
  رسانی کتابداري و اطالعکارشناسی هاي درسی   برنامهبررسی

  1محسن نوکاریزي

  چکیده
رسانی در پیش و پس  هاي درسی دورة کارشناسی کتابداري و اطالع هدف مقالۀ حاضر، مقایسۀ برنامه

ــت ــه. از انقــالب اس ــشگاه  از برنام ــده در دان ــۀ اجراش ــالب دو برنام ــیش از انق ــاي پ ــران و  ه هــاي ته
 1375 و 1369هـاي   هاي مـصوب سـال      هاي پس از انقالب سرفصل      ، و از برنامه   )آبادگان سابق آذر(تبریز

هـاي   ابتدا دو برنامۀ پیش از انقالب با یکدیگر،و سپس هردو برنامه با برنامـه             . اند  مورد بررسی قرار گرفته   
ـ  هـاي جدیـد، مقایـسه شـده     گرفته در برنامه مصوب، از نظر تنوع موضوعی و تغییرات شکل      مقایـسۀ  . دان

تنـوع  . دهـد  درصد اشتراك در محتـوا را نـشان مـی     67/66موضوعات درسی دو برنامۀ پیش از انقالب        
هاي پیش از انقالب،  ها با برنامه هاي آن تر شده و تفاوت هاي مصوب پس از انقالب کم موضوعی در برنامه

هاي مصوب  تنها در برنامه   نه .ها و تعداد واحدها، بویژه تعداد واحدهاي عملی است          تر در نام درس     بیش
هاي جدید به برنامـه اضـافه نـشده، بلکـه      رسانی و فناوري پس از انقالب درس جدیدي در زمینه اطالع     

همین امر در مـورد  . از برنامۀ پیش از انقالب دانشگاه تهران نیز حذف شده است» علوم اطالعات «درس  
 تا حدود 1380نشگاه فردوسی مشهد در سال برنامۀ پیشنهادي دا. صادق است» روش تحقیق«حذف درس 

  .سازد هاي اطالعات و ارتباطات آشنا می هاي اطالعاتی جدید و فناوري زیادي فراگیران را با محیط

رسـانی،   هاي آموزشی کتابـداري و اطـالع   هاي درسی گروه    آموزش کتابداري، برنامه  : ها  کلیدواژه
  ایران

  مقدمه
هـا را   کتابخانـه  دیـد اطالعـات و ارتباطـات، دنیـا و رونـد و نـوع کـار       هـاي ج  هاي اخیر در فنـاوري     پیشرفت

هـا نیـز از آن تحـول اثـر      و کتابخانهها و نهادها اثر گذاشته  این امر بر کارکرد درونی همۀ سازمان    . است  متحول ساخته 
طـور    همواره بـه رسانی گوید، رشتۀ کتابداري واطالع  می(Buckland, 2000)» باکلند«طور که  همان. اند  پذیرفته

تحول در شالودة فناوري به این معنـا اسـت   . است، چون عمدتاً با اسناد سروکارداریم تنگاتنگی به فناوري متکی 
اکنون دامنۀ . کنیم توانیم و باید نواندیشی کنیم و تمام کارهایمان را دوباره طراحی که با تحول فناوري، ما نیز می

این . اند پذیرسازي اطالعات تبدیل شده ها به مراکز دسترس فراتر رفته و آنها از مرزهاي سنتی  خدمات کتابخانه
رسانان است تا آنـان بتواننـد در آینـده و در       هاي الزم براي کتابداران و اطالع       تغییرات مستلزم تغییر در آموزش    

رنامـۀ درسـی   طراحـی ب محیط جدید به خوبی ایفاي نقش کنند و به نیازهاي بازار کار پاسخ مثبت دهنـد، چـون    
درواقـع، بـازار کـار    . مندان است هاي حرفه همواره در ارتباط با نیازهاي بازار کار و تصور کارفرمایان از مهارت    

  .باشد کنندة نوع آموزش الزم براي افراد در جامعه می تعیین
پیـدایش   از ابتـداي  رسـانی  کتابداري و اطـالع  هاي درسی کارشناسی  هدف این مقاله بررسی تغییرات برنامه     

                                                
 استاد بازنشسته دانشگاه فردوسي مشهد به خاطر راهنمايي  نگارنده مراتب تشكر و قدرداني خود را از جناب آقاي دكتر محمدحسين دياني،     .۱

  .دارد اين مقاله اعالم مي



طور که ذکر شد تحـوالت   در این مدت همان.  ساله دارد37اي    آموزش کتابداري در ایران سابقه    . تاکنون است 
خـواهیم ببینـیم در ایـن مـدت چـه       می. بسیار زیادي در محیط اطالعاتی دنیا، و از جمله در ایران رخ داده است       

براي .  چه پس از انقالب اسالمی ایجاد شده استهاي درسی این رشته، چه پیش و تغییرات و تحوالتی در برنامه
هاي پیش از انقـالب   گیري، و سپس برنامه هاي درسی این رشته در منابع پی این منظور ابتدا لزوم تحول در برنامه 

  .و پس از آن بررسی خواهند شد و در انتها به تحلیل آن خواهیم پرداخت

  هاي درسی لزوم تحول در برنامه
ها در چند مقاله و گزارش  الب پراکندة زیادي به زبان فارسی وجود دارد، اما عصارة آندر این زمینه مط   
  .شود، ارائه شده است ها پرداخته می تحقیق که در زیر به آن
  منابع داخلی

در نقدي بر برنامـۀ دوره کـاردانی کتابـداري مـشکالت اجرایـی نحـوة تنظـیم برنامـه را          ) 1362(» دیانی«
هـا مطـابق بـا ترتیـب منطقـی مطالـب        اعمال ترتیب ارائـۀ درس ) 1:  سه نکته تأکید داردوي بر. کند مشخص می 

مـورد دوم  . کننـد  هـا کفایـت نمـی    منابع اعالم شده بـراي درس ) 3ها همپوشانی دارند؛    سرفصل درس ) 2نیست؛  
عرفـی شـده   شـود کـه اسـتفاده از منـابع م     هـا اعـالم مـی       کند و در اصالح سرفصل      ریزان را جلب می     توجه برنامه 

  .ها با هم ادغام شوند کند برخی درس نویسنده پیشنهاد می. اختیاري است
بـا  » هاي درسی رشته کتابداري در سـطح کارشناسـی   ارزیابی برنامه«اي با عنوان   در مقاله ) 1372(» دیانی«

