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کتابخانه و مرکز اطالع رسانی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

عنوان

مولف

نسخه

نمایه سازی تصاویر

نوروزی ،سوری،
هماوندی

1

آشنایی با مبانی مدیریت امنیت اطالعات در کتابخانه ها و استاندارد
ایزو

میال میک الکالمی

1

فرهنگ لغات مدیریت دانش انگلیسی به فارسی

کریم حنفی میری،
مریم مقدمی وایقان

1

ذخیره و بازیابی اطالعات

محمد حسن زاده

1

رسالت اجتماعی علم اطالعات و دانش شناسی در ارتقای رفتارهای
شهروندی

مرتضی کوکبی و
دیگران

1

مدل مرجع کتابخانه های ایفال مدل مفهومی اطالعات کتابشناختی

ریوا ،بوف ،ژومر

1

دانش و انتقال دانش

حمید محسنی

1

موفقیت صد درصد در سواد اطالعاتی

سولومون ،ویلسون،
تیلور

5

مدیریت دانش در کتابخانه ها و مراکز اطالعات مفاهیم ابزارها و
رویکردها

محمد ناظم ،باسکار
موکرجی

5

علم اطالعات و فلسفه

خراسان چی ،امینی

1

سامانه استاندارد ساز و خطایاب متون علمی فارسی

حسینی بهشتی

1

سیر تاریخی روزنامه در ایران از آغاز تا کنون

صدیقه احمدی فصیح

1

آشنایی با مراکزی آرشیوی در ایران

صدیقه احمدی فصیح

1

مراجع و پایگاه های اطالعاتی علوم پزشکی و علوم وابسته

ایرج مرادی

1

حفاظت و مرمت مواد آرشیوی

فائیزی سرخابی ،لب
ابی ،وکیلی طباطبایی

1

سواد رسانه ای و کتابخانه ها

فهیمیان ،کیان راد

1

عنوان

مولف

نسخه

واژه نامه سه زبانه علم اطالعات فارسی عربی انگلیسی

نوروزی ،طالعی

1

آینده پژوهی کتابخانه های عمومی ایران

رحمت اهلل فتاحی

1

منابع مرجع الکترونیک

غالمی ،خالقی ،مدنی

1

خدمات نوین کتابخانه های دانشگاهی ویرایش دوم

مریم صراف زاده

1

مدیریت کتابخانه های دانشگاهی اصول و روش ها

سوزان گینز

1

پایگاه داده برای کتابداران آشنایی با سیستم جامع کتابخانه و
مدیریت پایگاه داده

سلمانی ،امینی،
مهرآبادی

1

مبانی کتابخانه های دیجیتالی

حاجی زین العابدینی
،پور حافظی

1

برنامه ریزی و مدیریت راهبردی در کتابخانه ها

جوزف آر میتیوز

1

اخالق سیستم های چند عامله

هاله عسگری نیا

1

اشتراک دانش در سازمان ها آموزشی و پژوهشی

لیال نعمتی انارکی –
فاطمه نوشین فرد

1

دگرسنجه ها برای متخصصان اطالعات گذشته حال آینده

کیم هولمبرگ

1

کتاب های الکترونیکی :سازماندهی و مدیریت

ریچارد کپالن

1

تجاری سازی نتایج پژوهش الگوها سازوکار ها و راهبردها

نامداریان ،نعیمی
،صدیق ساجدی نژاد

1

خدمات اطالعاتی و کاربرد آن سنجش و آمار برای کتابخانه ها و
فراهم آورندگان اطالعات

موسسات استاندارد
ملی آمریکا

1

مفاهیم آموزش بزرگساالن و یادگیری مادام العمر به زبان ساده و
کاربردی

لیال رضایی ،علی
باقرزاده

1

روش تحقیق مقدماتی در علم اطالعات و دانش شناسی

مریم سالمی و دیگران

1

