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 مدیرکل امور  مدیرکل امور 13871387//1212//2828 مورخ  مورخ 33//1067910679این نشریه براساس نامه شماره این نشریه براساس نامه شماره 

پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، از طرف کمیسیون نشریات علمی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، از طرف کمیسیون نشریات علمی 

 .. پژوهشی شناخته شده است پژوهشی شناخته شده است--کشور داراي درجه علمیکشور داراي درجه علمی



  مطالعات کتابداري و علم اطالعاتمطالعات کتابداري و علم اطالعات
  ))مجله علوم تربیتی و روانشناسیمجله علوم تربیتی و روانشناسی((

   پژوهشی پژوهشی––فصلنامه علمی فصلنامه علمی 
  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. . دانشگاه شهیدچمراندانشگاه شهیدچمران

  گروه کتابداري و اطالع رسانیگروه کتابداري و اطالع رسانی
  

  13881388 تابستان  تابستان ––  22شماره شماره ؛  ؛  11--1616سال سال 

  20082008--52225222: : شاپاشاپا

  iirr..aacc..ssccuu@@JJLLIISSSS:  :  نشانی اینترنتینشانی اینترنتی

  دانشگاه شهید چمران اهوازدانشگاه شهید چمران اهواز: : صاحب امتیازصاحب امتیاز

  دکتر فریده عصارهدکتر فریده عصاره: : مدیر مسئولمدیر مسئول

  دکتر عبدالحسین فرج پهلودکتر عبدالحسین فرج پهلو: : سردبیرسردبیر

  امین زارعامین زارع: : مدیر داخلیمدیر داخلی

  بهار فرج پهلوبهار فرج پهلو: : تایپ و حروف چینیتایپ و حروف چینی

  ادهاده محمدرضا عالم ز محمدرضا عالم ز::طراحی جلدطراحی جلد

   اهواز اهوازاداره چاپ وانتشارات و نشریات دانشگاه شهید چمراناداره چاپ وانتشارات و نشریات دانشگاه شهید چمران: : لیتوگرافی و چاپلیتوگرافی و چاپ

  ::نشانی پستینشانی پستی

  دفتر مجله مطالعات کتابداري و دفتر مجله مطالعات کتابداري و   ..مرکزي و مرکز اسنادمرکزي و مرکز اسنادکتابخانه کتابخانه . . دانشگاه شهیدچمراندانشگاه شهیدچمران. . اهوازاهواز  
  ..طالعاتطالعاتااعلم علم   

  06110611  --33380433338043: : ؛   فکس؛   فکس50285028: : ،  داخلی،  داخلی06110611--33602443360244: : تلفنتلفن

  ::اشتراكاشتراك

  1200012000: : ؛ کتابخانه ها و موسسات؛ کتابخانه ها و موسسات30003000: : ؛ دانشجویی؛ دانشجویی60006000: : غیردانشجوییغیردانشجویی): ): ریالریال((ره ره تک شماتک شما

  400000400000: : ؛ کتابخانه ها و موسسات؛ کتابخانه ها و موسسات100000100000: : ؛ دانشجویی؛ دانشجویی200000200000: : غیردانشجوییغیردانشجویی): ): ریالریال((اشتراك ساالنه اشتراك ساالنه 

دان دانشکده دان دانشکده تنخواه گرتنخواه گر«« بانک ملی ایران، به نام  بانک ملی ایران، به نام 01057970860080105797086008متمنی است هزینه اشتراك را به حساب سیبا شماره متمنی است هزینه اشتراك را به حساب سیبا شماره 

واریز کرده و فیش آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست اشتراك به دفتر مجله ارسال واریز کرده و فیش آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست اشتراك به دفتر مجله ارسال » » علوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتی و روانشناسی

  ..نماییدنمایید

mailto:JLISS@scu.ac.ir


  ::اعضاي هیأت تحریریهاعضاي هیأت تحریریه

  استاداستاد. . دانشگاه شهید چمران اهوازدانشگاه شهید چمران اهواز. . دکتر نصراله امامیدکتر نصراله امامی

  استاداستاد. . دانشگاه شهید چمراندانشگاه شهید چمران. . دکتر زاهد بیگدلیدکتر زاهد بیگدلی

  دانشیاردانشیار. . دانشگاه فردوسی مشهددانشگاه فردوسی مشهد. . دکتر مهري پریرخدکتر مهري پریرخ

  استاداستاد. . دانشگاه تهراندانشگاه تهران. . دکتر عباس حرّيدکتر عباس حرّي

  دانشیاردانشیار. . دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز. . دکتر زهیر حیاتیدکتر زهیر حیاتی

  استاداستاد. . دانشگاه فردوسی مشهددانشگاه فردوسی مشهد. . دکتر محمد حسین دیانیدکتر محمد حسین دیانی

  دانشیاردانشیار. . دانشگاه الزهرادانشگاه الزهرا. . دکتر سعید رضایی شریف آباديدکتر سعید رضایی شریف آبادي

  دانشیاردانشیار. . چمران اهوازچمران اهوازدانشگاه شهید دانشگاه شهید . . دکتر علیرضا عصارهدکتر علیرضا عصاره

  استاداستاد. . دانشگاه شهید چمران اهوازدانشگاه شهید چمران اهواز. . دکتر فریده عصارهدکتر فریده عصاره

  استاداستاد. . دانشگاه فردوسی مشهددانشگاه فردوسی مشهد. . دکتر رحمت اله فتاحیدکتر رحمت اله فتاحی

  استاداستاد. . دانشگاه شهید چمران اهوازدانشگاه شهید چمران اهواز. . دکتر عبدالحسین فرج پهلودکتر عبدالحسین فرج پهلو

  استاداستاد. . دانشگاه شهید چمران اهوازدانشگاه شهید چمران اهواز. . دکتر مرتضی کوکبیدکتر مرتضی کوکبی

  

  ::داوران این شمارهداوران این شماره

 دکتر فریده عصاره،  دکتر فریده عصاره، ،،دکتر غالمرضا حیدري، آقاي امیر ریسمانبافدکتر غالمرضا حیدري، آقاي امیر ریسمانبافبیگدلی، بیگدلی، دکتر زاهد  دکتر زاهد  

  دکتر عبدالحسین فرج پهلو، دکتر مرتضی کوکبیدکتر عبدالحسین فرج پهلو، دکتر مرتضی کوکبی

  

  

  

  



  پوزشپوزش

  

، ، اول این مجلهاول این مجلهدر شماره در شماره ضمن پوزش از خوانندگان گرامی، به اطالع می رساند ضمن پوزش از خوانندگان گرامی، به اطالع می رساند 

ود ود  درج شده ب درج شده ب11--1515   اشتباها اشتباهاسال نشرسال نشرترتیب ترتیب عدد عدد در شناسنامه و روي جلد مجله در شناسنامه و روي جلد مجله 

  ..می باشدمی باشدصحیح صحیح   11--1616   عدد عددکهکه


