح

وداخده ش

است ه در ک اح حتد ای متضتل خاء ار در

م شتد

.اشعتر که اد داد ای اماری ندیجهگیوی ش  ،در حتد
اندشارا

کداب اری ه اعاعرسان

ارواش ،بیشدورن کداب ا

هتسط اندشارا

کداب ار ،سادماش اسناد ه کدابخانه مم ارواش ه

موک .اعالا

ه م ارک لم .ارواش منشو ش است ه بیشدو

به گوار

ای متضتل

خ ما

منابع ه کداب اری ه اعاعرسان

فن  ،کدابخانه ا ه مواک.
وداخده ش

است

هع اد هاح ا ه فواهان نشو  2/76به دست ام که ضورب

با هتجه به ارنکه هکنتاتژی ای نترنِ بسیاری به حتد

هع اد

است ه یتن ن.درک بین

.بسده بسیار باالر م باش به عتری که با اف.ار
هاح ا ،فواهان نشو نی .اف.ار
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رافده است بنابوارن درهس

کداب اری ه اعاع رسان هارد ش

کداب اری ه اعاعرسان ه لمتح ارهباعا

ه رارانه ارجاد ش
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است؛ بردو است کداب ای بیشدوی در دمینه ای هکنتاتژی
اعالا

کامپیتهوی ه

ه ارهباعا  ،ذخیو ه بادراب اعالا

مباحث نترن کداب اری هاایف ه را هوج.ه شتد ها

در

مج.تع م هتاش گهت بین مباحث امتدش کداب اری ه اعاع
در م طع کارشناس

رسان

.بسده نسبداً باالر در

در ارواش،

ه کدب مندشو ش
م شتد

هاجاا رن ،ضیاء (" )3173اردشیاب
کدابرای انهمیس

رهششناخد

درو م هتان در

 ،یشنرادا

حتد نشو کدابرای رشده لمتح کداب اری ه اعاعرسان مهی

هرژ اد منظو رهرکود ای سهگانه ختان ش ه عوح درس
مرار

ر م ار چن مؤاههای ه را بود ر م ار ختان اری"

 -اف.ار

ه گوه ای

امتدش دانشها ا در اندشار منابع امتدش کداب اری ه اعاع
رسان
 -انجاح ژه

کداب اری ه اعاع رسان " هرواش :کدابخانه مم ج.رتری
( )3173کدابخانه مم ارواش " اردراب چرارد

کداب  ،سعی

 سیاسدهذاری ه بونامه رر.ی ای کاش در دمینه نشومشارکت ناشورن دانشها

ص رق بر.ادی ،مان انا (" )3189چکی

سا (3182ر )3174اتح فشود کدابشناس مم ارواش""
کدب مترد اسدهاد امتدش دباش انهمیس
دانشها  :درسرار

.هام

le/t46.asp

ه

با هغییوا

نیاد ای رشده کداب اری ه اعاع رسان
هتجه بیشدو اندشاراه

( " )3173بورس

م.ر ی ،مت.

هضعیت کم

معارف اسام با هتجه به ا اف هعیین ش

به مباحث

قابل

www.samt.ac.ir/asp/hamayesh/ketabdarsi/magha

.کاری ه .هام ناشواش دهاد ه خصتص
ناشواش خصتص

ل.تم

اد گذشده بوای حا ه ارن

در

دسدوس در:

ار در دمینه نشو منابع هخصص
ه دهاد

نامه اراش نامه ای

اسام ارواش

باش

-

«س.ت» بوای ا اف

www.samt.ac.ir/asp/hamayesh/ketabdarsi/maghal
e/t46.asp

با هتجه به رافده ای ژه

-

مدن  ،فعااید  ،ه

قابل دسدوس در:

پیشنهادها

-

www.samt.ac.ir/asp/hamayesh/ketabdarsi/maghal
e/t46.asp

که اندشارا

در

انرا ک.دو بتد است

درهس

بوای انرا اد

در گا دانشجتراش دانشها شیواد در سا هتصیم 73ر
 " 76قابل دسدوس در:
www.samt.ac.ir/asp/hamayesh/ketabdarsi/magha
le/t46.asp

منابع

م.رنان  ،لم (" )3172کدابخانه ه کداب اری" هرواش :س.ت

اذرنا ،لب ااتسین " )3187( .ش.های اد اندشار کداب در

میواتح  ،لم (" )3173ضوهر

ارواش" .هرواش :کداب ار

درس

اذرنا ،لب ااتسین ( " )3187ش.های اد کداب ،کدابخانه ه

با میواث ادب

ا لاابیت

لمیراااساح" قابل دسدوس در:
www.samt.ac.ir/asp/hamayesh/ketabdarsi/ma

نشو کداب" هرواش :کداب ار
اذرنا ،لب ااتسین (" )3172چتش ه چوار

ghale/t46.asp

در باب

سیاست ای نشو کداب" هرواش :کداب ار

اقاداد  ،متوح (" )3173عواح

ادبیا

لوب

غن سادی کداب ای

مدن کداب درس

دانشها  :بار ا ه نبار ا" با .کاری رضا نترهدداد

سارت اندشارا

کداب ارwww.ketabdar.org:

سارت اندشارا

چا ارwww.chapar.com:

www.samt.ac.ir/asp/hamayesh/ketabdarsi/magh
ale/t46.asp

www.samt.ac.ir

قابل دسدوس در:
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