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 و تبريکتولد  •
 

تول����دتان را  در مهرن����از خراس����انچی   خ����انمس����رکار 

ا   پي�روزی و  گفت�ه؛ س�عادت  ک ـبريـتماه آذر از   راش�م

 .خداوند متعال خواستاريم

 

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

 سپاسگزاری •

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

 : ارشاد سپاسگزاريم   عمومی حسينيه  ابخانهکت

 

 

 عنوان             اهداء کنندگان بخش بزرگساالن     

       ١۵     کتابخانه حضرت آيت اهللا العظمی مرعشی نجفی

 
 
 
 

 ماه آذرساير دوستان نيز که به طور متفرقه در از 

کمال  ؛دندنمواهداء   هايشان را به کتابخانه کتاب

 .  اريمتشکر را د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

کودک�ان و نوجوان�ان،    بازديد دانش آموزان با بخش های

مهرن�����از . مرج�����ع و نابيناي�����ان کتابخان�����ه آش�����نا ش�����دند  

خراس��انچی رياس��ت کتابخان��ه و فاطم��ه هوي��دايی در اي��ن  

 .بازديد راهنمای دانش آموزان بودند

 
 خاله بازی در حسينيه ارشاد  •

روز  مانیبلق���يس س���لي  ی نوش���تۀ" خال���ه ب���ازی "رم���ان 

ب����ا  ١٨ال���ی   ١۶:٣٠آذر م���اه از س���اعت    ۶چهارش���نبه  

عل����ی اص����غر حض����ور نويس����نده و منتق����د ادب����ی کت����اب 
اي���ن کت���اب ب���ه  . نق���د ادب���ی ش���د  در کتابخان���ه ش���يرزادی

فض���ای داس���تان . ه���ای زن م���درن م���ی پ���ردازد  دغدغ���ه

. ب��ه بع��د اس��ت  ۶٠مرب��وط ب��ه جريان��ات اجتم��اعی ده��ه   

اول�ين  . نی اس�ت دومين رم�ان بلق�يس س�ليما    "خاله بازی"

ن��ام داش��ت ک��ه کاندي��دای   " ب��ازی آخ��ر ب��انو  "رم��ان وی 

. جايزه ادبی مطبوعات و برنده جايزه ادبی مهرگ�ان ش�د  

تکمي�ل کنن�ده رم�ان قبل�ی     " خال�ه ب�ازی  "به اعتقاد برخ�ی  

متول��د  در ش��هر کرم��ان ١٣۴٢ وی س��ال. س��ليمانی اس��ت

همن�وا  "ديگری چون  های ها و رمان کتابنويسنده و  شد

. اس��ت... و  "ب��ازی ع��روس و دام��اد " ،"س��حر ب��ا م��رغ

گفتن���ی اس���ت  .دني���ز رس���ول آبادي���ان ب���و مج���ری جلس���ه 

) کتاب(گزارش کاملی از اين جلسه در خبرگزاری ايبنا 

از تق�ديس نم�ايی    "خاله ب�ازی "آذرماه، با عنوان  ٧روز 

 .به دو ر است به چاپ رسيده است
 

 

نش��ريات برگ��زاری جلس��ه هم��اهنگی س��ومين هم��ايش      •

 ری کودکان خردسالادوا

 آذر ماه جلسه ای با حضور نمايندگان کتابخانه  ١۶روز 

١ 

 
 خريد نشريات جديد از نمايشگاه مطبوعات •

عن���وان نش���ريه جدي���د از پ���انزدهمين نمايش���گاه    ٨تع���داد 

. مطبوعات برای بخ�ش نش�ريات کتابخان�ه خري�داری ش�د     

عکاس����ی خ����الق  : عن����اوين اي����ن نش����ريات عبارتن����د از  

گش��ت و (، طبيع��ت گ��ردی )گرافي��ک(، نش��ان )عکاس��ی(

، ف���يلم کوت���اه )ورزش ه���ای آب���ی(، دني���ای ش���نا )س���ياحت

داروه���ای (، عط���ار نام���ه )س���اخت و تهي���ه ف���يلم کوت���اه (

 م�ردم اي�ران  م و هن�ر  وآداب و رس� (، هن�ر و م�ردم   )طبی

ت   ). علم�ی، خب�ری، ورزش�ی   (Vivaو ) زمين گفتن�ی اس�

لی آبان ا ٢٧که پانزدهمين نمايشگاه مطبوعات از تاريخ 

م��ريم . آذر م��اه در مک��ان مص��لی ته��ران برگ��زار ش��د    ٣

بدری مسئول بخش نشريات و آرشيو و پريس�ا اميرقاس�م   

ني��ز ب��رای خ�انی مس��ئول بخ�ش رواب��ط عم��ومی کتابخان�ه    

خريد نشريات و ايجاد ارتباط ب�ين کتابخان�ه و مطبوع�ات    

 . به نمايشگاه رفتند

 

 ناز بخش کودکان و نوجوانا ها دبستانی پيشبازديد  •

نف��ر از دان��ش آم��وزان دخت��ر و پس��ر مدرس��ه       ٣٠تع��داد 

آذر م���اه، از  ٣در مقط���ع پ���يش دبس���تان روز    "مول���ود"

در اين . بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه بازديد کردند

بازدي�د مهت�اب مين�اچی مق�دم کتاب�دار بخ�ش، قس�مت ه�ای         

 را ب��رای ... مختل��ف بخ��ش، چگ��ونگی انتخ��اب کت��اب و    

 . دادتوضيح  بازديدکنندگان

 

 بازديد دانش آموزان از کتابخانه •

نف����ر از دان����ش آم����وزان مدرس����ه دختران����ه      ٢١تع����داد 

من�ابع   آش�نايی ب�ا  در مقطع راهنمايی، جهت  "اميدواران"

  اين در. کردنده، از کتابخانه بازديد اـآذرم ۵مرجع روز 



 

 .است... کامپيوتری، ورزشی و جمله دينی، 
 

 

 مرجعآغاز فهرستنويسی پوسترهای بخش  •

تع����داد قاب����ل ت����وجهی پوس����تر مرب����وط ب����ه مراس����م و 

ت����اکنون در  ١٣٧٩ه����ای مختل����ف از س����ال   مناس����بت

کتابخان���ه جم���ع آوری و در بخ���ش مرج���ع نگه���داری    

ا   گونه کار تخصصی بر روی آنولی هيچ  ؛شدند می ه�

از اول آذرماه فهرستنويس�ی اي�ن   . به انجام نرسيده بود

ه آن ها منابع جهت دسترس پذيری اطالعات مربوط ب

از  ،ش���روع ش���ده و اطالع���ات فهرستنويس���ی هري���ک  

وارد ... جمل����ه موض����وع، محت����وا، تع����داد، رن����گ و  

اس��ت و گردي��ده ) گنجين��ه(سيس��تم ن��رم اف��زار کتابخان��ه 

توانن��د ه��م از طري��ق ش��بکه داخل��ی و ه��م از   اف��راد م��ی

طري��ق وب س��ايت کتابخان��ه ب��ه اطالع��ات ه��ر ي��ک از  

ش����وند؛ پوس����ترها ک����ه ب����ه م����رور وارد سيس����تم م����ی  

 . دسترسی يابند

 

