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 1صفحه  
 

  يدانش علوم کتابدار

 کدام است؟ مداخله در سؤال زیر ، عنصرPICOبر اساس مدل  ـ 1
Can cognitive behavioral therapy improve self-esteem in patients with eating disorders? 

 Patients with eating disorder الف)
 Cognitive behavioral therapy ب)
 Improving self-esteem ج)
 Eating disorders د)

 ؟ شودنمیها) محسوب کدام گزینه زیر در زمره اَبَر مجالت (مگاژورنال ـ 2
 F1000 Research د) BMJ Open ج) PlosOne ب) Lancet الف)

 گردد؟از انواع دسترسی آزاد، دسترسی رایگان به مقاله بالفاصله پس از انتشار فراهم می کدامیکدر  ـ 3
 Gold Open Access الف)
  Diamond Open Access ب)
 Grey Open Access ج)
 Hybrid Open Access د)

 ؟هستندکدامیک از منابع اطالعاتی زیر در زمره متون خاکستري  ـ 4
 کتاب الکترونیک و گزارش دولتی  )الف
 دایره المعارف و پایان نامه )ب
 پایان نامه و گزارش دولتی  )ج
 سایت دیکشنري و وب )د

 صحیح است؟  (Retracted articles)شده گرفتهکدام مورد در خصوص مقاالت بازپس ـ 5
 گردد.مقاله در مرحله داوري، از فرایند داوري حذف می )الف
 شود.گرفته میمقاله در مرحله قبل از داوري توسط نویسنده بازپس )ب
 شود.گرفته میبه دالیلی همچون سرقت علمی بازپس انتشارمقاله پس از  )ج
 گردد.رج میدلیل سرقت علمی از مرحله چاپ خاه ب انتشارمقاله قبل از  )د

 هاي موضوعی است؟ از حوزه کدامیکبه ترتیب مربوط به  Sو Q،  Rهاي بندي کنگره، ردهدر رده ـ 6
    کشاورزي، علوم، پزشکی )الف
 پزشکی، علوم، داروشناسی )ب
 علوم، پزشکی، کشاورزي )ج
 علوم، پزشکی، داروشناسی )د

 ؟استاز موارد زیر از عواقب سواد سالمت ناکافی  کدامیک ـ 7
 تفسیر و درك اطالعات سالمت  )الف
 جستجوي کمک قبل از رسیدن به وضعیت بحرانی  )ب
 خودمراقبتی )ج
 افزایش نرخ بستري در بیمارستان )د
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 2صفحه  
 

 هاي زیر دارد؟از گزینه کدامیک، اشاره به  Digital infodemicاصطالح  ـ 8
 هاي اجتماعیشیوع آلودگی اطالعات در شبکه )الف
 گیري در اینترنتانتشار انبوهی از اطالعات صحیح و ناصحیح در طی یک همه )ب
 هاي اجتماعینشر اطالعات صحیح و ناصحیح در خصوص یک بیماري خاص در شبکه )ج
 انتشار انبوهی از اطالعات ناصحیح در وب )د

مربوط به  »است واقعیت با ما مواجهه از متأثر ،فعال حالت در و واقعیت کل بازنمود ،بالقوه عات در حالتاطال« ـ 9
 کدام نظریه است؟ 

 نظریه ریاضی اطالعات )الف
 نظریه معناشناختی اطالعات )ب
 نظریه کوانتومی اطالعات )ج
 اتنظریه سایبرنتیکی اطالع )د

 ؟ گیردنمیقرار » چرخۀ بازخورد کاربر«کدام گزینه در زمرة مراحل  ـ 10
 .کندمی انتخاب را جستجو مورد پایگاه کاربر، )الف
 .کندمی بررسی را شدهبنديرتبه شدةبازیابی اسناد مجموعه کاربر، )ب
 کند.می مشخص را خود عالقۀ مورد اسناد مجموعه کاربر، )ج
 کند.را اصالح میبندي پرسش کاربر، فرمول )د

  دارد؟ بیشتري مطابقت "Fair Use" عبارت مفهوم با گزینه کدام ـ 11
 .نشود مولف حق دارندة به خسارت موجب که ايگونه به مولف، حق داراي اثر از منصفانه استفادة )الف
 .نشود اثر مولف حق به خدشه موجب که ايگونه به اثر، صاحب از غیر فردي توسط منبع معنوي مالکیت حق از محدود استفادة )ب
 .نشود رسانده اثر صاحب اطالع به اثر محتواي در شدهواقع تغییرات که ايگونه به مولف، حق داراي اثر از شرافتمندانه استفادة )ج
 . نیست مولف حق دارندة از اجازه کسب نیازمند که مولف، حق داراي اثر از محدود استفادة )د

