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 و تبريکتولد  •
 

 من�ا مين�اچی  ، مهس�ا مه�ديزاده  ه�ا    همکاران عزي�ز خ�انم  

 آق���ای ابوالفض���ل گيالن���ی  و   فرزان���ه حس���ينی ، مق���دم

و  گفت����ه؛ س����عادتک ـبري��� ـتم����اه  دیتول���دتان را  در  

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

 .خواستاريم

 

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

 سپاسگزاری •

ماه، به  دیاز افراد زير به دليل اهدای کتاب در  -

 : ارشاد سپاسگزاريم   عمومی حسينيه  کتابخانه

 

 عنوان             اهداء کنندگان بخش بزرگساالن     

 ٥٦                      نهاد کتابخانه های عمومی

 ٦                         انتشارات روشن ضمير

 

 
 اين ماهکه به طور متفرقه در  یساير دوستاناز 

کمال نيز  ؛دندنمواهداء   هايشان را به کتابخانه کتاب

 .  تشکر را داريم

 
که کتابخانه عمومی حس�ينيه ارش�اد در    اهداء کتاب

 عن���وان کت���اب ب���ه دبيرس���تان ١٢٢اي���ن م���اه تع���داد 

عنوان کتاب  ١٢٦و تعداد شهيد مطهری   دخترانه

اه��داء ) س(خيري��ه فاطم��ه زه��را    سس��هني��ز ب��ه مؤ

 .  نموده است

 
 

 و " زپ���ای همهم���ه "، "س���کوها خ���الی اس���ت  " ،"اش���ياء

گزيده ش�عر ده�ه شص�ت و    ( "سبک نمی شود اين وقت"

ش��رکت در جلس��ه نق��د . انتش��ار يافت��ه اس��ت) هفت��اد اي��ران

می حس���ينيه ارش���اد ب���رای عم���وم   ادب���ی کتابخان���ه عم���و 

 .مندان آزاد است عالقه
 
 
 

 سات کميته مشترک کتابداری کودکان وبرگزاری جل  •

 نوجوانان

جلس��ات کميت��ه مش��ترک کتاب��داری کودک��ان و نوجوان��ان  

دی م���اه ب���ا حض���ور نماين���دگانی از     ٢۵و  ۴روزه���ای 

کتابخانه عمومی حسينيه ارش�اد، ش�ورای کت�اب ک�ودک،     

کتابخان����ه مل����ی، ک����انون پ����رورش فک����ری کودک����ان و    

ومی حس��ينيه نوجوان��ان و خان��ه کتاب��دار در کتابخان��ه عم�� 

در اي��ن جلس��ات نماين��دگان حاض��ر   . ارش��اد برگ��زار ش��د 

درباره موضوعاتی چون چگونگی روند ادامه جلس�ات،  

تعي��ين مبل��غ ح��ق عض��ويت س��االنه، تهي��ه مه��ر کميت��ه،        

دس���تنامه مکت���وب فهرستنويس���ی و رده بن���دی، قس���مت      

بح���ث و گفتگ���و  ... توص���يفی س���ی دی و  فهرستنويس���ی 

 .کردند
 
 

  رشناسان کتابداری شهرداریگروه دوم کابازديد  •

 اصفهان از کتابخانه کتابخانه های

در پ����ی بازدي�����دی ک����ه کارشناس�����ان کتاب����داری ام�����ور    

ه��ا  و س��الن ه��ای مطالع��ه ش��هرداری اص��فهان     کتابخان��ه

ب��ا توج��ه ب��ه گ��روه آذرم��اه از کتابخان��ه داش��تند،  ٣٠وز ر

 ،دی م�اه  ٧روز نف�ر   ١۵تع�داد  دومی از همين مرکز به 

 ت موجود در اين بازديد که مورد توجه نکاهاي از بخش

١ 

 