های انجام شده در حسينيه  سری جديد سخنرانی •

 ارشاد

عنوان از سلسله سخنرانی ه�ای برگ�زار ش�ده     ۵تعداد 

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

. شنيداری بخش مرجع کتابخانه اض�افه ش�دند   -ديداری

نقد و واک�اوی فرهن�گ   : عناوين اين منابع عبارتند از 

جلس���ه ش����انزدهم و  ( مقص���ود فراس���تخواه  از  ان���ی اير

از  خ���دا راز جه���ان ، )DVD ١کاس���ت و  ۴هف���دهم، 

کاست،  ۴جلسه هفتم و هشتم، ( محمد مجتهد شبستری

١CD  ١وDVD( ،هدی صابراز  باب بگشا ) جلسه 

٢ 

 

عمومی حسينيه ارشاد، موسسه پژوهش�ی کودک�ان دني�ا    

در . انه برگ�زار ش�د  ـتاب ک�ودک در کتابخ�  ـشورای ک� و 

جلسه پيرامون موضوعاتی چون گفتگو با صاحبان اين 

نش���ريات کودک���ان خردس���ال ب���رای ارائ���ه مطل���ب در      

هم��ايش، موض��وعات و نح��وه ارائ��ه مق��االت از ط��رف  

کتابخان���ه عم���ومی حس���ينيه ارش���اد و گ���روه نش���ريات      

مط��البی  ... ش��ورای کت��اب ک��ودک در روز هم��ايش و     

ام بيان ش�د و هم�اهنگی ه�ای الزم جه�ت چگ�ونگی انج�      

 .امور مربوطه و پيگيری آن ها بعمل آمد
 

اصفهان از  کارشناسان کتابداری شهرداریبازديد  •

 کتابخانه

کارشناسان کتاب�داری ام�ور کتابخان�ه    از نفر  ٢٠تعداد 

ب�ه منظ�ور    اص�فهان ش�هرداری  ها و س�النهای مطالع�ه   

آذر  ٣٠آش��نايی ب��ا ي��ک کتابخان��ه عم��ومی معتب��ر روز  

مهرن��از خراس��انچی  . کردن��داز کتابخان��ه بازدي��د   ،م��اه

رئ���يس کتابخان���ه و فاطم����ه هوي���دايی مس���ئول بخ����ش     

خدمات فنی، بخش های مختلف را ب�ه بازدي�د کنن�دگان    

 .معرفی نمودند
 

 های جديدCDخريد  •

 ايران يد آذرماه، از نمايشگاهجد CDعنوان  ٨٧تعداد 

آذر ال�ی   ٣٠نمايشگاه کامپيوتر ک�ه از ت�اريخ   ( امپالک

يداری و ب�ه مجموع�ه کتابخان�ه    خر) شددی برگزار  ۶

ب����ا توج����ه ب����ه نيازه����ای     من����ابعاي����ن . اض����افه ش����د 

توس��ط مين��ا ربيع��ی پ��ور    کنن��دگان اي��ن بخ��ش    مراجع��ه

. خري�����داری ش�����د رن�����ت و اينت CDمس�����ئول بخ�����ش  

 اگون از ـه های گونـا در زمينـهCDموضوعات اين 

 

 

 توليد کننده مولف عنوان رديف
 درآمدی بر: نظريه های امپرياليسم  ١٨

 شناخت ماهيت و عملکرد امپرياليسم
مجتمع بهزيستی نابينايان  مومسن، ولفگانگ

 رودکی
کتابخانه عمومی حسينيه  ناظر نگرشی بر اشعار پروين اعتصامی ١٩

 ارشاد
مجتمع بهزيستی نابينايان  شريعتی، علی هبوط در کوير ٢٠

 رودکی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢١ 



 

 )CD(تاب های گويا کتازه های    

٢٠ 

 توليد کننده مولف عنوان رديف
مجتمع بهزيستی  پوزو، ماريو آخرين پدرخوانده ١

 نابينايان رودکی
مجتمع بهزيستی  بهار، مهرداد اديان آسيايی ٢

 نابينايان رودکی
  سعدی، مصلح بن عبداهللا بوستان سعدی ٣
موسسه نهادگذاری  شميسا، سيروس بيان ۴

و  مطالعات علمی
 پژوهشی گويا

کتابخانه عمومی  شهيدی، سيدجعفر پس از پنجاه سال ۵
 حسينيه ارشاد

تقی زاده انصاری،  حقوق کيفری محيط زيست ۶
 مصطفی

مجتمع بهزيستی 
 نابينايان رودکی

مجتمع بهزيستی  تورن، الن نقد مدرنيته ٧
 نابينايان رودکی

در ساحل رودخانه پيدرا نشستم و گريه  ٨
 کردم

کتابخانه عمومی  لو، پائولوکوئي
 حسينيه ارشاد

مجتمع بهزيستی  زرين کوب، عبدالحسين دو قرن سکوت ٩
 نابينايان رودکی

مجتمع بهزيستی  گيج، ناتانيل ليز روانشناسی تربيتی ١٠
 نابينايان رودکی

کتابخانه عمومی  خاتمی، احمد زنان و جوانان ١١
 حسينيه ارشاد

جموعه ای از م: زندگی به روايت بودا ١٢
 سخنان و تعاليم آچاريا، فيلسوف هندی

کتابخانه عمومی  آچاريا، گورو
 حسينيه ارشاد

موسسه نهادگذاری  ران، محمدميض ژاک دريدا و متافيزيک حضور ١٣
مطالعات علمی و 

 پژوهشی گويا
موسسه نهادگذاری  خاتمی، احمد شرح مشکالت تاريخ جهانگشای جوينی ١۴

مطالعات علمی و 
 هشی گوياپژو

مجتمع بهزيستی  کاستلز، مانوئل عصر اطالعات ١۵
 نابينايان رودکی

مجتمع بهزيستی  دورکيم، داويد اميل قواعد روش جامعه شناسی ١۶
 نابينايان رودکی

مجتمع بهزيستی  خوانساری، محمد منطق صوری ١٧
 نابينايان رودکی

 