 »تهدیدها ها،فرصت ضعف، نقاط قوت، نقاط« معادل و راهبردي ریزيبرنامه براي رایج تحلیل روش گزینه، کدام ـ 12
  است؟ سازمان در

 STPL د) STEP ج) PEST ب) SWOT الف)

 سرشناسه کتابی با عنوان زیر کدام است؟ ـ 13
Advances in drug delivery systems: the fifth symposium in pharmacology, held on 5-8 ����� 
2019,������ 

 Advances in drug delivery systems الف)
 The 5th symposium in pharmacology ب)
 Symposium in pharmacology (5th: London: 2019) ج)
 Symposium in pharmacology (5th: 2019: London) د)
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 کدام دسته اطالعات هستند و در هرم مزلو با کدامیک از انواع نیازها مطابقت دارد؟ ءاطالعات بهداشتی جز ـ 14
 نیاز جسمانی - اطالعات انطباق دهنده )الف
 نیاز به محبت و احساس تعلق - رساناطالعات یاري )ب
 نیاز به احترام - اطالعات روشنگرانه )ج
  نیاز به خودشکوفایی - اغناکنندهاطالعات  )د

هاي هاي ثبت اختراع و نشانهدر حمایت از اختراعات، پروانه زیرهاي ها و معاهدهکدامیک از موافقت نامه ـ 15
 تجاري شکل گرفت؟ 

 برن معاهده )الف
 الهه و مادرید نامه موافقت )ب
 فکري دارایی جهانی سازمان معاهده )ج
 پاریس معاهده )د

تهیه و ارائه  ) در حوزه شیمیNCBIمرکز ملی اطالعات بیوتکنولوژي ( زیر توسط هاياز پایگاه کدامیک ـ 16
 ؟شودمی

 DrugCentral د) Chematica ج) PubChem ب)  ChemDB الف)

 ، استفاده از کدام گزینه مناسب است؟نمایه شده است Scopusبراي اطمینان از اینکه یک مجله در پایگاه  ـ 17
  Scopusپایگاه در  SciVal الف)
  Scopusپایگاه در  Journals ب)
  Scopusپایگاه در  Library Catalogue ج)
  Scopusپایگاه در  Sources د)

 شود؟ بندي میردهچگونه » تشخیص بیماري افراد مشهور«موضوع  NLMبندي در رده ـ 18
 بر اساس نوع بیماري  )الف
  WZ عنوان بیوگرافی دره ب )ب
  WZ درموارد متفرقه عنوان ه ب ج)
 بر اساس تخصص فرد مشهور )د

  است؟ ینهسته دوبل ياهدعناصر فرادا هئو ارا یدافزار تول نرم یراز موارد ز کدامیک ـ 19
 Dc-dot د)  RDF ج)  USMARC ب)  Z39.50 الف)

 وجود دارد؟در محیط آنالین  MeSHنامه از موارد زیر در اصطالح کدامیک ـ 20
 جایگاه مدخل در ساختار درختی ـ شماره رده موضوعی ـ عناوین فرعی مدخل )الف
  شماره رده موضوعی ـ جایگاه مدخل در ساختار درختی ـ تعریف و تاریخچه مدخل )ب
  استناد به پشتوانه انتشاراتی مدخل ـ هاي انتخاب نشده مدخلمعادل ـ جایگاه مدخل در ساختار درختی )ج
  جایگاه مدخل در ساختار درختی ـ عناوین فرعی مدخل ـ تعریف مدخل )د
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 چیست؟  »خود توصیف«هاي منظور از داده ـ 21
 .پردازندمی ودخ ساختار توصیف به تنها که هاییداده )الف
 .پردازندمی اینترنت صفحات بنديفرمت و نمایش به تنها که هاییداده )ب
 .کنندمی بیان را خود ساختار و محتوا که هاییداده )ج
 .دارند نقش اینترنت صفحات بنديفرمت و نمایش در و کرده توصیف را خود ساختار که هاییداده )د

اي که انگلیسی در کتابخانه ـ عربی و عربی ـ نامه انگلیسیبندي دهدهی دیویی، واژهقواعد ردهبر اساس  ـ 22
 شود؟بندي میهاي آن به زبان عربی است، در کدام بخش ردهاي از کتاببخش عمده

  عربی زبان رده )الف
 انگلیسی زبان رده )ب
 چندزبانه هايواژه نامه رده )ج
 بانهدوز هايواژه نامه رده )د

  گیرد؟واژگان کنترل شده قرار می زمرة در گزینه کدام ـ 23
  Folksonomy- Thesaurus الف)
 Thesaurus- Subject Headings ب)
 Subject Headings- Social Tags ج)
 Thesaurus- Social Bookmarking د)