قـدار زیـر   هاي آموزش کتابداري چـه م  کمیت و کیفیت نیروهاي انسانی گروه)1: دهد که ارائۀ شواهد نشان می 
التـدریس   هـا زیـاد اسـت و حـق     تعداد ساعات کـارورزي   ) 2اندازي برنامۀ آموزشی است؛       حداقل الزم براي راه   

هـاي   بـسیاري از گـروه  ) 3هـا نـدارد؛    گـرفتن آن  اي براي جـدي  شود و مدرس انگیزه ها پرداخت نمی  مناسب آن 
 درس دورة کارشناسـی فاقـد      19درس از   پـنج   ) 4آموزشی، کتابخانه و آزمایشگاه مناسـب کتابـداري ندارنـد؛           

محتواي دروس گرایش ) 6هاي گرایش فاقد ارتباط و نظم درونی هستند؛           درس) 5کتاب درسی مناسب است؛     
هـا   هاي دانشجویان و امکانات آموزشـی همخـوانی نـدارد و بـراي بـسیاري از ایـن درس           با هدف برنامه، توانایی   

  .مدرس مناسب وجود ندارد
هـاي کـارورزي،    اند، پیـشنهادهایی بـراي کاسـتن از درس    هایی که در موارد باال ارائه شده      بنابر استدالل 

، ادغـام درس  »هـاي اطالعـاتی   پایگـاه «، افزایش درس »نویسی گزارش«با  » روش تحقیق «جایگزین کردن درس    
  .اند ه شدهارائ... و» رسانی مبانی و تاریخچه اطالع«در درس » مقدمات کتابداري«و » تاریخچه کتابخانه«

 دیگري تأثیر فناوري اطالعات را بر محتواي رشـته، دلیـل اصـلی لـزوم تحـول            در مقالۀ ) 1379(» دیانی«
  :کند شمارد و ضرورت این تغییر را بیشتر ناشی از دو ویژگی ذکر می برمی

  تغییر در ابزارها و نیاز به هماهنگی با ابزارهاي جدید؛. 1
 .اده از ابزارهاهاي استف تشدید نیاز به مهارت. 2

  وجودآورده اسـت،  وي همچنین با توجه به تحوالتی که فناوري اطالعات در انجام عملیات کتابداري به    
ورزد و سـیاهه دروس پیـشنهادي    هاي نظري دروس و کاستن از حجم عملیات دستی تأکید مـی       برتوجه به جنبه  
  .کند خود را ارائه می

پردازد و این تحوالت را ناشی     د آمده در محیط اطالعاتی می     وجو  به بررسی تحوالت به   ) 1379(»فتاحی«
وي سپس الگویی نظري . داند آوري، ذخیره و سازماندهی و دسترسی به اطالعات می از تحول در تولید و فراهم   



کند که بر تفکر خـالق و تحلیلـی در آمـوزش دروس ایـن      رسانی ارائه می براي نوع آموزش کتابداري و اطالع  
اي حرفـۀ کتابـداري و    رشـته  اي و میـان  کند که با توجه بـه بـستر چندرشـته           گیري می     او نتیجه .  است رشته مبتنی 

همچنین با توجه . دنبال داشته باشد  باید تحول در این رشته را به هاي دیگر، رسانی، هرگونه تحول در رشته   اطالع
  .داند این رشته را ضروري میهاي آموزشی  هاي نوین، بازنگري مداوم در برنامه به تحوالت فناوري

در پژوهشی به بررسی نظرات اعضاي هیئت علمی و دانـشجویان مقطـع   ) 1380(» پور حمدي«و  » جوکار«
 دربـارة برنامـه درســی آن دوره    رسـانی دانـشگاه شـیراز    کارشناسـی ارشـد و دکتـري رشـته کتابـداري و اطــالع     

هـاي   هاي درسی این مقطع را در مقایسه با برنامـه    برنامهدهندگان،  درصد از پاسخ34یابند که    پردازند و درمی    می
هاي ایـن    درصد پاسخگویان اعتقاد داشتند برنامه52اند و بیش از  کرده  ضعیف ارزیابی   درسی کشورهاي مشابه،  

آنـان پیـشنهادهایی بـراي حـذف، اضـافه و ادغـام       . هاي روز هماهنگی دارند    درصد با فناوري   25دوره کمتر از    
هاي درسی، کم و بیش مشابه با آنچه  در این پژوهش نیز بر لزوم تحول در برنامه. دهند ن دوره ارائه میدروس ای

  .شده است آمده بود، تأکید ) 1379(» دیانی«که در مقالۀ 
  منابع خارجی

یافته تایلند و پرتوریا در آفریقاي جنوبی و دو کـشور        در بررسی منابع خارجی به دو کشور کمتر توسعه        
 و براي پاسـخگویی بـه    هاي خود را توسعه داده هاي تایلند اکنون برنامه     دانشکده. شود  ادا و آمریکا توجه می    کان

 در دوره 1959کـه بـراي اولـین بـار در سـال       درسی رشته کتابـداري   برنامه. اند  ها را تغییر داده     نیاز بازارکار، آن  
ی است که باید تغییر یابد و با استفاده از فناوري جدید، های  یکی از برنامهکارشناسی در یک دانشگاه افتتاح شد،

رسـانی   هـا از کتابـداري بـه اطـالع     اکنون در آنجا اکثـر گـروه  . ثبت نام در آن افزایش یابد میزان   شود تا    هنگامب
 اضافه ها هاي جدید به این برنامه هاي درسی، تجدیدنظرشده و آموزش رایانه و فناوري  در برنامه.اند یافتهتغییرنام 
فنـاوري   « ،»ذخیـره و بازیـابی اطالعـات      «،  »هـاي خودکـار کتابخانـه       نظـام  « ،»هاي مدیریت   نظام«دروس  . اند  شده

 ,Hanpol)انـد   هـاي دوره کارشناسـی اضـافه شـده     به برنامـه » پردازها ها و واژه اي کاربرد چندرسانه « ،»اطالعات

1998).  
ترین گروه در این رشته است، بـه طـور     نوبی که بزرگ   در آفریقاي ج   2گروه کتابداري دانشگاه پرتوریا   

اگرچـه هنـوز   . افـزایش دهنـد  دانـشجویان را  یـابی   توانـایی کـار   کند تا      می بازنگريمنظم در برنامه درسی خود      
فراگیـران بایـد بـراي    اما شوند،  آموزش داده میبا ساعاتی کمتر  » مرجع«و  » فهرستنویسی« مانند   ي سنتی ها  درس

