
 
 

 
 

 عمومی حسينيه ارشاد کتابـخانـه
 
 
 

 
 خبـرنـامه

 ١٣٨٧ماه سال آبان ، ١٩ی  شماره
 

 

 :  کاری از

 روابط عمومی کتابخانه حسينيه ارشاد

 

 ١١شماره  -خيابان دکتر علی شريعتی -تهران:  نشانی

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

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

 ١٩۴٧٧ : کدپستی

   ٠٢١-٢٢٨٩۴٠٠۴-٧:  تلفن

 ٠٢١-٢٢٨۶۶۴۶۵  :تلفن روابط عمومی 

 ٠٢١-٢٢٨٩۴٠٨١:  دورنگار

 

 
 

                                                     
 
 

Hosseinieh Ershad Public library 
 

 
 

Newsletter 
October & November 2008  No.19.  

 

 

Produced by : 

 Hosseinieh Ershad library’s Public Relation 

 

 

Address: No.11 - Dr. Ali Shariati Ave. -Tehran 

E-mail : info@h-ershad-pl.com 

Website : www.h-ershad-pl.com 

Postal code: 19477 

Tel : (021)-22894004 – 7 

Tel (Public Relation) :( 021) - 22866465 

Fax : (021)- 22894081 
 

 

http://www.h-ershad-pl.comنشانی/�


 
 

 

 

 
 

 و تبريکتولد  •
 

مهت���اب مين���اچی، افس���انه   ه���ا   همک���اران عزي���ز خ���انم  

تول�دتان را    مهسا آرايش مقدمو  سبزعلی، مريم بدری 

ش��ما  پي��روزیو  گفت��ه؛ س��عادتک ـبري��ـتم��اه  آب��اندر 

 .از خداوند متعال خواستاريم  را عزيزان

 

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

 سپاسگزاری •

، به آبان ماهاز افراد زير به دليل اهدای کتاب در  -

 : ارشاد سپاسگزاريم   عمومی حسينيه  کتابخانه

 

 

 عنوان             اهداء کنندگان بخش بزرگساالن     

 ٥٩آقای علی اصغر قاسمی                         

 ٢١نهاد کتابخانه های عمومی                     

 

 
 اين ماهساير دوستان نيز که به طور متفرقه در از 

کمال  ؛دندنمواهداء   هايشان را به کتابخانه کتاب

 .  تشکر را داريم
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کودک����ان و نوجوان����ان مرب����ی، از بخ����ش  ۵ب����ه هم����راه 

مهت�اب مين�اچی    هادر اي�ن بازدي�د  . کتابخانه بازديد کردند

ه����ای مختل����ف مانن����د مرج����ع،   قس����مت ،بخ����ش کتاب����دار

 آم�وزان  دان�ش را ب�ه  ... شريات، گروه سنی، رده سنی ون

م���ريم ب���دری و ن���دا بزم���ه از     همچن���ين. نم���ودمعرف���ی 

ب��رای دان��ش   حس��ينيه ارش��اد، س��يار کتاب��داران کتابخان��ه  

 .به زبان اشاره قصه گفتندناشنوا آموزان 

 
 
 آموزش نرم افزار کتابخانه به اعضاء  •

در کالس  آبان ماه ١٣تعدادی از اعضای کتابخانه روز 

برگ�زار ش�ده    ک�ه در کتابخان�ه  نرم افزار گنجينه  آموزش

فاطمه هويدايی مسئول بخش خدمات  ؛شرکت کردند بود

اي���ن فاده از اعض���اء را ب���ا ط���رز اس���ت   و مرج���ع، فن���ی 

و ب�ه منظ�ور جس�تجو     ،ه�ا  دان برگ�ه همچن�ين  اف�زار و   نرم

ب�ه ط�ور   ه�ا   اي�ن ک�الس  . منابع کتابخانه آشنا کردبازيابی 

 از رس�يدن ب�ه ح�د نص�اب ش�رکت کنن�دگان        مرتب و پس

در اي�ن  توانن�د   اعض�اء م�ی   .ودش�  میخانه برگزار در کتاب

و اينترن�ت   CDبا مينا ربيع�ی پ�ور مس�ئول بخ�ش      زمينه

  .د، تماس حاصل نماينکتابخانه

 ٢٢٨٩۴٠٠۴-٧ : شماره تماس

  

 محققان نوجوان در کتابخانه •

ر دو د" ص��با"نف��ر از نوجوان��ان دبيرس��تان دختران��ه  ٢۴

 ٢٢و  ١۵روزه�ای   ،مرب�ی  ٣هم�راه   ب�ه  نفره ١٢گروه 

آب�ان م�اه ب��رای تحقي�ق در موض�وعات م��ورد نظ�ر خ��ود      

   به کتابخانه...کامپيوتر، مسائل اجتماعی و مانند علوم 

١ 

 

 در کتابخانه" برف و سمفونی ابری" نقد ادبی  •

ب    پيم��ان اس��ماعيلینوش�ته  " ب��رف و س�مفونی اب��ری "کت�ا

های اول هر ماه روز اول آبان از  طبق روال چهارشنبه

، در کتابخان��ه عم��ومی حس��ينيه   ١٨ال��ی  ١۶:٣٠س��اعت 

داس�تان کوت�اه    ٧اي�ن کت�اب مجموع�ه    . ارشاد نقد ادبی شد

 لحظات، مرض حيوان، لیميان حفره های خاهای  به نام

، اب کام�ل ي�ک هفت�ه خ�و   ، مردگ�ان ، ی س�ليمان  يازده گانه

است که  ه و پنجگرای پنجا و يک تکه شازده در تاريکی

تابس����تان  ،نس����خه ١٧۵٠ص����فحه ب����ا ش����مارگان   ٩۵در 

ی   داس�تان . اس�ت  منتشر ش�ده ر چشمه توسط نش ١٣٨٧ ه�ا

از  ه��ای گوتي��ک و پيون��دی  اي��ن کت��اب ب��ه  س��بک داس��تان 

ای از داستان نويسی را  تخيل و هراس است که فرم تازه

در جلس��ه روز چهارش��نبه نويس��نده کت��اب . ارئ�ه م��ی ده��د 

ق��د ادب��ی کت��اب و تن��ی  ، منتفرين خورش��يداميرحس��هم��راه 

من��دان ب��ه بح��ث و بررس��ی درب��اره کت��اب     چن��د از عالق��ه 

نيز دبير و مجری جلس�ه   رسول آباديان. مذکور پرداختند

گزارش�ی از اي�ن جلس�ه در روزنام�ه ک�ارگزاران ب�ا       . بود

ب��ه  ١٢/٩/٨٧در ت��اريخ " واقعي��ت ت��ا تخي��ل  "عن��وان از 

 .چاپ رسيده است

 
 
