
 آشنايي با مهارت هاي سواد اطالعاتي

 دكتر حسن مقدس زاده
 عضو هيئت علمي مركز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري

 شاخه فارس -و دبير انجمن كتابداري و اطالع رساني ايران



A PROBLEM SOLVING PROCESS 

 
 فرايندي براي حل مشكالت



 چه نوع مشكالتي؟

 :مهارت هاي سواد اطالعاتي هر گونه مشكلي را حل مي كند�
 خريد يك ماشين�

 خريد يك موز�

 خريد يك جفت كفش�

 انجام كارهاي منزل�

 انجام يك پژوهش�

 

 



مهارت هاي سواد اطالعاتي چگونه به حل مشكل 
 كمك مي كند؟

با سازماندهي روند تحقيق براي دستيابي به 
 سواد اطالعاتي

 
 



 سواد اطالعاتي

 
 به معني 

 
 سواد كامپيوتر نيست

 



 سواد كامپيوتر شامل 

 
 استفاده از كامپيوتر�
 نرم افزارها�
 پايگاه هاي داده و غيره�

 
 



چرا ما بايد به دنبال يادگيري     
 مهارت هاي سواد اطالعاتي باشيم؟



تحقيق ها و پژوهش هاي درسي در 
مدرسه و دانشگاه تمريني براي 

 زندگي واقعي است
 
 
 

 



 .سواد اطالعاتي نياز اساسي زندگي است
   

زيرا ما پيوسته در زندگي به دنبال كسب 
 .  اطالعات هستيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چه ماشيني از نمايشگاه بخريم؟
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



كدام دانشگاه را براي ادامه تحصيل انتخاب  
 كنم؟

 

 

 

 

 



 چه كتابي را بايد مطالعه كنم؟
 

 

 

 

 

 

 

 

 



چطور مي توانم ايده خودم را به رئيسم ارائه  
 دهم؟

 

 

 

 

 



چگونه مي توانم مسئولين را براي قبول  
 طرحم متقاعد كنم؟

 

 

 

 

 

 



  :تا كند مي كمك ما به اطالعات

 .برسيم نتيجه به�

 .دهيم انجام را انتخابمان�

 .كنيم برقرار ارتباط ديگران با موثر طور به�

 
  



اما معموالً چيزهاي خوب در انبوه زباله ها به 
 خاك سپرده شده اند

 
  



ما نياز به بهبود مهارت هاي جستجو،  
ارزيابي و مهارت هاي ارتباطي در محيط 

. تغيير داريماطالعاتي در حال   
 



 حجم روز افزون اطالعات�
 
 عدم اعتماد به تمامي اطالعات  �

 
 درصد به اطالعات ذخيره شده اضافه مي شود 30ساالنه �

 
 جديد اضافه مي شود)webpage(ميليون صفحه خانگي  8روزانه حدود �
 



 دانش بر دونوع است 

 ما خود يك موضوع را مي دانيم  �
 

 يا 
 

 در اطالعاتي به توانيم مي كجا در كه دانيم مي�
  كنيم پيدا دست موضوع آن خصوص

 
 

 

 



   تعريف سواد اطالعاتيتعريف سواد اطالعاتيتعريف سواد اطالعاتيتعريف سواد اطالعاتي

 
  را اطالعات به نياز تشخيص توانايي كه است فردي اطالعاتي سواد با�

  مورد اطالعات از موثر استفاده و ارزيابي، جايابي، به تواند مي و دارد
   .فراگيرد را يادگيري ي نحوه باالخره و بپردازد نياز

 
  ارزشيابي و استفاده بازيابي، توانايي اطالعاتي سواد ساده زبان به�

   .دارد را اطالعات

 



 مدل ها و استانداردهاي سواد اطالعاتي مدل ها و استانداردهاي سواد اطالعاتي مدل ها و استانداردهاي سواد اطالعاتي مدل ها و استانداردهاي سواد اطالعاتي 

 مدل فرايند پژوهش پيتز و استريپلينگ�
 مدل كولثااو�
 مدل شش مهارت بزرگ  �
 استانداردهاي سواد اطالعاتي آمريكا  �
 استانداردهاي سواد اطالعاتي استراليا  �
 رهنمودهاي سواد اطالعاتي كولورادو�
 )  ACRL(استاندارد قابليت هاي سواد اطالعاتي براي آموزش عالي �
 ...و �

