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 و تبريکتولد  •
 

ن�دا   پريس�ا اميرقاس�م خ�انی و    ه�ا   همکاران عزيز خ�انم 

 گفت�ه؛ س�عادت  ک ـبري� ـتم�اه   مهرتولدتان را  در  بزمه

از خداون�����د متع�����ال   را ش�����ما عزي�����زان پي�����روزیو 

 .خواستاريم

 

................................................................. 

 سپاسگزاری •

ماه، به اين دليل اهدای کتاب در از افراد زير به  -

 : ارشاد سپاسگزاريم   عمومی حسينيه  کتابخانه

 

 

 عنوان             اهداء کنندگان بخش بزرگساالن     

 ١١۴نهاد کتابخانه های عمومی کشور               

 ١٣آقای عيسی مسيحا                                  

 
 
 

 عنوان                اهداء کنندگان بخش کودکان  

 ١٥٩انتشارات آستان قدس رضوی                 

 
 ماه مهرساير دوستان نيز که به طور متفرقه در از 

کمال  ؛دندنمواهداء   هايشان را به کتابخانه کتاب

 .  تشکر را داريم

 
 
 
 
 

 

نابيناي�ان   ارتباطی در زن�دگی  های درباره آشنايی الگوی

ين درب���اره بررس���ی مس���ائل و آق���ای دکت���ر مس���عود گلچ���

. اجتماعی نابينايان برای شرکت کنندگان صحبت کردن�د 

رض��ا س��لطان م��راد غالم��ی م��ديرکل   گفتن��ی اس��ت آق��ای  

ک��اظم نظ��م ده  آق��ای دفت��ر معل��ولين جس��می و حرکت��ی و   

مع��اون توانبخش��ی بهزيس��تی کش��ور در اي��ن گردهم��ايی     

ک���اظم نظ���م ده ب���ه پاس���خگويی  آق���ای حض���ور داش���تند و 

 تهران مرکز نابينايان رودکی به ويژهنايان مشکالت نابي

ه���ای نابيناي���ان در  تقوي���ت انجم���ن و در زمين���ه پرداخ���ت

صورت داشتن برنامه منس�جم و ف�راهم آوری تجهي�زات    

 ،ب��رای نابيناي��ان در س��طح دکت��ری ب��ه ص��ورت رايگ��ان   

گفتن��ی اس��ت ب��ه عل��ت مح��دوديت   . ن��دق��ول مس��اعدت داد 

پاسخ با آق�ای  و  زمان و تمايل شرکت کنندگان به پرسش

نظ��م ده دو نف��ر از س��خنرانان ب��ه ن��ام ه��ای آق��ای دکت��ر        

غالمعل��ی حس��اس و خ��انم دکت��ر ن��وش آف��رين انص��اری      

و اس���تفاده از امک���ان ارائ���ه مطالبش���ان را پي���دا نکردن���د   

 . صحبت های ايشان به زمان بعد موکول شد

 
 
 شرکت در نشست تخصصی کتابخانه بريتانيا  •

هم���راه مهت���اب   ،همهرن���از خراس���انچی رئ���يس کتابخان���  

بخش کودکان و نوجوان�ان و پريس�ا    کتابدارميناچی مقدم 

به منظ�ور   ،اميرقاسم خانی مسئول بخش روابط عمومی

آش���نايی بيش���تر ب���ا کتابخان���ه مل���ی بريتاني���ا در نشس���ت       

در کتابخان��ه مل��ی  ،ک��ه مهرم��اهکتابخان��ه اي��ن تخصص��ی 

ی در اي��ن نشس��ت . ش��رکت کردن��دبرگ��زار ش��ده ب��ود؛  آق��ا

ت م��ديره کتابخان��ه بريتاني��ا رئ��يس هيئ��لوک��اس ين س��رکول

 و  حضور داشته دو نفر از مسئولين اين کتابخانهراه هم

 
کودکان و برگزاری جلسه کميته مشترک کتابداری  •

 نوجوانان

جلسه کميته مش�ترک کتاب�داری کودک�ان    سی و چهارمين 

طبق روال قبل با حضور  ،مهرماه ١٧و نوجوانان روز 

ی حس�ينيه ارش�اد، کتابخان�ه    انه عم�وم نمايندگانی از کتابخ

ک��انون پ��رورش فک��ری   مل��ی، ش��ورای کت��اب ک��ودک و    

در اي�ن جلس�ه اعض�ای    . کودکان و نوجوانان برگزار ش�د 

 ،وب الگ کميت����هب����ه درب����اره مس����ائل مرب����وط حاض���ر  

 .  مطالبی را بيان کردند

 

 :برای نخستين بار

برگزاری گردهمايی به مناسبت روز جهانی عصای  •

 بخانهسفيد در کتا

ی  جه��انی عص��ای س��فيد، گردهم��ايی وي��ژه  ب��ه بهان��ه روز

 ٢١روز  نابينايان توسط کتابخانه عمومی حس�ينيه ارش�اد  

در ت�����االر ش�����ريعتی  ١٨ ال�����ی ١۵مهرم�����اه از س�����اعت 

گردهم�ايی  اي�ن  هدف از برگ�زاری  . گزار شدکتابخانه بر

طرح مسائل و مشکالت نابينايان مانند عدم دسترس�ی ب�ه   

ابوالفض���ل گيالن���ی  ب���ود؛ ... غال و امکان���ات روز، اش���ت 

مسئول بخش نابينيايان کتابخانه و دبير گردهمايی ض�من  

ابراز اميدواری به ادامه برگزاری اينگونه برنامه ها در 

س���عی ب���ر آن اس���ت ک���ه مس���ائل و : کتابخان���ه م���ی گوي���د 

در اي�ن  . مشکالت مط�رح ش�ده ب�ه گ�وش مس�ئوالن برس�د      

خ�ش نابيناي�ان   نف�ر از اعض�ای ب   ١٠٠بيش از  گردهمايی

 ير ـدم دب� ـبع�د از خي�ر مق�    در ابتدا .کتابخانه دعوت داشتند

 ســيـرئآقـای دکـتر نـاصر مـيناچـی خنرانی ـو سلسه ـج

 دکتر سعيد عباسپور آقای  ،نيه ارشادـسيـسسه حمـؤ

١ 



 