 از بخش کودکانها  دبستانیبازديد  •

 ٨ روش��نگرنف��ر از دان��ش آم��وزان دبس��تان دختران��ه    ٢٠

نف���ر از دان���ش آم���وزان  ۶٠مرب���ی و  ٢هم���راه  آب���ان ب���ه 

 مرب�ی  ۴هم�راه  ب�ه   همين ماه ٢٧ سروشدبستان پسرانه 

مدرس�ه  ناش�نوای پس�ر از    آم�وزان  نفر از دانش ٢٠ نيز و
 ماهان آب ٢۵ انـدبستدر مقطع سنی  ۵ بان شماره باغچه



 
 

و هر يک از اين اساتيد ني�ز  . آمد عملتجليل به حوزه 

پاي��ان از  در  . مط��البی را ب��رای حض��ار بي��ان کردن��د    

کتاب��داران   از ف��ر ن ٨ ب��ه   انجم��ن  م��ديره  تط��رف هيئ�� 

نف���ر از  ٧کش���ور تن���ديس و تقديرنام���ه و  ب���ه    نمون���ه 

دانشجويان برتر اين حوزه در سطح کش�ور تقديرنام�ه   

گفتن�ی اس�ت   . اء ش�د اه�د  عنوان کت�اب  تخصص�ی   ٢٠و 

کتابداران نمونه توسط هيئت مديره های انجمن های مناطق 

کش���ور معرف���ی ش���ده بودن���د و دانش���جويان برگزي���ده ني���ز از  

کتاب���داری و اط���الع رس���انی  ط���رف گ���روه ه���ای آموزش���ی  

 . انتخاب شدند پزشکی کشور

 
 
 مهدکودک از کتابخانه ٢بازديد  •

وز ر ب��اغ س��تاره نف��ر از  خردس��االن مه��د ک��ودک    ٢۵

نف�ر از خردس�االن    ٣۵مربی و  ۴آبان ماه، همراه  ٢٢

همراه  ،آبان ماه ٢۶روز  های زندگی نغمهمهدکودک 

در . کردن�د از بخش کودکان کتابخانه بازدي�د  مربی،  ٣

اين بازديدها مهتاب ميناچی کودک�ان را ب�ا کت�اب ه�ای     

 . گروه سنی آشنا کرد
 

 

 برگزاری جلسات کميته مشترک کتابداری  •

 و نوجوانان کودکان

کودک�ان و نوجوان�ان   جلسات کميته مشترک کتاب�داری  

با حضور نمايندگانی از  ،آبان ماه ٢٩و  ٢۵روزهای 

کتابخان���ه عم���ومی حس���ينيه ارش���اد، کتابخان���ه مل���ی،      

کانون پرورش فکری کودکان  شورای کتاب کودک و

 ضای ـاع ن جلسات ـدر اي. دـرگزار شـان بـوجوانـو ن
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وان��ان را فاطم��ه هوي��دايی ني��ز اي��ن نوج. کردن��د ع��همراج

م���ورد ني���از، اس���تفاده از  جه���ت انتخ���اب من���ابع تحقي���ق 

 . راهنمايی نمود... و   ها دان برگه

 

 :به مناسبت هفته کتاب 

 برگزاری دومين همايش تجليل از کتابداران پزشکی •

کتاب���داری و  یم���انجم���ن عل ،ت���ابب���ه مناس���بت هفت���ه ک 

م�ايش تجلي��ل از  رس�انی پزش��کی اي�ران دوم��ين ه   اط�الع 

اس��تادان پيشکس��وت، کتاب��داران و دانش��جويان برگزي��ده  

آب��ان م��اه از س��اعت  ٢٢اي��ن ح��وزه را روز چهارش��نبه 

در تاالر شريعتی کتابخانه عم�ومی حس�ينيه   ١٧الی  ١۴

نف���ر از کارشناس���ان  ٢۵٠ارش���اد ب���ا حض���ور ب���يش از 

در ابت���دای . پزش���کی برگ���زار ک���رد  کتاب���داری ح���وزه 

ت   (يه شکوه امي�ری  همايش از مرحومه فوز و هي�أ عض�

و مرح����وم عل����ی ) م����ديره دوره اول ت����ا س����وم انجم����ن 

عض���و هي���أت م���ديره دوره دوم ت���ا چه���ارم     (مزين���انی 

  لوح تقديری به خ�انواده ه�ای آن  تنديس و و ياد ) انجمن

ر س�يد ج�واد قاض�ی    س�پس آق�ای دکت�   . اهداء شدعزيزان 

 یـطالبـبه طرح م ،ره انجمنـت مديميرسعيد رئيس هيئ

و چگ���ونگی برگ���زاری اي���ن هم���ايش     انجم���نه درب���ار

گ�زارش   ،و آقای عباس ميرزاي�ی دبي�ر انجم�ن    پرداخت

در ادام��ه از خ��انم دکت��ر . س��االنه انجم��ن را ارائ��ه نم��ود 

عب��اس ح��ری، خ��انم  دکترن��وش آف��رين انص��اری، آق��ای  

رهادوس�ت، آق�ای   فاطمه دکتر مهرانگيز حريری، خانم 

پس ،ادمه�ر  لدين طبيبی و آقای دکتر جعف�ر جمال ا دکتر

از ارائه مطالب کوت�اهی در خص�وص زن�دگی نام�ه ی     

 اين به عنوان استادان پيشکسوت اين افراد، از ايشان 

   
  بخش نابينايانکتاب تازه های 

 )کاست(کتاب های گويا  
 

 مولف عنوان رديف
 مارکوزه، هربرت انسان تک ساحتی ١
 هسه، هرمان پيتر کامنتسيند ٢
 کارل گوستاويونگ،  تحليل رويا ٣
 بنيامين، والتر خيابان يک طرفه ۴
 معتمدی، کامران درک مطلب انگليسی کنکور ۵
 اندرسن، هانس کريستيان ده قصه گزيده از هانس کريستين آندرسن ۶
 ون الن، نانسی کالغ رنگين کمان ٧
 مدرسی، تقی يکليا و تنهائی او ٨