  شود؟می استفاده چگونه W و Q انگلیسی حرف دو از "NLM" بنديرده در ـ 24
 .شودمی استفاده دیگر حروف با ترکیب در حرف دو این از فقط )الف
 شود.می استفاده هارده تعیین براي حرف دو این از )ب
 .شودمی استفاده آموزش و علوم حوزة براي حرف دو این از کنگره، بنديرده همانند )ج
 .است یافته تخصیص) دامپزشکی و پزشکی( جانوري و انسانی سالمت حوزه سازينمایه براي حرف دو این )د

 سلسله چند در است ممکن MeSH کلیدواژه هر ها،نامهاصطالح موضوعات مراتبی سلسله آرایش به توجه با ـ 25
  باشد؟ داشته حضور مراتب

  یکی در فقط )الف
 تا دو حداقل )ب
 ندارد محدودیتی )ج
 ندارد مصداق مش مورد در هانامهاصطالح قواعد )د

 درست است؟  Hکدام گزینه در مورد شاخص  ـ 26
 نخواهد شد.H عدم انتشار مقاالت جدید توسط پژوهشگر (رکود پژوهشگر) موجب کاهش شاخص  )الف
 داشت. برابر نخواهند Hدو محقق با تعداد مساوي استناد، قطعا شاخص  )ب
 برابر نخواهند داشت. Hدو محقق با تعداد مساوي مقاله، قطعا شاخص  )ج
 گردد.ساالنه محاسبه و گزارش می Web of Scienceدر  Hشاخص  )د
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 تاثیرگذار است؟ ”H-index“کدام مورد زیر براي افزایش  ـ 27
 تعداد مقاالت و تعداد استنادها  )الف
 تعداد مقاالت و رتبه مجله  )ب
 تعداد استنادها و رتبه مجله  )ج
 تعداد مقاالت پراستناد و سال انتشار مقاالت )د

 رویه چه نام دارد؟ نگرش متعارض نسبت به انتشارات بی سنجی، علم درحوزه ـ 28
 استروپانون  )د شمارت تعدیلی )ج ریچ بارنابی تاثیر )ب قانون بوث )الف

 شود؟ استناد پدیدآورندگان و انواع استنادهاي خوب یا بد (سوءگرفته) بحث می یا قانون، دالیل نظریهدر کدام  ـ 29
 نظریه هنجارین استناد )الف
 کردن سازگاري ـ ابتکار نظریه )ب
 قانون ویلیز )ج
 سازي استنادهانرمال )د

 ، آخرین مورد کدام است؟ ي سنجش علمهاتحول پارادایمسیر در  ـ 30
 سنجی دانش )د سنجی کتاب )ج سنجی اطالع )ب سنجی علم )الف

نسبت تعداد استناد دریافتی یک مجله در یک سال به تعداد مقاالت «این تعریف متعلق به کدام مفهوم است؟  ـ 31
 »مجله در همان سال

 استنادکننده عمر هنیم شاخص )الف
 موضوع داغی شاخص )ب
 فوریت شاخص )ج
 تاثیر ضریب )د

از موارد زیر  کدامیکها براي ارزیابی ترین مدل) از رایجPayback Framework( »سرمایه بازگشتالگوي « ـ 32
 است؟

 اختراعاتارزیابی  )د اثر پژوهش  )ج نوآوري  ارزیابی )ب فناوري  ارزیابی )الف

 باشد؟می ترسیم نقشه علمیهاي از موارد زیر از روش کدامیک ـ 33
 تحلیل هم استنادي و تحلیل هم رخدادي واژگان  )الف
 شبکه هم تالیفی و تحلیل خوداستنادي  )ب
 آلتمتریکس و تحلیل هم رخدادي واژگان  )ج
 آیندي واژگان و تحلیل خوداستنادي تحلیل هم )د

 ؟نیست هاي مورد بررسی در آلتمتریکساز موارد زیر از جمله شاخص کدامیک ـ 34
 (RG score)نمره آر جی  )الف
 (Reads)شاخص خواندن  )ب
 ) Publicationsتعداد کل انتشارات ( )ج
 (IF)ضریب تأثیر  )د
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 6صفحه  
 

 ؟شودنمینرم افزار استفاده  کاربر طارزیابی رابزیر براي هاي از روش کدامیک ـ 35

 )Heuristic evaluation( ايارزیابی مکاشفه الف)
 ) Usability assessment( يریسنجش کاربردپذ )ب
 ) SQUI( نامه رضایت کاربر از تعامل با نرم افزازپرسش )ج
 )Use-Case Diagramنمودار مورد کاربرد ( )د

