
 تولد و تبريک                  

همکاران عزيز خانمها فهيمه رحيم نژاد و 

مريم جاللی تولدتان را در فروردين ماه از 

 ،طرف تمامی همکاران کتابخانه تبريک گفته

متعال را از خداوند  تانروزافزون موفقيت

 .خواستاريم
 

 

 

 

 

 :پاس و تشکرس
 ١٥٠٠٠٠٠٠کمک مالی  جهتاز آقای حبيبی 

اب از نمايشگاه بسيار خريد کتدر زمينه ريال 

 .اريمسپاسگز

به مبلغ برای کمک مالی نيز از آقای زرين پناه 

جهت خريد کتاب از نمايشگاه ريال  ٥٠٠٠٠٠٠

 .کمال تشکر را داريم

از افراد زير به دليل اهداء کتاب به کتابخانه 

 : حسينيه ارشاد سپاسگزاريم

 

 

 

 اهداء شده تعداد کتاب      افراد اهداء کننده        

 جلد ٢١٨مهرناز جوکار                            

 جلد٥١ابوالحسن حسينی                          

 جلد ٣٥آقای همايونفر                             

 جلد ١٥مريم بدری                                 

 جلد٩مهرناز خراسانچی                        

 جلد  ٦                              خانم تهرانچی

از ساير دوستان نيز که به طور متفرقه کتابهايشان 

اهداء کردند نهايت  ابخانه حسينيه ارشادترا به ک

  .تشکر را داريم
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با تمام افت و خيزهايش فرصت مناسبی است 

تا کتابداران مجموعه کتابخانه های خود را با 

ما نيز به لطف . ع مناسب غنی کنندتهيه مناب

خداوند با مراجعات مکرر و علی رغم 

مشکالت عديده ای که در اين دوره از 

نمايشگاه وجود داشت، منابع جديدی در 

های موضوعی مختلف و با توجه به نياز  زمينه

مراجعين و جهت غنی سازی کتابخانه 

از اين شماره  ... خريداری نموده ايم که 

فهرست منابع جديد هر ماه ) ١شماره (

در . کتابخانه را نيز در خبرنامه درج می کنيم

عنوان کتاب جديد برای  ٤٠هر هفته 

عنوان برای کودکان  ٤٠تا  ٢٠بزرگساالن و 

که اين رقم برای . به مجموعه اضافه می شود

 ۵عنوان و در بخش نابينايان  ١٠ CDبخش 

ا اميدواريم اين خبرنامه ه. عنوان در ماه است

توانايی اطالع رسانی مفيد برای شما 

مندان را داشته باشد و خواهشمنديم نقطه  عالقه

نظرات، انتقادات و پيشنهادات خود را، جهت 

بهبود مجموعه و انجام خدمات مطلوبتر، در 

 .اختيارمان قرار دهيد

 اميد حق به                                                          

 خراسانچیمهرناز 
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  و من بهشت را در شکل يک کتابخانه ....   

 .  کردم جسمت   

                                                "                                                                                                                            بورخس"                                             

کار کردن در کتابخانه آنهم کتابخانه عمومی 

برای هر کتابداری دوستداشتنی است و ما 

کتابداران کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد نيز 

از اين موضوع مستثنی نيستيم، کارهای 

مختلفی که در کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد 

همراه با عشق و عالقه ايی رسانيم  به انجام می

 : وافر است که دو دليل مهم آن عبارتند از

کار . ٢انجام کار حرفه ای و تخصصی . ١

کردن  در مکانی که مزين به اسم مبارک امام 

و به ياد استاد بزرگوار دکتر علی ) ع(حسين 

 .شريعتی است

تمام همت و تالش خود را در اين کتابخانه به 

انيم جايگاه واال و پر ارزش کار می بنديم تا بتو

کتابخانه و کتابدار را در ذهن مراجعه کننده 

آنطور که شاسيته آنها است تثبيت کنيم، حال تا 

چه اندازه موفق هستيم بستگی به قضاوت  

در صدد برآمديم تا . مان دارد مخاطبين

ای داشته باشيم تا از طريق آن  خبرنامه

چه که بطور به غير از آن(فعاليتهای انجام شده 

را ) روزمره بايد در يک کتابخانه انجام شود

 .به اطالع شما عزيزان برسانيم

اين شماره مصادف با زمانی است که شاهد 

 نمايشگاه کتاب  . برپايی نمايشگاه کتاب بوده ايم



 

 کتابها گويا شدند •

فروردين و ارديبهشت ماه عنوان کتاب در  ۶تعداد 

. تابخانه گويا شدنددر بخش نابينايان ک ١٣٨۶سال 

قرآن شناخت، با من مدارا : اين کتابها عبارتند از

کن، بيداد سکوت، با خالق هستی، راههای مقابله با 

 ۴١در که  ،بيماريهای عفونی، دختری در مه

صوتی در اختيار اعضا قرار  CD ۶کاست و 

مندان می توانند برای استفاده به بخش  عالقه. دارد

 .مراجعه کنندنابينايان کتابخانه 

 

 سخنرانی به کتابخانه اضافه شدعنوان ٢ •

در فروردين و ارديبهشت ماه  سخنرانی عنوان٢تعداد 

به اسناد ديداری و شنيداری بخش مرجع  ١٣٨۶ سال

اين منابع مجموعه  . کتابخانه اضافه شدند

سخنرانيهای محمود طالقانی و محمد تقی فلسفی است 

 ٢۶دومی با  کاست و ۵عنوان در  ۵که اولی با 

. کاست در اختيار اعضاء قرار دارد ٢٧عنوان در 

مندان می توانند برای استفاده به بخش مرجع  عالقه

  .کتابخانه مراجعه کنند
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 کتابها وجين شدند •

کتابها در فروردين و ارديبهشت ماه سال 

. انه وجين شدنداز بخش امانت کتابخ ١٣٨٦

وجين کتابها با . جلد است ٤٨٧ تعداد اين کتابها

استفاده از برگه وجين انجام می شود که به يکی 

از داليل فرسودگی، امانت نرفتن، قديمی بودن 

بودن از مجموعه خارج می   ٣نسخه بيش از يا 

 .شوند
 

 