 

 ماهنامه شقايق منتشر شد ٣١شماره  •

م�ين ش�ماره ماهنام�ه ش�قايق وي�ژه ی      در آذرماه سی و يک

 CDب���ر روی  نابيناي���ان، در بخ���ش نابيناي���ان کتابخان���ه   

: برخ���ی عن���اوين اي���ن ش���ماره عبارتن���د از  . منتش���ر ش���د

فريادرس مردم بی دفاع کيست؟؛ آسيب شناس�ی رقاب�ت؛   

طبيعت رازی برای بق�اء دارد؛ موس�يقی هدفمن�د و ت�اثير     

 ...آن بر کودکان و 
  

 

 ويژه ی نابينايان توليد کتاب گويا •

آذرماه در بخش نابيناي�ان کتابخان�ه گوي�ا     ،عنوان کتاب ٣

: پي��دايی قص��ه : عن��اوين اي��ن کت��اب ه��ا عبارتن��د از  . ش��د

از  درب��اره دين��و، ريچاردس��ون و فيل��دينگ یپژوهش��هاي

اس�راری در  ، )١CD( فاطمه پهل�وان با صدای  ايان دات

ی بارب���ارا داز  م���ورد م���ردان ک���ه ه���ر زن���ی باي���د بدان���د
، )١CD وکاس�ت   ٧( مهن�از ص�الحی  ب�ا ص�دای   آنجليس 

 مرضيه بهلولبا صدای  آلن ويلسن واکساز  راز کائنات

 ).CD ١ وکاست  ٣(

 

 آمار بازديد از وب سايت در آذرماه •

کش��ور در  ۴١نف�ر از   ١۴٧۶آم�ار نش�ان م�ی ده�د تع�داد      

در اي��ن  .خان��ه بازدي��د کردن��د  از وب س��ايت کتاب ،آذرم��اه

نف��ر بيش��ترين و   ٧٣ب��ا  م��اهآذر ٢۶ه ها روز ش��نببازدي��د

نف�ر کمت�رين بازدي�د را     ٣٢هم�ين م�اه ب�ا     ٢٩روز جمعه 

بيشترين ساعت بازدي�د  . از وب سايت کتابخانه داشته ايم

. تـح بوده اسـصب ۵مترين ساعت بازديد ـصبح و ک ١١

 ايران،: از  : ای بازديد کننده به ترتيب عبارتندـشورهـک

 

نيازهای وجودی ، )DVD ٣ کاست و ٨نهم تا يازدهم، 

جلس��ه بيس��ت و  ( هدویـناص��ر م�� از  نویـسان در مث��ـان��

ض��رب و ) DVD ٣کاس��ت و  ٣س��وم ت��ا بيس��ت و پ��نجم، 

 ١۴اول�ين جلس�ه،   ( آهنگ های يک س�ره نف�ت در اي�ران   

 .)DVD ۴کاست و 

 
 در مدارس ناشنوايانحسينيه ارشاد کتابخانه سيار  •

حس�ينيه ارش�اد   نف�ر از کتاب�داران کتابخان�ه س�يار      ۴تعداد 

از م��دارس ناش��نوايان ته��ران ب��ه   مدرس��ه  ٣ب��ه  ،آذرم��اه

، مدرس�ه ع�دالت   )پس�رانه ( ١ه�ای باغچ�ه ب�ان ش�ماره      نام

در  ،)دختران��ه(٢اغچ��ه ب��ان ش��مارهو مدرس��ه ب) پس��رانه(

عنوان کتاب تحويل  ٧۴فته، مقطع دبستان و راهنمايی ر

ب�ه ع�الوه م�دت    . عن�وان کت�اب امان�ت دادن�د     ١٣و  گرفته

آموزان تمديد  عنوان کتاب را نيز، برای دانش ١٢ت امان

 . کردند

 
 ی نابينايان توليد کتاب بريل ويژه •

آذرماه در بخش نابيناي�ان کتابخان�ه ب�ه     در عنوان کتاب ٣

عناوين اين کتاب ها عبارتند از . خط بريل در آمده است

 مسيحيان، مسلمانان و يهودي�ان  :برخورد فرهنگ ها: 

اث�ر   ی ش�عر  مجموع�ه : آخر شاهنامه ، برنارد لوئيساز 

برگزي��ده   :ب��ا س��ياوش، از آت��ش    ، مه��دی اخ��وان ثال��ث  

. حس���ين من���زویس���روده ی ) ١٣۴۵-١٣٧۴(ه���ا  غ���زل

ناشران و نويسندگان می توانند برای چ�اپ فاي�ل بهت�رين    

بري�ل ب�ا بخ�ش نابيناي�ان کتابخان�ه تم�اس        خطآثار خود به 

 . حاصل نمايند

 ٢٢٨٩۴٠٠۴-٧: تلفن تماس 

٣ 



 

 ها در  عداد مراجعه کنندگان و امانت بخشت

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

 :مهر ماه طبق آمار موجود به شرح زير است 

 :تعداد مراجعه کنندگان 

 ؛١٢٠: مرج�����ع  ؛١٢٠: کودک�����ان  ؛٢١٧٢: امان�����ت 

: نابيناي��ان  ؛١٤٢:   CDاينترن�ت و  ؛ ٧٧٦: نش�ريات  

 .نفر ٦٧

 
 

 :استفاده از منابع

 ؛٧١١: مرج�����ع  ؛٣٣٩: کودک�����ان  ؛٢٨۵۴: امان�����ت 

: ن انابيناي�  ؛١٧٠:  CDاينترن�ت و   ؛١۵۵٢: نشريات 

 .منبع ٢٧۴

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۴ 

 
 

آمريک���ا، انگلس���تان، س���وئد، آلم���ان، ام���ارات، کوي���ت،  

ن�د،  لن�د، ايتالي�ا، افغانس�تان، ه   فرانسه، کانادا، اس�پانيا، ه 

الزی، مکزي������ک، اس������تراليا، اط������ريش، يون������ان، م������

عربستان، هنگ کنگ، ترکيه، بلژي�ک، ايرلن�د، اردن،   

پرتغ��ال، ن��روژ، روس�يه، ع��راق، اوک��راين، دانم�ارک،   

فلسطين اشغالی، رمانی، کره جنوبی، جمهوری چک، 

 .قطر، پاکستان، بحرين، سويس، ارمنستان و سوريه

 
 

  
  بخش نابينايانکتاب تازه های  
 
 )کاست(کتاب های گوياتازه های   
 

 توليدکننده مولف عنوان رديف
 شورای کتاب کودک کشکولی، مهدخت افسانه باران در ايران ١
موسسه نهادگذاری مطالعات  شميسا، سيروس بيان ٢