هـاي اصـلی    اکنـون درس  . آماده شوند رسانی اجتماعی     خدمات اطالع  و   ربردهاي پیشرفتۀ رایانه  مشاغلی نظیر کا  
 در »کـاربرپژوهی «، و»رسـانی  هـاي اطـالع   مـدیریت سـازمان   «،  »سازماندهی اطالعـات  «،  »بازیابی اطالعات «مانند  

 حـالتی بازدارنـده در   که» کتابداري«ها به خاطر داشتن نام  برخی گروه. شود  تدریس میبرنامۀ درسی یک مقطع   
. انـد  بعضی اسـم رشـته و مقـاطع و ماهیـت دروس را تغییـر داده        اند و     ثبت نام دانشجویان جدید دارد، تعطیل شده      

 Coetzee & De) هـاي جدیـد اسـت    هاي جدیـد و اسـتفاده از فنـاوري     برنامهسوي هاي سنتی به تغییرات از برنامه
Boer, 2000).  

هـاي    دانـشکده هـاي اطالعـات و ارتباطـات،    دن بـا انقـالب فنـاوري    تردیدي نیست که بـراي همگـام شـ        
رسـانی فراتـر از    هـا و نیـز مـشاغل اطـالع     رسانی باید دانشجویان را بـراي کـار در انـواع کتابخانـه      کتابداري و اطالع  

آمـاده  ) هـاي داخلـی   وب، و مـدیریت شـبکه  مانند نشر الکترونیکی، داد و سـتد اطالعـات، مـدیریت          (ها    کتابخانه
هاي کتابداري تدریس دروس اصلی را همزمان بـا توسـعه و بـازنگري برنامـۀ درسـی و             چنانچه دانشکده . سازند

                                                
2 . University of Pretoria 



  هـاي اطالعـات و ارتباطـات و نیازهـاي کـشور و جامعـه ادامـه دهنـد،              منظور همگام شدن با پویـایی فنـاوري         به
 .(Begum & Bahri, 2000) شوند هاي اساسی الزم، وارد بازار کار می آموختگان با توانایی دانش

رسـانی آمریکـا و کانـادا         در پژوهشی، دورنمایی از برنامۀ آموزش کتابـداري و اطـالع          ) 1380(» بهشتی«
رسـد   کند و به این نتیجـه مـی   بندي می دستهها را  وي برنامۀ درسی و موضوعات مطرح در آن برنامه        . کند  ارائه می 

فنـاوري  «تـرین عنـوان درسـی کـه تکـرار شـده، درس         بیشانـادا، هاي آمریکا و ک هاي دانشگاه که در تمام برنامه 
افزایـد   داند و می هاي اخیر می هاي آموزشی این رشته در سال از تغییر در برنامه او این امر را ناشی      . است» اطالعات

ها   برنامه در آن»هوش مصنوعی«و » موادغیرچاپی « ،»هاي ریاضی روش « ،»ها هاي داده ه پایگا«سهم موضوعاتی مانند 
) آمریکـا (» رسـانی  انجمـن آمـوزش کتابـداري و اطـالع        «وي با استناد به گزارش آماري       . در حال افزایش است   

اند یا  کامالً تغییر کرده) 1980دهه( رسانی در دهۀ گذشته   اطالعهاي کتابداري و  درصد برنامه50 از   گوید بیش   می
  .ها تجدید نظر شده است درآن

است تا  هاي درسی در همه جا احساس شده  شود که لزوم تحول در برنامه  مشخص میاز مرور کوتاه باال
ایـن نیـاز بـه تحـول در     . تر، توانایی پاسخگویی به انتظارات جامعه را داشته باشـند    هاي مناسب   فراگیران با دانسته  

 فردوسـی،   انـشگاه هایی از حرکت به سوي تغییـر در د  شود و نشانه تري احساس می   چند سال اخیر با شدت بیش     
در ایـن شـرایط نگـاهی    . قابل رؤیـت اسـت  » رسانی انجمن کتابداري و اطالع «دانشگاه شهید چمران اهواز و در       

وقـوع پیوسـته،    هـاي کارشناسـی بـه    هـاي کتابـداري در دوره    گذرا به آنچه که از ابتدا تا کنون در حـوزه درس           
  .ار دهدتواند اطالعات سودمندتري براي تغییر در اختیار قر می

  هاي درسی پیش و پس از انقالب نگاهی به تحول برنامه
، دروس تخصـصی رشـته کتابـداري در دو دانـشگاه      اسالمی هاي پیش از انقالب      برنامه از در این نوشته،  

 ـ   هـاي پـس از انقـالب     نیـز دو سرفـصل از برنامـه   .اند مورد بررسی قرار گرفته)  سابقآذرآبادگان(تهران و تبریز 
هـا   شـده در سرفـصل   که دومـی، آخـرین بـازنگري انجـام     (1375 و دیگري مصوب سال 1369 سال یکی مصوب 

البته تفاوت چشمگیري بین این دو سرفصل وجود ندارد و فقط در سرفصل دوم تعـداد         . اند  ـ بررسی شده  ) است
  .کاهش یافته است) سه واحد عملی و سه واحد نظري( واحد6واحدها 

 تخصـصی   واحـد درس 71دانشگاه تبریز برنامه  واحد و در 103نشگاه تهران دابرنامۀ پیش از انقالب   در  
  ).2و1جدول ( شوند در زیر، ابتدا دروس تخصصی در این دو دانشگاه بررسی می. شده ارائه می

 عنـوان  3 عنـوان درس فقـط   35شـویم کـه از    با نگاهی گذرا به برنامه دانشگاه تهران پیش از انقالب، متوجه می  
اگـر  . عملـی و بقیـه دروس نظـري اسـت    )  درصد از نظر واحـد   7/9( واحد   10 واحد درس فقط     103 و از    ) درصد 6/8(

 موضـوع درسـی ارائـه    19فقط مالك محاسبه تعداد موضوعات مختلف باشد، در این دانـشگاه پـیش از انقـالب فقـط                  
  ).3جدول (شده است  می

ها یک عنوان کـامالً   شده که از میان آن میارائه )  واحد درسی71( عنوان درس 24اما در دانشگاه تبریز   
امـا  . درصد واحدها، عملی بـود 7/12طورکلی   عنوان درس هرکدام یک واحد عملی، و به        6،  )کارورزي(عملی