 سيزدهمين طرح مبادله کتاب •

 ١آذر ال��ی  ٢٣ت��اريخ  دراب س��يزدهمين ط��رح مبادل��ه کت��

، در کتابخان����ه عم����ومی ١۴ال����ی  ٩س����اعت  از دی م����اه

 ٢۵۶در اي��ن ط��رح تع��داد   . حس��ينيه ارش��اد برگ��زار ش��د  

عنوان کتاب جهت مبادله به نم�ايش گذاش�ته ش�ده ب�ود ک�ه      

عن��وان  ٣٠عن��وان تحوي��ل و در مقاب��ل  ٢٧ع��داد از اي��ن ت

 ،طب��ق روال قب��ل ادل��ه کت��اب،  در ط��رح مب. درياف��ت ش��د 

توانند کتاب های بدون استفاده خ�ود را ب�ا کت�اب     افراد می

مبادل�ه   خانه بدين منظور فراهم نموده است؛هايی که کتاب

اين کتاب ها در زمينه موضوعات مختلف اعم از . نمايند

ط��رح . هس��تند... يخی، اجتم��اعی و سياس��ی، ادب��ی، ت��ار  

. ش�ود  خر هر فصل در کتابخانه برگزار میمبادله کتاب آ

 .شرکت در اين طرح برای عموم افراد آزاد است

 

 صندلی خالی در حسينيه ارشاد •

اث��ر " هميش��ه ي��ک ص��ندلی خ��الی هس��ت"مجموع��ه ش��عر 

ب��ا حض��ور ش��اعر و منتق��دان ادب��ی کت��اب     اي��رج ض��يايی 

دی  ۴روز چهارش��نبه  ش��وري��زدان سلحو  رض��ا چ��ايچی

در کتابخان��ه عم��ومی  ، ١٨ال��ی  ١۶:٣٠از س��اعت  ،م��اه

از  ١٣٢٨ سال ضيايی متولد. حسينيه ارشاد نقد ادبی شد

ش��عر او ب��رای نخس��تين ب��ار در  . شهرس��تان رش��ت اس��ت 

را بيش�تر   وی. منتشر ش�د  ١٣۴۶مجله فردوسی در سال 

هميش��ه ي��ک   "مجموع��ه ش��عر   . ش��اعر اش��ياء م��ی دانن��د   

در  "آهنگ ديگر"توسط انتشارات " لی هستصندلی خا

به چاپ رسيده که تأملی  ١١٠٠با شمارگان  ١٣٨۶سال 

از . ه ب�ا فلس�فه و طن�ز اس�ت    در اشيای دنيای مدرن هم�را 

 هانی ـحرکت ناگ"گری مانند ـار ديـنون آثـاکضيـايـی تـ



 

جهت امکان گسترش منابع، کتابخانه عمومی حسينيه 

 .نمايد اهداءب کتاارشاد به آن کتابخانه 

 

 بازديد دانشجويان اصفهان از کتابخانه •

نف����ر از دانش����جويان دانش����کده م����ديريت و  ٢٧تع����داد 

دی م���اه،  ١١اط���الع رس���انی پزش���کی اص���فهان روز 

هم���راه  آق���ای پ���اپی م���ديرگروه کتاب���داری و اط���الع      

رس���انی پزش���کی اص���فهان،  از بخ���ش ه���ای مختل���ف   

ينترنت، و ا CDکتابخانه مانند نشريات، خدمات فنی، 

در اي��ن بازدي���د فاطم���ه  . بازدي���د کردن���د... نابيناي��ان و  

بخ�����ش خ�����دمات فن�����ی و پريس�����ا  هوي�����دايی مس�����ئول 

خانی مسئول بخش روابط عمومی، راهنم�ای   قاسم امير

در پاي�ان بازدي�د، دانش�جويان ب�ا     . بازديد کنندگان بودند

عب�����اس ميرزاي�����ی و فاطم�����ه مهرن�����از خراس�����انچی، 

يره انجم���ن علم���ی از اعض���ای هيئ���ت م���د دف���ر نوش���ين

ض���من و اط���الع رس���انی پزش���کی کش���ور، کتاب���داری 

رش�ته  پيرامون مس�ائل و مش�کالت   هايی طرح پرسش 

و توقعاتشان از انجمن مذکور به بحث  دانشگاهی خود

 . و تبادل نظر پرداختند

 

 

 کارورز در کتابخانه •

 م��ريم ي��زدی پ��ور قزوين��ی  ي��ک نف��ر ک��ارورز ب��ه ن��ام    

دی از ت�اريخ  ک�اربر  دانشجوی دانشگاه ج�امع علم�ی و  

در  دی م��اه، دوره ک��ارآموزی خ��ود را  ٢٣آذر ال��ی  ٢

ه��ای نش��ريات، کودک��ان و نوجوان��ان و خ��دمات    بخ��ش

 .فنی کتابخانه گذراند

 