و  زمانی دو ماه اخیر در حوزه خـود داشـتهشده در دوسال اخیر که بیشترین استنادات را در بازهت چاپ مقاال ـ 36

 کدام مقاالت هستند؟ ،هستند جــزء یــک دهــم درصــد اول برتــر جهــان

 Highly cited papers الف)
 Hot papers ب)
  Highly cited half life ج)
 Highly IF د)

 ، صحیح است؟SJRکدام گزینه در خصوص شاخص  ـ 37

 مجالت استناد کننده است.  اعتباراز  ثرأمت )الف
 نیست. field- normalized ب)
 همان ضریب تاثیر سه ساله است. )ج
 شود.محاسبه می Web of Scienceتوسط  )د

کنندگان ارتباط دارد تا محیط واقعی فرهنگی مشارکتدر کدام روش تحقیق کیفی زیر، پژوهشگر مستقیما با  ـ 38

 ها را بررسی کند؟و زندگی آن

 اي نظریه زمینه )د پدیدارشناسی  )ج قوم نگاري  )ب دلفی )الف

 است؟  مندهاي مطالعات مرور نظامویژگیکدام گزینه از  ـ 39

صرفا بر اسـاس  و نظرات پژوهشگر نقش نداشته ،یرد و در تفسیر نتایجگارزیابی کیفی مطالعات بازیابی شده صورت می )الف
 .شودانجام میشواهد مطالعات اولیه 

 گیرد.گیرد و تفسیر نتایج بر اساس نظر پژوهشگر صورت میارزیابی نقادانه مطالعات بازیابی شده صورت می )ب
 گیرد.شوند و تفسیر نتایج صورت میمی موضوع پژوهش وسیع است و مطالعات براساس نظر پژوهشگر، انتخاب )ج
 گیرد.شوند و ارزیابی کیفی مطالعات صورت نمیوارد مطالعه می ،مطالعات صرفا بر اساس معیارهاي ورود )د

 کدام گزینه در خصوص سوء رفتارهاي پژوهشی صحیح است؟  ـ 40

 است.جعل، همان وارونه ساختن عامدانه نتایج پژوهش  )الف
 .است دیگران ساختن گمراه قصد با نادرست اطالعات ، هماناطالعات ضد )ب
 تحریف، همان تولید خودسرانه کلیه اطالعات مورد استفاده در پژوهش است. )ج
 برداري از آثار دیگران و گنجاندن آن در اثر خود، تاثیر متیو نام دارد.نسخه )د
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  ؟است صحیح ابزار هايروایی انواع درخصوص گزینه کدام ـ 41
 .باشند دسترس در زمان یک در گیرياندازه دو از حاصل هايداده که رودمی کار به زمانی سازه روایی )الف
 .کندمی بینیپیش آنچه و سنجدمی را هاویژگی برخی که آزمونی هاينمره بین رابطه بررسی، همزمان روایی )ب
 شود.می استفاده کرونباخ آلفاياز  روایی سنجش براي )ج
 دو شاخص رایج در ارزیابی روایی محتوا هستند.CVR و  CVIشاخص  )د

نشان دهنده مراحل کدام منطق  »ارائه نظریهـ  تجزیه و تحلیل ـ بندي و تلخیصطبقهـ  اطالعاتگردآوري « ـ 42
 ؟استپژوهش 

 بنیادي )د تعمیم  )ج قیاس )ب استقرا  )الف

  کدام گزینه در مورد رویکرد عینی ربط صحیح است؟ ـ 43
 کنندهتوجه به محتواي موضوعی مدرك و عدم در نظر گرفتن موقعیت دانش استفاده )الف
  کننده و عدم توجه به محتواي موضوعی مدركتوجه به موقعیت دانش استفاده )ب
 نده در کنار توجه به محتواي موضوعی مدركکنتوجه به موقعیت دانش استفاده )ج
  کننده و محتواي موضوعی مدركعدم توجه به موقعیت دانش استفاده )د

ف شدن رابطه یا ضعی يگذارد و باعث قویر میر تاثیا چند متغین دو یب یرابطه علت معلول يکه بر رو يریمتغ ـ 44
 شود، چه نوع متغیري است؟یها مآن یرها از حد واقعین متغیب

  متغیر مستقل )د گر متغیر مداخله )ج  ايمتغیر زمینه )ب متغیر وابسته  )الف

استفاده از کدام روش ترکیبی  اگر محققی قصد طراحی ابزار سنجش براي یک مفهوم جدید داشته باشد، ـ 45
 مناسب است؟ 

 بنديزاویه طرح )د تبیینی طرح )ج ايآشیانه طرح )ب اکتشافی )الف

خوانی گیري، افراد مصاحبه شونده، افراد دیگري را که با معیارهاي پژوهشگر همدر کدامیک از انواع نمونه ـ 46
 کنند؟معرفی می هستند، احتماال مایل به مصاحبهدارند و 