    
 )CD( کتاب های گويا

 مولف عنوان رديف
 مارکوزه، هربرت نسان تک ساحتیا ١
 هسه، هرمان پيتر کامنتسيند ٢
 يونگ، کارل گوستاو تحليل رويا ٣
 بنيامين، والتر خيابان يک طرفه ۴
 معتمدی، کامران درک مطلب انگليسی کنکور ۵
 اندرسن، هانس کريستيان ده قصه گزيده از هانس کريستين آندرسن ۶
 امداهيم، بهر سرگذشت مهرداد اول ٧
 مطهری، مرتضی عدل الهی ٨
 رضوان، مرتضی قصه باغ مريم ٩

 مدرسی، تقی يکليا و تنهائی او ١٠
 

 بريل کتاب های   
 مولف عنوان رديف

 ابتهاج، هوشنگ آينه در آينه ١
 امين پور، قيصر دستور زبان عشق ٢
 کوالرد، اسنيد بی قهرمانان حفاظت از طبيعت ٣
 باترفيلد، مويرا هستم؟ مجموعه کتاب های من که ۴
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 تازه های بخش سی دی  
 

 عنوان رديف
١ Adobe photoshop 7.0 
 ]٢٠٠٠مايکروسافت اکسس [ Microsoft access 2000آموزش  ٢
 ٩و ٨آموزش فارسی فری هند  ٣
 اورژانس ۴
 اينترنت، وب و شبکه های اطالع رسانی ٥
 بوستان سعدی ٦
 پروين ٧
 روتلتوتر پ ٨
 بانک اطالعات متن فيلم های سينمائی روز جهان: دريچه  ٩

 ماکرو و نمودار: ٩٧دوره های آموزش کامپيوتر اکسل  ١٠
 رنگين کمان قصه ها ١١
 ٩سروش سخن  ١٢
 سه مبارز ١٣
 شاه کليد ١۴
 فرش ايران ١٥
 ٢٠٠٠واژه : فرهنگ  لغت هوشيار، مصور و گويا  ١٦
 رآن کريمکتابشناسی جهانی ق ١٧
 مجموعه سخنرانی های استاد دانشمند ١٨
 مجموعه نرم افزارهای اسالمی ١٩
  ٢٠٠٨نرم افزار تری دی اس ماکس  ٢٠
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مس��ئله تخري��ب الي��ه  : موج��ود در اي��ن ش��ماره عبارتن��د از  

وان ب��ه دنب��ال نوس��ازی ـره زم��ين، ج��ـازن و گ��رم ش��دن ک��

بع����د، فمنول����وژی ي����ا   سياس����ی، لمپنيس����م ارمغ����ان نس����ل  

 ...پديدارشناسی و

 

 ی کودکان ناشنوا برگزاری جلسات واژه نامه •

کودک��ان ناش��نوا، آب��ان م��اه، ب��ا حض��ور   جلس��ات واژه نام��ه 

مهرن��از خراس���انچی رئ���يس کتابخان��ه و مين���و رجب���ی ني���ا   

در بخ����ش  ،جلس����ه ٢ط����ی  ،کارش����ناس کودک����ان ناش����نوا

ای ت اعض��در اي��ن جلس��ا . کودک��ان کتابخان��ه برگ��زار ش��د 

ه���ای کودک���ان ناش���نوا در  گ���روه، بررس���ی ب���ر روی واژه

 .ب�ه اتم�ام رس�اندند    "ض"مقطع سنی دبس�تان را ت�ا ح�رف    

ر، درب��اره آناهيت��ا ام��امی تص��ويرگ  دع��وت ازهمچن��ين ب��ا 

 مط��البی راه کودک��ان ناش��نوا تص��ويرگری کت��اب واژه نام��

اي���ن جلس���ات مين���و  کن���ار  در ب���ه ع���الوه  .کردن���د عن���وان

ف����ر از کتاب����داران ب����ه بررس����ی   ن ۴ني����ا هم����راه    رجب����ی

چک  من�ابع مناس�ب س�ازی ش�ده در      :اعم از موضوعاتی 

کتابخانه برای ناشنوايان، انتخاب مدارس ناشنوايان ب�رای  

... بردن کتاب از طريق کتابخان�ه س�يار حس�ينيه ارش�اد و     

 .   پرداختند
 
 

 های انجام شده در حسينيه ارشاد سری جديد سخنرانی •

 های برگزار شده سلسله سخنرانیاز  عنوان ٣در آبان ماه 

ش��نيداری بخ��ش  -ریدر حس��ينيه ارش��اد ب��ه مجموع��ه دي��دا 

: اي���ن من���ابع عبارتن���د از . مرج���ع کتابخان���ه اض���افه ش���دند

 ناص���ر مه���دویاز  وج���ودی انس���ان در مثن���وی نيازه��ای 

 خدا ) DVD ٣کاست و  ۵جلسه بيستم تا بيست و دوم، (

٣ 

 

خ��ش  ی بش��نيدار  –ب��ه بررس��ی من��ابع دي��داری    حاض��ر  

 . کودکان و نوجوانان پرداختند

 