مختل���ف کتابخان���ه بازدي���د  .اي���ن عزي���زان ق���رار گرف���ت

مسئولين ه�ر بخ�ش در خص�وص    در اين بازديد  .کردند

ارائ�ه   عملکرد بخش شان توضيحاتی به بازديد کنندگان

 .دادند

 

جلسه هماهنگی برگزاری سومين همايش نشريات  •

 ادواری کودکان خردسال

ب��ا حض���ور نماين���دگان   ،دی م���اه ٧روز در جلس��ه ای  

پژوهش��ی  ابخان��ه عم��ومی حس��ينيه ارش��اد، موسس��ۀ   کت

کودک���ان دني���ا و ش���ورای کت���اب ک���ودک در کتابخان���ه   

 در اي��ن جلس��ه نماين��دگان حاض��ر درب��اره .برگ��زار ش��د

ی برنامه های ارائه شده در هم�ايش، دع�وت   زمان بند

جه���ت برگ���زاری س���ومين هم���ايش ...از س���خنرانان و 

نش��ريات ادواری کودک��ان خردس��ال، هم��اهنگی ه��ای     

 .الزم را انجام دادند

 
 
 بازديد از کتابخانه عمومی حديث •

 ،مينا ربيعی پ�ور مس�ئول کت�اب ه�ای اه�دايی کتابخان�ه      

ان���ه پ���س از درخواس���ت کت���اب اه���دايی توس���ط کتابخ    

دی ماه، از اين کتابخان�ه واق�ع    ٩روز  ،عمومی حديث

ن  . بازديد به عمل آورد) قلعه مرغی( ١٧در منطقه  اي�

مت��ر مرب��ع،  ۵۵٠کتابخان��ه دارای مس��احتی ب��ه ان��دازه   

نف�ر کتاب�دار    ٣نفر عضو و  ١٢٠٠جلد کتاب،  ۵٠٠٠

به عل�ت مح�دوديت   پيرو اين بازديد قرار شد که . است

ود در کتابخانه مذکور و عدم موج در تعداد کتاب های

 با تعداد اعضاء و نيز وجود فضای کافی  ها تناسب آن

٢ 

 تازه های کتاب بخش نابينيايان 
   بخش نابينايان )کاست(کتاب های گوياتازه های  

 توليدکننده مولف عنوان رديف
 ومی حسينيه ارشادکتابخانه عم دی انجليس، باربارا اسراری در مورد مردان که هر زنی بايد بداند ١
 شورای کتاب کودک ليونی، لئو !برای همه! برای من ٢
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد واتس، آلن ويلسن راز کائنات ٣
 شورای کتاب کودک کارل، اريک سفر به دور دنيا ۴

 )CD(کتاب های گويا تازه های 
 توليدکننده مولف عنوان رديف

گرايی انس��ا:  عه��د آل بوي��ه احي��ای فرهنگ��ی در   ١
 در عصر اطالعات رنسانس اسالمی

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی کرمر، جوئل

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد دی انجليس، باربارا اسراری در مورد مردان که هر زنی بايد بداند ٢
بررس��ی اجم��الی از نهض��تهای اس��المی در ص��د  ٣

 ساله اخير
 نايان رودکیمجتمع بهزيستی نابي مطهری، مرتضی

پژوهش�����هايی درب�����اره دين�����و،  : پي�����دايی قص�����ه  ۴
 ريچاردسون و فيلدينگ

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد وات، ايان

چگونه شخص�يت س�الم ت�ر بي�ابيم؟، ي�ا، غلب�ه ب�ر         ۵
 عصبيت

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی داير، وين

 ودکیمجتمع بهزيستی نابينايان ر حکيمی، محمود خود روشنفکربينی ۶
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی زرين کوب، عبدالحسين در قلمرو وجدان ٧
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد واتس، آلن ويلسن راز کائنات ٨
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد کوندرا، ميالن زندگی جای ديگری است ٩

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی هی، لوئيز شفای زندگی ١٠
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی آربالستر، آنتونی هور و سقوط ليبراليسم غربظ ١١
هگل، گئورک ويلهلم  عقل در تاريخ  ١٢