برنامـه  ). 4جـدول (براي مقایسۀ بهتر دو برنامۀ مذکور، تعداد موضوعات موجود در برنامه اخیر نیز محاسـبه شـد            
  .گیرد را دربرمی موضوع درس متفاوت 17مزبور 

 موضـوع  24 موضـوع،  36شویم که از کـل   در مقایسۀ بین موضوعات دو برنامۀ مورد بررسی، متوجه می      
 موضـوع متفـاوت   6دو از نظر محتوا مشترك هستند، و در هـر برنامـه     ، دوبه ) درصد 67/66(اول در هر دو برنامه    

مه در تعداد واحـدهاي موضـوعات مـشترك    افزون برآن، تفاوت دیگر دو برنا. وجود دارد)  موضوع درکل  12(
، ) واحـد 2 و8ترتیـب بـا    بـه (» مواد وخدمات کتابخانه بـراي کودکـان و نوجوانـان   «ترین اختالف در   بیش. است



به ترتیـب بـا   (» مراجع«و )  واحد6 و 3به ترتیب (» مواد غیرکتابی«، ) واحد6 و 12ترتیب با  به(» ها انواع کتابخانه «
هاي اعضاي گروه  رسد طراحان این دو برنامه بیشتر با توجه به توانایی  طورکلی به نظر می     هب. است)  واحد 6 و   11

  .اند کرده اند و از سیاست واحدي تبعیت نمی ها را پیشنهاد و احتماالً ارائه داده خود، درس
  )پیش از انقالب(دروس مقطع کارشناسی کتابداري دانشگاه تهران. 1جدول

  نام درس  ردیف  تعداد واحد  دتعداد واح
  جمع  عملی  نظري

  نام درس  ردیف
  جمع  عملی  نظري

  3  0  3  هاي دانشگاهی مسائل کتابخانه  19  3  0  3  کتابخانه وکتابداري  1
  3  0  3  مراجع اختصاصی  20  2  0  2  مراجع خارجی  2
  4  4  0  )عملی(نامه  پایان  21  3  0  3  تهیه و نگهداري مواد کتابخانه  3
  3  0  3  هاي خطی نسخه  22  3  0  3   اسالمیمراجع عمومی ایرانی و  4

  3  3  0  )عملی(کارورزي   23  2  0  2  متون کتابداري به زبان انگلیسی  5
  3  0  3  مواد غیرکتابی در کتابخانه  24  2  0  2  موادکتابخانه براي نوجوانان  6
  3  0  3  بندي پیشرفته فهرستنویسی و طبقه  25  3  0  3  مواد کتابخانه براي کودکان  7
کهاد کتابداري کارورزي   8   3  0  3  ساختمان و وسایل کتابخانه  26  3  3  0  )عملی(دوره 

  3  0  3  المللی کتابداري تطبیقی و بین  27  3  0  3  کتابخانه و کتابداري  9
  3  0  3  علوم اطالعات  28  3  0  3  مراجع عمومی  10
  3  0  3  روش تحقیق در کتابداري  29  3  0  3  بایگانی اسناد  11
و تهیه مواد ک  12   3  0  3  مرکز مواد آموزشی در مدارس  30  3  0  3  تابخانهانتخاب 

  3  0  3  فهرستنویسی  31  3  0  3  )1(بندي  فهرستنویسی و طبقه  13
  3  0  3  بندي طبقه  32  3  0  3  هاي مدارس مسائل کتابخانه  14
و   33  3  0  3  مدیریت کتابخانه  15 مواد و خدمات کتابخانه براي کودکان 

  3  0  3  نوجوانان
خدمات کتابخانه براي بزرگساالن  34  3  0  3  هاي عمومی نهمسائل کتابخا  16   3  0  3  مواد و 
  3  0  3  هاي جهان تاریخ کتابخانه  35  3  0  3  )2(بندي  فهرستنویسی و طبقه  17

            3  0  3  هاي اختصاصی مسائل کتابخانه  18
  103  10  93   کل جدولجمع



  )پیش از انقالب) (ادگانآذرآب(دروس مقطع کارشناسی کتابداري دانشگاه تبریز . 2جدول

  نام درس  ردیف  تعداد واحد  تعداد واحد
  جمع  عملی  نظري

  نام درس  ردیف
  جمع  عملی  نظري

  2  0  2  ساختمان و تجهیزات کتابخانه  13  3  0  3  کتابخانه در خدمت جامعه  1

هاي دانشگاهی و  کتابخانه  14  4  1  3  )1(فهرستنویسی   2
  3  0  3  اختصاصی

  3  0  3  سازمان و اداره کتابخانه  15  4  1  3  )1(بندي  طبقه  3
  3  0  3  کتاب و کتابخانه در ایران  16  3  0  3  چاپ، انتشار و توزیع کتاب  4

طرز استفاده و استعمال آموزش   17  3  1  2  منابع مراجعه فارسی و عربی  5
  3  0  3  مواد غیرکتابی

  3  0  3  انتشارات دولتی  18  3  0  3  شناسی نسخه  6

کتابخانه و وسایل سمعی و   19  3  0  3  تابخانهانتخاب مواد براي ک  7
  3  0  3  بصري

  3  0  3  خدمات فنی  20  3  1  2  )2(فهرستنویسی   8
  2  2  0  ها کارآموزي عملی در کتابخانه  21  3  1  2  )2(بندي  طبقه  9
  3  0  3  کتابداري تطبیقی  22  3  1  2  منابع مراجعه خارجی  10

هاي کودکان و  خواندنی  11
  3  0  3  هاي انفرادي مستقل سیبرر  23  2  0  2  نوجوانان

  3  0  3  سمینار  24  3  0  3  هاي عمومی و مدارس کتابخانه  12
  71  8  63   کل جدولجمع  



  )پیش از انقالب( موضوعات درسی برنامه دانشگاه تهران .3جدول 

  واحد  موضوع درسی  ردیف  واحد  موضوع درسی  ردیف
  3  تجهیزات کتابخانهساختمان و   11  9  )تاریخ و اصول(کتابخانه و کتابداري   1
  3  المللی کتابداري تطبیقی و بین  12  11  مراجع  2
  3  مواد و خدمات کتابخانه براي بزرگساالن  13  12  بندي فهرستنویسی و طبقه  3
  3  بایگانی  14  6  انتخاب و تهیه و نگهداري  4