 شرکت در پانزدهمين نمايشگاه مطبوعات •

آب�ان ال�ی    ٢٧پانزدهمين نمايشگاه مطبوع�ات روزه�ای   

درپ�ی  . آذر ماه در مک�ان مص�لی ته�ران برگ�زار ش�د      ٣

م��ريم ب��دری مس��ئول بخ��ش     ،برگ��زاری اي��ن نمايش��گاه  

و پريسا اميرقاسم خانی مسئول بخش و آرشيو نشريات 

ب���ه منظورخري���د نش���ريات   ،عم���ومی کتابخان���ه رواب���ط

تهيه کسری های نشريات ق�ديم و   يد اشتراک،جديد، تمد

 ٢٩و  ٢٧ه ها، روزهای ايجاد ارتباط با اصحاب رسان

. ذرم���اه در اي���ن نمايش���گاه ش���رکت کردن���د آ ٣٠آب���ان و 

: عن���اوين نش���ريات جدي���د خري���داری ش���ده عبارتن���د از  

و هن����ر، س����ينما و ادبي����ات، جه����ان گ����ل، روانشناس����ی  

 .جستارهای شهرسازی، مرمت و پژوهش و ديدگاه

 
 

 وجين نشريات انبار •

ن م�اه  تعدادی از نشريات انبار،  ب�ا نظ�ارت مس�ئول     ،آب�ا

گفتن���ی اس���ت . وج���ين ش���دندو آرش���يو بخ���ش نش���ريات 

تکراری نش�ريات وج�ين   های  کتابخانه تعدادی از نسخه

ه��ر چن��د وق��ت  ؛ب��ه انب��ار منتق��ل ک��رده اس��ت ش��ده را ک��ه

ه���ا و س���اير    ، کتابخان���ه مؤسس���ات ب���ه نهاده���ا،  يکب���ار 

 .دمايناهداء می  ها ارگان

 
 ماهنامه شقايق از شماره  ٣٠ •

سی امين شماره ماهنامه شقايق ويژه نابينايان آبان ماه، 

 اوين مقاالت ـعن. در بخش نابينايان کتابخانه منتشر شد



 
 
 آمار بازديد از وب سايت کتابخانه •

نف��ر در آب��ان م��اه از  ١١٣٨آم��ار نش��ان م��ی ده��د تع��داد 

بيش���ترين تع���داد  . وب س���ايت کتابخان���ه بازدي���د کردن���د  

آب��ان م��اه ب��ا  ٢۶بازدي��د از وب س��ايت مرب��وط ب��ه روز 

ن   ۴نفر و کمترين تعداد بازديد مربوط ب�ه روز   ٨۴ آب�ا

ح   ١١بيشترين س�اعت بازدي�د   . نفر است ١٢ماه با  ص�ب

تع��داد . ص��بح ب��وده اس��ت   ۵و کمت��رين س��اعت بازدي��د   

کشور اس�ت ک�ه ب�ه ترتي�ب      ۴١ای بازديد کننده کشوره

اي�ران، آمريک�ا، انگلس�تان، س�وئد، آلم�ان،      : عبارتند از 

ام��ارات، کوي��ت، فرانس��ه، کان��ادا، اس��پانيا، هلن��د، هن��د،  

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

اتريش، عربستان، هنگ کنگ، ترکيه، بلژيک، اردن، 

، اوکراين، نروژ، رومانی، کره ايرلند، روسيه، عراق

جنوبی، جمه�وری چ�ک، فلس�طين اش�غالی، دانم�ارک،      

 س، ارمنس��تان، پرتغ��ال، مص��ر، لبن��ان و بح��رين، س��وي

 .التوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۴ 

 

جلس��ه پ��نجم ت��ا ( محم��د مجته��د شبس��تریاز  راز  جه�ان 

 هدی صابراز  باب بگشا و) CD ٢کاست و  ۴ششم، 

 .)DVD ٣و  کاست ۶ ،جلسه پنجم تا هفتم(

 

 

 خريد يک عنوان روزنامه جديد •

آبان ماه،  وطن امروزيک عنوان روزنامه جديد به نام 

اي�ن روزنام�ه ب�ا    . به بخش نشريات کتابخانه اضافه شد

در  مه�رداد ب�ذر پ�اش   صاحب امتيازی و مدير مسئولی 

زمين��ه سياس��ی، اجتم��اعی، فرهنگ��ی و اقتص��ادی اس��ت 

اي��ن نش��ريه منتش��ر  ش��ماره از ١۶ اي��ن م��اهک��ه ت��ا پاي��ان 

 .شده است
 

 

 های بريل و گويا توليد کتاب •

به زبان بريل در بخش ه، آبان ما ،عنوان کتاب ۴تعداد 

ه���ا  عن���اوين اي���ن کت���اب . بخان���ه تولي���د ش���د نابيناي���ان کتا

، مه�����دی اخ�����وان ثال�����ث  از  زمس�����تان: عبارتن�����د از 

پي���رو از تقس���يم ، کي���ت جنگي���زاز  بازانديش���ی ت���اريخ
 .محمدرضا شفيعی کدکنیاز  بارانآواز باد و  و کيارا

از  پس از پنج�اه س�ال  همچنين يک عنوان کتاب به نام 

کاست بر روی  ٧( مريم بدریبا صدای  جعفر شهيدی

١ (CD به صورت گويا در آمد. 
  

 
 پديدآور عنوان رديف

 ناصری، مسعود کتابشناسی گزيده برای کودکان و نوجوانان و کتابخانه های آموزشگاهی ٨١
 ناصری، مسعود تابشناسی گزيده برای کودکان و نوجوانان و کتابخانه های آموزشگاهیک ٨٢
 گلشن، علی کتابشناسی گزيده برای کودکان و نوجوانان و کتابخانه های آموزشگاهی ٨٣
 ن، انيدباليت کلودين در سنت کلر ٨۴
 کشاورز، ناصر دنبال چندتا مورچه وکوچهکله کدو ت ٨۵
 ايبد، طاهره کوچه به کوچه ٨۶
 نظرآهاری، عرفان کوله پشتی ات کجاست؟ ٨٧
  کوهستان کهن ساالن ٨٨
 مهاجری، زهرا گل پسته ٨٩
 حاج علی اکبری، جاويد گلشن لطايف ٩٠
 )ميلر(کريستی، آگاتا  گناه مضاعف ٩١
 يوسفی، محمدرضا گنجشک ها ٩٢
 هللاشعبانی، اسدا الالالال عروسک جان ٩٣
 اختياری، محمدتقی ماه شب بارانی ٩۴
 هالتون، فرانسس ماهيچه ها ٩۵
 ميرزاده، احمد  مثل مهتاب و ستاره ٩۶
 قاسم نيا، شکوه مدرسه ام دير شد ٩٧
 شمس، محمدرضا مراد شمر ٩٨
 توزنده جانی، جعفر مردی که گم شده بود ٩٩