 جلسات کميته ناشنوايان برگزار شد •
جلسات کميته ناشنوايان در فروردين و ارديبهشت 

در اين . ج جلسه برگزار شدطی پن ١٣٨٦ماه سال 

جلسات زهرا جعفری بهنام ، اکرم هوشنگی، 

مهتاب ميناچی، مريم بدری و فهيمه رحيم نژاد به 

بررسی کتابهای گروه های سنی کودکان به منظور 

. پرداختند مناسب سازی آن کتابها برای ناشنوايان

عنوان کتاب برای ١٠٠تا آخر ارديبهشت ماه 

. سازی شده است مناسبکودکان ناشنوا 

مندان می توانند برای استفاده از اين کتابها  عالقه

 .به بخش کودکان کتابخانه مراجعه کنند

 عنوان نشريه جديد وارد کتابخانه شد٥ •

جديد در فروردين و ه نشريعنوان  ٥تعداد 

بخش نشريات  به ١٣٨٦ارديبهشت ماه سال 

اين نشريات بنامهای پيام . شدنداضافه کتابخانه 

ريت، گردشگر، تپش، آيين ارتباط موفق، مدي

در زمينه های روانشناسی، اطالع  که پادنگ

آموزشی  و  رسانی، گردشگری، مديريت

 .است

 
 
 

 

 مولف عنوان رديف
 شکوه قاسم نيا من که تاج هر سرم لگن دارم ٢٢٨
 موير اباتر فيلد من که هستم؟ ٢٢٩
 ترزا گرين آوای مورچه ها ٢٣٠
 سين فتاحیح )ع(موسی  ٢٣١
 سيلوی ژيرارده موش کور و همسايه ها ٢٣٢
 عبيداهللا زاکانی موش و گربه ٢٣٣
 راسل استنرد نامه به عمو آلبرت ٢٣۴
 محمدرضا يوسفی نامه هايی به آقا غوله ٢٣۵
 سرور کتبی نامه ی پدر ٢٣۶
 محمد  امين فياض نبرد رستم و کاموس کشانی ٢٣٧
 دریناصر نا نخل های بی قرار ٢٣٨
 حميد گرگان نردبان خوشبختی ٢٣٩
 مسعود زرگر نغمه ها  ٢۴٠
 جانت و ليبيو مارزوت نقاش و خرگوش های سفيد ٢۴١
 جودی بالچين نقاشی تزئينی ٢۴٢
 کيم تيلور نقش و نگار در طبيعت ٢۴٣
 بيهقی نگارگر تاريخ ٢۴۴
 حسن دولت آبادی نمايشنامه آسان ٢۴۵
 ی راستون نمی خواهم بخوابم ٢۴۶
 آنجال رويستون نور و تاريکی ٢۴٧
 طاهره نيازمند نهنگ مهربان ٢۴٨
 محمد کاظم مزينانی نيلوفر چه می خواست ٢۴٩
 حسين الهی واژه نامه مصور چند زبانه برای کودکان و نوجوانان ٢۵٠
 تايری روبرشت وقتی بابا شاه شده بود ٢۵١
 منصور چهرازی هخامنشيان تخت جمشيد ٢۵٢
 طاهره نيازمند هدهد خوش خبر ٢۵٣
 فريدون اروجلو هديه با برکت ٢۵۴
 مرجان کشاورزی آزاد همسايه ها ٢۵۵
 اکرم قاسم پور همه چيز مال ما است ٢۵۶
همه می گويند اين يک توپ است ولی من می گويم اين يک لنگه  ٢۵٧

 کفش است
 ترانه وفايی

 ميشل پاول هنر چاپ ٢۵٨
 پاول ميشل هنر موزاييک ٢۵٩
 حسين فتاحی )ع(الياس  ٢۶٠
 حسين فتاحی )ع(يحيی  ٢۶١
 حسين فتاحی )ع(يونس  ٢۶٢
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 مولف عنوان 
 تيم فورنيس کره ماه ١٩١
 فريدون اروجلو کشتی نجات ١٩٢
 محمد رضا شمس کالغک و کودکستان ١٩٣
 عبدالرحمان ديه جی کله پوک و عاقل ١٩۴
 مصطفی محمدی کمی افزونتر ١٩۵
 حميد رضا نجفی کوچه صمصام ١٩۶
 جمشيد خانيان کوسه ماهی ١٩٧
 باربارا تيلور کوه ها و آتشفشان ١٩٨
 مارسل امه گاوها ١٩٩
 آرتورسی کالرک گذر زمين ٢٠٠
 بهاره اروجلو گربه دنبه را برد ٢٠١
 جاناتان ميلر گربه های بزرگ ٢٠٢
 ايزاک آسيموف گربه ی ملوس زمان ٢٠٣
 هلن فراست گروه غالت ٢٠۴
 ابوعلی فضل بن حسن بن فضل طبرسی گزيده هايی از تفسير مجمع البيان ٢٠۵
 مصطفی رحماندوست گل و چای و خواستگاری ٢٠۶
 بيت وينتر گنجشگک رنگين کمان ٢٠٧
 لوييس ساکار گودال ها ٢٠٨
 رودمن فيلبريک گوژپشت نيرومند ٢٠٩
 جان کريستوفر گوی آتش ٢١٠
 داگالس وود الک پشت پير ٢١١
 شهرام شفيعی ماچ را بگذار برای بعد ٢١٢
 فريبرز لرستانی مادر پروانه ها ٢١٣
 راحله قيداری مادر دوستت دارم ٢١۴
 جعفر ابراهيمی نصر مارمولک دروغگو ٢١۵
 جاناتان ميلر مارها ٢١۶
 شهرام شفيعی ماشين لباسشويی ارواح ٢١٧
 آناهيتا تيموريان ماه بود و روباه ٢١٨
 زهرا مهاجری مجموعه افسانه های ايرانی  ٢١٩
 هدر اس باچانان مدرسه ی شناور ٢٢٠
 سوزان پيچ مروری بر رسم فنی ٢٢١
 مرجان کشاورزی آزاد مزدک ٢٢٢
 سعيد روح افزا مژده ای در کوهستان ٢٢٣
 محمد سفيدگر مگه به دله؟ ٢٢۴
 طاهره نيازمند ملکه مورچه ها ٢٢۵
 داريوش صادقی من دوست دارم ٢٢۶
  من شير دوست دارم ٢٢٧
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خريداری  کتابهای جديد کودکان و نوجوانان •