 فريدريش
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی

هاجسن، مارشال   فرقه اسماعيليه ١٣
 گودوين سيمز

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی

، اول����ين رژی، تح����ريم تنب����اکو ١٨٩٠ق����رارداد  ١۴
 مقاومت منفی در ايران

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی تيموری، ابراهيم

گفتگو ب�ا مردگ�ان، ي�ا، حقيق�ت و ش�ناخت روح،       ١۵
 اسرار جهان هستی

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی شود زموند

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی برت، ادوين آرتور مبادی مابعدالطبيعی علوم نوين ١۶
موسسه نهادگذاری مطالعات علمی  امامی، مهدی مبانی جمعيت شناسی ١٧

 پژوهشی گويا  و
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد الدينسجادی، ضياء مقدمه ای بر مبانی عرفان و تصوف ١٨
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی بورديو، پير نظريه کنش ١٩
 حسينيه ارشاد کتابخانه عمومی سناپور، حسين نيمه ی غايب ٢٠

 بريل کتاب هایتازه های  

 توليدکننده مولف عنوان رديف
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد اخوان ثالث، مهدی مجموعه ی شعر: آخر شاهنامه  ١
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد منزوی، حسين )١٣۴۵ -١٣٧۴(برگزيده غزل ها : با سياوش، از آتش  ٢
ان، مسلمانان و يهوديان در مسيحي: برخورد فرهنگها  ٣

 عصر اکتشاف
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد لوئيس، برنارد

١٧ 



 
 تازه های بخش سی دی  
 

 عنوان رديف
١ Power point 2007 bible 
 آشنايی با کامپيوتر و نرم افزارهای سودمند ٢
 آلوين و سنجاب ها ٣
 ]تری. اس. دريم ويور سی[ Dream weaver CS3آموزش  ۴
 آموزش درک مطلب اخبار انگليسی ٥
 آموزش روشهای تقويت حافظه ٦
 آموزش شطرنج ٧
 آموزش طراحی ٨
 ]۵مايا استوديو [ Maya Studio 5آموزش کامل  ٩

 آموزش ووشو ١٠
 پزشکی ١١
 تونی هاوک ١٢
 جاسوس ١٣
 دانستنيهای جهان طبيعت ١۴
 ٣دبستان  ١٥
 ۴دبستان  ١٦
 اجتماعیکتاب ماه علوم  ١٧
 )١: ( ٢٠٠٩کينگ  ١٨
 )٢: ( ٢٠٠٩کينگ  ١٩
 )٣: ( ٢٠٠٩کينگ  ٢٠
 )۴: ( ٢٠٠٩کينگ  ٢١
 )۵: ( ٢٠٠٩کينگ  ٢٢
 )۶: ( ٢٠٠٩کينگ  ٢٣
 )٧: ( ٢٠٠٩کينگ  ٢٤
 )٨: ( ٢٠٠٩کينگ  ٢٥
 ماجراهای سگ گله و گوسفند زبل ٢٦
 مديريت و موفقيت ٢٧
 مهندسی شيمی ٢٨
 ٢ويولن  ٢٩

 
 e-book های تازه 

                Author مولف e-book title               عنوان کتاب الکترونيکی رديف
  فن آوری اطالعات و ارتباطات ١

 
 

 
١٦ 

 
خان�ه  آموزشی اي�ن وزارت اون ـا معـات بـالقـت مـواسـدرخ

همچن��ين ق��رار ش��د انجم��ن کتاب��داری و  . را مط��رح کردن��د

رسانی  کتابداری و اطالع اطالع رسانی پزشکی با انجمن

در . ايران، بيانيه مشترکی در اين خصوص منتشر نماين�د 

پاي��ان جلس��ه، حاض��ران ب��ه ض��رورت تغيي��ر در سرفص��ل  

ه��ای مقط��ع کارشناس��ی و انطب��اق آن ب��ا تح��والت جه��انی    

 .تحت نظارت کارشناسان و متخصصان تاکيد نمودند
 

 ماهنامه شقايق ٣٢انتشار شماره  •

ز ماهنامه شقايق ويژه نابينايان، دی سی و دومين شماره ا

برخ��ی از . م��اه، در بخ��ش نابيناي��ان کتابخان��ه منتش��ر ش��د     

تأس�يس روزنام�ه مجل�س؛    : اين شماره عبارتند از  عناوين

پرن��دگان ب��ا لهج��ه آواز م��ی خوانن��د؛ هرم��ان هس��ه، م��رد      

  محوری و عرفان غربی؛ کس�ی ک�ه مث�ل ه�يچ ک�س نيس�ت      

 ...و 

 