 سیستماتیک تصادفی گیرينمونه )الف
 حاد موارد گیرينمونه )ب
 مزمن موارد گیرينمونه )ج
 برفی گلوله )د

 ، به کدام نوع مطالعه مربوط است؟در بازه زمانی بلند مدت وري داده از یک جامعه واحد بیش از یکبارآگرد ـ 47
 کارآزمایی مطالعه )د کوهورت مطالعه )ج مقطعی مطالعه )ب روند مطالعه )الف

 ؟نیست ثرؤاز موارد زیر در تعیین حجم نمونه م کدامیک ـ 48
 حجم جامعه  )الف
 روایی و پایایی ابزار  )ب
 حاشیه خطا  )ج
 سطح اطمینان  )د
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مربوط به کدام ویژگی کاالي  »ندارد میزان مصرف اطالعات توسط یک شخص تاثیري بر عرضه آن اطالعات« ـ 49
 اطالعاتی است؟ 

  دودیت ناپذیريمح )الف
 عدم اطمینان  )ب
 رقابت ناپذیري  )ج
 اي متفاوت ساختار هزینه )د

 ؟شودمینسبت به محتوي کاالي اطالعاتی  کاهش عدم اطمیناناز موارد زیر باعث  کدامیک ـ 50
  بندي مناسب کاالبسته )الف
 نقدهاي منتشر شده در خصوص کاال  )ب
  هاي فروشندگان برتر جهانکاتالوگفهرست شدن در  )ج
 تبلیغات  )د

 گیرد؟ کیفیت اطالعات سالمت مخاطبان نظام سالمت مورد استفاده قرار می ارزیابیکدام ابزار زیر، براي  ـ 51
 Prospero د)  PRISMA ج)  TOFHLA ب)  Discern الف)

گرانه، اغنا کننده و اخالقی بر اساس کدام کاربران به انطباق دهنده، یاري رسان، روشنبندي نیازهاي تقسیم ـ 52
 باشد؟ نظریه یا قانون می

 نظریه هرزبرگ )الف
 قانون بروکس )ب
 نظریه سلسله مراتب مزلو )ج
 قانون ویلیز )د

 کدام گزینه است؟  بیماران، ویژه منابع اطالعاتی اصل اول در تدوین ـ 53
 آنان متفاوت هايویژگی و بیماران نیازهاي شناخت )الف
 هاآن سواالت به پاسخ براي مناسب منبع یافتن )ب
  مخاطبان نیاز شناخت و اخالقی لمسائ رعایت میزان ارزیابی )ج
 هاآن تولید بودن هزینه کم )د

 صحیح است؟ »پردازندمی انسان اطالعاتی رفتار به که مطالعاتی«کدام گزینه در مورد  ـ 54
 .ندهست محدود پذیرمشاهده رفتار به نتایج، رایانشی کاربردهاي دلیل به )الف
 پردازند.می کاربران احساسات و هااندیشه به هم و پذیرمشاهده رفتار به هم )ب
 .کنندمی خارج تحقیق دامنۀ از را رابط محیط موضوع پذیر،مشاهده رفتارهاي بر تمرکز دلیل به )ج
 .دهندنمی قرار توجه مورد را موضوعی حوزة این کاربر، نگرش بر گرافیکی رابط محیط شناختیزیبایی اثرات دلیل به )د

  هاي استنادي زیر، استناد درون متن از نوع عددي است؟در کدامیک از شیوه ـ 55
 هاروارد ـ ونکوور )الف
 شیکاگو ـ هاروارد )ب
 اي. پی. اي ـ  شیکاگو )ج
 ونکوور ـ شیکاگو )د
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 است؟  »پزشکی مبتنی بر شواهد«از وظایف کتابداران بالینی و بیمارستانی زیر مربوط به  کدامیک ـ 56
 اشاعه گزینشی اطالعات )الف
 نویسیسازي و چکیدهنمایه )ب
 ارزیابی مدارك مرتبط و مناسب )ج
 مشارکت در انتشار مقاالت )د

  زیر است؟ منابع اطالعاتیاز کدام نوع  طح شواهد در پزشکی مبتنی بر شواهد، به ترتیب مربوط بهباالترین س ـ 57
 سیستماتیک، مرورهاي مطالعات کوهورتمتا آنالیز،  )الف
 مطالعات کارآزمایی، مطالعات کوهورت ،مرورهاي سیستماتیک )ب
 شاهد، مطالعات کارآزمایی-، مطالعات موردمرورهاي سیستماتیک )ج
 مرورهاي سیستماتیکمطالعات کوهورت، مطالعات کارآزمایی،  )د