 علمی و پژوهشی گويا
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد شهيدی، سيدجعفر پس از پنجاه سال ٣
ی شرح مشکالت تاريخ جهانگشا ۴

 جوينی
موسسه نهاد گذاری مطالعات  خاتمی، احمد

 علمی و پژوهشی گويا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کتاب های بريل  تازه های
 توليد کننده مولف عنوان رديف

ی  برگزيده: آواز باد و باران  
 شعرها

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد شفيعی کدکنی، محمدرضا

 مومی حسينيه ارشادکتابخانه ع جنکينز، کيت باز انديشی تاريخ ١
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد کيارا، پيرو تقسيم ٢
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد اخوان ثالث، مهدی زمستان ٣

 
 
 
 

 
 
 
 
 

١٩ 



 

   

 e-book تازه های  

                Author مولف e-book title               عنوان کتاب الکترونيکی رديف
  عاتیآموزش سواد اطال ١
  اسناد النه جاسوسی آمريکا ٢
راهنم����ای به����ره گي����ری از ابزاره����ای فهرس����ت نويس����ی      ٣

موضوعی، رده بندی و نمايه سازی در کتابخانه های علوم 
 پزشکی

 مديرامانی، پروانه

 عازم، پرويز ساختمان و تجهيزات کتابخانه ۴
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ١٨ 
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۶ 

 
 تازه های بخش سی دی

 عنوان رديف
١ Microsoft excel 2007 bible 
٢ Microsoft Word 2007 bible 
 آمادگی در برابر زلزله ٣
 ]٢٠٠٧پاورپوينت  [ Power point 2007آموزش  ۴
 موزش ايروبيکآ ٥
 آموزش بسکتبال ٦
 ]٢٠٠٧اکسل [Excel 2007آموزش جامع  ٧
 ]ويندوز ريجستری[ Windows registryآموزش جامع  ٨
 ]٢٠٠٧ورد [Word 2007آموزش جامع  ٩

 آموزش ساخت لوگو ١٠
 آموزش سرايش موسيقی ١١
 آموزش شنا ١٢
 آموزش فوتبال از مبتدی تا حرفه ای ١٣
 تبرق و قدر  ١٤
 برنامه های گلچين صنايع و مديريت ١٥
 بهداشت ١٦
 پاندای کونگ فو کار ١٧
 چهره سازی ١٨
 ٢دبستان  ١٩
 دبستان ا ٢٠
 رساله شريفه پند صالح ٢١
 رمزگذاری کامپيوتر و اطالعات خصوصی ٢٢
 روابط زناشويی ٢٣
 روانشناسی ٢٤
 رويای نيمه تابستان ٢٥
 رسشيوه های مقابله با است ٢٦
 ]اس. اس. پی. اس[ SPSSکاربرد آمار در پژوهش های کتابداری و اطالع رسانی با استفاده از ٢٧
 کتابشناسی مهدويت ٢٨
 لذت شجاعت ٢٩
 ٣ماه آسمانی  ٣٠
 مهندسی کامپيوتر ٣١
 نحوه برقراری ارتباط موثر در خانواده ٣٢
 هنر معيشت در زندگی ٣٣

 
١٧ 



  

 پديدآور عنوان رديف
 بيدل دهلوی، عبدالقادر بن عبدالخالق گزيده غزليات بيدل دهلوی ١١۴
 ميرزايی، محمد سعيد گوزن سبز ١١۵
 عارفی، منيژه کو؟ هگوسفند ١١۶
 سرافراز، رضا ماجراهای بهلول ١١٧
 باليتن، انيد ماجراهای ديگری از دوستان جزيره گنج ١١٨
 هدن، مارک ماجرای عجيب سگی درشب ١١٩
 پوينتر، مارگارت وریماری ک ١٢٠
 ويلکی کالينز، ويليام الماس خدای ماه ١٢١
 کشاورز، ناصر ماهی به من آب داد ١٢٢
 دانووان، گيل ماهی دنباله رو ١٢٣
  مجموعه داستانهای  کوتاه برای کودکان ١٢۴
  همه نوجوانان مجموعه علوم برای ١٢۵
 فتاحی، حسين )ص(محمد  ١٢۶
 ، ناتانآسنگ مسابقه فضائی ١٢٧
 ا آنياير، پاتريشمک ن مغز، اعصاب و حواس ١٢٨
 ايسن، سارا مغناطيس ١٢٩
 وادل، مارتين من مامانمو می خوام ١٣٠
 مزينانی، محمدکاظم منم که دالی کردم ١٣١
 عقابی، علی اصغر مومن آينه مومن ١٣٢
 زبری، محمدحسن آفتاب صبح اميد) عج(مهدی موعود  ١٣٣
 ربيعی، مسلم ميهمان صحرا ١٣۴
  نفت ١٣۵
 مرسر، ايان نفت و روغن ها ١٣۶
 شيرازی، رضا نماز عشق ١٣٧
 دادشکر، حسن نمايشنامه عروسکی نه زشت و زيبا ١٣٨
 ايسن، سارا نيرو و حرکت ١٣٩
  نيل ١۴٠
 کانن، جانل و اين يک راز است ١۴١
 قاسم نيا، شکوه الو، الو عمو سالم ١۴٢
 اسينگهامجوهن، کر واليبال ١۴٣
 ديک پارکر، وسايل مدرسه را می شناسی؟ ١۴۴
 موران، کولت وينی پو خرس کوچولو و ببری ١۴۵
 گريم، ياکوب لودويگ کارل هديه آدم کوچولوها و قصه های ديگر ١۴۶
 رلیکلييری، بو هنری و بيزوس ١۴٧
 برانلی، فرانکلين هوا همه جا در اطراف شماست ١۴٨
 ب باقری،  ياد دوست ١۴٩
 کيانپور، مهرنوش يک خاطره پر از بابا ١۵٠

١۶ 

  ٣٠/٩/٨٧ – ١/٩/٨٧                                                                    امانت    تازه های کتاب بخش 

 پديدآور عنوان رديف
 سلطانی، بيوک آثار برگزيده از نويسندگان بزرگ روس ١
 بختيار، افشين )١(ران آذربايجان شرقی نگين تو ٢
 رحيميان بوگر، اسحق آرنولد الزاروس و روان درمانی چند وجهی ٣
 انبارلويی، محمدکاظم آسيب شناسی ماليه عمومی ۴
 گريفيتس، ديويد جفری آشنايی با ذرات بنيادی ۵
 وانگ، واالس برای نابغه ها ٢٠٠٧آفيس  ۶
 راميمندی پاريزی، زه آقا ببخشيد ما مردخورديم ٧
 فلينت، تام )فرم ديناميکی بدن انسان(آناتومی برای هنرمند  ٨
 فيندلی، پل آنها جرات کردند افشاگری کنند ٩

