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  هدف اصلي مجموعه سازي چيست؟. 1

  دسترس پذير ساختن  -د  تملك  -ج  تهيه و نگهداري  - ب  ارزيابي مجموعه  -الف  

  مي گويند؟مجموعه افرادي كه كتابخانه براي پاسخ به نيازهاي اطالعاتي آنها تشكيل شده است چه . 2

  جامعه كتابخانه  - ب  جامعه بالقوه كتابخانه  -الف  

  فقط اعضاي كتابخانه  -د    فقط كاربران متخصص  -ج  

نرم افزارهايي مثل اشاعه گزينشي اطالعات ، خدمات آگاهي رساني جاري، فهرست مندرجات جاري از چه نوع فناوري استفاده . 3

  كنند؟ مي

  آوري كمكي  فن -د  آوري خدماتي  فن -ج  انتقال آوري  فن - ب  آوري پخش  فن -الف  

بيشترين بودجه خريد منابع اطالعاتي در دانشگاه هايي كه برگزار كننده تحصيالت تكميلي هستند به چه منبعي  اختصاص . 4

  مي يابد؟

  كتاب  - ب  مواد ديداري و شنيداري  -الف  

  اساليد  -د    مجله  -ج  

  امه هاي فارغ التحصيالن ايراني خارج از كشور به كدام مركز بايد مراجعه كرد؟براي دستيابي به فهرست پايان ن. 5 

  كتابخانه ملي ايران  -الف  

  مركز اطالعات و مدارك علمي ايران  - ب  

  مركز خدمات كتابداري  -ج  

  سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران  -د  

مجله و ساير منابع اطالعاتي موظف هستند حداقل يك نسخه از اثار  ,بر اساس اين قانون تمام ناشران و توليد كنندگان كتاب . 6

  خود را به صورت رايگان در اختيار كتابخانه ملي قرار دهند؟

  واسپاري  -د    مبادله  -ج  امانت بين كتابخانه اي  - ب  اهدا  -الف  

  كداميك از گزينه هاي زير جزء پايگاه هاي اطالعاتي تمام تصوير مي باشند؟. 7

   Adonis  -د     Lc-marc  -ج  Soil-cd  - ب  Cab Abstract  -الف  

  كميته انتخاب منابع اطالعاتي چه وظيفه اي دارد؟. 8

  هماهنگي با مديران كتابخانه ها براي خريد كتاب -الف  

  گزينش كتاب وديگر مواد كتابخانه اي با توجه به استراتژي هاي كتابخانه - ب  

  نتخاب كتابتعيين خطوط راهنما براي ا -ج  

 بررسي همه جانبه ي بازار مواد كتابخانه اي براي تهيه  منابع الزم -د  
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در كتاب گزيني و گردآوري براي كم كردن  تاخير در تهيه مي توان با احتياط از آگهي هاي پيش از انتشار ناشران  "جمله . 9

  ست؟مربوط به كدام اصل از اصول پنجگانه رانگاناتان ا "معروف مدد گرفت

  هر كتاب بايد خواننده اي داشته باشد -الف  

  در وقت خواننده بايد صرفه جويي شود - ب  

  كتاب ها براي استفاده هستند -ج  

  كتابخانه ارگانيسم رو به رشد است -د  

  در چه موضوعي به ارائه مطالب مي پردازد؟  "Medline"پايگاه اطالعاتي . 10

  كشاورزي  -د  تيعلوم تربي -ج  كتابداري - ب  پزشكي -الف  

  ؟اعتبار علمي كداميك از رشته هاي زير زودتر كهنه مي شود. 11

  گياه شناسي -د  شيمي -ج  زمين شناسي - ب  فن آوري اطالعات -الف  

  مبين كدام عبارت است؟ "براد فورد"قانون . 12

  ه چاپ مي رسندب) مجالت هسته(در هر رشته تخصصي بيشترين مقاالت در تعداد محدودي از مجالت رشته  -الف  

  حق اشتراك مجالت علمي هسته در هر رشته تخصصي از علوم بيشتر از ساير مجالت است - ب  

  گروه تقسيم مي شوند 3تعداد مقاالت هر موضوع به طور مساوي در بين  -ج  

  قانون براد فورد تلفيقي از قوانين رياضي و قوانين فهرست نويسي است -د  

  در اصطالح چه مي گويند؟ "اطالعاتي از مجموعه كتابخانه به منظور حذف يا انتقال به انبارانتخاب منابع "به عمل . 13