 شوند؟ سؤاالتی در خصوص دانش عمومی در مورد یک بیماري در یک محیط بالینی چه نامیده می ـ 58
 PICO الف)
 Foreground Question ب)
 Background Question ج)
 Etiology د)

 طراحی شده است؟  »بیماران مبتال به ایدز«از ابزارهاي سنجش سواد سالمت زیر مختص  کدامیک ـ 59
 TOFHLA د)  METER ج) REALM ب) BEHKA الف)

 ست؟ ا در سواد اطالعات سالمت به چه معنا »چرخه ارتباط تعاملی« ـ 60
 سنجش سطح خوانایی بیماران از منابع اطالعات سالمت  )الف
 سنجش درك بیماران از کلمات بیان شده توسط تیم سالمت  )ب
 هاي سالمت سنجش میزان رعایت احتمالی بیماران از دستورالعمل )ج
 سنجش سطح توانایی برقراري ارتباط بیماران با یکدیگر  )د

 

 اطالعات سالمت  يو فناور یریتمد

 کند؟بازیابی می را تريجستجو در کدام فیلد در پایگاه پابمد نتایج اخص ـ 61
  All fields الف)
  MESH ب)
  MESH Major Topics ج)
 Text-word د)

 ؟است هاي مدل احتماالتیاز ویژگی کدامیک ـ 62
  درخواست کاربربندي بر اساس رتبه )الف
 حدس اولیه براي تفکیک مدارك مرتبط از نامرتبط )ب
 ها توجه به فراوانی واژه )ج
 سازي طول مدارك نرمال )د
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بن واژه  )،careful, caring(مانند  "care"در نظام بازیابی اطالعات، براي جستجوي مشتقات واژه چنانچه  ـ 63
"care"  ؟ه استشداستخراج شود، از کدام تکنیک زیر استفاده 

 Normalization د) Stemming ج)  Tokenization ب) Lemmatization الف)

یابی زیر برمبناي بررسی ماهیت، منابع و استفاده از اطالعات سالمت طراحی رفتار اطالع هايکدامیک از مدل ـ 64
 شده است؟

 Leckie د) Krikelas ج)  Longo ب) Wilson الف)

 رود؟هاي زیر توسط کاربر براي گسترش یا محدود کردن جستجو به کار میاز شیوه کدامیک ـ 65
 منطق کوانتومی )د منطق معنایی )ج منطق بولی )ب منطق فازي )الف

ی مانند مجاورت، محل واژه، بسامد، و یبر اساس ترکیبی از پارامترهاها در این مدل بازیابی اطالعات، وزن واژه ـ 66
کورد ربندي نتایج و کنترل تعداد دهی، این مدل امکان رتبهبه دلیل استفاده از وزن شود وربط محاسبه می

 بازیابی شده را نیز دارد.
 برداري )د بولی بسط یافته )ج شبکه عصبی )ب احتماالتی )الف

 هاي بازیابی اطالعات است؟از مدل کدامیک ءسازي نهان معناشناختی، جزنمایه ـ 67
 برداري )د تورق )ج احتماالتی )ب بولی )الف

 چه نوع سیستمی است؟ INTERNIST ـ 68
 یک نظام خبره تشخیصی براي بیماران داخلی )الف
 هاي عفونی خونبیماريیک نظام خبره براي تشخیص پزشکی و درمان  )ب
 براي برقراري ارتباطات اینترنتی  پایهدانشنظام خبره موضوعی ک ی )ج
 امور داخلی سازمان  جهتراهکار حل مسئله  براي ارائهیک موتور استنتاجی  )د

 کند؟جامعیت کم و مانعیت باال را براي کاربر ایجاد می ،کدام ابزار ـ 69
 موضوعی راهنماي )الف
 کاوش موتور )ب
 کاوش ابر موتور )ج
 )USI(متحدشده  جستجوي هايرابط )د

 ند؟هست هایی مناسببراي چه نوع داده NOSQLهاي پایگاه ـ 70
 ساختاریافته و جدولی )الف
 غیرساختاریافته )ب
 اي رابطه )ج
 داراي الگوي ثابت )د

 کند؟مقاالت منتشر شده را براي نویسنده فراهم می »خود آرشیوي«هاي زیر امکان از گزینه کدامیک ـ 71
 ResearchGate د)  DOAJ ج)  Publons ب)  Scopus الف)

 باشد؟هاي موضوعی مختلف کدام میهاي ثبت اختراع در حوزهترین پایگاه براي تحلیل و ارزیابی پروانهمناسب ـ 72
 JSTOR د)  IEEE ج)  ScienceDirect ب) USPTO الف)
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 کند؟از موارد زیر را بازیابی می کدامیکدر گوگل اسکالر،  "managing *** hospital"جستجوي  ـ 73
 "managing state hospital" الف)
 "managing specialized private hospital" ب)
 "managing patient waits in hospital" ج)
 "management of public hospital" د)