مواد و خدمات کتابخانه براي کودکان و   5
  4  نامه پایان  15  8  نوجوانان

  3  علوم اطالعات  16  6  کارورزي  6
  3  روش تحقیق در کتابداري  17  3  مدیریت کتابخانه  7
  3  مرکز مواد آموزشی در مدارس  18  12  ها مسائل انواع کتابخانه  8
  2   انگلیسی زبانمتون کتابداري به  19  6  شناسی و نسخ خطی نسخه  9

        3  مواد غیرکتابی  10
  103   کل جدولجمع

  )پیش از انقالب(ه دانشگاه تبریز موضوعات درسی برنام. 4جدول 

  واحد  موضوع درسی  ردیف  واحد  موضوع درسی  ردیف

مواد غیرکتابی و مواد ... طرز استفاده   10  6  کتاب و کتابخانه  1
  6  سمعی و بصري

  3  ساختمان و تجهیزات کتابخانه  11  6  مراجع  2
  3  کتابداري تطبیقی  12  14  بندي فهرستنویسی و طبقه  3
  3  چاپ، انتشار و توزیع کتاب  13  3   براي کتابخانهانتخاب مواد  4
  3  انتشارات دولتی  14  2  هاي کودکان و نوجوانان خواندنی  5
  3  خدمات فنی  15  2  کارورزي  6
  3  هاي انفرادي مستقل بررسی  16  3  سازمان و اداره کتابخانه  7
  3  سمینار  17  6  ها انواع کتابخانه  8
        3  شناسی نسخه  9

  71   کل جدولجمع



  1369دروس تخصصی کتابداري مصوب . 5جدول 

  نام درس  ردیف  تعداد واحد  تعداد واحد
  عملی  نظري

  نام درس  ردیف
  عملی  نظري

  0  3  اداره کتابخانه  15  0  3  مقدمات کتابداري  1
  0  2  انتخاب: 2سازي  مجموعه  16  1  1  تهیه و سفارش: 1سازي مجموعه  2
  1  2  فهرستنویسی: 3مواد  سازماندهی  17  2  1  فهرستنویسی: 1سازماندهی مواد   3
  1  2  بندي  رده: 4سازماندهی مواد   18  2  1  بندي رده: 2سازماندهی مواد   4

فارسی و : شناسی عمومی مرجع  5
  1  1  )التین(شناسی عمومی  مرجع  19  1  1  عربی

  2  1  شناسی تخصصی مرجع  20  0  2  ساختمان و تجهیزات کتابخانه  6
  1  1  کتابشناسی  21  1  2  مواد سمعی و بصري  7

مواد و خدمات کتابخانه براي   8
  0  2  اصول کار مرجع  22  1  1  بزرگساالن نوسواد

مواد و خدمات کتابخانه براي   9
  1  1  نویسی گزارش  23  1  1  کودکان و نوجوانان

  3  0  )3(کارآموزي   24  2  0  نویسی فارسی ماشین  10
  3  0  )4(کارآموزي   25  2  0  نویسی التین ماشین  11
  0  2  1درس اختیاري   26  4  0  )1(کارآموزي   12
  0  2  2درس اختیاري   27  4  0  )2(کارآموزي   13
          0  2  تاریخچه کتابخانه و کتابداري  14

  34  34   کل جدولجمع



  1369 نسبت به برنامه مصوب سال 1375تغییرات برنامه مصوب . 6جدول 

  نتیجه  موضوع درس  ردیف

  حذف شد  ) واحدبه ارزش سه(مقدمات کتابداري   1

   واحد کاهش یافت3 واحد به 4از   )1(کارآموزي   2

   واحد کاهش یافت3 واحد به 4از   )2(کارآموزي   3

  تاریخچه کتابخانه و کتابداري  4
به کتابخانه و کتابداري تغییرنام و تعداد واحد آن از 

  افزایش یافت 3 به 2

  حذف شد  ) واحد2به ارزش (کتابشناسی   5

  1369اد موضوعات درسی برنامه مصوب تعد. 7جدول 

  واحد  موضوع درسی  ردیف  واحد  موضوع درسی  ردیف

  3  اداره کتابخانه  9  5  کتابخانه و کتابداري  1

  10  9  شناسی مرجع  2
مواد و خدمات کتابخانه براي 

  بزرگساالن نوسواد
2  

  4  نویسی ماشین  11  12  سازماندهی مواد  3

  2  کتابشناسی  12  4  سازي مجموعه  4

  2  نویسی گزارش  13  2  ساختمان و تجهیزات کتابخانه  5

  2  1درس اختیاري   14  3  مواد سمعی و بصري  6

7  
مواد و خدمات کتابخانه براي کودکان و 

  نوجوانان
  2  2درس اختیاري   15  2

        14  کارآموزي  8

  68   کل جدولجمع



 عنوان درسـی  25) ریزي لی برنامه شوراي عا1369یعنی برنامۀ مصوب (اما در برنامۀ درسی بعد از انقالب     
؛ )5جـدول )( عنـوان بایـد انتخـاب شـوند    2ها فقط  که از بین آن  ( عنوان درسی اختیاري وجود دارد       8اجباري و   

ایـن تعـداد   .  عنوان است27یعنی تعداد کل دروس تخصصی کتابداري الزم براي اخذ کارشناسی در این رشته      
هـاي   دروس تخصـصی اجبـاري برنامـه   ). 6جـدول  (یافتـه اسـت   عنوان کاهش   25به  1375در برنامه مصوب سال   

کـه  ( موضوع است و با احتـساب دو درس اختیـاري   13 به موضوعات درسی تبدیل شد که شامل     1369مصوب  
  بـه ) شناسی اسالمی با این موضـوعات مـشترك اسـت    ها مثل مرجع   عنوان درس اختیاري، برخی از آن      8البته از   

 موضـوع کـاهش یافـت     14 به   1375ن تعداد موضوعات در برنامه مصوب سال        ای). 7جدول(رسد  موضوع می 15
  ).ها حذف شد موضوع کتابشناسی در برنامه جدید از فهرست برنامه(

 واحـد  68) با محاسبۀ واحدهاي دو درس اختیاري( 1369تعداد کل واحدهاي اختصاصی برنامۀ مصوب   
اگر ایـن ارقـام را بـا دو برنامـۀ     . شده است  ملی ارائه می  نظري و بقیه ع   )  درصد 50( واحد 34از این تعداد،    . است

شود که حجم واحدهاي عملـی برنامـۀ پـس از انقـالب،      مورد بررسی پیش از انقالب مقایسه کنیم، مشخص می    
 برابر دروس عملی برنامۀ پیش 94/3 برابر دروس عملی موجود در برنامۀ پیش از انقالب دانشگاه تهران، و            15/5