 ماهنامه شقايق ٢٩شماره  •

 ايق وي��ژه نابيناي��ان بيس��ت و نهم��ين ش��ماره ماهنام��ه ش��ق

اين  در  .نابينايان کتابخانه منتشر شد مهرماه، دربخش

ب��ه موض��وعات مختلف��ی پرداخت��ه ش��ده اس��ت،    ش��ماره 

کودک :  عناوين برخی از اين موضوعات عبارتند از

اعتياد به تلويزيون، ادبيات ناتوان، سزارين به رشد و 

 ...ريه آسيب می زند، زمان معمايی که افسانه بود و

 
 توليد کتاب بريل ويژه نابينايان •

در بخ��ش نابيناي��ان   ،مه��ر م��اه  ،عن��وان کت��اب  ۴ع��داد ت

ا   عن�اوين اي�ن کت�اب   . کتابخانه به زبان بريل توليد شد ه�

، قيصر امين پوراز  دستور زبان عشق: عبارتند از  

، م�ويرا باترفيل�د  از  مجموعه کتاب های من ک�ه هس�تم  

قهرم�ان حفاظ�ت از   ، هوش�نگ ابته�اج  از  آينه در آين�ه 

ب��ه اط��الع م��ی رس��انيم  . رداس��نيد ب��ی ک��وال از  طبيع��ت

ناش���ران و نويس���ندگان م���ی توانن���د جه���ت چ���اپ فاي���ل  

ب��ا بخ��ش نابيناي��ان   ،بهت��رين آث��ار خ��ود ب��ه زب��ان بري��ل  

 . کتابخانه تماس حاصل نمايند

 ٢٢٨٩۴٠٠۴-٧شماره تماس 
 
 سری جديد سخنرانی های انجام شده در حسينيه  •

 ارشاد

ه ه�ای برگ�زار ش�د    سلس�له س�خنرانی  عنوان از  ۶ تعداد

اس����ناد ب����ه مجموع����ه   مهرم����اه، ،در حس����ينيه ارش����اد

. شنيداری بخش مرجع کتابخانه اضافه شدند –ديداری

نيازه���ای وج���ودی : عن���اوين اي���ن من���ابع عبارتن���د از  

جلس�ه هف�دهم ت��ا   ( ناص�ر مه��دوی از  انس�ان در مثن�وی  

از  خ��دا راز جه��ان ، )DVD ٣کاس��ت و  ۴ن��وزدهم، 

 کاست  ۶جلسه دوم تا چهارم، ( مجتهد شبستری محمد

 

مانن�د  ها و امکانات کتابخانه ملی بريتانيا  درباره فعاليت

عن�اوين  تع�داد  ، قدمت، مساحت، تعداد مراجعه کنن�دگان 

 .سخنرانی کردندبرای کتابداران شرکت کننده ... و 

 

 توليد کتاب گويا در بخش نابينايان •

عن�وان کت�اب گوي�ا مهرم�اه، در بخ�ش نابيناي�ان        ٧تعداد 

: ه�ا عبارتن�د از    عن�اوين اي�ن کت�اب   . ش�د  بخانه توليدکتا

ب����ا ص����دای  گوس���تاو يون����گ  ک����ارل از تحلي���ل روي����ا 

خياب�ان ي�ک   ، )CD ١کاست در  ١۵( نورادخت ضاد

 ۵( ميت��را عس��گریب�ا ص��دای   والت��ر بني��اميناز  طرف�ه 

از  درک مطل��ب انگليس�ی کنک��ور ، )CD ١کاس�ت در  

ت   ٢٧( س�ارا کاوي�انی  ب�ا ص�دای    کامران معتمدی کاس�

با صدای  هرمان هسهاز  پيتر کامنتسيند ،)CD ٢در 

 يکلي�ا و تنه�ايی  ) CD ١کاس�ت در   ٨( ناهيد دادبخ�ش 

ت   ۴( ناهيد دادبخ�ش با صدای  تقی مدرسیاز  او کاس�

 هربرت م�ارکوزه از  انسان تک ساحتی، )CD ١در 

ده  و) CD ١کاس�ت در   ١۵( هاني�ه معين�ی  ب�ا ص�دای   

ب��ا ص��دای   ه��انس کريس��تين اندرس��ن  از  قص��ه گزي��ده 

 )CD ١کاست در  ۴(  مه رضايي کمازائیفاط

 

 يک عنوان روزنامه جديد •

ب    خورش�يد يک عنوان روزنامه جدي�د ب�ه ن�ام     ب�ا ص�اح

، ب��ه بخ��ش  اي��ن م��اه  اجتم��اعی س��ازمان ت��أمين امتي��ازی 

اي��ن روزنام��ه در زمين��ه . نش��ريات کتابخان��ه اض��افه ش��د

 اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی است که تا پايان مهرم�اه 

 . منتشر شده است شماره از آن ١۶

 
٢ 

 عنوان رديف
 نهج البالغه گويا ٣٥
 ای. ويندوز ام  ٣٦
٣٧ Auto desk maga ]اتو دسک مايا[ 
٣٨ Hacker,s 
٣٩ Middle East Adobe ME 
٤٠ Sams, teach yourself visual basic 6 in 24 hours 