 



 با سواد اطالعاتي بايد بتواند

 هوشمندانه گيري تصميم زيربناي كامل و دقيق اطالعات كه كند درك�
  است

 
  سئوال اساس آن بر و كند تعريف و داده تشخيص را خود اطالعاتي نياز�

 نمايد تدوين را هايي

 
  براي آميز موفقيت راهبردهاي از و كرده شناسايي را اطالعات بالقوه منابع�

 نمايد استفاده اطالعات كسب و جستجو

 
  كند ارزيابي را اطالعاتي منابع و اطالعات�



 ...با سواد اطالعاتي بايد 

 دهد نظم بهينه استفاده براي اطالعاتي منابع و اطالعات به�

 
 دست به دانش از و كند ادغام خود دانش مجموعه در را جديد اطالعات�

   كند استفاده جديد اثري خلق و گيري تصميم انتقادي، تفكر براي آمده
 

  اطالعات كاربرد و كسب با مرتبط اجتماعي و حقوقي اقتصادي، مسائل�
   كند رعايت و درك را
 



 فرايند كسب مهارت هاي سواد اطالعاتي  

 شناسايي نياز اطالعاتي

شناسايي منابع مورد نياز و  
هاجستجوي آن توانايي   

ارزيابي اطالعات و منابع  
 اطالعاتي 

 سازماندهي 

مسائل اخالقي در دسترسي  
 و استفاده اطالعات 



 شناسايي نياز و توانايي بيان آن  : مهارت اول 

 شناسايي موضوع پژوهش و دامنه آن  �
 اقدام به مطالعه كرده ام؟چه هدفي با ١)
 از موضوع بايد مورد توجه قرار گيرد؟چه جنبه اي ٢)
 به دنبال اطالعات بگردم؟چه زبان هايي به ٣)
 قرار داشته باشند؟در چه بازه زماني مدرك هاي بازيابي شده ۴)
انجام شده  چه مكان هايي مطالعه هاي انجام شده در موضوع مورد نظر در ۵)

 باشد؟
 بايد باشد؟ چه كساني مطالعه در مورد ۶)
 

 ...و 



 

 

 

 سال اخير 5موانع مكانيزه كردن كتابخانه هاي دانشگاهي فارس در �

محدود گر 
 موضوعي 

محدودگر 
 مكاني   

محدود گر 
 زماني  



واژه نامه ها و فرهنگ هاي مفصل، دانشنامه ها واصطالحنامه ها و خاص  
 كردن موضوع

 كتابداري و اطالع رساني  

.  واژه نامه كتابداري و اطالع رساني ). 1380(اسدي گرگاني ، فاطمه �
 .كتابدار: تهران 

:  تهران . دانشنامه كتابداري و اطالع رساني ). 1379(سلطاني ، پوري �
 .فرهنگ معاصر

  واژگان : رساني اطالع و كتابداري واژگان .)1388( ابوالفضل ، هاشمي�
 .انگليسي -فارسي فارسي، –   انگليسي ... رساني دانش و ورزي دانش
  .دبيزش نشر : تهران

�ODLIS (Online Dictionary for Library and Information 

Science)  

)cfm.com/odlis/odlis_t.//lu:http ( 

 



 ...  واژه نامه ها و فرهنگ هاي مفصل 

   عمومي
 

 )com/.loghatnaameh.//www:http ( دهخدا لغتنامه�
 
� -merriam.//www:http( Webster Merriam

)com/.webster 
 

�Cambridge Dictionary 
)org.cambridge.//dictionary:http( 
 

�)com/.askoxford.//www:http( Dictionary Oxford 
 
 



 دايره المعارف ها

  .باشند مي اطالعاتي نياز شناسايي براي منابع ترين كاربردي جمله از�
 

 )آن جز و نامه پايان مقاله، كتاب،( اطالعاتي منابع از گروه اين در�
 مي دست خود نظر مورد موضوع مورد در جامعي اطالعات به پژوهشگر

  .يابد
 
  براي روشي و كنند مي مشخص را پژوهشگر مطالعاتي مسير منابع اين�

  خاص حوزه يك در شاخص منابع براي جستجو زمان در جويي صرفه
  .باشد مي



 كتابداري و اطالع رساني  

 

