
 باشد. یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

   نیاکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا

 

 پرسشنامه سواد اطالعاتی

 
طراحی و تنظیم شده    1387سوال بوده که توسط دوارپناه و سیامک در سال    49پرسشنامه سواد اطالعاتی دارای  

مولفه ای ) توانایی    5ت و هدف از این پرسشنامه سنجش سواد اطالعاتی در ابعاد مختلف می باشد که دارای  اس 

ارزیابی نقادانه اطالعات ، توانایی کاربرد هدفمند  تعیین وسعت و ماهیت ، توانایی دسترسی موثر به اطاعات ، توانایی  

 اطالعات و توانایی درک موارد حقوق و افتصادی کاربرد اطالعات ( می باشد.

  ی نمره گذار   وه ی+ ش   ی + سواالت تخصص  یاتیو عمل  ی مفهوم  ف یتعار  ی پرسشنامه به صورت کامل دارا  نیدر ضمن ا

 .باشد  ی+ منابع م   ییای+ پا ل یو تحل  ری+ تفس

 
 سواالت:  قسمتی از

 

  ی در صورت   د،یسیبنو  "  FAOسازمان    " در رابطه با     یل یتحل  ی از دروس از شما بخواهد مقاله ا  ی کی.  اگر استاد  1

  ار یسابقه ای را در اخت ایای  نهیاطالعات زم ن یبهتر ریکدام نوع از منابع ز د ینداشته باش  ییموضوع آشنا نیکه با ا

 ( د یرا انتخاب کن نه یگز  کی شما قرار میدهد؟ )فقط 
 

  کتاب      نامه  پایان       جدید  علمی مقالة        تخصصی  ةالمعارف  دایر        اروپا اقتصادی  توسعة مجلة                                        

 سایتها وب 
 

در صورتی که نیاز باشد موضوع پژوهش خود تحت عنوان ) بررسی رابطه خود کار آمدی و کارآفرینی سازمانی  . 2

 یک از بیش میتوانید ) است؟ کسی چه باره  این در مشورت  برای شخص ترین  صالحیت با( را محدود سازید،  

 ( کنید  انتخاب را گزینه

  همکالسی        را امانت میز ،کتابخانه در که کسی         .گذاردمی قفسه در را کتابها ،کتابخانه در که  کسی 

 نظر  مورد درس  استاد      .کند می  اداره را مرجع میز ،کتابخانه در که کسی       .کند می  اداره



 

 یک فقط ) ؟کدام می باشد   Wordبا فرمت  و یافتن نتیجه زیر پرسش جستجوی برای هاکلیدواژه  بهترین .3

 (            کنید  انتخاب را گزینه

 «دارد؟ زن زندانیان فرزندان بر منفی  تأثیر ،حبس ایران، کیفری نظام در آیا»               

 مادر منفی، ها، بچه،ppt        ،جنایت منفی، مادر ،pdf       ،کیفری نظام تأثیر، منفی،word   

 ،زندان مادران، فرزندان ،doc        ،ها بچه  کیفری، نظام ایران،doc 

 

4 . =================================================================== 

 

. جهت اطالع از انتشار آخرین کتب در زمینه ی » مدیریت منابع انسانی« در کشور، از کدام شیوه  استفاده  46

 (کنید  انتخاب را  گزینه  یک فقط ) می کنید؟ 

                                                 مراجعه به کتاب هفته   ،مراجعه به وبسایت رسمی وزارت علوم

 ناوری تحقیقات و ف

                      استفاده از موتورهای جستجو در محیط وب    مراجعه به وبسایت سازمان مدیریت دولتی 

 

. چنانچه کالس شما مجهز به رایانه هایی باشد که به صورت شبکه ای به یکدیگر متصل اند، سریعترین روش  47

 (کنید  انتخاب را  گزینه یک فقط )جهت استفاده ی همکالسیهایتان از فایل کار کالسی شما کدام است؟ 

  انتقال اطالعات از طریقflash             ارسال فایل از طریق میل  share         کردن فایل مورد نظر

  اعالمIP  دستگاهتان به سایر همکالسیها جهت استفاده از اطالعات 

. اگر در هنگام باز کردن صفحه اینترنتی موسسه ی آموزش عالی مهر البرز، صفحه به شکل نامناسب و  48

 (کنید  انتخاب را گزینه یک از بیش میتوانید )ی کنید؟  مغشوش بارگزاری شود، کدام راه را انتخاب م

 استفاده از یک مرورگر دیگر   

   فعال کردن گزینهpup up               در مرورگر مورد استفاده    مشکل فوق به خاطر سرعت پایین

 اینترنت است، کار خود را به بعد موکول میکنید.

             استفاده از یک کانکشن دیگر     گزینه   فعال کردن   ons adds  در مرورگر مورد استفاده 

 

 ( کنید  انتخاب را گزینه  یک فقط )باشد ؟  نمی ارجاع دهی کدام گزینه جزو اشکال  .49
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