 ندشد

 ١٦/٢/١٣٨٦های جديد کودکان و نوجوانان در کتاب

تعداد اين کتابها  .نداز نمايشگاه کتاب خريداری شد

 :مختـلف مانـنـده های ـنـه در زميـاست ک جـلد ٦٤٠

هر هفته . است... ، شعر، تاريخ، علوم و رمان

عنوان کتاب جديد در بخش  ٤٠تا  ٢٠تعداد  

کودکان و نوجوانان برای استفاده در اختيار 

 .اعضاء قرار می گيرد
 

 کتابخانه سيار کتابخانه حسينيه ارشاد •

 شروع به کار کرد

از  کتابخانه حسينيه ارشاد کتابخانه سيار

 ٦ر کتابخانه سيار د. راه اندازی شد ١٧/٢/١٣٨٦

نفر از کارمندان کتابخانه به نامهای ندا بزمه، مينا 

ربيعی پور، ليال همتی، موژان معارف، مريم بدری 

جلد کتاب همراه مينو  ٢٢٢و مهتاب ميناچی با 

مدرسه  ٥رجبی نيا کارشناس کودکان ناشنوا، به 

رفتند و ضمن به عضويت در آوردن  يانناشنوا

در مقطع تحصيلی دبستان و دانش آموزان مدرسه 

مقررات امانت . راهنمايی به آنها کتاب امانت دادند

 .ان ناشنوا مانند ساير کودکان استکتاب برای کودک

کتابداران هر دو هفته يکبار به مدارس ناشنوا می 

روند تا کتابهای جديد را به دانش آموزان امانت داده 

است تا الزم به ذکر  .برگردانندو کتابهای قبلی را 

دانش آموز ناشنوا توسط اين کتابداران  ١٥٦کنون 

به صورت رايگان عضو بخش  کودکان کتابخانه 

 .شدند
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 مسئوالن از کتابخانه های شيراز بازديد کردند •

 ١٣٨۶مسئوالن کتابخانه در ارديبهشت ماه سال 

طی سه روز از کتابخانه های شيراز بازديد 

از  ز مسئوالننفر ا ۶در اين بازديد  .کردند

کتابخانه های ميرزای شيرازی، شهيد دستغيب، 

اين . مالصدرا و منطقه ای شيراز ديدن کردند

بازديد به منظور آشنايی با روشها و تجربيات 

يکی از . کتابخانه های ياد شده انجام گرفت

دستاوردهای اين بازديد آشنايی با پايگاههای 

ی  کتابخانهاطالعاتی و چگونگی عملکرد 

 .شيراز بود علوم و تکنولوژی ای نطقهم
 

 

 

 

 هنرستان بشارت از کتابخانه بازديد کرد •

از بخشهای  ٢/٢/١٣٨٦هنرستان بشارت در 

در اين بازديد فاطمه . مختلف کتابخانه بازديد کرد

 ٣٠هويدايی مسئول بخش خدمات فنی کتابخانه، 

نفر از دانش آموزان هنرستان بشارت را با 

خانه مانند امانت، مرجع، بخشهای مختلف کتاب

 .آشنا کرد.... نشريات، کودکان و 
 

 

 

 

 

 کردکودکان بازديدمهد کودک آشيانه از بخش  •

از بخش کودکان  ١١/٢/١٣٨٦مهد کودک آشيانه در 

در اين بازديد مهتاب ميناچی . کتابخانه بازديد کرد

کودک را در مقطع پيش  ٢٤ ،کارمند بخش کودکان

 .تابخانه آشنا کرددبستان با بخش کودکان ک
  



 

 حسينيه ارشاد گويا شد تاريخچۀ •

کتاب تاريخچه حسينيه ارشاد به قلم ناصر ميناچی 

در بخش نابينايان  ١٣٨۶در ارديبهشت ماه سال 

اين کتاب به بيان خاطرات و . کتابخانه گويا شد

يادداشتهايی درباره حسينيه ارشاد می پردازد که 

مندان  القهدر اختيار ع CD ٢کاست و  ٢۵در 

اعضاء می توانند برای استفاده . قرار گرفته است

 .به بخش نابينايان کتابخانه مراجعه کنند

 

 کتابهای جديد از نمايشگاه خريداری شدند •

از  ١٣٨۶کتابهای جديد در ارديبهشت ماه سال 

تعداد اين کتابها . نمايشگاه کتاب خريداری شدند

مرجع، جلد است که مربوط به بخش امانت،  ١٢٠۵

  کتابها در زمينه .نفيس و اسناد کتابخانه است

مانند ادبيات، روانشناسی،  موضوعات مختلف

خريد کتابهای جديد بر . است... علوم، تاريخ و 

اساس نياز مراجعه کنندگان و کمبودهای کتابخانه 

الزم به ذکر است هر هفته به طور . انجام می شود

از کتابهای  کتاب جديد که مجموعه ای ۴٠ميانگين 

خريداری شده و اهدائی است برای استفاده در 

همچنين  .اختيار اعضاء کتابخانه قرار می گيرد

ليست  عناوين کتابهای جديد فروردين و ارديبهشت 

 .ماه کتابخانه در انتهای خبرنامه آمده است
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 اهدا شدند ی انبارکتابها •

کودکان و بزرگساالن جلد از کتابهای  ۴٧۵تعداد 

به کتابخانه شهيد  ١٩/٢/٨۶انبار کتابخانه در 

 .دستغيب شيراز اهدا شدند

کتابهای اهداء شده کتابهايی هستند که مورد استفاده 

ر کتابخانه ها می ساي. کتابخانه قرار نمی گيرند

به ليست کتابهای اهدايی موجود در توانند با توجه 

ود را درخواست کتابخانه، کتابهای مورد نياز خ

کنند تا با صالحديد و تاييد مسئوالن، کتابهای 

 .اهدائی مورد نظر  را دريافت نمايند

 اهداء کردکتابهايش را  مرادی کرمانی •

جلد کتاب و  ۶٣۴هوشنگ مرادی کرمانی تعداد 

جلد نشريه از مجموعه شخصی خود را در  ١٣٢

. به کتابخانه حسينيه ارشاد اهداء کرد ٢/٨۶/٢۵

 ای اهداء شده برای بزرگساالن  اغلب درکتابه
نشريات نيز بيشتر نشريات . رمان هستند زمينه