  
 

 
e- book        

 
               e-book titleعنوان کتاب الکترونيکی  رديف

  
               Author مول�ف 

  
 متين، عطاء اهللا جمعيت و تنظيم خانواده در جمهوری اسالمی ايران  ١
 پيشه وری، جعفر رمان مهين بانو ٢
 محمدی فرد، داود شناخت و پياده سازی کتابخانه های ديجيتال و مجازی ٣
 پيشه وری، جعفر نادره ۴

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٧ 



 
  تازه های بخش سی دی  

CD         
 

 عنوان رديف
 آرامش يابی با ماساژ به شيوه ی هندی ١
 زبان ١٠٢آموزش  ٢
 ]٢٠٠٠اوراکل ديزاينر [ Designer 2000 Oracleآموزش  ٣
 آموزش فرانسوی ٤
 اتوکد فارسی ۵
 اطلس جهان ۶
 ٣برگ سبز  ٧
 پايگاه های اسالمی اينترنت ٨
 ه های قرآنی اينترنتپايگا ٩

 به زبان فارسی] پی. ايکس[ XPز وبهترين و کامل ترين ويند: پديده  ١٠
 جامع ترين آموزش شبکه ١١
 حديث آخر ١٢
 داستانهای شاهنامه ١٣
 دايره المعارف بدن انسان ١٤
 دايره المعارف سينمای ايران ١٥
 دايره المعارف علوم ١۶
 نت. دلفی ١٧
 راز ١٨
 به دريا سفر ١٩
 سمينار بزرگ راز ٢٠
 شاهزاده مونونوکه ٢١
 شبيه ساز ايستگاه فضايی ٢٢
 کنت مونت کريستو ٢٣
 ١٠کورل دراو  ٢۴
 مجموعه سخنرانيهای دکتر علی شريعتی ٢٥
 )١: ( ٢٠٠٨مجموعه نرم افزار لرد  ٢٦
 )٢: ( ٢٠٠٨مجموعه نرم افزار لرد  ٢٧
 )٣(:  ٢٠٠٨مجموعه نرم افزار لرد  ٢٨
 )۴: ( ٢٠٠٨مجموعه نرم افزار لرد  ٢٩
 )۵: ( ٢٠٠٨مجموعه نرم افزار لرد  ٣٠
 )٦: ( ٢٠٠٨مجموعه نرم افزار لرد  ٣١
 )٧: ( ٢٠٠٨مجموعه نرم افزار لرد  ٣٢
 )٨: ( ٢٠٠٨مجموعه نرم افزار لرد  ٣٣
 نجوای شبانه و عاشقانه ٣٤

 
١٦ 

 

ويان دوره اي�ن دانش�ج  . عمومی حسينيه ارشاد آغاز کردن�د 

کارآموزی را در تمام بخش های کتابخانه اعم از مرج�ع،  

 .خواهند گذراند... خدمات فنی، نشريات، امانت و 

 

 خوانی در بخش امانت قفسه •

امان��ت بخ��ش ف��ا مخ��زن  ٨و  ٣٠٠، ٢٠٠کت��اب ه��ای رده  

نفر از کتابداران اي�ن بخ�ش ب�ه     ٣توسط  ،کتابخانه مهرماه

اده و راحل��ه آرام��ی ن��ام ه��ای هم��ا زرگ��ران، مهس��ا مه��ديز 

کتاب های فايل  چينشخوانی  قفسهدر  .خوانی شدند قفسه

ه���ا ب���ا   ش���ماره رده و   چ���ک آن  در قفس���ه از نظ���ر  ش���ده

، توسط کتاب�دار چ�ک    )رف برگه(های فهرستنويسی برگه

 .شود می
 

  

 آمار بازديد از وب سايت در مهرماه •

نفر در مهرم�اه از وب س�ايت کتابخان�ه بازدي�د      ۶٩٧تعداد 

 ۴بيش�ترين تع�داد بازدي�د و روز     م�اه مهر ٢٧روز . ردندک

ن  م��اه کمت��رين تع��داد بازدي��د را از وب س��ايت کتابخان��ه   اي��

صبح و کمترين  ١١بيشترين ساعت بازديد نيز . داشته ايم

کش��ورهای بازدي��د کنن��ده ب��ه  . ص��بح ب��وده اس��ت  ۵س��اعت 

اي���ران، آمريک��ا، انگلس���تان، س���وئد،  : ترتي��ب عبارتن���د از  

رات، کوي��ت، اس��پانيا، فرانس��ه، هلن��د، کان��ادا،    آلم��ان، ام��ا 

هن���د، افغانس���تان، مکزي���ک، يون���ان، م���الزی، اس���تراليا،      

اتريش، ترکي�ه، عربس�تان، هن�گ کن�گ، بلژي�ک، ايرلن�د،       

روم���انی، جمه���وری چ���ک، دانم���ارک،  روس���يه، ن���روژ، 

س، ارمنستان، ک�ره جن�وبی، فلس�طين، لبن�ان، ع�راق،      سوي

 .حرين و آذربايجانکراين، پاکستان، ژاپن، باالتوی، 

٣ 

 

مقصود از  نقد و واکاوی فرهنگ ايرانی، )٢DVDو 
باب ، )١DVDکاست و  ٢جلسه پانزدهم، ( فراستخواه