دايره المعارف كتابداري و اطالع رساني  �
http://portal.nlai.ir/daka/default.aspx 

 

 



 دايره المعارف عمومي  

�)http://www.encyclopedia.com/Encyclopedia.com( 

 

�)http://wikipedia.org/Wikipedia( 

 

�Columbia encyclopedia 

http://education.yahoo.com/reference/encyclopedi(

)a/ 

 



 چگونگي جستجوي واژه نامه ها و دانشنامه ها  

 )Google( قرار گرفتن در يك موتور جستجوي وب مثل گوگل �
 تايپ نام واژه نامه يا دانشنامه خاص  �

 

“Education encyclopedia” 

  يا

“Encyclopedia of Education” 



 راهنماي موضوعي وب و دروازه هاي اطالعاتي

 را منتخب وب هاي سايت يا صفحات اطالعات كه هستند پايگاههايي�
 .كنند مي نمايه خود پايگاه در انساني نيروي توسط

 
 و تجزيه بررسي، شناسايي، فرآيند وب موضوعي راهنماهاي در :نكته�

  اساس بر و انساني نيروي توسط صفحات سازي نمايه و ارزيابي تحليل،
 .شود مي انجام شده تعيين پيش از معيارهاي

 
  سايت يا صفحات اطالعات دادن قرار دسترس در براي وب راهنماهاي�

 كنند مي استفاده موضوعي مراتب سلسله نظام از اغلب وب هاي

 



 انواع راهنماهاي موضوعي وبانواع راهنماهاي موضوعي وبانواع راهنماهاي موضوعي وبانواع راهنماهاي موضوعي وب

تقريبا كليه موضوعات و حوزه هاي  : راهنماهاي موضوعي عمومي) �1
 :مانند. دانش بشري را پوشش مي دهد

 

)http://dir.yahoo.comYahoo( 

)http://bubl.ac.uk/BUBL(Gateway)( 

)http://www.intute.ac.uk(Gateway)( Intute 

Google Directory (Directory) 

)http://directory.google.com/( 

)www.looksmart.com(Looksmart 

)http://dmoz.orgOpen Directory( 

 



 انواع راهنماهاي موضوعي وبانواع راهنماهاي موضوعي وبانواع راهنماهاي موضوعي وبانواع راهنماهاي موضوعي وب

  اطالعات به دسترسي براي منحصرا كه :خاص موضوعي راهنماهاي )�2
 غيره و كتابداري شناسي، زيست شيمي، فيزيك، مانند خاص اي حوزه
 :مانند .شوند مي ارائه

Librarian’s Resource Center (LRC) 

)htm.org/toronto/resources/lrc/cover.sla.//units:http( 

 

Library and Information Science Gateway 

)http://www.lisgateway.com/( 

 

)http://www.infolibrarian.com/Info Librarian ( 

 



 چگونگي جستجو دروازه هاي اطالعاتي و راهنماهاچگونگي جستجو دروازه هاي اطالعاتي و راهنماهاچگونگي جستجو دروازه هاي اطالعاتي و راهنماهاچگونگي جستجو دروازه هاي اطالعاتي و راهنماها

 )Google( قرار گرفتن در يك موتور جستجوي وب مثل گوگل �
 موضوع و دروازه اطالعاتي را در گيومه قرار داده و فرمان جستجو بدهيد�

“library and information science” AND directory 

“directory of psychology” 

gateway AND education 

“gateway of social science” 
 



 اصطالحنامه ها

 موضوع يا و علمي حوزه يك در ها عبارت و ها واژه از اي سياهه ها، اصطالحنامه�
  .اند شده تدوين موضوعي متخصصان توسط كه هستند خاص

 
  مي       مناسبي ابزار وابسته هاي موضوع و موضوع دامنه شناخت براي منابع اين�

  .باشند
  از اطالعات بازيابي براي جانبي ابزاري عنوان به ها اصطالحنامه بيشتر حاضر حال در�

 پذير دسترس طريق آن از بنابراين و شوند مي گرفته نظر در اطالعاتي هاي پايگاه
 ERIC, EBSCO, ProQuest سايت جمله از .هستند

 مورد موضوع و اطالعاتي نياز شناخت براي ابزارهايي شد معرفي كنون تا كه منابعي�
  .است پژوهش

