
علم   بزنامو آموسشی دوره کارشناسی

 اطالعات و دانش شناسی

 تعذاد دروس عمومی ردیف

 

 واحذ

پیش 

 نیاس

  2 )هبذا ّ هؼاد( 1اًذیطَ اسالهی  1

 1 2 )ًبْت ّ اهاهت( 2اًذیطَ اسالهی  2

  2 آییي سًذگاًی )اخالق کاربزدی( 3

 تاریخ تحلیلی صذر اسالم، 4

 یا تاریخ اهاهت 

2  

  2 اسالهی ایزاى اًمالب 5

 تفسیز هْضْػی لزآى، 6

 با تفسیز هْضْػی ًِج البالغَ 

2  

  3 فارسی ػوْهی 7

  3 سباى خارجی ػوْهی 8

  1 1تزبیت بذًی  9

 9 1 2تزبیت بذًی  11

  1 جوؼیت ّ تٌظین خاًْادٍ 11

، ایي درص )ّاحذ اختیاری  آضٌایی با دفاع همذص 12

هی تْاًذ بَ جای یکی اس درّص تخصصی 

 (اختیاری اخذ ضْد. 

  

 

 تعذاد دروس پایو ردیف

 واحذ

 پیش نیاس

  2 رّاًطٌاسی ػوْهی 13

  2 هباًی جاهؼَ ضٌاسی 14

  2 تاریخ توذى 15

  2 آهار بزای کتابذاراى 16

  2 1هتْى اختصاصی اًگلیسی  17

  2 2هتْى اختصاصی اًگلیسی  18

  2 3هتْى اختصاصی اًگلیسی  19

  2 هباًی ػلْم رایاًَ 21

  2 تاریخ ػلْم 21

  3 ّاژٍ پزداس )فارسی ّ التیي( 22

  2 سباًطٌاسی کاربزدی 23

  3 آضٌایی با تاریخ ادبیات ایزاى 24

  3 آضٌایی با تاریخ ادبیات جِاى 25

  2 آضٌایی با هطبْػات ّ رساًَ ُا 26

  2 اطالػات ّ ارتباطاتآضٌایی با  27

  2 همذهَ ای بز رّابط ػوْهی 28

  2 آضٌایی با ّیزاستاری ًّطز 29

  2 آییي ًگارش ػلوی 31

  2 اخالق حزفَ ای 31

 

تعذاد  دروس تخصصی اختیاری*  ردیف

 واحذ

پیش 

 نیاس

  2 کتابخاًَ ُای داًطگاُی ّ تْسؼَ ػلوی 58

  2 هزجغ ضٌاسی ػلْم اسالهی 59

  2 خذهات بزّى کتابخاًَ ای 61

هْاد ّ خذهات کتابخاًَ بزای بشرگساالى  61

 ًْسْاد

2  

  2 آضٌایی با ًسخَ ُای خطی ّ آثار کویاب 62

  2 جاهؼَ ضٌاسی اّلات فزاغت 63

  2 کتابخاًَ ُای ػوْهی ّ تْسؼَ فزٌُگی 64

  2 همذهات آرضیْ 65

کتابخاًَ ُای آهْسضگاُی ّ تْسؼَ  66

 یادگیزی

2  

کتابخاًَ ُای تخصصی ّ تْسؼَ اُذاف  67

 ساسهاًی

2  

 ضْد. گذراًیذٍّاحذ بایذ  11اس هجوْع درّص تخصصی اختیاری *

 

 

تعذاد  اجباری یدروس تخصص ردیف

 واحذ

 پیش نیاس

  2 همذهَ ای بز کتابذاری ّ اطالع رساًی 32

  3 فزاُن آّری ّ تْسؼَ هجوْػَ 33

تْصیفی )فِزستٌْیسی  1ساسهاًذُی  34

 ّ تحلیلی(

3 32ّ33 

 34 3 )ردٍ بٌذی دیْیی( 2ساسهاًذُی  35

 35 3 )ردٍ بٌذی کٌگزٍ(3ساسهاًذُی  36

ُای اطالػات ّ  آضٌایی با فٌاّری 37

 ارتباطات

2 21ّ32 

 37 2 آضٌایی با ًزم افشارُای کتابخاًَ ای 38

 36ّ38 3 ساسهاًذُی رایاًَ ای هٌابغ 39

 33 3 هزجغ ضٌاسی ػوْهی 41

 41 3 هزجغ ضٌاسی تخصصی 41

 41 2 اصْل کار هزجغ 42

 37ّ41 2 آضٌایی با پایگاُِای اطالػاتی 43

 32 2 ساختواى ّ تجِیشات کتابخاًَ 44

 32ّ33 2 هذیزیت ًطزیات ادّاری 45

 39 2 ًوایَ ساسی کتاب 46

هْاد ّ خذهات بزای کْدکاى ّ  47

 ًْجْاًاى

2 32ّ33 

آهْسش سْاد هباًی ّ رّش ُای  48

 اطالػاتی

2 41ّ43 

 27ّ37ّ39 2 آضٌایی با هذیزیت داًص 49

 14ّ27ّ32 2 کتابخاًَ ّ تْسؼَ پایذار 51

طزاحی ّ هذیزیت ّب کتابخاًَ ُا ّ  51

 هزاکش اطالع رساًی

2 37 

 41ّ45ّ46 2 آضٌایی با ػلن سٌجی 52

تحمیك همذهاتی در کتابذاری ّ اطالع  53

 رساًی

 52الی16ّ33 2

هذیزیت کتابخاًَ ُا ّ هزاکش اطالع  54

 رساًی

 49الی 32 3

 34 2 1کارآهْسی  55

 55 2 2کارآهْسی 56

 56 2 3کارآهْسی 57

 

 تعذاد واحذىایی کو بایذ گذرانیذه شود:حذاقل 

 12 دروس عمومی

 12 دروس پایو

 06 اجباری دروس تخصصی

 26 ختیاریدروس تخصصی ا

 231 جمع کل

 