کاس�ت و   ۴جلسه دوم تا چهارم، ( هدی صابراز  بگشا

٢DVD (  ه���دی ص���ابر از  هش���ت ف���راز، ه���زار ني���از 

 ١کاس���ت و  ٢يک���م ت���ا هفت���اد و دوم،  جلس���ه هفت���اد و  (

DVD(  های قدر شبششمين مراسم )۶کاست و  ١٨ 

DVD( 

 
 ی کودکان ناشنوا لسات واژه نامهبرگزاری ج •

ی کودکان ناشنوا ب�ا حض�ور مهرن�از     جلسات واژه نامه

خراسانچی رئيس کتابخانه و مينو رجبی ني�ا کارش�ناس   

مهرم����اه، در بخ����ش  ،جلس����ه ۴کودک����ان ناش����نوا ط����ی 

در اي���ن . کتابخان���ه برگ���زار ش���د  و نوجوان���ان کودک���ان

عض��ای گ��روه، بررس��ی ب��ر روی واژه ه��ای    جلس��ات ا

ب���ه  .ادام���ه دادن���د" ص"ح���رف  درکودک���ان ناش���نوا را 

نفر  ۴همراه عالوه در کنار اين جلسات مينو رجبی نيا 

ه�ای مهت�اب مين�اچی، م�ريم ب�دری،       از کتابداران ب�ه ن�ام  

ن   ب�ه بررس�ی    مينا ربيع�ی پ�ور و ن�دا بزم�ه     مس�ائلی چ�و

م��دارس   انتخ��اب کت��اب ه��ای مناس��ب ب��رای ب��ردن ب��ه      

ناش��نوايان و تعي��ين کتاب��داران کتابخان��ه س��يار حس��ينيه      

 .پرداختند... برای رفتن به مدارس ناشنوايان و  ارشاد

 
 
 دو نفر کارآموز جديد در کتابخانه •

 زين�ب تيم�وری  ی کتابداری به نام های دو نفر  دانشجو

س��اعت و  ٢٠۴ب��ه م�دت   دانش�گاه عالم��ه طباطب�ائی  از 

 ،س�اعت  ۴٨به م�دت   يام نورپ دانشگاهاز  الهه اصالح

 ، در کتابخانه اين ماهدر خود را ) ١(دوره کارآموزی 
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 ها در  عداد مراجعه کنندگان و امانت بخشت

 ١٣٨٧ماه  مهر
ه�ا در   تعداد مراجعه کنن�دگان و اس�تفاده از من�ابع بخ�ش    

 :زير است  ماه طبق آمار موجود به شرح مهر

 :تعداد مراجعه کنندگان 

 ؛١٣١: مرج�����ع  ؛١٦٠: کودک�����ان  ؛١٦١٨: امان�����ت 

: نابيناي��ان  ؛١٥٧:   CDاينترن�ت و  ؛ ٥٣٩: نش�ريات  

 .نفر ٥٠

 
 

 :استفاده از منابع

 ؛۴۵٠: مرج�����ع  ؛۴٠٢: کودک�����ان  ؛٣٠٣۴: امان�����ت 

: ن انابيناي�  ؛٢١۵:  CDاينترن�ت و   ؛١٠٧٨: نشريات 

 .منبع ١۶۴
 

 
  بخش نابينايانکتاب ای تازه ه  
 )کاست(کتاب های گويا  
 

 مولف عنوان رديف
 دورانت، ويليام جيمز تفسيرهای زندگی ١
 سخاوت، جعفر جامعه شناسی انحرافات اجتماعی ٢
 بووار، سيمون دو جنس دوم ٣
 کستلر، آرتور خوابگردها ۴
 کوئيلو، پائولو دومين مکتوب ۵
 دواس عیروش پيمايشی در تحقيق اجتما ۶
 کيوی، ريمون روش تحقيق در علوم اجتماعی ٧
 همايی، جالل الدين فنون بالغت و صناعات ادبی ٨
 مولوی، جالل الدين محمد بن محمد گزيده غزليات شمس ٩

 
 )CD( کتاب های گويا   
 

 مولف عنوان رديف
  آموزش زبان آلمانی ١
 جرداق، جورج امام علی ٢
 علی اکبر ،سيف یارزشيابی آموزشاندازه گيری، سنجش و  ٣
 دورانت، ويليام جيمز تاريخ تمدن ۴
 سخاوت، جعفر جامعه شناسی انحرافات اجتماعی ۵
 بووار، سيمون دو جنس دوم ۶
 اسکينی، ربيعا حقوق تجارت ٧
 کستلر، آرتور خوابگردها ٨
 دواس روش پيمايشی در تحقيق اجتماعی ٩

 کينسون، ريتاات زمينه روانشناسی هيلگارد ١٠
 کوهن، تامس ساموئل ساختار انقالبهای علمی ١١
 همايی، جالل الدين فنون بالغت و صناعات ادبی ١٢
 مولوی، جالل الدين محمد بن محمد گزيده غزليات شمس ١٣

 
 بريل کتاب های   
 

 مولف عنوان رديف
 کسرايی، سياوش آرش کمانگير ١
 وايت، الوين بروکس استوارت ليتل ٢
 طاقديس، سوسن پشت آن ديوار آبی ٣
 نيلاکايز، د گل هايی برای آلجرنون ۴

 
 

١۵ 



 
 

 پديدآور عنوان رديف
 خواجه، نسرين نازنين و عمو ابر ١٠٩
 جمالی، محمد نان چگونه تهيه می شود؟ ١١٠
 پاترسون، کاترين نان و گل سرخ ١١١
 بيندراسکات، لوئيس  نمايش عروسکی برای همه ١١٢
 فياضی، رضا نمايشنامه ی سايه ای عصای کارگشا ١١٣
 گوسينی نيکوال، مرد کوچک ١١۴
 موران، کولت وينی پو خرس کوچولو ١١۵
 راويتو، الئواور هرکول خدايان ١١۶
 نجفی، مهدی هالل سرخ من ١١٧
 پاترسون، کاترين همچون ستارگان ١١٨
 گانری، آنيتا هوای خوفناک ١١٩
 ی، محسنهجر يک سبد خاطره ١٢٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١۴ 
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 ١/٧/٨٧ – ٣٠/٧/٨٧                                                                                 های کتاب     تازه    