را شامل ... قديمی مانند بخارا، نامه فرهنگستان و 

 . می شوند

 ماهنامه شقايق منتشر شد •

 ٣١/٢/٨۶ويای شقايق در شماره جديد ماهنامه گ

اين شماره که سيزدهمين شماره نشريه . منتشر شد

جادوی خبر، آموزش وعاتی چون است به موض

، گزارش مسائل جنسی به کودکان و نوجوانان

برگزاری اولين کارگاه فرهنگ و کودک ويژه خانه 

... و  موت اختياری و مرگ های مکررکتابدار، 

مندان می توانند برای استفاده از  عالقه .پردازد می

ماهنامه شقايق به بخش نابينايان کتابخانه مراجعه 

 .نمايند

 
 

 

 

 

 

 مولف عنوان رديف
 بئاتريس لومپکين سنه فر ١۵٣
 استيون لو سوالهای چند هزار ساله ١۵۴
 داوود غفارزادگان سه متل، يک افسانه آذربايجانی ١۵۵
 تيم فورنيس سياره زمين ١۵۶
 مهدی ميرکيايی سيرک در چمدان ١۵٧
 مهری ماهوتی شال برفی ١۵٨
 یمحمد مير کيان شب های شيرين ١۵٩
 طاهره نيازمند شتر بی گناه ١۶٠
 برندا والپول شنوايی ١۶١
 مهدی ميرکيايی شوخی رنگ ها ١۶٢
 مری پوپ آزبرن شهر ارواح در غروب ١۶٣
 رابرت دبليو وود شيمی ١۶۴
 ويولت رازق پناه صدايم کن ١۶۵
 اسفنديار معتمدی صوت و شنوايی ١۶۶
 موسی عصمتی ضامن آهو ١۶٧
 ادگار ژاکوبس SX1ضد حمله  ١۶٨
 حسين فتاحی )ع(عزير  ١۶٩
 لوئيز اسپيلزبری عسل ١٧٠
 افشين عالء عطر بسم اهللا ١٧١
 حسين فتاحی )ع(عيسی  ١٧٢
 داريوش صادقی فرشته ای در آسمان ١٧٣
 نرگس انتخابی فرهنگ معاصر مدرسه ١٧۴
 کارل واتسون فعاليتهای درباره حيات طبيعی ١٧۵
 تیمهری ماهو فندقی ١٧۶
 ايان گراهام قايق و کشتی ١٧٧
 جنگ چو اين خوا قصه های کله گنده و حيوانات ١٧٨
  قصه هايی برای خواب  کودکان ١٧٩
 اسداهللا شعبانی شبهای بهمن: قصه ی امشب  ١٨٠
 اسداهللا شعبانی شب های اسفند: قصه ی امشب ١٨١
 اسداهللا شعبانی شبهای آذر: قصه ی امشب ١٨٢
 اسداهللا شعبانی شبهای دی: شبقصه ی ام ١٨٣
 جمشيد خانيان قلب زيبای بابور ١٨۴
 لی ديويس قلعه ما خراب شد ١٨۵
 اروجلو فريدون قورباغه بد شانس ١٨۶
 نوربرت الندا قهرمانان شجاع و دشمنان شرور ١٨٧
 ورااسميرنوا قهرمانان يونان باستان ١٨٨
 مهدی طهوری کاشف الغطا ١٨٩
 يو استيونسکال کاغذ و تا ١٩٠

 
١٩ 



  

 مولف عنوان رديف
 ترنس بلکر در دستان خانم ويز؟ ١١۴
در روزگاری که هنوز پنج شنبه و جمعه اختراع  ١١۵

 نشده بود
 فرهاد حسن زاده

 اعظم تبرايی در عادات غذا خوردن ١١۶
 هادی سيف در قلمزنی شده مدرسه چهار باغ ١١٧
 اعظم تبرايی در مسجد ١١٨
 اعظم تبرايی ی اعداد فارسی و انگليسی درباره ١١٩
 اعظم تبرايی درباره ی شغل ها ١٢٠
 هانس کريستين آندرسن درخت کاج ١٢١
 داريوش صادقی درد درمان دارد ١٢٢
 نيک باترورث درس پرواز ١٢٣
 ژنوی يواوريه درس نقاشی ١٢۴
 محمدرضا يوسفی درفش کاويانی ١٢۵
 حسين الوندی دفع مواد زايد ١٢۶
  پاکبان -دکتر و پرستار ١٢٧
 ماکس ولتويس دنيای بزرگ قورباغه ١٢٨
 آنجال ولکس دنيای شما ١٢٩
 آنتونی هوروويتس دوربين قاتل ١٣٠
 اعظم تبرايی دوست دارم بدانم درباره الفبای فارسی ١٣١
 بل مونی دوستان من ١٣٢
  ديدار با دوستان ١٣٣
 حسين فتاحی )ع(ذوالکفل  ١٣۴
 فردوسی م و سهرابرست ١٣۵
 جان کريستوفر رقص اژدها ١٣۶
 فيونامک دانلد روم باستان ١٣٧
 لوسی پاپينو زرافه ای که خال نداشت ١٣٨
 بم. باربارا جی زرنگ و تنبل ١٣٩
 حسين فتاحی )ع(زکريا  ١۴٠
 فريدون اروجلو زندگی دوباره ١۴١
 احمد وضيعی !زنده باد عالمت تعجب ١۴٢
 ماريتا کانلن الزالکزير درخت ز ١۴٣
 کيم تايلور ساختار  ١۴۴
 علی اصغر حسينی سال های خاکستری ١۴۵
 تقی نجاری راد ساواک ١۴۶
 دنيس نوالن سايه ی دايناسورها ١۴٧
 جان کريستوفر سرزمين تازه کشف شده ١۴٨
 سيلوی ژيرارده  سرزمين گرگ ها ١۴٩
 مسرور وکيلی و پرندگان سالم آقای تاپ ١۵٠
 حسين فتاحی )ع( سليمان ١۵١
 آمنه شريعت زاده سنگ و رنگ ١۵٢

 

١٨ 

 

 

دو ماهه  خشها درـت بـن و امانـعداد مراجعيـت •

 ١٣٨۶اول سال 

تعداد مراجعين و استفاده از منابع بخشها در دو ماه 

 :طبق نمودار به شرح زير است ١٣٨۶اول سال 

، ٧۵٣: ، نشريات۴۶١٠: امانت: تعداد مراجعين

: ، نابينايان٢۴۵: ، کودکان۴٩٠: اسناد مرجع و

٧٩ ،CD نفر٢١٨: و اينترنت. 