 نیز همین وضعیت حاکم است؛ یعنی در برنامۀ    1375حتی در برنامۀ مصوب سال      . شگاه تبریز است  از انقالب دان  
  . واحد رسید که نیمی از آن عملی و نیم دیگر نظري است62اخیر تعداد کل واحدها به 

شده در برنامۀ درسی پـیش از انقـالب و پـس از انقـالب، مـشخص               در مقایسه تعداد واحدهاي گنجانده    
 موضـوع آن بـا برنامـۀ    10، )1369مصوب (شده در برنامۀ پس از انقالب       موضوع گنجانده  15 از بین    شود که   می

به بیانی دیگر، .  موضوع آن با برنامۀ پیش از انقالب دانشگاه تبریز مشابه است9پیش از انقالب دانشگاه تهران و      
از سرفـصل  ) نویسی، کتابشناسی رشنویسی، گزا ماشین( درس 3هاي جدید در برنامۀ پس از انقالب شامل      درس

 به دو درس کاهش یافـت، چـون درس کتابـشناسی    1375اما این تعداد در برنامۀ مصوب    . دروس اجباري است  
کـه بایـد دو عنـوان آن انتخـاب     ( عنوان درس اختیاري برنامـۀ مـصوب        8همچنین از   . در برنامۀ اخیر حذف شد    

خـدمات عمـومی، خـدمات ویـژه خـارج از      ( درس 3قالب، فقط در مقایسه با دو برنامۀ موجود پیش از ان        ) شود
  .هاي پیش از انقالب، موضوعی جدید دارند نسبت به برنامه) هاي مطالعه کتابخانه، شیوه

 موضوع برنامه دانـشگاه  19( تنوع موضوعات هر دو برنامۀ پیش از انقالب نسبت به برنامۀ پس از انقالب     
 موضوع برنامۀ مـصوب  14 و 1369 موضوع برنامۀ مصوب 15بریز در مقابل     موضوع برنامۀ دانشگاه ت    17تهران و   

البته باید در نظر داشت که تعداد واحدهاي تخصصی برنامۀ دانشگاه تهران پیش از انقالب        . تر است   بیش) 1375
در برنامه مصوب پس از انقالب بـه  . هاي مصوب پس از انقالب است  برابر واحدهاي تخصصی برنامه 5/1حدود  

هـاي   هرحال تنوع موضوعی برنامه به. خاطر دروس موضوعی غیرتخصصی، تعداد واحدهاي تخصصی کم است    
  .هاي پیش از آن کمتر شده است پس از انقالب نسبت به برنامه
تـر در   بـیش ) در سـطح دروس مـشابه  (هاي پس از آن  هاي پیش از انقالب با برنامه       درکل، تغییرات برنامه  

 بندي به سـازماندهی  فهرستنویسی و طبقه. ها بوده است نه در محتوا      تعداد واحدهاي آن  ها و     سطح تغییرنام درس  
سازي، مـواد غیرکتـابی بـه مـواد سـمعی و بـصري، مـدیریت کتابخانـه بـه اداره           مواد، انتخاب و تهیه به مجموعه    

نیز اغلب تغییـر  ) ملیبویژه تعداد واحدهاي ع(کتابخانه و کارورزي به کارآموزي تغییرنام داده و تعداد واحدها      
 پیش از انقالب، یکـی علـوم اطالعـات و دیگـري روش      شدة برنامۀ دو درس مهم و سودمند حذف . کرده است 

  .تحقیق در کتابداري است که هر دو در برنامه دانشگاه تهران وجود داشته است
س از انقـالب،  طور که مشاهده شد تنها تجدیدنظر در برنامه درسی کارشناسی کتابداري مصوب پ        همان

هـاي   اما با توجـه بـه ظهـور فنـاوري    .  واحد بوده است6تغییر در کاستن از واحدهاي تخصصی آن هم در سطح   



هـا و   ها و تغییر ماهیت و نوع کار کتابـداران در کتابخانـه    ها به کتابخانه اطالعات و ارتباطات و رایانه و ورود آن 
  .ها ایجاد نشده است دن با این تحوالت در محتواي درسرسانی، هیچ تغییري براي همگام ش مراکز اطالع

بـه  ؛ 3ها واگذار کرده است ریزي، اختیار تغییر دروس را به دانشگاه     هاي اخیر شوراي عالی برنامه      در سال 
داشــتن دالیــل تــوجیهی علمــی و بــراي پاســخگویی بــه نیازهــاي واقعــی جامعــه  ایــن صــورت کــه درصــورت 

سـپس در  . کنـد  مـی تدوین را هاي جدید   اري هر دانشگاه تغییرات و سرفصل      گروه کتابد  ،)1، ص 1379دیانی،(
در ایـن راسـتا، گـروه    . هـاي جدیـد را ارائـه کنـد     تواند درس صورت تأیید شوراي دانشگاه موردنظر، گروه می      

رسانی دانشگاه فردوسی مشهد اولـین گـام را برداشـته اسـت و دروسـی را تغییـر داده کـه از                   کتابداري و اطالع  
این تغییرات به . )1380،...دانشگاه فردوسی(هستند و نیز دروس پایه غیرکتابداري کتابداري و وس تخصصی  در

  .)8جدول(شرح زیر هستند 

  4تغییرات دروس کارشناسی کتابداري در گروه کتابداري دانشگاه فردوسی. 8جدول

  واحد  به جاي   واحد  )جدید(هاي پایه  درس

  2  1رانسهف. 1  2  )3متون تخصصی(زبان . 1
  2  2فرانسه . 2  2  )4متون تخصصی(زبان . 2
  2  روانشناسی عمومی. 3  2  اظالعات و اجتماع. 3
  2  تاریخ ادبیات جهان. 4  2  نشریات ادواري. 4
  2  تاریخ ادبیات ایران. 5  2  تاریخ ادبیات ایران و جهان. 5

  10  جمع  10  جمع
  

  واحد  به جاي  واحد  )جدید(هاي تخصصی  درس

  3  مواد سمعی و بصري. 1  3   اطالعاتفناوري. 1
  3  شناسی تخصصی مرجع. 2  3  شناسی الکترونیکی مرجع. 2
  2  نویسی فارسی ماشین. 3  2  پردازهاي فارسی واژه. 3
  2  نویسی التین ماشین. 4  2  پردازهاي التین واژه. 4
  3  4سازماندهی مواد . 5  3  اي مواد سازماندهی رایانه. 5
  2  نویسی گزارش. 6  2  رسانی واطالع ريروش تحقیق درکتابدا. 6