 امانتتازه های کتاب بخش   

 پديدآور عنوان رديف
 لينکليتر، اندرو آرمان گرايی و واقع گرايی ١
 رحيمی بروجردی،عليرضا آزاد سازی اقتصادی از تئوری تا عمل ٢
 هانت، برايان  برای کاربران مبتدی و پيشرفته] ١/٧مطلب [ MATLAB 7.1آموزش  ٣
 سنجری، سامان ]٨اتودسک مايا [ Autodesk Maya 8آموزش تصويری  ۴
 حقانی، نادر آموزش زبان در بستر مجازی ۵
 صديق، مرتضی آموزش کروکی معماری ۶
 خلجی، شقايق ]٠۶/١پايپسايز [ PIPESYS 1.06آموزش گام به گام نرم افزار مهندسی  ٧
 وب، جو در نظريه و عمل: آموزش مهارت های اطالعاتی  ٨
 سهرابی، علی آموزش و پرورش در عشاير ايران ٩

 مهتدی بحرانی، عبدالعظيم ايی از اخالق امام حسين عليه السالمه آموزه ١٠
 افضل پور، محمداسماعيل آناتومی انسان ١١
 شون الو، متياس اجرای تحقيقات پيمايشی به وسيله ای ميل و وب ١٢
 دشتکی، منصوربن محمد اخالق منصوری ١٣
 سيپک، ييری ادبيات فولکلور ايران ١۴
 مانفردباور،  اديسه انسان ١۵
 نفيسی، مهدی از طبابت تا تجارت ١۶
 مدرسی، فاطمه از واج تا جمله ١٧
 يزدی، نرگس اسنادی تاريخی تقديم به عاليجناب پاپ ١٨
 تاگور، رابيندرانات اشک نهان ١٩
 سری نيواسان، سارويا اصول کارکرد موتور خودرو ٢٠
 حسن پور، غالمحسين اصول و مبانی کمک های اوليه ٢١
 سسيل، ارديشانه افسانه های کردان ٢٢
 کريستنسن، آرتور امانوئل های ايرانيان افسانه ٢٣
  اميرعباس هويدا به روايت اسناد ساواک ٢۴
انتخ����اب و تهي����ه من����ابع اطالع����اتی ب����رای کودک����ان و نوجوان����ان و    ٢۵

 های آموزشگاهی کتابخانه
 محسنی، حميد

 اجلی، محمد انسان و جهان ٢۶
 معتمدی، غالمحسين رگانسان و م ٢٧
 آرام، محمدباقر يشه تاريخ نگاری عصر صفویدان ٢٨
 بک، روندا اورژانس های طبی پيش بيمارستانی ٢٩
 وکيل زاده، داود ايران با تو من خورشيدم ٣٠
 مرادی بيرگانی، رويا اين روزهای بارانی ٣١
 هيل، ناپلئون با آرامش ذهن به ثروت برسيد ٣٢
باستانی پاريزی،  خ سبزبازيگران کا ٣٣

 محمدابراهيم
 غنی، قاسم بحث در آثار و افکار و احوال حافظ ٣۴

۶ 

 
 

 پديدآور عنوان رديف
  شگفتی های زمين ٧۴
 صالحی، آتوسا طوطی و بازرگان ٧۵
 حمزه ای نژاد، محمود ابن مولود کعبه را بهتر بشناسيم) ع(علی  ٧۶
 وايمن، کاترين فلزات ٧٧
 رحماندوست، مصطفی گری فوت کوزه ٧٨
 شيخی، مژگان قشنگ ترين هديه دنيا ٧٩
 گريم، ويلهلم کارل قصه های برادران گريم ٨٠
 خوش، طاهر )س(قلب شيشه ای حضرت رقيه  ٨١
 لوبل، آرنولد قورباغه و وزغ تمام سال ٨٢
 نوبل، آرنولد قورباغه و وزغ دوست هستند ٨٣
 يوالفتينگ، ه کاروان دکتر دوليتل ٨۴
 نعمان، جمانه در کوير داستانی از زندگی و مقاومت: کاکتوس  ٨۵
 گراس، تونی کامی کمکی ٨۶
 حسينی، محمدحسن کتاب باغ ٨٧
 سيدی، حسين )ص(کتابشناسی پيامبر اعظم  ٨٨
 بهاری، نيلوفر کالغه بال و پر داره خبرهای خوش می آره ٨٩
 یحدادی، هد کوپه يازده ٩٠
 رمی، جمال الديناک کودکان ماه ٩١
 ويس، الن کيتی می خواهد مامانش را خوش حال کند ٩٢
 کايز، دانيل  گلهايی برای آلجرنون ٩٣
 مالمحمدی، مجيد گنجشک های روی کاج ٩۴
 کريکيلر، هرمان گياهان و شاهکارهای طبيعت ٩۵
 خانيان، جمشيد الک پشت فيلی ٩۶
 ، داودلطف اهللا لطيفه های کودکان ٩٧
 پيچ، الرنس دوگارد دام کوریما ٩٨
 ميرکيانی، محمد ماه چرا سالم نکرد؟ ٩٩

 يوسفی، محمدرضا مراد هفت ساله مراد ١٠٠
 اده، علیبناز مردی با نيروی سوم ١٠١
 کتبی، سرور من پيدا شده ام ١٠٢
 یماهوتی، مهر من جوجه شدم ١٠٣
 من خوش  رنگ و رنگارنگ، شاداب و پر سر و صدا هس�تم م�ن   ١٠۴

 در جنگل های بارانی زندگی می کنم
 باتر فيلد، مويرا

 من در جنگل زندگی. من قهوه ای و پشمالو، قوی و ترسناک هستم ١٠۵
 می کنم 

 باترفيلد، مويرا

 بهاری، نيلوفر موش موشی خيلی باهوشه زود می شه قايم يه گوشه ١٠۶
 ورن، ژول ميراث ١٠٧
 ورن، ژول ميشل استروگف ١٠٨