، ١۵٠۶: ، نشريات۶٧۶٧: امانت: منابع استفاده از

: ، نابينايان٧٨٢: ، کودکان٩۶٠: مرجع و اسناد

۶١۵ ،CD نفر ١٢٠: و اينترنت. 
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کتابهای گروه سنی کودکان به مجموعه  •

 بازگشت

سال   گروه سنی کودکان در ارديبهشت ماه کتابهای

کتابخانه   به مجموعه کتابهای بخش کودکان ١٣٨۶

عنوان است  ١٠٠ اين کتابها که تعدادشان . بازگشت

به منظور   هستند که) د(مربوط به گروه سنی 

. خارج شده بودند  ويرايش و بازنگری از مجموعه

ان عنو ۶٠عنوان به مخزن باز و  ۴٠از اين کتابها 

 .کودکان بازگشتند   به مخزن بسته بخش

 

 منابع الکترونيکی جديد خريداری شد   •

منابع الکترونيکی جديد در ارديبهشت ماه سال 

اين . از نمايشگاه نرم افزار خريداری شد ١٣٨۶

و   CDعدد است بر روی  ٩٨منابع که تعدادشان 

 ،، هنر، روانشناسیانهای کودک در زمينه

 ١٠اد هر هفته تعد. است ...و اطالعات عمومی

استفاده در اختيار منبع الکترونيکی جديد برای 

مندان می توانند  عالقه. اعضاء قرار می گيرد

و اينترنت کتابخانه  CDبرای استفاده به بخش 

 .مراجعه کنند

 نشريه الکترونيکی آفتاب خريداری شد •

اشتراک يک ساله نشريه الکترونيکی آفتاب در     

توسط کتابخانه  ١٣٨۶سال  ارديبهشت ماه

و در  CDاين نشريه بر روی . خريداری شد

زمينه های سياسی، فرهنگی، هنری، کودکان و 

شماره از  ۵است که تا کنون ... نوجوانان و 

شماره جديد نشريه . اين نشريه منتشر شده است

 .نيز در تير ماه سال جاری منتشر خواهد شد
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 لفمو عنوان 
 ترزا گريناوی چرخه ی گياه ٧۶
 اسماعيل هنرمندنيا )ع(حضرت عيسی  ٧٧
 اسماعيل هنرمندنيا )ع(حضرت موسی  ٧٨
 مهدی وحيدی صدر )ع(حضرت مهدی  ٧٩
 فيل گيتس حيات وحش ٨٠
 استيو پارکر حيات وحش در خطر ٨١
 کيلمنی نيلند حيوانات فعال ٨٢
 کيلمنی نيلند حيوانات و بازی ٨٣
 کيلمنی نيلند حيوانات و خانه ٨۴
 مهری ماهوتی خاله بهار ٨۵
 کالريس سويشر خاور نزديک باستان ٨۶
 بل مونی خب که چی؟ ٨٧
 داريوش صادقی خدايا شکر ٨٨
 حسين فتاحی )ع(خضر  ٨٩
 ترزا گرين آوای خفاش ها ٩٠
 اودو وايگلت آور تنها خواب ٩١
 استيو پارکر حيات وحش در خطر ٩٢
 کيلمنی نيلند يوانات فعالح ٩٣
 کيلمنی نيلند حيوانات و بازی ٩۴
 کيلمنی نيلند حيوانات و خانه ٩۵
 مهری ماهوتی خاله بهار ٩۶
 کالريس سويشر خاور نزديک باستان ٩٧
 بل مونی خب که چی؟ ٩٨
 داريوش صادقی خدايا شکر ٩٩

 ترزا گرين آوای خفاش ها ١٠٠
 تاودو وايگل آور تنها خواب ١٠١
 آنجال رويستون خوب بخوريد ١٠٢
 زينت السادات طباطبايی خير و شر ١٠٣
 اسماعيل هنرمندنيا داستان آفرينش ١٠۴
 مهدی قنبری )ع( داستان حضرت يوسف ١٠۵
 بيستروف  داستان های ملل مشرق زمين ١٠۶
 ژيزل دالری داستانهای چينی ١٠٧
  دانشنامه بزرگ کودک و نوجوان ١٠٨
 فريدون اروجلو سليمان داوری ١٠٩
 حسين فتاحی )ع(داوود  ١١٠
 فرکوس کالينز دايرة المعارف پرسش ها و پاسخ ها ١١١
 ماريتا کانلن مک کنا دختر گلهای وحشی ١١٢
 اعظم تبرايی در پارک ١١٣
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 مولف عنوان رديف
 اقبال الهوری برگزيده شعرهای اقبال الهوری ٣٨
 سيلوی ژيرارده ی کوچولو بره ی چاقالو، بره ٣٩
 فانی ژولی بوقلمون را نخوريد ۴٠
 عليم حکمت به خاطر يک اسب ۴١
 مريم شريف رضويان پادشاهی در ميان دزدها ۴٢
 راضيه رجائی ؟!پای کی بهتر از همه است ۴٣
 راحله قيداری پدر دوستت دارم ۴۴
 فريده خلعت بری پر پرواز ۴۵
 حسين سوزنچی پرسش ها و پاسخ های دينی  ۴۶
 کارل رحمان پرواز پنگوئن ۴٧
 مارسل امه پنجه گربه ۴٨
 محمد ميرکيانی پند و قند ۴٩
 جميله فراهانی سوال و جواب علمی ۵٠٠ ۵٠
 محمدعلی دهقانی پيوند دو دريا ۵١
 جين و گرت آدامسون تيم با مادربزرگ و پدربزرگ+ تاپسی  ۵٢
 جين و گرت آدامسون تيم و پهلوان پنبه +تاپسی  ۵٣
 جين و گرت آدامسون تيم و دندانپزشک+ تاپسی  ۵۴
 جين آدامسون تاپسی و تيم و پليس ۵۵
 فريدون اروجلو تدبير کودکانه ۵۶
 باباطاهر ترانه های شيرين بابا طاهر ۵٧
 افسانه شعبان نژاد ترق، ترق اين صدای کيست؟ ۵٨
 نيل گرانت مکان ها ترين ها در مردم و ۵٩
 حسين الوندی تغذيه و گوارش ۶٠
  تفرقه ۶١
 علی خدايی تکه کاغذهای رنگی ۶٢
 والتر فلمر ساله ۵٠٠٠تمدن چين باستان گذری بر تاريخ  ۶٣
 هانس رايشهارت تمدن مصر باستان ۶۴
 رودابه حمزه ای توپ آسمان ۶۵
 مارسيا ويليامز توفان ۶۶
 علی اصغر سيدآبادی سالم به ايرانتولد دوباره ورود ا ۶٧
 برنارد استون هاوس تولد و رشد حيوانات با خطر ۶٨
 برنارد استون هاوس تولد و رشد حيوانات در پناه ۶٩
 برنارد استون هاوس تولد و رشد حيوانات در تنهايی ٧٠
 اينگريد و ديتر شوبرت جوجه خرس ها ٧١
 هادی سيف جهانی هنر در سقفی ٧٢
 داريوش دماوندی پر نانچاه  ٧٣
 روزی گرين وود خشم طبيعت: چراهای شگفت انگيز ٧۴
 هلن فراست چربی، روغن و شيرينی ٧۵