  وجين كردن مواد  -د    ذخيره كردن مواد  -ج  انبار  كردن مواد  - ب  ويرايش كردن مواد  -الف  

  كداميك از موارد زير صحيح مي باشد؟. 14

سري انتشاراتي يا دوره هاي زماني متفاوت منتشر مي شوند به سفارش دائمي براي منابع اطالعاتي كه به صورت  -الف  

  .رود  كار مي

  سفارش كتاب هاي چاپي و نشريات سال هاي گذشته است ,سفارش دائمي  - ب  

  سفارش پايگاه هاي اطالعاتي به كار گزاران منابع اطالعاتي مي باشد , سفارش دائمي -ج  

  ري استسفارش دائمي همان سفارش كتاب هاي واسپا -د  

  در بخش سفارش به چه معني است ؟  claim واژه. 15

  بازبيني انتشارات از روي كاتالوگ ها -الف  

 پيگيري مواردي كه به ناشران و كار گزاران يا كتابفروشان ذيربط سفارش شده ولي طبق زمان يا شرايط مقرر نرسيده  - ب  

  است  

 ذيربط به ازاي تحويل ندادن مواد به كتابخانه ها در اختيار آنها قرار مي  اعتباري كه ناشران و كارگزاران يا كتابفروشان -ج  

  دهند 

 اي ديگر تحويل مدارك به عنوان هديه يا به صورت پاياپاي به كتابخانه -د  
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  كدام عبارت صحيح است؟. 16

  كارگزار كتاب است  Ebsco شركت -الف  

  كارگزار كتاب است  Swets شركت - ب  

  هر دو كارگزار كتاب  هستند  swetsو  Ebsco شركت هاي  -ج  

  هر دو كارگزار مجله هستند  swetsو  Ebsco شركت هاي  -د  

  واسطه ي بين كدام دو نهاد است ؟ "كارگزار كتاب". 17

  چاپخانه ها و ناشران -الف  

  نويسندگان  و ناشران  - ب  

  كتابخانه ها و چاپخانه ها -ج  

  كتابخانه ها و ناشران -د  

  ؟شود نميكداميك از گزينه هاي زير جزء مزاياي استفاده از كارگزار محسوب . 18

  پرداخت سريع و آسان -الف  

  سهولت پيگيري و پرداخت - ب  

  به دست آوردن تخفيف بيشتر  -ج  

  حذف ارتباطات زياد -د  

  شود؟كنترل درخواست با بايگاني سفارش جزء كدام گروه از فعاليت هاي سفارش محسوب مي . 19

  مرحله بعد از سفارش - ب  مرحله قبل از سفارش  -الف  

  كارهاي دوره اي  -د    مرحله ارسال سفارش -ج  

  .قطعي نشده ا ستاين بايگاني براي منابع اطالعاتي است كه به داليلي هنوز سفارش آن . 20

  بايگاني سفارش هاي انجام شده - ب    بايگاني مالي -الف  

  گاني در دست اقدامباي -د    بايگاني مكاتبات -ج  

  نشرياتي كه دو بار در هفته منتشر مي شوند در كداميك از برگه هاي كاردكس ثبت مي گردند؟. 21

  برگه هاي ماهيانه - ب  برگه هاي مخصوص خود -الف  

  برگه هاي روزانه -د    برگه هاي هفتگي -ج  

مندرجات مجالت در اينترنت پرداخت و در صورت از طريق كدام پايگاه اطالعاتي مي توان به جستجوي رايگان در فهرست . 22

  آن را سفارش نمود؟  ,نياز به متن كامل مقاله 

    ISA  -د  Access  -ج  Ingenta  - ب    Adonis -الف  

  طرح كنترل جهاني كتابشناختي و مارك بين المللي توسط كداميك از سازمانهاي زير به اتمام رسيده است؟. 23

 خدمات بين المللي اطالع رساني -د  فيد -ج  فائو - ب  ايفال -الف  
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بهترين روش براي تهيه منابع اطالعاتي بخصوص مقاالت غير فارسي از كارگزاراني كه كتابخانه بطور مستمر با آنها ارتباط . 24

  دارد كدام است؟

  سفارش غير مستقيم - ب    ارسال ارز -الف  

  سپرده گذاري -د    دريافت پيش فاكتور -ج  

  ؟شود نمينه جزء ويژگي هاي كار مجموعه سازي محسوب كدام گزي. 25

  تنوع فعاليت ها و تغييرات روز افزون - ب    پيگيري  -الف  

  ارتباط كم با بازار نشر و توزيع -د  ارتباط زياد با ساير بخش ها و افراد -ج  
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