١٣ 
 



 
 

 پديدآور عنوان يفرد
 يوسفی، محمدرضا تا خورشيد راهی نيست ٣٧
  ترانه های مامانی ٣٨
 مک دونالد، مگان جودی آينده را پيشگويی می کند ٣٩
 مک دونالد، مگان جودی دکتر می شود ۴٠
 مک دونالد، مگان جودی دنيا را نجات می دهد ۴١
 ن، آگوستايگولد چرا اردکها خيس نمی شوند ۴٢
 اکرمی، جمال الدين کهيچهل ت ۴٣
 جمشيدی فر، محمد چهل قصه از عدد چهل ۴۴
 مفيد، فريده حسنی ۴۵
 کاظمی، مريم حسنی نخور دولپی ۴۶
 هيبرت، آدام حشرات هيواليی ۴٧
 صالحی، علی حکايت شيرين ملکزاد محمد ۴٨
 يوسفی، محمدرضا حماسه بيداری ۴٩
 سلتون، فرانسها حيات گياهان ۵٠
 ديويد، نيکول يوانات تنومند و بزرگ حيات وحشح ۵١
 بهاری، نيلوفر خروسه آواز می خونه يه وقت کسی خواب نمونه ۵٢
 دانووان، گيل شگفت انگيز های داستان ۵٣
 يوسفی، محمدرضا دزدها ۵۴
 آليکی دست هايم ۵۵
 ن، انيدتيبال دوقلوهای اوساليوان ۵۶
 ن، انيدتيبال دومی ها در سنت کلر ۵٧
 آردن، ويليام راز دره ناالن ۵٨
 پاک، عبدالصالح روباه دم بريده ۵٩
 علوی طالقانی، علی روش مطالعه ۶٠
 لينچ، اما زنجيره های غذا در طبيعت ۶١
 يوسفی، محمدرضا ژنرال ها ۶٢
 مردانی، عاتکه سارای بال موش ناقال ۶٣
 يوسفی، محمدرضا سبد مادربزرگ ۶۴
 آبروی، غالمرضا ستاره های درخشان ۶۵
 ژالی، هنگامه سلول ۶۶
 بهاری، نيلوفر سنگينه مثل تخته سنگ دماغ داره مثل شلنگ ۶٧
  سياره زمين ۶٨
 الفتينگ، هيز سيرک دکتر دوليتل ۶٩
 نديری، اصغر شاهرخ تيموی ٧٠
 احمدی، احمدرضا شب روز اول و صبح روز هفتم ٧١
 خواجه وند، سولماز شب شد من بخوابم ٧٢
  شش داستان ٧٣

١٢ 

 پديدآور عنوان رديف
 اسماعيلی، پيمان برف و سمفونی ابری ٣۵
 ديپ، سميوئل !بله، می توانيد ٣۶
 آقا عباسی، يداهللا بم، مهر بی ريای رودابه ٣٧
 اليس، دبورا به دنبال مادر ٣٨
 دوسال، راب به ژنوم خوش آمديد ٣٩
 ائب، حسنت ١٣۵٧بيمارستان های رشت از مشروطه تا  ۴٠
 علمدار، مينا پری سوز ۴١
 ثبوتی، بهنام پزشکی ورزشی برای کودکان و نوجوانان ۴٢
 يوفچوک، ميخاييل تريفونوويچ پلخانف پيش آهنگ مارکسيسم در روسيه ۴٣
 پوربهمن، فريدون پوشاک در ايران باستان ۴۴
 شريفی، حسن پيشکسوتان سينمای ايران ۴۵
 لوی، مارک تا تو هستی ۴۶
 جکسون، ميک تارک دنيا مورد نياز است ۴٧
 روزنبرگ، آرتور تاريخ جمهوری وايمار ۴٨
 عطاری کرمانی، عباس تاريخ شهرهای ايران ۴٩
 اديانی، يونس تاالر آگاهی و گواهی ۵٠
 نيکبخت، رحيم تحوالت منطقه اردبيل ۵١
 نويدی، داريوش اقتصادی در ايران عصر صفوی –تغييرات اجتماعی  ۵٢
 کونز، جن )به همراه نمونه هايی از چهره سازی کودکان( تکنيک های آبرنگ  ۵٣
 بهادری نژاد، مهدی تهويه و سرمايش طبيعی در ساختمانهای سنتی ايران ۵۴
 اميرخانی، غالمرضا تيموريان ۵۵
 اسليتر، دان جامعه بازار ۵۶
 بديع، برتران جامعه شناسی دولت ۵٧
 واسعی، عليرضا در پرتو شرح نهج البالغه ابن ابی الحديد )ص(جانشينان پيامبر  ۵٨
 محمدی اصل، عباس جنسيت و ديدگاه های نئوفمينيستی ۵٩
 ميهن دوست، اسماعيل جهان نو، سينمای نو ۶٠
 آدامز، رابرت چرا مردم عکس می گيرند ۶١
 نصرينی، کبری چشمان هميشه مست ۶٢
 ، باربارادی انجليس چطور کارم به اينجا کشيد ۶٣
 مهدوی دامغانی، احمد حاصل اوقات ۶۴
 هوهن فلدرن، ايگناتس -زايدل حقوق بين الملل اقتصادی ۶۵
 عبادی، شيرين حقوق کودک ۶۶
 بيان فر، علی حقوق نسخه برداری در آئينه قضاوت ۶٧
 مصدق، حميد حميد مصدق ۶٨
 گودسن، روی حيله های کثيف ۶٩
 چهرازی، ابراهيم ر سيد ابراهيم چهرازیخاطرات و زندگی نامه دکت ٧٠
  خدمات روانی اجتماعی مبتنی بر اجتماع در باليا ٧١
 يعقوبی، حسين خرمگس و زن ستيز ٧٢