 

 

١٦ 
 

 

 

 ٣١/٢/٨٦ -١٤/١/٨٦                    تازه های کتاب                                          
 کتابهای جديد بخش مخزن

 مولف عنوان رديف
 آدامز، سالی ه مطبوعاتیآداب مصاحب ١
 سمبر، هرمن آشنايی با فيزيک بهداشت از ديدگاه پرتوشناسی ٢
 اونر، سيدنی آشنايی با متالوژی فيزيکی ٣
  آشنايی با ميز صدای ديجيتال ۴
 پوری، باسانت Spssآمار در علوم بهداشتی و پزشکی با استفاده از نرم افزار  ۵
 استاينر يیآمار در کنترل کيفيت مواد غذا ۶
 ويسل، هال آموزش گام به گام بسکتبال ٧
 سيداردی، جودانی آموزش هنر طراحی ٨
 محمدی فرد، داود ابزارها و مهارتهای جستجو در وب ٩

 شبداوی، عبداهللا بن محمد االتحاف بحب االشراف ١٠
 فاضل موحدی لنکرانی، محمد احکام جوانان ١١
 اکبری، محمود احکام جوانان ١٢
 طيب، عليرضا ارزيابی های انتقادی در زمينه امنيت بين الملل ١٣
 رياضی، حشمت اهللا از بی قراری تا قرار ١۴
 مايسلوتا، جنت !از چربی های شکم خود خالص شويد ١۵
 خادميان، حسين از کوير سقيفه تا دولت کريمه ١۶
 بختياری فرد، حميدرضا استانداردهای گرافيک و چاپ ١٧
 هومن، حيدرعلی ط آماری در پژوهش رفتاریاستنبا ١٨
 ديکسون، مری اسرار دندانپزشکی ١٩
 ميراحمدی، منصوره اسالم و دموکراسی مشورتی ٢٠
 ميدانی، سعيد بن احمد االسمی فی االسماء ٢١
 حسن زاده، صادق اسوه سالکان ٢٢
 گوهريان، محمدابراهيم اصول تنظيم قراردادهای صادراتی ٢٣
 حبيبی، شهاب خت و طراحی بازی های کامپيوتریاصول سا ٢۴
 جان زاده، عباس اصول صنايع شيمی ٢۵
 اقوامی، داود اصول و کاربرد حسابداری در سازمانهای دولتی و غير انتفاعی ٢۶
 دی آنجليس، باربارا دستيابی به آن و زندگی با آن: اعتماد به نفس ٢٧
  امام در سنگر نماز ٢٨
 رفيعی، جعفر و سيد ابن طاووس )ع(امام زمان  ٢٩
 در بيان هاشمی رفسنجانی به مناسبت سال مولی ) ع(امام علی  ٣٠

 امير المومنين
 حميدی، حبيب اهللا

 الری، سميه اميدی به بهارنيست ٣١
 فورسايت، فردريک انتقامجو ٣٢
 قادری، حاتم انديشه های سياسی در قرن بيستم ٣٣
  انرژی ٣۴
 رحيمی، غالمرضا ايران در يک نگاه انقالب اسالمی ٣۵
 فکور، محمد اورژانس های ارتوپدی برای دانشجويان پزشکی ٣۶
 خوشدل، محمدرضا ايرانمرد ٣٧

٧ 



 

 

 مولف عنوان رديف
 مطهری، مرتضی بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسالمی ٣٨
بررسی مقايسه ای توسعه ی اقتصادی در ايران و کره  ٣٩

 جنوبی
 امجد، محمد

 عظيمی، ناصر برنامه ريزی منطقه ای، شهر و انباشت سرمايه ۴٠
 جعفرنژاد قمی، عين اهللا )مرجع کامل(برنامه نويسی به زبان اسمبلی  ۴١
 الری، سميه به خدا نامه خواهم نوشت ۴٢
  بهار در باغ مينياتور ايران ۴٣
 حاجی حسينی، محمد بهارستان طنز ۴۴
 بدالرحمن بن ابی بکرسيوطی، ع البهجه المرضيه ۴۵
  عضالنی و بافت همبند -بيماری های اسکلتی ۴۶
  بيماری های خون ۴٧
  بيماری های خون و انکولوژی ۴٨
  بيماری های دستگاه گوارش، کبد و مجاری صفراوی ۴٩
  بيماری های عفونی ۵٠
  بيماری های قلب ۵١
  بيماری های کبد و مجاری صفراوی ۵٢
  گوارشبيماری های  ۵٣
  بيماريهای تنفسی ۵۴
 صائبی، اسماعيل بيماريهای عفونی در ايران ۵۵
 صائبی، اسماعيل بيماريهای باکتريال: بيماريهای عفونی در ايران ۵۶
  بيماريهای غدد و متابوليسم ۵٧
 ديکنسن، اميلی ...به خاموشی نقطه ها بر صفحه برف ... ۵٨
  بيماريهای کليه ۵٩
 پرث گالدوس، بنيتو بانوی شهرپارساترين  ۶٠
  پايه آسيب شناسی بيماری ها ۶١
 جعفری، محمد مهدی پرتوی از نهج البالغه  ۶٢
 قاسمی، محمدحسين معمای قرآنی] پانصد و پنجاه[ ۵۵٠ ۶٣
 کرک، چريل پرسش و پاسخ های اينترنتی ۶۴
 حجازی، جمال الدين )ع(پيام امام زمان  ۶۵
 دور، اندروتيو تئوريهای سينما ۶۶
 خدابخشی، حاجی رضا تاريخ سياسی لرستان ۶٧
  )١٣٧٩-١٣٧۶(تحوالت کشور و عملکرد دولت ۶٨
  ترکی استانبولی در سفر ۶٩
 صفی خانی، زاهد تشريح اعصاب مغزی ٧٠
 خفری، محمد بن احمد تعليقه بر الهيات شرح تجريد مالعلی قوشچی ٧١
 ن عمربيضاوی، عبداهللا ب تفسير البيضاوی ٧٢
 کوهن، لوان سميدر Adobe Illustrator csتکنيک های طراحی ديجيتالی با  ٧٣
 رجبی، بهمن تنبک و نگرشی به ريتم از زوايای مختلف ٧۴
 سن، آمارتياکومار توسعه يعنی آزادی ٧۵