 خرمشاهی، بهاء الدين آه و آيينه ١٠
 موسويان، عباس ) صکوک(ابزارهای مالی اسالمی  ١١
 اسالمی ندوشن، محمدعلی ارمغان ايرانی ١٢
 ساجدی، طهمورث از ادبيات تطبيقی تا نقد ادبی ١٣
 مظفری ساوجی، مهدی از بامداد ١۴
 حيدری ترکمانی، مريم …از بی تو بودن مگو ١۵
 فيضی، کريم از جبران تا سهراب ١۶
 نصيری فر، حبيب اهللا استاد عبداهللا جهان پناه و آثار او ١٧
 هولود، رناتا اصفهان در مطالعات ايرانی ١٨
 اسالمی، رضا صول فقه حکومتیا ١٩
 دوستی، مسعود اصول نانو تکنولوژی و سيستم های ميکروالکترومکانيکی ٢٠
 لئونارسميوند دو -شارل –سيسموندی، ژان  اکونومی پلتيک ٢١

 هاشمی، غالمرضا امنيت در قفقاز جنوبی ٢٢
 کاوه، سعيد انتخاب شغل مناسب ٢٣
 هريسون، پل اندرون جهان سوم ٢۴
 صفارزاده، طاهره انديشه در هدايت شعر ٢۵
 صادقی، مرضيه انسان، حقيقت جاودان ٢۶
ايج���اد و گس���ترش کتابخان���ه ه���ای آموزش���گاهی و نق����ش       ٢٧

 کتابخانه مدرسه در ايجاد عادت مطالعه در دانش آموزان
 احمدی فصيح، صديقه

 شکيبا، حجت اهللا ايران دخت ٢٨
 نت، رویتنا در کتابخانه ها. ال. ام. ايکس ٢٩
 محمدی، قدسيه بازگردانی کليله و دمنه ٣٠
 پيترز، تد بازی در نقش خدا ٣١
 محبی، حسين بازيگر شناسی سينمای ايران ٣٢
 مجتهدزاده، پيروز بازيگران کوچک در بازی بزرگ ٣٣
 جيحانی، حميدرضا باغ فين ٣۴
 مسعود ازهر، محمد برای کسانی که کودک پرتحرک دارند  ٣۵

٧ 



 پديدآور عنوان فردي
 سازمان امور مالياتی کشور برنامه ريزی استراتژيک سازمان امور مالياتی کشور ٣۶
 صديقی، احمدرضا برنامه نويسی وب در جاوا ٣٧
 کريمی، نصرت اهللا برون و درون ٣٨
 جوانی، اصغر بنيان های مکتب نقاشی اصفهان ٣٩
 مدرس صادقی، جعفر بيژن و منيژه ۴٠
 انصاريان، مهناز ن محله مونمارترپانسيو ۴١
 قبادی عنصرودی، کاظم پاورليفتينگ ۴٢
 مقام، افسانه پروانه ای در قاب ۴٣
پژوهشی تطبيقی در هستی شناسی و شناخت شناسی مالص�درا و وايته�د    ۴۴

 فيلسوفان مشهور فلسفه پويشی شرق و غرب
 دهباشی، مهدی

 هريس، رابرت پمپئی ۴۵
 متين، پيمان پوشاک ايرانيان ۴۶
 بوليت، ريچارد پيوند اسالم و مسيحيت ۴٧
  پيوند حلقه ها ۴٨
 اموتو، ماسارو تاثير دعا بر روی آب ۴٩
از س���قوط ص���فويه ت���ا   (ت���اريخ ادبي���ات اي���ران در دوره بازگش���ت ادب���ی     ۵٠

 )استقرار مشروطيه
 خاتمی، احمد

 فارمن، جان تاريخ خونين بريتانيا ۵١
 ارمن، کريسه تاريخ مردمی جهان ۵٢
 نوذری، عزت اهللا )١٩۴۵-٢٠٠٠(تاريخ معاصر جهان  ۵٣
 روستا، احمد تاکتيک ها و تکنيک های تبليغات ۵۴
 گودرزی، غالمرضا تجدد ناتمام روشنفکران ايران ۵۵
 بعيدی نژاد، حميد تحول در ساختار نظام ملل متحد ۵۶
  توسل و تبرک ۵٧
 ريلی، سوزانپت توماس سيبوک و نشانه های حيات ۵٨
 جاللی نائينی، محمدرضا ثنويان در عهد باستان ۵٩
 غالمرضا کاشی، محمدجواد جادوی گفتار ۶٠
 شارع پور، محمود جامعه شناسی علم و انجمن های علمی در ايران ۶١
 مالصالحی، حکمت اهللا جستاری در فرهنگ، پديده موزه و باستان شناسی ۶٢
 فاالچی، اوريانا )زنان در جهان گزارشی از وضعيت(جنس ضعيف  ۶٣
 نادری، محمود ١٣۵٧چريک های فدايی خلق از نخستين کنش ها تا بهمن  ۶۴
 سلطانی نژاد، احمد چشم اندازهای منطقه ای و بين المللی عراق پس از صدام ۶۵
 آستورياس، ميگل آنخل چشمان بازمانده در گور ۶۶
 هاشمی، مريم چشمان تب دار ۶٧
 شفيع پور فومنی، محمداسماعيل ويسیچکيده ن ۶٨
 لوسير، مايکل !چگونه جذب کنيم ۶٩
 .م.موسوی، ت چهل سند فارسی از جمهوری آذربايجان ٧٠
 قاليباف، محمدباقر حکومت محلی ٧١
 برمر، پل خاطرات اولين حاکم آمريکايی عراق پس از صدام ٧٢