 هيچکاک، آلفرد جوزف معمای آرومونت ١٠٠
 ليکیآ من پنج حس دارم ١٠١
 شمس، محمدرضا ن، زن بابا و دماغ بابامم ١٠٢
 بروکس، کيت موفقيت در امتحان ١٠٣
 هنرمندنيا، اسماعيل موالنا ١٠۴
 وداميريان، دا آقای دنيا نمهربان تري ١٠۵
 ابراهيمی، جعفر می شمارم برگهای باغ را ١٠۶
 قاسم نيا، شکوه ميوه ها جورواجورند ١٠٧
 حسن بيگی، ابراهيم نادرشاه افشار ١٠٨
 خانيان، جمشيد ناهی ١٠٩
 شمس، محمدرضا  نردبان و ماه ١١٠
 ، ابراهيمبيگی حسن نشانه ها ١١١
 طاقديس، سوسن نمکی و ديو ١١٢
 شاملو، آتسا ر خواب زدهننه سرما و شه ١١٣
 ايسن، سارا نور ١١۴
 نوری، شکوفه برای نوجوانان Wordواژه پرداز  ١١۵
 ، هرمانکريکيلر دازه گيری، مرکز ثقل و نيروی جاذبهوسايل ان ١١۶
 گوسينی همسايه های نيکوال کوچولو ١١٧
 پوروهاب، محمود هميشه کسی هست ١١٨
 براون، پام نانتهنری دو ١١٩
 طاقديس، سوسن يکی بود ١٢٠

 
١۵ 



 
 

 پديدآور عنوان رديف
  دايره المعارف دانستنيها ۴١
 مندی، رضیهير در هر دل آوازی هست ۴٢
 دويل، آرتور کانن درنده باسکرويل ۴٣
 مالمحمدی، معصومه دريا به رنگ مهتاب ۴۴
 شعبان نژاد، افسانه دس دسی بابا می آد ۴۵
 ژالی، هنگامه دستگاه عصبی ۴۶
 سهالتون، فرانس دستگاه گردش خون ۴٧
 هاشم پور، مرتضی دلم برای پرنده ام تنگ شده ۴٨
 پريرخ، زهره ادنيای سارا و دار ۴٩
 ويلسون، جکلين دوقلوها ۵٠
 ن، انيدتيبال دوقلوها در سنت کلر ۵١
 ابراهيمی، جعفر رازهايی در باد ۵٢
 کشاورز، ناصر رنگ های گمشده ۵٣
 هجری، محسن تروباهی که فريبکاری نمی دانس ۵۴
 ميرزاده، احمد سالم! بهار ما! روح سبز ما ۵۵
 اسماعيلهنرمندنيا،  زکريای رازی ۵۶
 نيک طلب، رامک سفرهای دارا و سارا در ايران ۵٧
 بهاری، نيلوفر سوسماره فکر شکاره دندونای تيزی داره ۵٨
 باليتن، انيد سومی ها در سنت کلر ۵٩
 يوسفی، محمدرضا سياسی ها ۶٠
 ميرزاده، احمد شبی که ماه خنديد ۶١
 اليور، کلر شکارچيان وحشی ۶٢
 ايبد، طاهره شمشير و اسب زخمی ۶٣
 برتون، جين شناخت برگ ها ۶۴
 برتون، جين شناخت سنگها ۶۵
 برتون، جين شناخت گل ۶۶
 هاشمی، سعيد صبح و بوی نان ۶٧
 عالء، افشين عطر خنده  امام ۶٨
  علمدار ۶٩
 قاسم نيا، شکوه غذاها جور واجورند ٧٠
 بورژوا، پالت فرانکلين گم می شود ٧١
  فرودگاهها ٧٢
 ميلز، استيو فرهنگ رياضی مدرسه ٧٣
 ربانی، جعفر فرهنگ نامه ی نام آوران ٧۴
 گريم، ياکوب لودويگ کارل )٧جلد ( قصر نفرين شده و قصه های ديگر ٧۵
 نعيمی، جواد قصه من ٧۶
 گريم، ياکوب لودريک کارل )٨جلد ( قصه های برادران گريم ٧٧
 لهلم کارلگريم، وي )٩جلد ( قصه های براردان گريم ٧٨
 جعفری، اکرم قلعه الفبا ٧٩
 يوسفی، محمدرضا قلمزن و راهزن ٨٠

١۴ 

 
 

 
 
 
 

 
 

 ها در  عداد مراجعه کنندگان و امانت بخشت

 ١٣٨٧ماه آبان 
ه��ا در  تع��داد مراجع��ه کنن��دگان و اس��تفاده از من��ابع بخ��ش  

 :ماه طبق آمار موجود به شرح زير است  آبان

 :تعداد مراجعه کنندگان 

 ؛١٤٥: مرج�������ع  ؛١٤٨: کودک�������ان  ؛١٦٠٩: امان�������ت 

 ٤٦: نابيناي�ان   ؛١١٣:   CDاينترنت و؛ ٨٩٦: نشريات 

 .نفر

 
 

 :استفاده از منابع

 ؛٧٠٢: مرج�������ع  ؛۴٨٣: کودک�������ان  ؛٢٩۶٠: امان�������ت 

: ن انابيناي��� ؛١١٢:  CDاينترن���ت و  ؛١٧٩٢: نش���ريات 

 .منبع ١٨٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۵ 



 

 

 
 