 

 
٧ 



   
 

 پديدآور عنوان رديف
 انوری، اميرهوشنگ )مجموعه مقاالت(خليج فارس در نگاه ايرانيان  ٧٣
 ناظرزاده کرمانی، احمد خون و خاکستر ٧۴
 ديکنز، چارلز داستان های کريسمس ٧۵
 براتيگن، ريچارد در رويای بابل ٧۶
 ليدمان، سون اريک در سايه ی آينده ٧٧
 کارول، نوئل درآمدی بر فلسفه هنر ٧٨
 رضوی برقعی، حسين درسنامه دانشجويان پزشکی کهن ٧٩
 بهشتی، احمد درسهائی از زندگانی زنان نامدار در قرآن و حديث و تاريخ ٨٠
 رستمی گومه، عليرضا دستنامه عملی آزمون های علوم کتابداری و اطالع رسانی ٨١
 امين پور، قيصر دستور زبان عشق ٨٢
 ويلکينسون، جان برنارد دستينه مواد آرايشی و بهداشتی هری ٨٣
 باقی زاده، بهارک دلباختگان ٨۴
 نکومنش فرد، محسن دور دستهای مبهم ٨۵
 واعظ جوادی، فاطمه هی ديرينه شناسی گيا ٨۶
 دی لوئيس، سيسيل ديو بايد بميرد ٨٧
 ناصر خسرو ديوان اشعار ناصر خسرو قباديانی ٨٨
 وحشی بافقی، کمال الدين ديوان وحشی بافقی ٨٩
 اوستر، پل ديوانگی در بروکلين ٩٠
 شاه آبادی، محمدعلی رشحات البحار ٩١
 ياوری، حورا روانکاوی و ادبيات ٩٢
 ميلر، هنری گار آدم کش هاروز ٩٣
 تفرشی حسينی، احمد روزنامه اخبار مشروطيت و انقالب ايران ٩۴
 بوسکو، ديميتريوس )شيمی و فناوری(روغن زيتون  ٩۵
 مبينی دهکردی، علی ره نگاشت فناوری ٩۶
 آموزگار يگانه، ژاله )مجموعه مقاالت(زبان، فرهنگ و اسطوره  ٩٧
 امرائی، اسداهللا زن وسطی ٩٨
 گوردون، استوارت زندگی فعال همراه با ورزش ٩٩

 شاهدی، مظفر ساواک ١٠٠
 مشعشعی، غزاله سبز در خاکستری ١٠١
 گالب، جان باگت سربازان مزدور ١٠٢
 مارکس، کارل سرمايه ١٠٣
 رجبی، پرويز سفرنامه ی اون ور آب ١٠۴
 تريسی، برايان سفرهای دور و دراز ١٠۵
 اميريگانه، همايون ه ابريشمسمنان، نگين را ١٠۶
 مدرسی، محمدتقی "درونمايه ها و محورها"سوره های قرآن  ١٠٧
 منيعی، عباسعلی سيب و پرورش آن ١٠٨
 الرينی، روبرت سيستم های اطالعات جغرافيايی برای برنامه ريزی شهری ١٠٩
 بابک، حسين سيمای بناب ١١٠
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 کريکيلر، هرمان آب و يخ ١
 ميرزاده، احمد آخرين شب پلنگ ٢
 ، هرمانرکريکيل آزمايش کنيم و بيشتر بياموزيم ٣
 لطف اله، داوود آسمان ريخت زمين ۴
  آشيانه حيوانات ۵
 هارگريوز، راجر آقای بی عيب و نقص ۶
 شفيعی، شهرام آوازهای پنبه بسته ٧
 ی، فيصللجالح آهوی ارغوانی ٨
 شعبان نژاد، افسانه آی زنگوله آی زنگوله ٩

  آيا می دانيد چرا؟ ١٠
 دويل، آرتور کانن اتود در قرمز الکی ١١
 کشاورز، ناصر !از اين طرف لطفًا فقط هيس ١٢
 نادری، ناصر استاد مطهری ١٣
 يوسفی، محمدرضا اطلسی و نرگسی ١۴
 شمس، محمدرضا االغک مهربان ١۵
 س کريستياناندرسن، هان های پريان افسانه ١۶
 شايسته، خسرو افسانه های شيرين از روزگاران ديرين ١٧
 کونوس، ايگناتس افسانه های مردم ترکيه ١٨
 يرميلتنز، والدم افسانه ی ديگر] چهارده[  ١۴افسانه ی خردمند مکار و  ١٩
 توزنده جانی، جعفر افسون زنگ ٢٠
 ن، آستريدليند گر اميل درلونه بريا ٢١
 ورسلی، تيم ايجاد سايت در اينترنت ٢٢
 محقق، جواد باران بهانه بود ٢٣
 نوردن،آن ماری بازگشت دايی فريتس ٢۴
 مالمحمدی، مجيد باغ سبز شاپرکها ٢۵
 مدرسی، مهدی بچه ها بهار می ايد ٢۶
 هنرجو، حميد !بچه های شهر ما ٢٧
 ن، مروين دیکافم برادران رايت ٢٨
 کيانيان، داوود !گترين قدرت روی زمينبزر ٢٩
 جولقانی، ثريا به همسرم جودی ٣٠
 اسپيتری، هلنا پرسش و پاسخ] پانصد و بيست و پنج[ ۵٢۵ ٣١
 پوروهاب، محمود پر از بوی گالبی ٣٢
 لوری، لوئيس پرنيان و پسرک ٣٣
 پوريا، سرور پرواز موج ٣۴
  پوشاک ٣۵
 هاشمی، سعيد پيرمرد و صندلی ٣۶
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 کوئيلو، پائولو مثل رود، که جاری است ١۴٧
  مجموعه قوانين و مقررات نيروهای مسلح ١۴٨
  محشای مجموعه قوانين و مقرارت شهرداری ١۴٩
محشای مجموعه قوانين و مقررات خانواده با آخرين اصالحات و  ١۵٠