ها در وب موجود از موارد زیر در گوگل اسکالر، امکان جستجوي مدارکی که فرمت الکترونیکی آن کدامیک ـ 74
 آورد؟نیست ولی به آنها در مقاالت دیگر استناد شده است را فراهم می

 Include Citations الف)
 Related Articles ب)
 Cited By ج)
 Verbatim Search د)

 ؟نداردوجود  PubMedهاي جستجو در از محدود کننده کدامیک ـ 75
  فیلتر نتایج بر اساس جنس )الف
  فیلتر نتایج بر اساس گونه جانوري )ب
 جستجوي مجدد در داخل نتایج جستجو  )ج
 ركفیلتر نتایج بر اساس زبان مد )د

 تالی است؟ یهاي دیجهاي اصلی در امنیت اطالعات کتابخانهکدام گزینه از مولفه ـ 76
 خط مشی امنیت  )الف
 قابلیت دسترسی )ب
  کاربردپذیري )ج
 سرعت تبادل داده )د

 ها بر اساس موجودیت و رابطه شکل گرفته است؟دادهارفاز  کدامیک ـ 77
 FRBR د) MARC XML ج) MADX ب) METS الف)

 ؟نیستها دادهفراکدام گزینه، از انواع  ـ 78
 ساختاري )د ماهیتی  )ج مدیریتی  )ب توصیفی  )الف

 تري در انتقال اطالعات برخوردارند؟هاي اینترنتی از امنیت پایینکدام پروتکل ـ 79
 HTTPS د) HTTP ج) TCP/IP ب) FTP الف)

 کدام گزینه در مورد پایتون، درست است؟ ـ 80
 اي است.سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه )الف
 گرا، سطح باال و چندمنظوره است.زبان برنامه نویسی شی )ب
 کاربرد ندارد. »واسط گرافیکی کاربر«توسعه  و هاسایتوبدر طراحی  )ج
 پیچیدگی زبان و عدم انعطاف براي برنامه نویسان مبتدي مناسب نیست.دلیل هب )د
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ها، پاسخ به رویدادهاي برنامه و توانایی برنامه سازي، کنترل فرم ،هاي برنامه نویسی تحت وباز زبان کدامیک ـ 81
 ؟ندارندعملکرد کاربر را 

 ASP.NET د) PHP ج) JavaScript ب) HTML الف)

 هاي زیر مناسب است؟از گزینه کدامیکمندلی، محیط براي انتقال اطالعات منابع بازیابی شده در اینترنت به  ـ 82
 Add Enter Manually الف)
  Synchronization ب)
 Mendeley Web ج)
 Web Importer د)

 چیست؟ مقلوب فایل ـ 83
 )اساسپیاس یا اکسل در مثال( عددي فایل یک هايداده معکوس ترتیب )الف
 اطالعاتی پایگاه در جستجو یک از حاصل هايیافته معکوس بنديرتبه )ب
  اسناد آن داخل در آنها مکانی موقعیت و اسناد از ايمجموعه در موجود کلمات از فهرستی )ج
 اندشده داده انطباق شدهکنترل زبان با که اسناد از ايمجموعه در موجود کلمات از فهرستی )د

 دارد؟ ايکتابخانه افزارهاينرم حوزة در "interoperability" مفهوم با بیشتري انطباق گزینه کدام ـ 84
 هاداده انبارش و سازماندهی و شناختی،کتاب اطالعات پردازش و دریافت در افزار نرم یا ايرایانه سیستم توانایی )الف
 متفـاوت افزارهاينرم و افزارسخت داراي و متنوع، ايشبکه ساختارهاي از که کاربرانی توسط افزارنرم از استفاده امکان )ب

 هستند
 در مـدیریتی هـايداده کاربسـت طریـق از جامعـه سـالمت مـدیریت اطالعـات سیسـتم در کتابخانـه افزارنرم کاربرد )ج

 سالمت سازيتصمیم
 افزارنرم یک مختلف هايبخش بین تبادل و تعامل توانایی )د

 معناست؟ چه به اطالعات بازیابی در "precision" واژة ـ 85
 است جستجوکننده درخواست با مطابق که شدهبازیابی اسناد درصد )الف
 شدهبازیابی اسناد در جستجو، مورد هايکلیدواژه) highlight( نماییبرجسته در رابط محیط دقت )ب
 جستجو مختلف هايتکنیک از استفاده با) search strategy( جستجو راهبرد تدوین در کاربر دقت )ج
 پایگاه در موجود مرتبط اسناد کل به شده بازیابی مرتبط اسناد میان نسبت )د