۶ 
 

 
 تازه های بخش کودکان

 پديدآور عنوان رديف
 علی عسگری، عطيه آبی تر از دريا ١
 غفارزادگان، داوود آدم برفی گمشده ٢
 محمدی نيکو، محمدرضا آرش کمانگير ٣
 مرعشی، محمدکاظم از اتم تا انرژی اتمی ۴
 حمزه ای، رودابه دااز انار تا خ ۵
 ايبد، طاهره از غريبه ها می ترسم ۶
 آن مک ناير، پاتريشيا استخوان ماهيچه و مفصل ٧
 هنرجو، حميد اسم تو يعنی بهار ٨
 اليور، کلر اقيانوس و وحشت ٩

 هيرمندی، رضا ...اگر من نباشم ١٠
 نباتی، فريبا امتحان آبان ماه ١١
 مايلز، اليزابت بال و باله ١٢
  برنده ی اسب چوبی و چند داستان ديگر ١٣
 )بهروزی( قزل اياغ، ثريا پرنيان و آب ١۴
 کتبی، سرور بستنی خورشيد ١۵
 اسينگهامجوهن، کر بسکتبال ١۶
 احمدی فر، سهيال بند انگشتی ١٧
 پيرجليلی، ناصر به دنبال گل نرگس ١٨
 بهروزنيا، کمال بهترين آوازه خوان ١٩
 خوش کالم، يوسف بيوک آقا ٢٠
 آليکی پاهايم ٢١
 شعبان نژاد، افسانه فت شاعرمپرنده گ ٢٢
 احمدی، حسين پروانه و موشک ٢٣
 حق پرست، نورا پروانه های آبی ٢۴
 )ميلر(کريستی، آگاتا  پس از تشييع  جنازه ٢۵
 مزينانی، محمدکاظم پسرکی که تنها بود ٢۶
 باباخانی، خسرو  بهشتهای  پشت دروازه ٢٧
 هرمانکريکيلر،  تعادل، مواد غذايی، نور، هوا ٢٨
 کشاورز، ناصر تلخ و شيرين ٢٩
 نتسلی، پاتريشيا تمدن مايا ٣٠
 تامارو، سوزانا تو بيا و فرشته ٣١
 مک ناير، پاتريشيا آن تولد رشد و نمو ٣٢
 ايبد، طاهره جنگجوی کوچک ٣٣
 هوارث، دانيل چرا من بابامو دوست دارم ٣۴
 واالس، هولی چرخه های حيات ٣۵
 داوودی، گيتا یچهار صندوق شاد ٣۶
 استيپلز، سوزان فيشر حولی ٣٧
 رحماندوست، مصطفی خره شير شکار می کرد ٣٨
 غفارزادگان، داوود خوب و بد ٣٩
 کمب، کری دانستنی های مصور کودکان و نوجوانان ۴٠

١٣ 



 
 

 پديدآور عنوان رديف
  واژه نامه فنی تونل ١۶٩
 شير، ادی واژه های فارسی عربی شده ١٧٠
 اسکندريان، فخرالدين وب سايت؛ از آشنايی تا پادشاهی ١٧١
 آگامبن، جورجو وسايل بی هدف ١٧٢
 نجم آبادی، کيوان هستی و جالل الدين محمد ١٧٣
 واتکينسون، جان هنر باز توليد صدا ١٧۴
 گرشاسبی، اصغر هنر و فن مذاکره ١٧۵
  انيادنامه عبدالحسين نوشين بنيان گذار تئاتر نوين اير ١٧۶
١٧٧ Excel 2007 bible Walkenbach, John 
١٧٨ Gandhi Tidrick, Kathryn 
١٧٩ Permanent and temporary exhibition  
١٨٠ The ultimate plant book Bryant, kate 
١٨١ Trees of the word Russell, Tony 
١٨٢ Waiting area and information  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
١٢ 

 ١/٨/٨٧ – ٣٠/٨/٨٧                                                                                 های کتاب     تازه   

 امانتتازه های کتاب بخش   

 پديدآور عنوان رديف
 پوزو، ماريو آخرين پدرخوانده ١
 محمدعلی، محمد آدم و حوا ٢
 هيکس، استر آرامش ٣
 يکرويلوا، فردر ر تاريخ انديشه غربآرمانشهر د ۴
 حسينی، فضل اهللا آشنايی با فيلسوفان مسلمان ۵
 بنی جمالی، احمد آشوب ۶
  ]٣/۶فلوئنت[ Fluent 6.3آموزش کاربردی نرم افزار  ٧
 متاله، مهين آن روی سکه ٨
  آن يار دلنواز ٩

  آيت اهللا حاج ميرزا علی اکبر فيض مشکينی اردبيلی ١٠
 بارت، جان رای شناوراپ ١١
 رواسانی، شاپور )جامعه بزرگ شرق، پايگاه تاريخی(اتحاديه مردم شرق  ١٢
 آرامش، مهسا از تو می گريزم ١٣
 آقائی، فرخنده از شيطان آموخت و سوزاند ١۴
 وينچ، کريستوفر استقالل، آموزش و تفکر انتقادی ١۵
 .ف. بيرلين، ج  اسطوره های موازی ١۶
  النه جاسوسی آمريکااسناد  ١٧
 نصر اللهی، اکبر اصول خبرنويسی ١٨
  اقتصاد و عدالت اجتماعی ١٩
 اوستين، جين اما ٢٠
 ميچارد، جکلين انتهای عميق اقيانوس ٢١
 محمودی، وحيد اندازه گيری فقر و توزيع درآمد در ايران ٢٢
 کريمی، وحيد انگليس و روسای جمهور آمريکا ٢٣
 آلنده، ايزابل منانيس در جان  ٢۴
 شريفيان، محسن اهل زمين ٢۵
 بهمنی قاجار، محمدعلی ايران و افغانستان از يگانگی تا تعيين مرزهای سياسی ٢۶
 حسينی، خالد بادبادک پران ٢٧
 بارک، مگی سی بازی های ايستگاهی ٢٨
 دهقان نژاد، فاطمه بافت قديم نصف جهان ٢٩
 وولف، ويرجينيا بانو در آينه ٣٠
  برای ايران ٣١
 مالقلی پور، رسول برداشت دو ٣٢
 حمزوی، خسرو به رنگ برگ های سپيدار ٣٣
 کسرايی، سياوش به سرخی آتش، به طعم دود ٣۴
 کاوه، سعيد بهداشت روانی طالق ٣۵
 ابراهيمی، قربانعلی بهگزين منابع ادبيات فارسی ٣۶