 الحاقات
 

 شوالب، کتی مديريت پروژه فناوری اطالعات ١۵١
 کاتر، جان مديريت دگرگونی به روش پنگوئنها ١۵٢
 سيمنون، ژرژ مسافری که با ستاره شمال آمد ١۵٣
 عطار، محمدبن ابراهيم مصيبت نامه ١۵۴
 دريايی، محمدرسول معجزات درمانی سياه دانه و عسل ١۵۵
  ملزومات رشد و توسعه بازار سرمايه در ايران ١۵۶
 قاضی مرادی، حسن ريه پرداز نوسازی سياسی در عصر مشروطهملکم خان نظ ١۵٧
 ليبرمن، ديويد مهارت کشف دروغ گو ١۵٨
 روزنتال، فرانتس ميراث کالسيک اسالم ١۵٩
 محفوظ، نجيب ميرامار ١۶٠
 سعادتمند، رسول نامه ها و پيام های امام خمينی قدس سره ١۶١
 سينابراهيمی دينانی، غالمح نصير الدين طوسی ١۶٢
 لينکليتر، اندرو نظريه هنجارگذار و روابط بين الملل ١۶٣
 روش، جنی نگارش کمدی ١۶۴
 ماهر النقش، محمود نگاهی به کاشيکاری ايرانی ١۶۵
 حسنی، زينت نيلوفر ١۶۶
 قاجار، حميدميرزا واپسين وارث تخت و تاج قاجار ١۶٧
 حسينی، خالد هزار آفتاب شگفت انگيز ١۶٨
  هايدگر، مارتين زمانهستی و  ١۶٩
 لوسی اسميت، ادوارد هنر امريکای التين در قرن بيستم ١٧٠
 گودينی، محمدعلی يکشنبه های اول ١٧١

 نوبخت، ايرج و اين جا چه آسان می توان خوشبخت بود...  ١٧٢
١٧٣ Encyclopaedic[encyclopedia] dictionary of physics Katiyar, R. L. 
١٧۴ Hotel Industry and housekeeping management Bhatnagar, Piyush 
١٧۵ International encyclopaedia[encyclopedia] of 

nuclear… 
Jansen, Herman 

١٧۶ The oxford companion to world exploration Buisseret, David 
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 مدبرهانی، مح سيمای زن در مثنوی معنوی ١١١
 مک گرگور، سينتيا )مادر(شرکت  ١١٢
 افالطون )حکمت سقراط و افالطون(شش رساله  ١١٣
 کاپاچيونه، لوسيا شفای کودک درون ١١۴
 شوتار، سوفی شناخت و درک مفاهيم جغرافيای سياسی ١١۵
 طوبائی، شهين شيوه های کاربردی روان درمانی ١١۶
 اکاس، مليند صابون های گياهی دست ساز ١١٧
مبانی برنامه نويسی انواع (های تمرين مقاومتی  طراحی برنامه ١١٨

 )های با وزنه و آمادگی جسمانی تمرين
  فلک، استيون

 عبدی، ليال عشق خاموش ١١٩
 ايشواران، ايکنات عشق همان خداست ١٢٠
 فرهادپور، مراد )تأمالتی در باب تفکر مدرن(عقل افسرده  ١٢١
 نحوی، محمدباقر تجلی غيب) س(فاطمه  ١٢٢
 فروزانفر، بديع الزمان فرهنگ تازی به پارسی ١٢٣
 وارسته، حميد فرهنگ جامع حقوقی ١٢۴
 جاللی، تهمورس فرهنگ جاللی ١٢۵
 کوماراسوامی، آنانداکنتيش فلسفه هنر مسيحی و شرقی ١٢۶
 عباس نژاد، محسن قرآن و طب ١٢٧
 جعفری، فرهاد کافه پيانو ١٢٨
 ناجی نصرآبادی، محسن فيض کاشانی کتابشناسی ١٢٩
 ماير، ورونيکا کروماتوگرافی مايع با عملکرد باالی عملی ١٣٠
 صنعوی، قاسم )گزيده ای از آثار شاعران معاصر فرانسه(… کالم را برای شاعران بگذاريد  ١٣١
 خليلی، ناصر کمال آراستگی ١٣٢
رهنموده�ايی  (ن�د  کودکان چيزی را می آموزند که ب�ا آن زن�دگی م�ی کن    ١٣٣

 )ارزشمند برای پدران و مادران
 نولت، داروتی

 فی ليتزن، سيسيليافون کودکان و رسانه ها، ديدگاه ها و چشم اندازها ١٣۴
 صادقی اردستانی، احمد کودکی زنان و مردان بزرگ جهان ١٣۵
 ابرسول، ماری لو گامهای پيشرفت برای کودکان ديرآموز ١٣۶
 عيدی امجد، حميدس گردش تابستانی ١٣٧
 رضايی راد، محمد گزارش خواب ١٣٨
  گزارش مصور هشتمين اجالس سران سازمان کنفرانس اسالمی ١٣٩
 گرامی، بهرام )تشبيهات و استعارات(گل و گياه در هزار سال شعر فارسی  ١۴٠
 ژيژيک، اسالوی هيچکاک -الکان ١۴١
 بلبل وند، نسرين لحظه خداحافظی ١۴٢
 قوام صفری، مهدی لطبيعه چگونه ممکن استما بعدا ١۴٣
 روبينستاين، ديويد مارکس و ويتگنشتاين ١۴۴
 البرزی ورکی، پرويز مبانی زبان شناسی متن ١۴۵
 کويليام، سوزان مثبت انديشی و مثبت گرايی ١۴۶
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