  15  جمع  15  جمع 
  

                                                
 .ها ابالغ شده است  به دانشگاه١٠/٢/١٣٧٩نامه در تاريخ  كار به صورت آيين  اين دستور.۱
 . به بعد در دست اجرا است١٣٨٢طبق گفته مدير گروه كتابداري اين دانشگاه، اين دروس براي دانشجويان ورودي مهرماه . ۱



  واحد  به جاي  واحد  )جدید(هاي موضوعی  درس

هاي اطالعاتی  افزارهاي پایگاه آشنایی با نرم. 1
هاي  آشنایی با بانک. 1  3  جدید

  3  اطالعاتی علوم انسانی

افزارهاي مورد  افزارها و نرم آشنایی با سخت. 2
جغرافیاي شهر و . 2  3  استفاده در کتابخانه

  3  روستاشناسی

  3  جمع  6  جمع
  

  واحد  )جدید(هاي انتخابی  درس

  2  هاي آموزش سواد اطالعاتی مبانی و روش

 واحد از دروس تخصصی 15 واحد از دروس پایه، 10شود این تغییرات شامل   طور که مشاهده می     همان
رسـد کـه    به نظر مـی .  یک درس اختیاري است واحد از دروس تخصصی غیرکتابداري و افزودن 6کتابداري و   

هاي اطالعاتی   و استفاده از محیط هاي دانشجویان رشته در ایجاد، سازماندهی این دروس تا حد زیادي به توانایی
همچنـین  . ضرورت آشنایی با فناوري اطالعات و جامعه اطالعاتی بر همگـان روشـن اسـت              . جدید کمک کند  

اي بـراي کارشـناس    پردازهـا، و سـازماندهی رایانـه    اي و واژه افزارهـاي کتابخانـه   نـرم هـا و     توانایی کار بـا برنامـه     
در . رسانی باشد رسد تا بتواند پاسخگوي نیازهاي بازار کار و جامعه در زمینۀ اطالع کتابداري ضروري به نظر می    

صی بـازنگري در  کمیتـۀ تخصـ  «. نیـز مـشغول فعالیـت اسـت    » انجمن کتابـداران ایـران  «این زمینه گروه آموزش  
» )انـسانی  گـرایش علـوم  (هاي درسی مقطع کارشناسـی  رسانی دربارة برنامه هاي آموزشی کتابداري و اطالع     برنامه

رسـانی   هاي آمـوزش کتابـداري و اطـالع      نیز مشغول بازنگري در برنامه    ) گروه کتابداري دانشگاه اهواز   : مجري(
طـور غیررسـمی    هاي این کمیته به ند فهرست برخی برنامههرچ. است که در آینده نتایج آن به ثمر خواهد رسید     

  .شود ها خودداري می نبودن آن از ذکر نام درس دلیل رسمی باشد ولی به در اختیار نگارنده می

  مقایسه برنامۀ درسی دورة کارشناسی کتابداري ایران با تایلند
شورمان در اینجـا نگـاهی   هاي درسی دیگر کـشورهاي همـسطح بـا کـ         براي اطالع از کم و کیف برنامه      
  .اي شبیه کشور ما دارد اندازیم که تقریباً در این رشته پیشینه گذرا به برنامه درسی کشور تایلند می

  .اندازي شده است  راه5»بنیاد فولبرایت« توسط 1959در این کشور دوره کارشناسی کتابداري در سال 
رسـانی تغییـر نـام      به کتابداري و اطالع1988شود و در سال  کردن مطرح می  بحث ماشینی  1971در سال   

افـزون بـرآن،   ها در این مقطع به شـرح زیـر اسـت و         دروس آن   اکنون سرفصل ). 1، ص 1998،»هانپول«(یابد    می
هـا اسـتفاده    توانند براي پاسخ بـه نیـاز خـود از آن    صورت اختیاري دارند که دانشجویان می  هاي دیگري به    درس
  .کنند

 (Hanpol, 1998)شته کتابداري در تایلند سیاهۀ دروس اصلی ر

  ـ اداره کتابخانه          ـ علم کتابداري
  بندي و فهرستنویسی ـ رده          ـ خدمات کتابخانه
  ـ منابع اطالعاتی          ـ خدمات مرجع

  ـ نشریات ادواري            آوري ـ فراهم

                                                
5. Fullbright Foundation  



  ـ آرشیو و نشریات دولتی        سازي نویسی و نمایه ـ چکیده
  ـ کارآموزي   ها شنیداري در کتابخانهـ مواد دیداري و 

  ـ فناوري اطالعات      ـ منابع اطالعاتی در علم کتابدراي
  ها ـ ریزرایانه در کتابخانه        رسانی اي بر علم اطالع ـ مقدمه

  ها ـ فناوري در کتابخانه
  ـ متون و منابع اطالعاتی در علوم اجتماعی، علوم انسانی، علم و فناوري

توان دریافت که در صورت اجراي برنامـۀ مـصوب دانـشگاه فردوسـی، مـا       ، می ین برنامهبا نگاهی گذرا به ا    
تـر دربـاره دانـشگاه پرتوریـا در      همچنین آنچه پیش. شویم هاي این رشته در کشور تایلند نزدیک می       تقریباً به برنامه  

ــوبی و فهرســت برخــی درس  ــاي جن ــاي آن  آفریق ــل(ه ــ مث ــات، ســازماندهی اطالع ــابی اطالع ــدیریت  بازی ات، م
هاي درسـی ایـن رشـته در کـشور مـا       گفته شد، مؤید این است که برنامه  ) کاربرپژوهیرسانی، و     هاي اطالع   سازمان

  .هاي کارشناسی ما جایی ندارد هاي مزبور در برنامه تر است و درس ها عقب خیلی از آن

  گیري نتیجه
  :شود که به شرح زیر است از این مقایسه چند نکته حاصل می

 تعداد واحدهاي تخصصی کتابداري برنامۀ پیش از انقالب در دانـشگاه تهـران خیلـی بـیش از تعـداد              .1
 برابـر  45/1 و 5/1بـه ترتیـب حـدود    (واحدهاي درسی مصوب پس از انقالب، و پیش از انقالب دانشگاه تبریز             

مـصوب، و دروس  در برنامـۀ  ) یا گـرایش (این امر ناشی از وجود دروس تخصصی غیرکتابداري    . است) هریک
امـا بـا نگـاهی بـه برنامـۀ دروس پـیش از           . در برنامۀ دانشگاه تبریـز اسـت      )  واحد 30هریک  )(رشتۀ فرعی (کهاد  