٨ 

 
 پديدآور عنوان رديف

 ا، شکوهقاسم ني رديف کن دل و دل  ٧۶
 پارکر، استيو دنيای شگفت انگيز انرژی هسته ای ٧٧
 هالتون، فرانسيس راز حيات ٧٨
 اسپيلز بری، لوييز رشد گياهان ٧٩
 ليونی، لئو رويای موش کوچولو ٨٠
 تفقدی، فاطمه زيباترين فصل ٨١
 برانلی، فرانکلين ستارگان دنباله دار ٨٢
 يکمور، پاتر ستاره شناس آماتور نوين ٨٣
 سيدجواد جواهری، مهناز سرگذشت بيژن و منيژه ٨۴
 ساکار، لوئيس !سگ ها لطيفه نمی گويند ٨۵
 سيد جواد جواهری، مهناز سياوش در آتش ٨۶
 ماسترو، بت سی سيب ها چگونه رشد می کنند ٨٧
 باليتن، انيد ششمی ها درسنت کلر ٨٨
 ليا کارولينهفونکله، کورن شکار شبح آتشين ٨٩
 بيواره، علی اکبر کوفه های بادامش ٩٠
 همبلين، ويليام کنت شناسايی مقدماتی سنگها ٩١
 کاظمی، اقدس شهر ما خانه ما ٩٢
 تجار، راضيه شهيد شيرودی ٩٣
 زرکنده، بتول شيخ مرتضی انصاری ٩۴
 بهاری، نيلوفر شيره می گيره از گال برای کی؟ برای ما ٩۵
 ايسن، سارا صوت ٩۶
 گانری، آنيتا ی حيواناتطبقه بند ٩٧
 هپکا، کتی طالی ساده لوح ها ٩٨
 روحانی شهرکی، فروغ طهماسب ميرزا ٩٩

 عابدی، داريوش عارف قزوينی ١٠٠
 شيرازی، رضا عاشقان بپا خيزيد ١٠١
 اردو، دانن عصر استعمارگری ١٠٢
 هنرمندنيا، اسماعيل فردوسی ١٠٣
 رحماندوست، مصطفی فصل بهار بنويس ١٠۴
 جفريس، ديويد )اينترنت(فضای کامپيوتری  ١٠۵
 کيچين، کريستوفر فن آوری تلسکوپها ١٠۶
 فولی، کيت قايم موشک با حشرات ١٠٧
 فولی، کيت قايم موشک بازی با پرندگان  ١٠٨
 فولی، کيت قايم موشک بازی با حيوانات قطبی ١٠٩
 سعدی، مصلح بن عبداهللا قصايد شيخ شيراز سعدی ١١٠
 کرک وود، جان وش در فضاکا ١١١
 بهاری، نيلوفر کاله مخصوص داره به دنبال خالفکاره ١١٢
 آذر، الهام کی از چی می ترسه؟ ١١٣

١۵ 



 
 
 
 
 

 پديدآور عنوان رديف
 اسپيلز بری، لوييز توليد مثل گياهان ٣٨
 پتی، کيت جابه جايی و حرکت در حيوانات ٣٩
 خرم، همايون جام جهانی فوتبال ۴٠
 سپاهی يونسی، عباسعلی جبهه در يک آلبوم ۴١
 يمينی شريف، عباس جدال در پرتگاه توچال ۴٢
 شريف، عفت جرقه محبت ۴٣
 ورن، ژول جزيره اسرارآميز ۴۴
 ورن، ژول جزيره اسرارآميز ۴۵
  جزيره ها ۴۶
 رن، ژولو جزيره يخبندان ۴٧
 دانووان، گيل جشن تولد ۴٨
 مدصادقوعد، مح طالب جعفربن ابی ۴٩
 بهرامی، آذردخت جمال زاده ۵٠
 ميرکيانی، محمد کهاجنگ  بادباد ۵١
 دعوتی، ميرابوالفتح جنگ بدر ۵٢
 ناصری، مسلم جنگجوی جوان ۵٣
 وطن پرست، مهدی جنگل جادو ۵۴
 طاهر کرد، سيما چای صحرايی ۵۵
 کاويزی، علی چرا بچه کوچک ميره به مهدکودک ۵۶
 اليولی، نيلوپ چند روز با پدربزرگ ۵٧
 يمن، کاترينوا چوب ۵٨
 عقابی، علی اصغر حامد نورسيده ای به وادی تکليف ۵٩
 مزينانی، محمدکاظم حرف های چرخ خياطی ۶٠
 نايدو، بورلی حلقه های آتشين ۶١
 هالتون، فرانسس حواس پنجگانه ۶٢
 مشرف آزاد تهرانی، محمود حيوانات ۶٣
 ئيزااسالدن، لو حيوانهای دريايی ۶۴
 مزينانی، محمدکاظم خاله خرسکها ۶۵
 گانری، آنيتا خانه های حيوانات ۶۶
 ماهوتی، مهدی داداش بی دندان ۶٧
 آليکی دارم بزرگ می شوم ۶٨
 طهماسب، ايرج خرس کوچک های داستان ۶٩
  داستانهای خوب ايرانی ٧٠
 يزااسالدن، لوئ دايناسورها ٧١
 احمدی، احمدرضا در باغ بزرگ باران می باريد ٧٢
 سسيهالتون، فران دستگاه گوارش ٧٣
 هالتون، فرانسيس دستگاه مغز و اعصاب ٧۴
 مهاجرانی، محمد دسته گل محمدی ٧۵

١۴ 
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 سليمانی، بلقيس خاله بازی ٧٣
 ملک پور، زهرا خورشيد سواران ٧۴
 کارنی، ريچارد در باب داستان ٧۵
 شيمل، آنه ماری مغول در قلمروی خانان ٧۶
 طباطبايی، محمدحسين در محضر عالمه طباطبايی ٧٧
 سليمانی اردستانی، عبدالرحيم درآمدی بر االهيات تطبيقی اسالم و مسيحيت ٧٨
درآمدی بر حقوق کيفری بين المللی در پرتو اساسنامه ديوان  ٧٩

 کيفری بين المللی
 ديهيم، عليرضا

 تولن، مايکل ناختی بر روايتزبان ش –درآمدی نقادانه  ٨٠
 شيلدز، بروک )می باريد باران(درمان افسردگی پس از زايمان  ٨١
 سلين، لويی دسته ی دلقک ها ٨٢
  دفتر خاطرات آليس ٨٣
 مهدوی، نجمی دفترچه يادداشت ٨۴
 سرآبادانی، غالمرضا دولت و تورم ٨۵
 فيکس، جيمز دوهای همگانی برای همه سنين ٨۶
 اسماعيلی، حميدرضا سياست در انديشه سياسی معاصر دين و ٨٧
 سودو، فيليپ  تشی ذن و موسيقی ٨٨
 جهانبگلو، رامين )تأمالتی درباره زندگی در جهانی ناپايدار(ذهن زمستانی  ٨٩
 مورفی، ژوزف ذهن زيبا ٩٠
راز ط�والنی زيس�تن از تول�د ت�ا پي�ری در س�المت ي�ا بيم�اری          ٩١