٨ 

 

 کتابهای جديد بخش کودکان
 

 مولف عنوان رديف
 مجتبی آموزگار آخرت بهتر از دنيا ١
 ناصر نادری هارآخرين ب ٢
 فريدون اروجلو آرزوی ديدار ٣
 هلن ادوم آزمايش های علمی با آهنربا ۴
 کارول استوت آسمان شب ۵
 بابک نيک طلب !بچرخ! آسياب بچرخ ۶
 کريستوفر مينارد آشنايی با ستارگان و سيارات ٧
 ساويور پيروتا آلبرت آينشتاين ٨
 شلی. ب. گری آموزش رايانه ٩

 علی اکبر جعفری ندوشن آفتاب آن سوی ١٠
  آنچه دستگاهها را به کار می اندازد ١١
 نسرين موسوی آينه و شانه ١٢
 يوهانا رايس اتاق طبقه باال ١٣
 آنتونی هوروويتس اتوبوس شب رو ١۴
 ايروين رابين اختراعات مهم ١۵
 علی اميد اختراعات و اکتشافات بزرگ از دانشمندان بزرگ ١۶
 روبين کرود از دورارتباط  ١٧
 بهراد امين سلماسی از سطح تا حجم ١٨
 سعيد روح افزار از شما، به سوی شما، برای شما ١٩
 زينت السادات طباطبايی اسکندر و پادشاه شهر ميالد ٢٠
 نيلوفر تيموريان افسانه ای که از سرو به جای ماند ٢١
 اليزابت شپرد جونز ٢-افسانه های مردم انگلستان  ٢٢
 فريتس مولر گوگنبول افسانه های مردم سوئيس ٢٣
 لورل کورنا افغانستان ٢۴
 حسين بکايی  اقبال ٢۵
 مهدی وحيدی صدر )ع(امام حسن عسکری ٢۶
 مهدی وحيدی صدر )ع(امام هادی  ٢٧
 دنيس نيشی امپراتوری اينکا ٢٨
 کوريک. جيمز آ امپراتوری بيزانس ٢٩
 داریراحله قي ايران دوستت دارم ٣٠
 سعيد تشکری بار باران ٣١
 استيو پارکر بازيافت زباله ٣٢
 مه دخت کشکولی باغ کوچک ٣٣
 مهری ماهوتی باغچه قصه ٣۴
 رابرت اسندن باکتری های سودمند ٣۵
 نسرين رضايی بچه ها، ايمنی، خودرو ٣۶
 احمد خدا دوست برگ راننده ٣٧

 

 

 

 

٤١٥ 

 
 



 

 

 

 

 مولف عنوان رديف

 فيلسوفی، محمود ام، سهراب همکالسی ٢٦٣
 کليم کايت، هاسن هنر مانوی ٢٦٤
 صدر، حميد يادداشت هايی برای دورا ٢٦٥
يادداشتهای پراکنده  و يادی از مرحوم استاد آخوند مالعلی  ٢٦٦

 همدانی
 مهاجرانی همدانی، علی

 الری، سميه يادش به خير نازلی ٢٦٧
 ، هادیخسرو شاهی يادواره ی شهيد نواب صفوی ٢٦٨
 واليتی، علی اکبر يک قرن ارتباط و تاثير تحوالت جهانی بر اين رابطه ٢٦٩
٢٧٠ A comprehensive Grammar of The English language  
٢٧١ A Critical handbook on tewenty famous novels Hadidi fard, payam 
٢٧٢ A practical English Grammar Thomson,Audreyjean 
٢٧٣ Calling all monsters Westwood, chris 
٢٧٤ Cecil textbook of medicine Bennett,j.Claude 
٢٧٥ Diwan Von Hafiz Hafiz, shamsoddin 

Mohammad 
٢٧٦ Iran yearbook 93  
٢٧٧ L,Iran  
٢٧٨ Little women Alcott, Louisa may 
٢٧٩ Not a Penny More, Not a Pennless Arcner, Jeffrey 
٢٨٠ Oracle Development  
٢٨١ Oxford learner’s wordfinder Dictionary  
٢٨٢ Pharmacards Johannsen, Eric 
٢٨٣ Pocket French Dictionary Thomas, Merlin 
٢٨٤ Principles and practice of Emergency Medicine Schwartz, Georye R. 
٢٨٥ Principles of public International law Brownlie, Ian 
٢٨٦ Robbins pathologic Basis of Disease Robbins, Stanley L. 
٢٨٧ Software engineering Pressman, Royers 
٢٨٨ Sons And Lovers Lawrence, David 
٢٨٩ Textbook of primary care Medicine Noble, Jonn 
٢٩٠ The fat flush fitness plan   Gittleman, Ann louise 
٢٩١ The oxford paperback the saurus Kirkpatrick, Betty 
٢٩٢ Tom Jones Fielding,Henry 

 

 

١٤ 

 

 

 

 

 

 مولف عنوان رديف
 باقرزاده بابلی، عبدالرحمن جمال سالکين ٧۶
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کتابخانه عمومی حضرت آيت 

