
علم اطالعات و دانش شناسی  –معرفی رشته های دانشگاهی 

و ماهیت:  تعریف

پيشرفت هاي سريع علمي و افزايش ميزان انتشارات مکتوب و غير مکتوب فرايند دستيابي به اطالعات را پيچيده و مشکل کرده 

افزايش است. ضرورت برخورد علمي و فني مناسب با رشد روز افزون انتشارات براي ذخيره و بازيابي اطالعات به منظور تسريع و 

دسترس پذيري آن براي همه کاربران در سطوح مختلف جامعه اهميت رشته علم اطالعات و دانش شناسي را افزون کرده است.

با سرعت گرفتن حرکت به سمت جامعه دانشي، اهميت اطالعات و دانش بيش از پيش آشکار شده است. ظهور پسوند دانش 

و نظاير آن به خوبي نشان دهنده اين است که امروزه دانش و دانايي نقش اساسي در براي مفاهيمي مانند جامعه، اقتصاد، توسعه 

جامعه دارد. در اين ميان قشري از کارکنان با عنوان کارکنان دانشي با لقب يقه طاليي ها به انواع کارکنان قبلي )يقه سفيد و 

ايفا مي کنند.يکي از مهم ترين قشر از متخصصان  يقه آبي( اضافه شده است که نقش مهمي در حرکت جامعه به دانايي محوري

که نقش تعيين کننده اي در جوامع دانشي ايفا مي کنند، متخصصان اطالعات و دانش شناسان هستند. اين متخصصان با مطالعه 

يايي جريان ماهيت اطالعات و دانش و تدوين مکانيزم هايي براي گردآوري، سازماندهي، اشاعه و مديريت آن زمينه را براي پو

دانش در جامعه )اعم از سازمان ها و کل جامعه( فراهم مي سازند. از اين رو رشته علم اطالعات و دانش شناسي به عنوان رشته 

 .اي که ماهيت و کاربردهاي اطالعات را مطالعه مي کند يکي از مهم ترين رشته هاي دانشگاهي به حساب مي آيد

 توانایی:

موجود و  هايدانسته به دارد. زيرا قناعت رشته در اين بيشتري پيشرفت تر باشد، قابليتاو گسترده العاتمط دامنه که هر فردي

و  و پيوسته آهسته . فراگيرياست کتابداري رشته خطرزا براي ، آفتيدانستن و معرفت نياز از ارتقاء و بهبود دانشخود را بي

بايد در خود  رشته اين دانشجويان که است ايعمده نيز دو ويژگي کنندگان و پرسش رخورد با اطرافياندر ب و بردباري شکيبايي

 بپرورانند.

 :رشته دروس

روانشناسي عمومي / مباني جامعه شناسي/ تاريخ ادبيات / تاريخ فلسفه / کتابخانه و کتابداري/ اداره کتابخانه

 امکان ادامه تحصیل:

دانشگاهي، مطالعات کتابخانه هاي عمومي . کارشناسي ارشد داراي گرايش هاي مديريت اطالعات،مديريت کتابخانه هاي در مقطع

،مديريت کتابخانه هاي ديجيتال، علم سنجي و مطالعات آرشيوي مي باشد

امکان ادامه تحصيل تا مقطع دکتري وجود دارد.

 موقعیت شغلی:

 هايدوره هستند که کتابداراني راه به هنوز چشم مختلف در مقاطع مدارس هايسراسر کشور و کتابخانهدر  عمومي هايکتابخانه

 التحصيالنفارغ پذيرش نيز هنوز آماده رسانيو مراکز اطالع و تخصصي دانشگاهي هايباشند. کتابخانه کرده را طي دانشگاهي

 .هستند رشته اين



علم اطالعات و دانش شناسی  –معرفی رشته های دانشگاهی 

دروس تخصصی: 

علم اطالعات و دانش شناسی درس های تخصصی رشته 

اداره کتابخانه ها و مراکز اطالع رساني

مجموعه سازي

روش نحقيق و گزارش نويسي

سازماندهي منابع اطالعاتي

مباني اطالعات و ارتباطات

کاربرد اينترنت در کتابخانه ها

اطالع رسانيآمار و احتماالت در کتابداري و 

برنامه نويسي کاربردي

آشنايي با صنعت چاپ و نشر

آشنايي با نمايي نويسي

مرجع شناسي عمومي 

نشريات ادواري چاپي و الکترونيکي 

مرجع شناسي تخصصي

و....