 "خانوادهکتابی برای هر خانه و "
 رفيعی، مصطفی

 ميرلوحی، علی راغب اصفهانی ٩٢
 گيدنز، آنتونی راه سوم ٩٣
 تمپلر، ريچارد راه و رسم زندگی بهتر ٩۴
 حسينی، حميدرضا راهنمای سفر به استان خراسان رضوی ٩۵
 ردفيلد، جيمز راهنمای علمی پيشگويی آسمانی ٩۶
 مودکريمی، مح رديف آوازی موسيقی سنتی ايران ٩٧
 احمدی، بابک رساله ی تاريخ ٩٨
 چنارانی، محمدعلی رفتار پيامبر صلی اهللا عليه و آله با کودکان و نوجوانان ٩٩

 مارگولين، فيليپ رفته، اما نه از ياد ١٠٠
کتابخانه بزرگ حضرت آيت  رنج و گنج ١٠١

 اهللا عظمی مرعشی نجفی
 احمدی، حميد )هلویدوره پ(روابط ايران و عربستان در سده بيستم  ١٠٢
 نابلسی، محمداحمد روان شناسی سياسی اسرائيل ١٠٣
 هروی، جواد روش تحقيق و پژوهش علمی در تاريخ ١٠۴
 ليبرمن، ديويد روش های جذب و متقاعد کردن ديگران ١٠۵
 ميرسپاسی، علی روايت های ياس و اميد: روشنفکران ايران  ١٠۶
 ی، علیعموشاه زايمان طبيعی بدون درد ١٠٧
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 گراتی، کريستين زنان و سريال خانوادگی ١٠٨
  زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر علی اکبر شعاری نژاد ١٠٩
  زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد معين ١١٠
  زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر مهری باقری ١١١
  گی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم آيت اهللا شيخ آقا بزرگ تهرانیزند ١١٢
 سيدی ساروی، حسين زيباترين داستان ١١٣
 فرنيس، مورين )پويانمايی(زيبايی شناسی انيميشن  ١١۴
 ديدرو، دنی ژاک قضا و قدری و اربابش ١١۵
 کوئيلو، پائولو ساحره ی پورتوبلو ١١۶
 همتی، ندا سايه عشق ١١٧
 آخوندزاده، اعظم سايه های عشق ١١٨
 امامی پور، سوزان سبکهای يادگيری و شناختی ١١٩
 خداداد، مريم ستاره ام بمان، پاييزان ١٢٠
 مگی، برايان سرگذشت فلسفه ١٢١
 اقتداری، احمد سرگذشت کشتيرانی ايرانيان از ديرباز تا قرن شانزدهم ميالدی ١٢٢
 ترور، ويليام سرگشته در دنيای تورگنيف ١٢٣
 گراس، گای مريل سفره آرايی در هتل ها و رستوران ها ١٢۴
 علوی حسنی )عربی(سليم بن قيس الکوفی الهاللی العامری صاحب االمام اميرالمومنين عليه السالم  ١٢۵
 جعفری، مسعود سير رمانتيسم در ايران از مشروطه تا نيما ١٢۶
 دعلیحسين زاده، محم سيری در مکتب يهود ١٢٧
 وودز، پال سينمای کوئنتين تارنتينو ١٢٨
 دادرس، سيروس شهر قديمو يارنديمو ١٢٩
 آخوندزاده، اعظم صورت پنهان ١٣٠
 شيمل، آنه ماری عيسی و مريم در عرفان اسالمی ١٣١
 سيدنظری، بهمن فارسی عمومی ١٣٢
  فايبرگالس ١٣٣
 شرافت، فرج فرآورده های زنبور عسل ١٣۴
 شيخ نوری، محمدامير و فرود اصالحات در عصر اميرکبيرفراز  ١٣۵
 کراملين، رزماری فراسوی ايمان ١٣۶
 صوراسرافيل، شيرين ١فرشهای کردی ١٣٧
 ايزدی، مصطفی فرهنگ  معابر تهران ١٣٨
 کارتر، جيمی فلسطين؛ صلح نه، تبعيض ١٣٩
ط�رح ج�امع رف�ع    )... ف�ری در امور کي(قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب  ١۴٠

 ... اطاله دادرسی
 

ق�انون مس�ئوليت م�دنی، نح�وه محاس�به      ... قانون اساسی و مدنی جمهوری اسالمی اي�ران   ١۴١
 ارزش مهريه وجه رايج کشور

 

  ...به همراه قانون تجميع عوارض ... ٣/١٢/١٣۶۶قانون ماليات های مستقيم مصوب  ١۴٢
 ، محسنعباس نژاد قرآن و علوم طبيعی ١۴٣

 
١٠ 

 
 کودکانتازه های بخش 

 پديدآور عنوان رديف
 کراچو، دانيل آرزوهای عجيب گوسفند سياه کوچولو ١
 توپچی، فاطمه آن باال اين پايين ٢
 صديقی، آذر آينه مادربزرگ ٣
 قاسم نيا، شکوه اردک و لک لک ۴
 کلهر، فريبا از آسمان حرف بزن ۵
 يوسفی، محمدرضا اسب ها ۶
 قديانی، عباس اب رساصح ٧
  اصول دين در نهج البالغه ٨
 ناردو، دان اعالميه استقالل آمريکا ٩

 يوسفی، محمدرضا االغی ها ١٠
 مهتدی، فضل اهللا افسانه های کهن ايرانی ١١
 سشبانی، هرو افسانه های ملل ١٢
 جانسون، جينی اقيانوسها ١٣
 ضايوسفی، محمدر اگر نهالهای کوچک، بزرگ شوند ١۴
 مشهوری، عباس انوشيروان ظالم ١۵
 مزينانی، محمدکاظم او کيست؟ ١۶
 هومر، وينسال اوديسه ١٧
 شريف، عفت ای کاش ١٨
 قاسم نيا، شکوه بارون می آد، شرشر ١٩
 گاب، جيمز بازی با شکلها ٢٠
 جهانشاهی، ايرج بازی با عدد ٢١
 ناصری، علی بچه ای که نبود ٢٢
 تج، بريآردلی بدن انسان ٢٣
 بن مقصود علی مجلسی، محمدتقی های لقمان حکيم برگزيده ای از پند ٢۴
 هولت، مايکل بهترين داستانهای علمی برای نوجوانان ٢۵
 باوفای حقيقی، تکتم پدری به مهربانی خدا ٢۶
 شعبانی، اسداهللا پرچم سبز درخت ٢٧
  پستانداران ٢٨
 وايمن، کاترين پالستيک ٢٩
 رحماندوست، مصطفی بازی ها... نگشت بودند که پنج تا ا ٣٠
 بالتين، انيد پنجمی ها در سنت کلر ٣١
  پو و روز شوخی ٣٢
 ابراهيمی، نادر پهلوان پهلوانان ٣٣
 اگانری، آنيت پيام رسانی در حيوانات ٣۴
 فورد، تامس پيدايش و تکامل انسان ٣۵
 کولودی، کارلو پينوکيو ٣۶
 گروه ای، مژگان کردن خانه  تام و جری در تميز ٣٧