 توليد کتاب گويا و بريل •

در بخ��ش نابيناي��ان کتابخان��ه   ،دی م��اه در عن��وان کت��اب  ٣

عن�اوين اي�ن   . ورت گوي�ا درآم�د  برای اعضای نابينا به ص� 

: نق�����د ادب�����ی و دموکراس�����ی   : ه�����ا عبارتن�����د از   کت�����اب

 حس�ين پاين�ده  از  جستارهايی در نظري�ه و نق�د ادب�ی جدي�د    

ت  ٩( نيل��وفر به��ينب��ا ص��دای  زاي��ری در ، )CD ١ وکاس��

ناهي���د ب���ا ص���دای  يال رام واس���وانیداس ل��� ت���انواراز  راه
س����ير غ����زل در ش����عر  و) CD ١ وکاس����ت  ٣( دادبخ����ش

 فريب�ا عل�وی ي�زدی   ب�ا ص�دای    س�يروس شميس�ا  از  فارسی

ت  ١٣( ب��ه ع��الوه در اي��ن م��اه ي��ک عن��وان  ) ١CD وکاس��

 اين . چاپ شدبريل  خطکتاب نيز در بخش نابينايان به 

 

 مجموعه سازی برگزاری جلسه  •

اه ب������ا حض������ور مهرن������از دی م������ ٢٣ای روز  هجلس������

ت���ا ف���دائيان مس���ئول  خراس���انچی رئ���يس کتابخان���ه، رزي 

س��ازی و فاطم��ه هوي��دايی مس��ئول     پ��ذيرش و مجموع��ه 

در اي��ن  .بخ��ش خ��دمات فن��ی در کتابخان��ه برگ��زار ش��د    

ه���ای کتابخان���ه   ليس���ت کت���اب اعض���ای حاض���ر  جلس���ه 

که بيشتر در زمينه محيط زيس�ت  را  الکترونيک حامی

ه����ای  کت����ابه جه����ت غن����ی س����ازی مجموع����    ؛اس����ت

کتابخانه، مورد بررسی قرار ) (E- Bookالکترونيکی

ا   ه رسيدند که هيچکدام از اين کتابداده و به اين نتيج ه�

 .   مناسب خريد برای کتابخانه نيستند

کتاب��داری و  گ��روه ه�ای آموزش�ی  مخالف�ت م�ديران    •

اط���الع رس���انی پزش���کی پيرام���ون ح���ذف کارشناس���ی  

 پزشکی

ئ���ت م���ديره انجم���ن  جلس���ه ای ب���ا حض���ور اعض���ای هي 

کتاب����داری و اط����الع رس����انی پزش����کی و م����ديران و     

نمايندگانی از گروه های آموزشی اي�ن ح�وزه در س�طح    

کش���ور، پيرام����ون ح���ذف مقط����ع کارشناس���ی پيوس����ته    

کتابداری در شاخه پزشکی که از طرف دفت�ر م�ديرکل   

گسترش و ارزي�ابی آم�وزش پزش�کی وزارت بهداش�ت     

 ٢۴روز  ه ب�ود؛ مان و آموزش پزش�کی اب�الغ ش�د   و در

در حسينيه ارشاد برگ�زار   ١۵الی  ٩دی ماه از ساعت 

در اي���ن جلس����ه حاض���رين مخالف���ت خ����ود را در    . ش���د 

خصوص حذف اين رشته، اعالم کردند و مقرر گردي�د  

ا  ی از س��وی ه��ر ي��ک از  ايه��اي��ن مخالف��ت ط��ی نام��ه  ت��

ب���ه دفت���ر م���دير ک���ل گس���ترش و ارزي���ابی       گ���روه ه���ا 

 وزه ـن حــران ايـمدي. ال شودـتبوع ارسـخانه مـوزارت

٣ 



 