 داشته سنتی کتابخانۀ در قبلی ازاءمابه توانندنمی منابع، از دسته کدام دیجیتالی، کتابخانۀ ایجاد فرایند در ـ 86
 باشند؟

 digital books الف)
 digitized pictures ب)
 digital datasets ج)
 digitally-born materials د)

 ؟کندمی تعریف را گزینه کدام زیر، عبارت ـ 87
 ».هستند کاربر پرسش در موجود هايکلیدواژه حاوي که اسناد، مجموعه یک از اسنادي تعیین«

 اطالعات معنابخشی )د هاداده بازیابی )ج جستجو راهبرد )ب اطالعات انتخاب )الف
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 استفاده از فناوري معنایی در مدیریت فناوري اطالعات سالمت، کدام ویژگی را تسهیل کرده است؟ ـ 88

 اطالعات مدیریت )الف

 اطالعات بازیابی )ب

 اطالعات سازيذخیره )ج

 اطالعات اشتراك )د

 ها کاربرد دارد؟تکنولوژي زیر در بروزرسانی صفحات وب بدون نیاز به بارگذاري مجدد آنکدام  ـ 89

 RSS د) AJAX ج) SEO ب) FTP الف)

 پنج فرمان پیتر سنگه براي سازمان یادگیرنده است؟ ءجز ،از موارد زیر کدامیک ـ 90

 ساختارهاي منعطف  )د مدیریت حمایتی  )ج حافظه سازمانی  )ب تفکر سیستمی )الف

دست آمده باشد و حاصل تجربه مستقیم خود ها و منابع دیگر بهدانشی که از مشاهده و الگوبرداري از سازمان ـ 91

 نوع دانشی است؟فرد نباشد، چه 

 دانش کاربردي  )د دانش تطبیقی  )ج دانش پنهان  )ب دانش تجربی  )الف

 مربوط به کدامیک از موارد زیر است؟ (APQC) وري و کیفیت امریکامرکز بهره مدیریت دانش مدل ـ 92

 مدل خلق دانش )الف

 مدل اشتراك دانش  )ب

 مدل ارزیابی دانش  )ج

 لوغ مدیریت دانش سنجش ب )د

از مراحل خلق دانش نوناکا  کدامیکمربوط به  ،بحث و چت کردن آنالین همکاران در خصوص یک مسئله کاري ـ 93

 ؟استو تاکچی 

 ترکیب )د اجتماعی نمودن  )ج سازيبیرونی )ب سازي درونی )الف

 ؟از موارد زیر است کدامیکسنجش تاثیرگذاري محتواي یک مدرك بر روي مخاطبین غیردانشگاهی مربوط به  ـ 94

 CiteScore د) SNIP ج) Altmetrics ب) Eigenfactor الف)

 است؟ اصلی مدیریت دانش هايفرایند ءجز کدامیک ـ 95

 دانش مختصرسازي ـ کسب دانش )الف

  مستندسازي دانش ـ دانشسازي تجاري )ب

  تجمیع دانش ـ دانش ارزیابی )ج

 کسب دانش ـ دانش سازماندهی )د
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 در کدام زمینه موضوعی است؟ AMEDپایگاه  ـ 96

 داروسازي و داروشناسی )الف
 آناتومی و جنین شناسی )ب
 طب مکمل و توانبخشی )ج
 آلرژي و ایمنی شناسی )د

و  گذارندکنار می یا عمداً واًرا سه قبلی خود يهاکه در آن افراد آموختهاست  معکوس ينوعی یادگیر ـ 97

 ، چیست؟سازندجدید را جایگزین آنها می يهايیادگیر

 اي سازمانی دو حلقه یادگیري )الف
 سازمانی  فراموشی )ب
 دانش مدیریت )ج
 سازمانی حافظه )د

 نمایند؟هاي خبرگی چه چیزي را میان افراد تسهیل میانجمن ـ 98

 دانش تسهیم )د دانش سازماندهی )ج دانش تجمیع )ب دانش احتکار )الف

در نظر  وجو ـ جستجوي فعال و غیرفعال ـ جستیابی زیر، انواع رفتارهاي هاي رفتار اطالعمدلدر کدامیک از  ـ 99

 گرفته شده است؟

 Dervin د)  Kulthau ج)  Ellis ب)  Wilson لف)ا

 ؟شودتجارب عملی کسب شده توسط یک جراح چه نوع دانشی محسوب می ـ 100

 دانش استنتاجی  )د دانش فرایندي  )ج دانش ضمنی  )ب دانش آشکار  )الف
 
 

 موفق باشید