 اهللا العظمی مرعشی نجفی
 عباس نژاد، محسن قرآن، روانشناسی و علوم تربيتی ١٩٧
 بالنچارد، کنت قرص مديريت ١٩٨
 عبداللهی، سرفراز قنوت در قفس ١٩٩
  و مقررات مربوط به ازدواج و طالق قوانين ٢٠٠
  قوانين و مقررات مربوط به خانواده ٢٠١
 تريسی، برايان !قورباغه ات را قورت بده ٢٠٢
 بيومنت، ميچل کاربرد رنگ  و حروف در گرافيک ٢٠٣
 دستغيب، عبدالعلی کالبد شکافی رمان فارسی ٢٠۴
 رادیرسينر، ت ]٢٠٠٠اکسل [ Excel 2000کتاب آموزشی  ٢٠۵
 کرايناک، جو World Wide Webکتاب آموزشی  ٢٠۶
 گرايمز، گالن کتاب آموزشی نصب، ارتقا و تعمير کامپيوتر ٢٠٧
 مساوات، اشرف السادات  يادداشتهای روزانه يک مادر: کنار رود خين ٢٠٨
 حسينی، ابراهيم کنترل کننده های برنامه پذير ٢٠٩
ای برای انقالب در  مهبرنا: کشف توانمنديها: گام دوم ٢١٠

 ...پرورش هوشمندی و
 باکينگهام، مارکوس

 سعيدی پور، فرشته گرافيک در عنوان بندی فيلم ٢١١
 خوانساری، مرتضی اشرفی گويش خوانساری ٢١٢
 Adobe photoshopلذت عکاسی ديجيتالی با ٢١٣

Album 2.0 Book                         
 اسکيتر، مايکل

 صالحی، علی للکه های گ ٢١۴
 محبيان، حبيب گذری چند بر اشعار فارسی: مادر ٢١۵
 فربد، محمد صادق مبانی انسانشناسی ٢١۶
 ذوالعين، پرويز مبانی حقوق بين الملل عمومی ٢١٧
 رابينز، استيون مبانی رفتار سازمانی ٢١٨
 فردانش، هاشم مبانی نظری تکنولوژی آموزشی ٢١٩
 ، مرتضیآوينی مبانی نظری هنر ٢٢٠
 نجم زاده، محمد )از ابتدا تا کنون(المپيادهای شيمی ايران  ٢٢١
 بهبوديان، جواد پاسکال و مثلثهای شبيه آن -مثلث عددی خيام ٢٢٢
  ...مجموعه قوانين و مقررات مالی و ٢٢٣

 

 

١٢ 

 

 

 

١١ 

 مولف عنوان رديف
 شريف، محسن سال های صبر ١۵٠
 درانی، زهره سالومه ١۵١
 کارولين -استراتون –وبستر  باورنکردنی سالهای ١۵٢
 هايام، دنی سامانه های اطالعات مکانی ١۵٣
 معين، محمد ستاره ناهيد، يا، داستان خرداد و امرداد ١۵۴
 قطان غزنوی، ابونصر محمد سراج القلوب ١۵۵
 وکيلی، شهره سفيدبخت ١۵۶
 ژوليده نيشابوری، حسن سفينه نور ١۵٧
 صفاتاج، مجيد سناريوی جنگ نفت ١۵٨
 مسعودی، مجيد حبيب بن مظاهر، ميثم تمار، رشيد هجری: سه رفيق ١۵٩
اوديپوس شاه، اوديپوس در کولونوس، : سه نمايشنامه ١۶٠

 آنتی گون
 سوفوکلس

 اخترشهر، رجبعلی سياست چيست؟ ١۶١
 صرافی زاده، اصغر سيستمهای اطالعات مديريت ١۶٢
 ضاايروانی، محمدر سيستمهای صف ١۶٣
 بوبک، هانس سيمای تاريخی جنگلهای طبيعی و درخت زارهای ايران ١۶۴
  سيمای صنعتی ايران در دهه انقالب ١۶۵
 ايزدپناه، حميد شاهنامه لکی ١۶۶
 کامر، داگالس شبکه های جاسوسی جهان ١۶٧
 سيد جواد جواهری، مهناز شبکه های کامپيوتری و اينترنت ١۶٨
  شبهای گراند هتل ١۶٩
شرح تاريخچه ی سازمان مجاهدين خلق ايران و  ١٧٠

 مواضع آن
 کريمی، احمدرضا

 احظب خوارزم، موفق بن احمد ...شرح و ترجمه کتاب مناقب خوارزمی در منقبت ١٧١
 باستيه، ژان شهر ١٧٢
  شهيد حجه االسالم حاج شيخ غالمحسين حقانی ١٧٣
 خوشدل، محمدرضا شهيدی در غربت ١٧۴
 علی اکبرزاده کردمهينی، هلن موعه مرز بازرگانمج: شيشه ١٧۵
 هدايت، صادق صادق هدايت داستان نويس ١٧۶
 شفيعی، ضياء الدين صبح و سالم ١٧٧
 کشاورز، محمدعلی صفحه آرايی تبليغاتی ١٧٨
 کشاورز، محمدعلی صفحه آرايی روزنامه ١٧٩
 کشاورز، محمدعلی صفحه آرايی کتاب ١٨٠
  ابزارطراحی ماشينهای  ١٨١
  ...طرح آمارگيری جاری بودجه خانوار نقاط شهری و  ١٨٢
 نجمی، ناصر طهران عهد ناصری ١٨٣
 منتجب الدين بديع، علی بن احمد مجموعه مراسالت ديوان سلطان سنجر: عتبة الکتبه ١٨۴
 بالنچارد، کنت عذرخواهی يک دقيقه ای ١٨۵
 ن، جينيتاوس عقل و احساس ١٨۶
 تمپورال، پل ی در آسياعاليم تجار ١٨٧
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 امهـرنبـخ 
 ١٣٨۶شماره يک، فروردين و ارديبهشت  
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 ١١شماره  -شريعتیدکتر علی خيابان  -تهران: نشانی

 Email: info@h-ershad-pl.com: پست الکترونيکی

  0TUpl.com-ershad-www.hU0T:نشانی اينترنت

  ١٩۴٧٧:کدپستی

 ٢٢٨۴٠٠١٢-٢٢٨۵٢۵٩١: تلفن

 ٢٢٨۴۵۶٨١ :دورنگار
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