جدي��د موج��ود در   ب��رد ع��الوه ب��ر ليس��ت نش��ريات   اي��ن

ن تص�وير   ،کتابخان�ه  جل�د برخ�ی از اي�ن     رویهای  اس�ک

 .شود می داده نمايش نيزنشريات 

 

 ی روزنامه ها تکميل اطالعات کاردکس کليه   •

ه��ای بخ��ش نش��ريات از اول  روزنام��ه تکمي��ل ک��اردکس

کتاب�داران اي�ن بخ�ش ب�ه     نف�ر از   ۴توسط  ،شهريور ماه

نام های ليال همتی، مهسا آرايش مقدم، مهس�ا مه�ديزاده   

در و ش���هرزاد ش���اکری در بخ���ش نش���ريات کتابخان���ه    

پاي��ان دی م��اه م��اه ب��ه انج��ام رس��يده و در آخ��ر  ۴ط��ول 

ع�ات ک�اردکس   در اي�ن ک�ار گروه�ی، اطال   . يافته اس�ت 

اين بخش تکمي�ل ش�دند ک�ه از اي�ن     عنوان روزنامه  ٢۶

ت اطالتع��داد،   ۴٩۶٩٠عن��وان روزنام��ه ش��امل  ٢١ع��ا

 . شده است سيستم نرم افزار کتابخانه واردشماره 

 

 

کتابداران کتابخانه سيار حسينيه ارشاد در مدارس    •

 ناشنوايان

م��ريم ب��دری، ن��دا بزم��ه، مهت��اب مين��اچی مق��دم و مين��ا     

 ،ربيعی پور از کتابداران کتابخانه سيار حسينيه ارش�اد 

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

ی  ن��ام در  ع��دالتو  ٢ش��ماره  ،١باغچ��ه ب��ان ش��ماره ه��ا

جلد کتاب امانت  ١٠٩ ،مقطع دبستان و راهنمايی رفته

و  م��دت امان��ت  جل��د کت��اب تحوي��ل گرفتن��د ٢١دادن��د و 

ش��ايان ذک��ر اس��ت . ن��دتمدي��د کرد جل��د کت��اب را ني��ز ١٨

نف��ر از دان��ش آم��وزان اي��ن م��دارس ب��ه عض��ويت       ٢٢

 . جديد کتابخانه درآمدند

 

ن��ام  رحم��ت و غض��ب اله��ی در مثن��وی معن��وی   کت��اب 

 .است حميده حجازیدارد و اثر 
 

  سری جديد سخنرانی های انجام شده در حسينيه  •

 ارشاد

عنوان از سلس�له س�خنرانی ه�ای برگ�زار ش�ده       ٧تعداد 

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

. کتابخان�ه اض�افه ش�دند    شنيداری بخش مرجع -ديداری

محمد از  خدا راز جهان: عناوين اين منابع عبارتند از 
) DVD ١کاس��ت و  ٢جلس��ه نه��م،  ( مجته��د شبس��تری 

جلس����ه دوازده����م ت����ا  ( ه����دی ص����ابر از  ب����اب بگش����ا 

نيازه��ای وج��ودی  ، )DVD ٣کاس��ت و  ۶چه��اردهم، 

جلسه بيست و ششم و بيس�ت  ( ناصر مهدویاز  انسان

 مراس���م وي���ژه مح���رم ) ٢DVDکاس���ت و  ٢و هف���تم، 

جلس��ه ) DVD ٣کاس��ت و  ١١جلس��ه پ��نجم،  ( ١٣٨٧

 جلس�ه  و )١CDجلسه س�يزدهم،  ( خاله بازی نقد کتاب

 هميش��ه کن���ارت ي��ک ص���ندلی خ��الی اس���ت   نق��د کت���اب  

عن��وان  ۵١همچن��ين ) CD ١جلس��ه،  جلس��ه چه��اردهم(

از سلسله سخنرانی های دکت�ر عل�ی ش�ريعتی ب�ر روی     

۵١ CD خ����ی از آن ه����ا پي����اده ش����دند ک����ه عن����اوين بر

مذهب عليه مذهب، بانوی اسالم، س�مينار  : عبارتند از 

 ...زن، نگاهی به تاريخ فردا و

 