١٣ 



 
 

 پديدآور عنوان رديف
 عباس زاده، مريم من، سکوت و انتظار ١٨١
منشور سازمان ملل متحد به همراه اساسنامه ديوان بين المللی  ١٨٢

 ...وين ١٩۶٩عهدنامه  –دادگستری 
 

 روحانی نژاد، حسين مواجيد عرفانی ١٨٣
 وولف، ويرجينيا موجها ١٨۴
 گرازيوسی، دين فقيت بی چون و چرامو ١٨۵
 اوستر، پل مون پاالس ١٨۶
 رضا زاده شفق، صادق نادرشاه ١٨٧
 فاطمی، فرهنگ نام آوران پاپ ايران ١٨٨
 نوری، حسين بن محمد تقی نجم الثاقب ١٨٩
 کاظمی پور، عبدالمحمد نسل ايکس ١٩٠
 دانسی، مارسل نشانه شناسی رسانه ها ١٩١
 کريب، ايان درن در جامعه شناسینظريه های م ١٩٢
 آشتيانی، جالل الدين نقدی بر تهافت الفالسفه غزالی ١٩٣
 غفاری نور، فوزی نقش ميراث فرهنگی بر روی تمبرهای ايران ١٩۴
از انتخاب موضوع تا : نگارش مقاله، گزارش و ساير انتشارات علمی  ١٩۵

 چاپ سپاری
 حياتی، زهير

 ايزدی، سيروس ز دوران باستان تا انقالب مشروطهنگاشته هايی تاريخی ا ١٩۶
 شکيبا، اسحاق نگاهی به تاريخ ماهشهر ١٩٧
 مهدويان، حسن نگاهی قرآنی به آزمون االهی ١٩٨
 داير، وين نيروی اراده ١٩٩
 ميرزايی، شهرداد واژه نامه توصيفی دوزندگی ٢٠٠
 شکری، فدوی واقعگرايی در ادبيات داستانی معاصر ٢٠١
 حسن پور، غالمحسين ورزش های بومی، سنتی، محلی ٢٠٢
 کريستنسن، آرتور امانوئل وضع ملت و دولت و دربار در دوره شاهنشاهی ساسانيان ٢٠٣
 شهرياری، عليرضا وضعيت جنگلهای جهان ٢٠۴
 کاوئن، تايلر ويرانگری خالق ٢٠۵
 روم ديويدسلينجر، ج هفته ای يه بار آدمو نمی کشه و داستان های ديگر ٢٠۶
 ميالر، مارگارت همچون فرشتگان ٢٠٧
 ضيايی، ايرج هميشه کنارت يک صندلی خالی هست ٢٠٨
 آجودانی، ماشاء اهللا "دفتری در شعر و ادب مشروطه"يا مرگ يا تجدد  ٢٠٩
  ياتاقانها، بلبرينگها و درزگيرها ٢١٠
 وولف، ويرجينيا يادداشت های روزانه ويرجينيا وولف ٢١١
٢١٢ Access 2007 bible  
٢١٣ Atlas of world events Allen, Jonn 
٢١۴ Encyclopaedia[Encyclopediay] of science and technology 

chemistry 
Sylvin, Morris 

٢١۵ Encyclopedia of African American history  Finkelman, Paul 
 ١٢ 
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 منشی زاده، گشواد اصالحاتقرارداد کار با آخرين  ١۴۴
 طاهری، فاطمه قلب شيشه ای ١۴۵
 عبدی، عباس قلعه ی پرتقالی ١۴۶
 اسنود، هارولد کارگردانی کمدی موقعيت ١۴٧
 الياتی، ميترا مجموعه داستان: کافه ی پری دريايی  ١۴٨
 آموزگار يگانه، ژاله کتاب پنجم دينکرد ١۴٩
  کتاب شناسی فهارس ١۵٠
 لينسلی، ترو نيک کاربردی برای برقکارهاالکترو ١۵١
 قادری، زاهد کردستان ١۵٢
 رودچنگو، الکساندر ميخائيلوويچ الکساندر رود چنگو ١۵٣
 ضامن ضرابی، علی اکبر کفر عشق ١۵۴
 صفايی خرم، مهدی کليات رده بندی حشرات ١۵۵
 باميان، سهيال کوچه های شيدايی ١۵۶
 قهرمان، احمد نکيش، فلور و پوشش گياهی آ ١۵٧
 شريدر، پل گاو خشمگين ١۵٨
 )خوش طينت(نبوی، فاطمه  گفتارهايی درباب کتابخانه ديجيتالی ١۵٩
 صفا، ذبيح اهللا گنج و گنجينه ١۶٠
 فتی، هوشنگ لسان غيب و لسان الغيب ١۶١
 گلستان، ليلی ليلی گلستان ١۶٢
 لينکليتر، اندرو مارکسيسم ١۶٣
 محمدعلیگالب زاده،  ماهان ١۶۴
 الندين، استيون !ماهی ١۶۵
 اندرسن، ايان ام داروشناسی -مبانی بالينی روان  ١۶۶
 مايکل، الکس ]ايکس. ام. فلش [ Flash MXمتحرک سازی با  ١۶٧
  مجموعه آراء وحدت رويه ديوانعالی کشور ١۶٨
  مجموعه آراء وحدت رويه ديوانعالی کشور ١۶٩
با آخرين  ٢/۶/١٣٨٢ک مصوب محشای قانون جديد صدور چ ١٧٠

 )چک از قانون تجارت -سفته -اصالحات و الحاقات و قانون برات
 

  …محشای مجموعه قوانين و مقررات اجرای احکام ١٧١
 شيلينگ، مليسا مديريت استراتژيک نوآوری تکنولوژيک ١٧٢
  ) Winlib 2000(نرم افزار جامع کتابخانه (مديريت بنيادی و منسجم  ١٧٣
 ابن ادريس، عبداله مدينه در آستانه بعثت ١٧۴
 ونه گات، کورت مرد بی وطن ١٧۵
 امامی، غالمرضا مروری بر تاريخ ايران ١٧۶
 استرلين، هنری معماری مايا ١٧٧
 شولتس، کريستيان –نوربرگ  معنا در معماری غرب ١٧٨
 داودی، علی مراد مقاالت داودی ١٧٩
 نگچ -شينگ، گوانگ  من و مادرم ١٨٠

١١ 



 
 