٧ 



   
 

 پديدآور عنوان رديف
 سپهری، منصوره ن بر کران کويربياضه روستايی که ٣٧
 رفيعی، علی محمد بيدارگری در علم و هنر ٣٨
 جعفری، خدايار )صحنه(بيست و يک نقد  ٣٩
  ميوه های مناطق معتدل –بيماريهای خشک  ۴٠
 تيمر، الورن وين بيماريهای مرکبات ۴١
 ريد، جوليان بين النهرين ۴٢
 رسايی، حميد پايان داستان غم انگيز ۴٣
 آنسلم، قديس )خطابه ای در باب اثبات وجود خدا(پروسلوگيون  ۴۴
 سيد امامی، کاووس پژوهش در علوم سياسی ۴۵
 عليمحمدی اردکانی، جواد پژوهشی در زيلوی يزد ۴۶
 امامی، همايون پس قصه ۴٧
 زرشناس، شهريار پيش درآمدی بر رويکردها و مکتب های ادبی ۴٨
 فريتيوفکاپرا،  پيوندهای پنهان ۴٩
 عناويان، رحيم ترمه های سلطنتی ايران و کشمير ۵٠
 رضايی شريف آبادی، مسعود تصادف ۵١
 ساتن، الرنس پل -الول توپوزقلی ميرزا ۵٢
 زاهدی، شمس السادات توسعه پايدار ۵٣
 نيک خلق، علی اکبر جمعيت شناسی و تنظيم خانواده ۵۴
عواق��ب آن در   جن��گ انگل��يس و عثم��انی در ب��ين النه��رين و     ۵۵

 ايران
 فرمان فرماييان، عباس ميرزا

 شاملو، مرتضی قلی بن حسن جنگ مرتضی قلی شاملو ۵۶
 تروايا، هانری چخوف ۵٧
 نيچه، فريدريش ويلهلم چنين گفت زرتشت ۵٨
 برام، آجان چه کسی کاميون کود را سفارش داد؟ ۵٩
 زواريان، زهرا چهار بانوی تاريخ ساز ۶٠
 نيکنام، الدن ر آينهحفره ای د ۶١
 سرشار، محمدرضا حقيقت بوف کور ۶٢
 عباسی، صديقه خاتون مشرق ۶٣
 شلدون، سيدنی خاطرات نيمه شب ۶۴
 شعبانی، رضا خشايارشا پادشاه هخامنشی ۶۵
مفاهيم، نظريه ها، (خالقيت و نوآوری در سازمان آموزشی  ۶۶

 )تکنيک ها و سنجش
 سام خانيان، محمدربيع

 حسن زاده، علم ناز های آرزوخوشه  ۶٧
 بيروتی، منيرالدين دارند در می زنند ۶٨
 پالو، مانفريد داروخانه خانگی ۶٩
 لنگفورد، مايکل داستان عکاسی ٧٠
 فارمر، نانسی دختری به نام فاجعه ٧١

٨ 

 
 پديدآور عنوان رديف
 گراوت، پم کاهش وزن با تنفس ١٣۶
 ندل، تيمهي کليدهای موفقيت ارائه مطالب ١٣٧
 اوليايی، مريم کوير تشنه ١٣٨
 بنی هاشمی چهارم، ياسر گامی به سوی مديريت پروژه و ساخت ١٣٩
  گردهمايی مکتب اصفهان ١۴٠
 هامرز، فريبا گره ی دو نگاه ١۴١
 انصاری، محمدباقر گزارش حجه الوداع ١۴٢
 منيعی، عباسعلی گالبی و به و پرورش آنها ١۴٣
تحليلی بر روند تحوالت ن�يم ق�رن   (زير پا می گذاريم  ما آمريکا را ١۴۴

 )اخير ايران
 صائبی، محمد

 لينکليتر، اندرو ماهيت و هدف نظريه روابط بين الملل ١۴۵
 هيک، جان مباحث پلوراليسم دينی ١۴۶
 حاتمی، محمدرضا مبانی مشروعيت حکومت در انديشه سياسی شيعه ١۴٧
 وهانس ويلمبرتنس، ي مبانی نظريه ی ادبی ١۴٨
  مجموعه قوانين و مقررات اداری و استخدامی ١۴٩
مشتمل بر ... مجموعه قوانين و مقررات کار و تامين اجتماعی  ١۵٠

 ...قانون کار، قانون بيمه بيکاری
 

چشم : مجموعه مقاالت سمينار بين المللی بررسی هولوکاست  ١۵١
 انداز جهانی

 

 زنوزی جاللی، فيروز مخلوق ١۵٢
 تولستوی، لی يف نيکااليويچ مرگ ايوان ايليچ ١۵٣
 سراستيون، ميشل -پيرازولی معماری چين ١۵۴
ب��ه هم��راه روش ه��ا و  (مکم��ل ه��ا و داروه��ای ني��روزا در ورزش   ١۵۵

 )داروهای کاهش وزن
 دهخدا، محمدرضا

 ژنده پيل، احمد بن ابوالحسن منتخب سراج السائرين ١۵۶
 جوی، نيکی و کسب و کارمهارت برنده شدن در زندگی  ١۵٧
 هيکس، وينفورد مهارت های نوشتن برای مطبوعات ١۵٨
 شوقيان، ايرج نئوپرسپکتيو ١۵٩
 عباسی، شهاب الدين نام آوران فرهنگ معاصر ١۶٠
 بول، هاينريش نان آن سال ها ١۶١
 حقانی، نادر نظرها و نظريه های ترجمه ١۶٢
 ايی، حسينميرفخر نقد نثر فارسی در دوره مغول ١۶٣
 صلح جو، علی نکته های ويرايش ١۶۴
  نگاهی به پرسش های کودکان ١۶۵
 کاشفی، محمدرضا نگاهی قرآنی به دوست و دشمن ١۶۶
 اوليايی نيا، مازيار )از زمان جنگ داخلی تا به امروز(نگرشی تحليلی بر ادبيات آمريکا  ١۶٧
 آقابخشی، علی اکبر نمايه سازی همارا ١۶٨