 برد تازه های بخش نشريات •

های بخ�ش نش�ريات کتابخان�ه از اول دی م�اه،      برد تازه

ه��ای جدي��د   رس��انی در خص��وص ش��ماره  اط��العجه��ت 

 در . دـن بخش راه اندازی شـنشريات کتابخانه، در اي

۴ 

 
 پديدآور عنوان يفرد

 هپکا، کتی مسابقه در مزرعه او کی دو کی ١١٢
 مزينانی، محمدکاظم ماهی سحرآميز ١١٣
 گونر، ربکا مسابقه گاوچران ها ١١۴
 کشاورز، ناصر می شنوم ١١۵
 رنلدز، پيتر نقطه ١١۶
 کاکس، ويکتوريا نگاهی از نزديک به خرچنگ ١١٧
 وحيدی صدر، مهدی نيلوفر سپيد ١١٨
 رحماندوست، مصطفی هفت حکايت از بچه ها و حضرت علی ١١٩
 زين الدين، زهرا !هفت در و بستی نمکی؟ ١٢٠

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١۵ 



 
 

 پديدآور عنوان رديف
  دايناسورها ٧۵
 پی يرس، تامورا در پناه ايزد بانو ٧۶
  درخت خودآگاهی ٧٧
 وايکه دا، دايساک درخت گيالس ٧٨
 ميرکيانی، محمد درشکه ٧٩
  درياها و اقيانوسها ٨٠
 اخوان، اميررضا دستاوردها ٨١
 ايسن، سارا دسته بندی مواد ٨٢
 بيرو، وال دکتر جادويی ٨٣
 شريف، عفت دل آزرده ٨۴
 کرک وود، جان دنيای ستارگان ٨۵
 شاگا، هيراتا دوستان شجاع و دزدان ترسو ٨۶
 ی، محمدکاظممزينان ديو و ماهيگير ٨٧
 ورن، ژول ديوار چين ٨٨
 ديکنز، چارلز ديويد کاپرفيلد ٨٩
 تانگ، گرگ رياضی برای کودکان آسان می شود ٩٠
 کلهر، فريبا زيباترين ديدنی ٩١
 حيدرزاده، مجتبی سارا و سعيد در جنگل حيوانات ٩٢
 هايلس، کارن ستاره ای که از آسمان افتاد ٩٣
  وچولوسفر پر ماجرای خرس ک ٩۴
 حسن زاده، فرهاد سنگ های آرزو ٩۵
 هوگان، ماری سينباد ٩۶
  شنل قرمزی ٩٧
 مزينانی، محمدکاظم شهرزاد و شهريار ٩٨
 شرف الدين، بزرگمهر شيخ عبدالکريم حائری ٩٩

 کلهر، فريبا فرشته ای اينجاست ١٠٠
 فولی، کيت قايم موشک بازی با حيوانات وحشی ١٠١
 فولی، کيت زی با مارهاقايم موشک با ١٠٢
 فولی، کيت قايم موشک بازی با ماهی ها ١٠٣
 حسن زاده، فرهاد قصه های کوتی کوتی ١٠۴
 کوپ، وندی قصه های وقت خواب ١٠۵
 مار، پاول کی از همه بزرگ تره؟ ١٠۶
 عبيدزاکانی، عبيداهللا گزيده آثار عبيد زاکانی ١٠٧
 هوری، محمداقبال ال گزيده شعرهای اقبال الهوری ١٠٨
 بن محمد مولوی جالل الدين محمد گزيده غزليات شمس تبريزی ١٠٩
 وارل، مارتين گوزن شاخدار فايده اش چيه ١١٠
 فروليک، بيلی ماداگاسکار ١١١

١۴ 

 
 

 ها در  عداد مراجعه کنندگان و امانت بخشت

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

 :اه طبق آمار موجود به شرح زير است م دی

 :تعداد مراجعه کنندگان 

 ؛١٢١: مرج�������ع  ؛١١٤: کودک�������ان  ؛١٤٤٣: امان�������ت 

 ٦٢: نابيناي�ان   ؛١٠٥:   CDاينترنت و؛ ٧٢٣: نشريات 

 .نفر

 
 