مـثالً در موضـوع   (شود که تعـداد دروس تکـراري یـا بـا محتـواي مـشترك            انقالب دانشگاه تهران مشخص می    
  .شود زیاد دیده می) »و بزرگساالنمواد و خدمات کتابخانه براي کودکان «و » کتابخانه و کتابداري«

به نظر . خیلی زیاد شده است) 1375 و   1369مصوب  (تعداد واحدهاي عملی در برنامۀ پس از انقالب         . 2
به همین منظور میزان کارهاي عملی . بودن رشته تأکید داشته و دارند    تر بر حرفه    رسد طراحان این برنامه بیش      می

تأکید ) هر دو برنامۀ مورد بررسی(هاي پیش از انقالب  در برنامه. اند رك دیدههاي نظري رشته تدا را معادل جنبه 
  .هاي نظري شده است ویژه بر جنبه

هـاي اطالعـات و    گونه توجهی به دروس جدید مرتبط با رایانه و فناوري در برنامۀ پس از انقالب هیچ  . 3
 در برنامۀ پیش از انقالب دانـشگاه تهـران   »علوم اطالعات«شود درس  که مشاهده می  چنان. ارتباطات نشده است  

رفـت تعـداد    کـه انتظـار مـی    هـاي مـصوب جـایی نـدارد؛ حـال آن        وجود داشته، اما حتی همین درس در برنامـه        
هـاي   شـاید طراحـان برنامـه   . هاي جدیـد افـزایش یابـد    هاي آن در برنامه  رسانی و نظام    هاي مرتبط به اطالع     درس

امـا در هـر   . انـد  نایی تدریس چنین درسی را داشته باشد، آن را حذف کـرده مصوب به تصور نبود فردي که توا   
  .توان قبول کرد صورت چنین دلیلی را نمی

که خدمات عمـومی   ها شده، حال آن هاي مصوب تأکید خاصی بر خدمات فنی در کتابخانه          در برنامه . 4
» سـازي  مجموعـه «و » اندهی مـواد سـازم «بـا نگـاهی بـه تعـداد واحـدهاي          . چندان مورد توجه قرار نگرفته اسـت      

  .این نکته کامالً مشهود است) واحد9(» شناسی مرجع«در مقابل ) واحد16(
 سـال از تـدوین برنامـۀ مـصوب     6، یعنی پـس از گذشـت   1375رفت در برنامۀ مصوب سال  انتظار می . 5

 در اروپـا  1990ی در دهه رسان ، با توجه به تحوالت بسیار زیاد در حوزة اطالع)1369برنامۀ مصوب   (پیش از آن    
اما نه تنها درسی اضافه نشد، بلکه دو درس    . و دیگر کشورهاي جهان، دروس جدیدي در این زمینه ارائه شوند          

  .از مجموعه دروس تخصصی کتابداري حذف شد و تعداد واحدهاي سه درس نیز تغییر کرد
قـدر   نیـز همـان  ) انـشگاه تهـران  د(از برنامۀ پیش از انقـالب  » روش تحقیق در کتابداري   «حذف درس   . 6



شاید تصور این بوده است که کارشناس کتابداري   . گونه بود   رسد که درس علم اطالعات آن       نظر می   نامنتظره به 
هـاي پـژوهش را فراگیـرد یـا ضـرورتی نداشـته از ایـن توانـایی          نباید توان انجام پژوهش را داشته باشد تا روش   

  .رسد  حاضر سودمند و ضروري به نظر میاین درس حتی در زمان. برخوردار باشد
ها بـه ضـرورت ایـن تحـول پاسـخ داده       گروه کتابداري دانشگاه فردوسی مشهد زودتر از دیگر گروه . 7
توجـه در ایـن    توانـد عـاملی قابـل    وجود مدرسانی در این گروه که بتوانند برنامه جدید را اجرا کنند، مـی      . است

 .پیشقدمی باشد
کر شد، بیشتر کارهایی که تاکنون در این زمینه انجام شده در حد نظر باقی مانده تر ذ طور که پیش  همان

ها تغییـر چـشمگیري مطـابق بـا تحـوالت        برنامه   دهه عمر آموزش کتابداري ایران، در سرفصل       4و عمالً در این     
کـه نتـایج     ایـن دوم. تـر دارد  که این زمینه نیاز بـه پـژوهش بـیش       این  اول. هاي جدید شکل نگرفته است      فناوري
  .هاي درسی شوند ها در صورتی ارزشمند خواهند بود که در عمل باعث تغییر در برنامه پژوهش

هایی بـراي   اند، و حتی پیشنهاد اند، بر لزوم تحول تأکید نموده      همۀ کسانی که در این موضوع کار کرده       
تغییر و تحول، . تر توجه کنند بیشهاي آموزشی به این تحوالت  ولی ضروري است گروه. تغییر ارائه شده است   

هـاي   بـسیاري از برنامـه  . هاي اطالعـات و ارتباطـات بخـشی از آن هـستند     خصیصۀ جهان کنونی است و فناوري   
هـا   رسـانی نیـز جزئـی از آن    هاي درسی رشته کتابداري و اطـالع  توان بر این اساس تغییر داد، برنامه    درسی را می  

  .هستند

  منابع
کتابـداري و  . ترجمه محمد حسین دیانی  . »رسانی  هاي درسی مطالعات اطالع     برنامه«). 1380. (بهشتی، ج 

  .120ـ130ص). 1(4، رسانی اطالع
هـاي درسـی کارشناسـی کتابـداري و      نیاز به تحول در برنامه    «). 1380. (پور، الف   ، حمدي .ر. جوکار، ع 

  .9ـ25، ص)2(4،رسانی کتابداري و اطالع. »رسانی اطالع
  .42ـ65، ص28،دانشگاه انقالب. »نقد برنامه دوره کاردانی کتابداري«). 1362. (ح. دیانی، م
، پیـام کتابخانـه  . »هاي درسی رشته کتابداري در سطح کارشناسـی     ارزیابی برنامه «). 1372. (ح. دیانی، م 

  .33ـ38، ص)4(3
دهایی بـراي  پیـشنها : رسـانی  آمـوزش دورة کارشناسـی کتابـداري و اطـالع       برنامه«). 1379. (ح. دیانی، م 
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  .21ـ44
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  ).کپی پلی(عالی
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