١١ 



 
 

 پديدآور عنوان ديفر
 هسه، هرمان سيدارتها ١٠۵
 موسوی، مجتبی شبکه های ارتباطات سيار ١٠۶
 شاه آبادی، محمدعلی شذارت المعارف ١٠٧
 رضائيان، فرزين شکوه تخت جمشيد ١٠٨
 رضوی، حسينعلی شگفتی های آموزش در مکتب بهمن بيگی ١٠٩
 فرهادی، اصغر شهرزيبا ١١٠
 رامونت، ايگناسيو صد ساعت با فيدل ١١١
 لينکليتر، اندرو صلح ليبرالی ١١٢
 سروش نژاد، احمد صهيونيسم ١١٣
 طوجی، حميد ١طرح های معرق  ١١۴
 زارعی، نوشين عشقی برای هميشه ١١۵
 )امينی(جعفری، مريم  فراموشم نکن ١١۶
 يزدی، محمدرضا فرزانگان عرفان، سجاده نشينان عشق ١١٧
، امام )ع(علی بن ابی طالب  مالک اشترفرمان؛ عهد نامه  ١١٨

 اول
 نوروزی خيابانی، مهدی فرهنگ جامع لغات و اصطالحات سياسی ١١٩
 داالئی، مهری فرهنگ عشق ١٢٠
 کردی، ابوالفضل فرهنگ نامه اسوه های معرفت ١٢١
 شاه آبادی، محمدعلی فطرت عشق ١٢٢
 ژانيکو، دومينيک روز] سی[ ٣٠فلسفه در  ١٢٣
فه ی عرفانی ابن مسره و پيروانش و نقش او در انتقال فلس ١٢۴

 فلسفه ی يونانی و اسالمی به غرب
 آسين پاالسيوس، ميکل

 بروستر، ريچارد فن لحيمکاری ١٢۵
کتابخانه مرکز دائره المعارف  های خطی مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی  فهرست نسخه ١٢۶

 بزرگ اسالمی تهران
ثبت اسناد و امالک، ثبت ... رين اصالحات قانون ثبتی با آخ ١٢٧

 شرکت ها
 

 لوسير، مايکل قانون جذب ١٢٨
  قانون کار ١٢٩
 ميلوش، چسالو قبضه قدرت ١٣٠
 سيف، احمد قرن گم شده ١٣١
 فقيری، ابوالقاسم قصه های مردم فارس ١٣٢
کاربرد آمار در پژوهش های کتابداری و اطالع رسانی با  ١٣٣

 .اس .اس .پی .افزار اس استفاده از نرم
 هويدا، عليرضا

 همتی، فاطمه کارل رانسوم راجرز ١٣۴
 موراکامی، هاروکی کافکار در کرانه ١٣۵

 
١٠ 

 
 پديدآور عنوان رديف

 شفيعی کدکنی، محمدرضا در آيينه رود ٧٢
 مرديها، مرتضی در دفاع از سياست ٧٣
 صيدی، معصومه در سوگ زندگی ٧۴
 گلدول، مالکوم م زدندر يک چشم به ه ٧۵
 Spssدرآمدی بر تحقيقات بازاريابی و تحليل داده های بازار به  ٧۶

 ]١۴اس .اس. پی. اس[14
 متولی، حميدرضا

 جعفريان، رسول درک شهری از مشروطه ٧٧
 -رويک�رد ه�ای ش�ناختی   (رفتاری کودکان در م�دارس   -درمان شناختی ٧٨

 )رفتاری
 هيوز، جان

 ی، سيميندختوحيد دستان اشراقی ٧٩
  ٢هنر تزئين ميوه ها :  دنيای هنر  ٨٠
  ١هنر تزئين ميوه ها : دنيای هنر  ٨١
 موسوی نسب، جعفر )عج(پرسش و پاسخ پيرامون امام زمان ] دويست[ ٢٠٠ ٨٢
 هولتس شالگ، مالی و طراحی وب] ال. ام. تی. اچ[ HTMLراز ] دويست[ ٢٠٠ ٨٣
 بار، کای ديانت زرتشتی ٨۴
ص�درالدين محم�دبن اب�راهيم    ) فلسفه وجوديه(باچه بر حکمت متعاليه دي ٨۵

 "مالصدرا"شيرازی قوامی 
 سجادی، جعفر

 ساجدی، ابوالفضل دين گريزی چرا؟ دين گرايی چه سان؟ ٨۶
 ناصرخسرو ديوان اشعار حکيم ابو معين حميد الدين ناصر بن خسرو قباديانی ٨٧
 ضاسرشار، محمدر راز شهرت صادق هدايت ٨٨
 حسينی، امير راهنمای بازاريابی در ورزش ٨٩
 معصومی، خسرو رسم عاشق کشی ٩٠
 گری، جان روابط زناشويی موفق ٩١
 وستی، پيتر روان درمانی بازماندگان خشونت ٩٢
 السکين، فرد )رنجشها را فراموش کنيد و برای هميشه ببخشاييد(روان شناسی رنجش  ٩٣
 کاوه، سعيد ن و پسرانروانشناسی ارتباطی دخترا ٩۴
 رهبانی، مرتضی روحيه ايرانی؛ روحيه شرقی ٩۵
 برهانی، محمدعلی زن در آيينه ضرب المثلها ٩۶
 مطهری، حميدرضا زندقه در سده های نخستين اسالمی ٩٧
 ادسن، مارگرت ]نمايشنامه[زيرکی  ٩٨
 مرتنس، تامس رابرت ژنتيک ٩٩

  سازمان بين المللی کار ١٠٠
 مختاری، نوروز علی سان نامهسا ١٠١
 ريوردان، مايکل سايه های آفرينش ١٠٢
 فايندلی، پاول سکوت جايز نيست ١٠٣
 شاهدی، مظفر سه حزب ١٠۴
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