 كتاب،( اطالعاتي منابع جستجوي به بايد موضوع محدوده و دامنه شناسايي از پس�
   .پردخات زمينه آن در )آن جز و نامه پايان مقاله،



 شناسايي انواع منابع اطالعاتي

 تقسيم بندي منابع براساس نوع محتوا
منتشر نشده اند و داده اصلي و خام را در اختيار  : منابع دست اول �

 . پژوهشگر قرار مي دهند، مثل پايان نامه
چنين اطالعاتي را مي توان در نشريه ها، همايش ها، وب سايت هاي  �

 . شخصي و سازماني، وبالگ ها، مخازن سازماني و آمارنامه ها يافت
اين منابع به گردآوري، توصيف يا تحليل و بازپردازش  : منابع دست دوم�

 )مقاله دايره المعارف ها و كتاب ها(اطالعات منابع دست اول مي پردازد 
مقاله، كتاب، پايان نامه، گزارش، پروانه  : تقسيم بندي منابع براساس شكل�

 .  ثبت اختراع و غيره
 
 
 



 نمونه اي در رابطه با شناسايي منابع مورد نياز

 

 

 سال اخير 5موانع مكانيزه كردن كتابخانه هاي دانشگاهي فارس در �

:  منابع دست دوم
كتاب، مقاله،  

 پايان نامه

: منابع دست اول  
مصاحبه با كتابداران 

كتابخانه هاي 
دانشگاهي، مشاهده و 
بررسي موانع، مصاحبه  

با اساتيد دانشگاه و 
 دانشجويان



 نكته

  نسبت كلي آگاهي توان مي شده معرفي منابع از استفاده با     

  در .كرد پيدا آن هاي مجموعه زير و نظر مورد موضوع به

 تر خاص اطالعات يافتن توانايي فرد كه است مرحله اين

  كه داشت ياد به بايد .آورد مي دست به را موضوع در

  اثر دوم مرحله به رفتن نخست مرحله گذراندن بدون

  خواهد سردرگمي به و داشت نخواهد كاملي بخشي

   .انجاميد

 



توانايي جستجوي منابع مورد نياز و دسترسي به  : مهارت دوم 
 اطالعات

 نيز و )آن جز و نامه پايان مقاله، كتاب،( اطالعاتي منابع شناسايي براي�
  راهبردهاي و ها روش و اطالعاتي هاي نظام بايد ها آن به دسترسي
 .شناخت را اطالعات بازيابي و جستجو

 
  مي داده توضيح جستجوي راهبردهاي و ها نظام اين از بخشي ادامه در�

  .شود



 ابزارهاي كاوش

 ها كتابخانه اي رايانه هاي فهرست�
 

 كاوش موتورهاي�
 عمومي كاوش موتورهاي    
 كاوش فراموتورهاي    
 علمي كاوش موتورهاي    
 تخصصي كاوش موتورهاي    
     

 



 فهرست هاي رايانه اي كتابخانه ها

 منابع انواع به دسترسي براي نظام ترين پراستفاده از يكي�
   چاپي منابع ويژه به
 انواع با جستجو جمله از زيادي هاي قابليت داراي�

   مختلف
 

كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد �
)

http://clibrary.um.ac.ir/simwebclt/WebAccess/SimWebPortal.dll/L
ogin( 

 
� )com/.webster-merriam.//www:http( Webster Merriam 

 
�)org.cambridge.//dictionary:http( Dictionary Cambridge 

 

�)com/.askoxford.//www:http( Dictionary Oxford 
 
 



 
 فهرست هاي رايانه اي كتابخانه ها

 (كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهدكتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهدكتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهدكتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد)
HTTP://C-LIBRARY.UM.AC.IR/ 

 جستجوي ساده

وارد كردن عبارت 
 مورد جستجو

كتابخانه هاي / مراكز
 مورد نظر براي جستجو

در اين قسمت نوع 
مدرك مورد نظر را 
 مي توان تعيين كرد



 فهرست هاي رايانه اي كتابخانه ها
 (فهرست كتابخانه كنگره آمريكافهرست كتابخانه كنگره آمريكافهرست كتابخانه كنگره آمريكافهرست كتابخانه كنگره آمريكا)

HTTP://WWW.LOC.GOV 



 فهرست هاي رايانه اي كتابخانه ها
 )فهرست كتابخانه دانشگاه صنعتي ماساچوست آمريكافهرست كتابخانه دانشگاه صنعتي ماساچوست آمريكافهرست كتابخانه دانشگاه صنعتي ماساچوست آمريكافهرست كتابخانه دانشگاه صنعتي ماساچوست آمريكا(

HTTP://LIBRARIES.MIT.EDU 



 موتورهاي كاوش
 )موتورهاي كاوش عمومي(

محدودگر هاي 
زباني، زماني و 
 يا نوع مدرك



 موتورهاي كاوش
 )فراموتورهاي كاوش(

 چندين به جستجو عبارت زمان هم فرستاندن با كاوش فراموتورهاي�
   .دارند را بيشتري منابع بازيابي توانايي كاوش موتور

� Dogpile (www.dogpile.com) 

� Info (www.info.com) 

� Mamma (www.mamma.com) 

� Vivisimo (www.vivisimo.com) 

� Zapmeta (www.zapmeta.com) 

� Metacrawler (www.metacrawler.com) 
 



 METAGRAWLERصفحه جستجوي ساده فراموتور كاوش 
 

موتورهاي جستجويي كه اين 
 فراموتور جستجو مي كند

 عبارت جستجو را وارد اين كادر مي كنيم



 صفحه جستجوي پيشرفته
 

 محدود كننده زبان

مشابه امكانات در جستجوي  جستجو براساس آدرس
 پيشرفته گوگل



 بازيافت هاي موتور كاوش متاكراولر
 

عبارت هاي جستجوي مرتبط 
نشان دهنده اينكه مورد بازيابي شده  با عبارت مدنظر

از طريق كدام موتور كاوش بوده 
 است



 موتورهاي كاوش علمي
 

 يا و بشري دانش هاي حوزه تمامي در را علمي اطالعات فقط موتورها اين�
  .دهند مي قرار جستجو مورد ها حوزه از برخي در

� Scirus (www.scirus.com) 

� Google Scholar (http://scholar.google.com) 

� Libra (http://academic.research.microsoft.com/) 

� Ojose (http://www.ojose.com) 
 

 



SCIRUS 



    صفحه جستجوي پيشرفته موتور كاوش صفحه جستجوي پيشرفته موتور كاوش صفحه جستجوي پيشرفته موتور كاوش صفحه جستجوي پيشرفته موتور كاوش 
SCIRUS 

 محدوديت براساس نوع اطالعات

 محدوديت براساس فرمت مدرك

 محدوديت براساس نوع مدرك

محدوديت براساس حوزه 
 موضوعي



 صفحه بازيافت ها در موتور كاوشصفحه بازيافت ها در موتور كاوشصفحه بازيافت ها در موتور كاوشصفحه بازيافت ها در موتور كاوش
SCIRUS 

امكان مرتب كردن نتايج جستجو 
براساس ميزان ربط يا تاريخ انتشار 

 مدرك

مشاهده نتايج براساس نوع 
 مدرك و نيز قالب آن

موضوع هاي پيشنهادي براي 
ادامه جستجو، قابل استفاده در 

فرايند محدود كردن دامنه 
 موضوع



 صفحه جستجوي ساده صفحه جستجوي ساده صفحه جستجوي ساده صفحه جستجوي ساده 
GOOGLE SCHOLAR 



 صفحه جستجوي پيشرفته صفحه جستجوي پيشرفته صفحه جستجوي پيشرفته صفحه جستجوي پيشرفته 
GOOGLE SCHOLAR 

 محدود كردن جستجو 
 به نام مولف

 محدود كردن جستجو 
 به تاريخ نشر

 محدود كردن جستجو 
 به موضوعات خاص

 محدود كردن جستجو 
 به قوانين مصوب



 صفحه بازيافت ها در صفحه بازيافت ها در صفحه بازيافت ها در صفحه بازيافت ها در 
GOOGLE SCHOLAR 

تعداد منابعي كه از اين منبع 
)استنادها(استفاده كرده اند   

 مدارك مرتبط



 موتورهاي كاوش تخصصي
 

  مي بازيابي را خاص موضوع يك به يافته اختصاص منابع فقط موتورها اين�
 كنند

 

� LISZEN (http://liszen.com) 

� Librarians search engines: the internet Public 

Library (IPL) and the Librarains Internet Index   

(http://www.ipl.org) 

 

 

 
 



 دروازه هاي اطالعاتي
 

 

 

 
 



 كتابخانه ها
 راهنماي موضوعي كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد

 
 

 

 
 



 كتابخانه ها
 دسترسي به كتابخانه هاي ايران و جهان  

 
 

 

 
 



    پايگاه هاي منابع اطالعاتيپايگاه هاي منابع اطالعاتيپايگاه هاي منابع اطالعاتيپايگاه هاي منابع اطالعاتي



 مركز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري



 پايگاه اطالعات علمي جهاددانشگاهي 



 پايگاه مجالت تخصصي نور



 پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران



    پايگاه هاي منابع اطالعاتيپايگاه هاي منابع اطالعاتيپايگاه هاي منابع اطالعاتيپايگاه هاي منابع اطالعاتي



چگونه مي توانيد به حاصل مطالعه ها و منابعي كه به  : مهارت سوم 
 دست مي آوريد نظم دهيد تا بتوانيد به راحتي از آن ها استفاده كنيد؟

   :شود انجام تواند مي پژوهش از مرحله چند در سازماندهي
 پژوهش گزارش سازي يكپارچه و فكر به دهي نظم�

   مندرجات فهرست تهيه�
   اطالعاتي منابع كردن مرتب�
 پژوهش گزارش يا مقاله مندرجات فهرست سازي مرتب و بازنگري و عميق مطالعه�
   منابع سازماندهي و استناددهي در ها آن از استفاده چگونگي و ها نامه شيوه�
 شده گردآوري منابع و استنادها مديريت افزارهاي نرم با آشنايي�
 
 



 منابعشيوه نامه ها و چگونگي استفاده از آن ها در استناددهي و سازماندهي 

 APA آمريكا شناسان روان انجن نامه شيوه�
 MLA مدرن هاي زبان انجمن نامه شيوه�
 Chicago دانشگاه انساني علوم نامه شيوه�
 Endnote و Word مثل افزارها نرم از استفاده�

 

 
 

 
 
 



آيا اطمينان داريد كه منابعي كه به دست مي آوريد : مهارت چهارم 
 معتبر هستند؟ 

  كيفيت افزايش و زمان در جويي صرفه آمده، دست به منابع اعتبار سنجش براي
   :كرد استفاده زير راهبردهاي از توان مي پژوهش،

 پژوهش گزارش سازي يكپارچه و فكر به دهي نظم�
 اينترنتي نشاني دامنه به توجه( تخصصي سازمان يك به ناشر و كننده توليد وابستگي�

edu و ac علمي؛ gov و org سازماني(   
 اثر از محلي در حامي يا كننده توليد تماس نشاني و كامل نام ذكر�
 خاص نظر اعمال با و سوگيرانه نه استدالل با همراه علمي بحث�
 روشن شكل به منبع توليد از هدف بيان و مختلف هاي بخش بين علمي ارتباط�
 مناسب متني درون استنادهاي�
 معتبر منابع از استفاده�
  واقعي و صحيح آزمايش نتايج و ارقام و آمار از استفاده�
 انتشار يا توليد تاريخ�
 تحليلي مندرجات فهرست وجود�

 



به چه نكته ها و اصول اخالقي بايد در دسترسي و : مهارت پنجم 
 استفاده از اطالعات توجه كرد؟ 

 .ايم نموده استفاده ها آن از كه آثاري به استناددهي و مولف حق قوانين رعايت
   :دهد مي جلوه اخالقي غير را اطالعات از استفاده زير موارد

 آن به استناد بدون فردي نوشته يا و عقيده از استفاده�
 خاص فرد يك نوشته يا و عقيده از نادرست استفاده�
  اثر يا نظر يك مورد در قضاوت براي شخصي هاي تجربه و باورها تأثير�

 سازماني يا فردي
  نام ذكر يا و مجوز كسب بدون اثر يك تمام يا و بخشي از برداري نسخه�

  نويسنده
 خود نام با آن طرح و مجوز كسب بدون فرد يك عقيده از تقليد�

 



 منابع و ماخذ

  .)1389( مهدي نوقابي، زاهدي و رامين محمد نادري، مهري، پريرخ،�
 فردوسي دانشگاه :مشهد .اطالعاتي سواد كسب براي كاربردي رهنمودهاي

  .مشهد



 
 

 دست به دست هم دهيم به مهر  
 ميهن خويش را كنيم آباد 