 :استفاده از منابع

 ؛٢٧٧: مرج�������ع  ؛٢٢۴: کودک�������ان  ؛۴٣٣١: امان�������ت 

:  نانابيناي��� ؛١۴۵:  CDاينترن���ت و  ؛١۴۴۶: نش���ريات 

 .منبع ٢٩١

 
 

 
 
 
 

 
 آمار بازديد از وب سايت کتابخانه در دی ماه •

نف��ر از وب س��ايت   ١۴۵٠طب��ق آم��ار در دی م��اه تع��داد   

بيش��ترين تع��داد بازدي��د کنن��ده ه��ا . کتابخان��ه بازدي��د کردن��د

. دی ب��وده اس��ت  ٢٧دی و کمت��رين تع��داد روز  ١۶روز 

: بيشترين کشورهای بازديد کننده ب�ه ترتي�ب عبارتن�د از    

ايران، آمريکا، انگلستان، سوئد، آلمان، کويت، امارات، 

کان��ادا، فرانس��ه، هلن��د، اس��پانيا، افغانس��تان، ايتالي��ا، هن��د،   

يون��ان، م��الزی، ات��ريش، مکزي��ک، اس��تراليا، عربس��تان،  

ترکي��ه، هن��گ کن��گ، بلژي��ک، ايرلن��د، فلس��طين اش��غالی، 

اردن، ن��روژ، جمه��وری چ��ک، روس��يه، لبن��ان، ع��راق،   

م����ارک، بح����رين، ارمنس����تان، پرتغ�����ال،    اوک����راين، دان 

 .يسئرومانی، کره جنوبی، قطر، پاکستان، سو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۵ 



 
 

 
 

 

 
 
 

۶ 

 
 پديدآور عنوان رديف

 باباطاهر ترانه های باباطاهر ٣٨
 بالتين، انيد تعطيالت در خانه پروفسور ٣٩
 سامپ ولوتعطيالت نيکال کوچ ۴٠
 سولوتارف، گرگورا تو بزرگ و من کوچک ۴١
 پيرس، پاتريشيا توچه طور رشد می کنی؟ ۴٢
 ورن، ژول تونل زيردريايی ۴٣
 مراد حاصل، مهدی جوان ترين رهبر ۴۴
 اندرسن، هانس کريستين جوجه اردک زشت ۴۵
 خوانساری، احمد جوجه نافرمان ۴۶
 يوسفی، محمدرضا جيغ جادويی ۴٧
 مهاجرانی، صمد چهارده شاخه ی گل ۴٨
 ايبد، طاهره چهل پنجره ۴٩
 احمدی، ژيال حسنی و بره زنگوله پا ۵٠
 احمدی، ژيال حسنی و بزغاله             گرگه شده بيچاره ۵١
 مرضيه، موردگر حسنی و ديو شاخ طال ۵٢
 مهدوی ميالنی، سرور حشرات ۵٣
 کامرانی اقدم، محمد حمزه سيدالشهدا ۵۴
 قهرمان، عشرت حيوانات سخنگو ۵۵
 لوئيزا، اسالدن حيوانهای جنگل ۵۶
 فاين، آن خاطرات يک گربه ی قاتل ۵٧
 عاملی، حميد خاله مورچه ۵٨
 گانری، آنيتا خانواده در حيوانات ۵٩
 سلمان، مهدی خدای مهربون  ۶٠
 نيکيش، مانفرد خزندگان و دوزيستان ۶١
  خزندگان و دوزيستان ۶٢
  خفاش ترسو ۶٣
 معصومان، ندا خواهر کوچولوی من ۶۴
 پدرامی، منيژه خورشيد کجاست؟  ۶۵
 بورگ، آنجال بودن -زومه  خون آشام کوچک ۶۶
 ناصری، نادر خيمه خورشيد ۶٧
 صديقی، حسين داستان عاقبت تنبلی ۶٨
 ابراهيمی، جعفر داستان گردنبند ۶٩
 محمدی اشتهاردی، محمد يه السالمداستانهای شنيدنی از چهارده معصوم عل ٧٠
 اميد، علی داستانهای علمی برای نوجوانان ٧١
 بيات، ميترا داستانهای کوتاه امروز ٧٢
 سيف، مجيد داستانهايی از هزار و يکشب ٧٣
  دانستنی های علم برای نوجوانان ٧۴

١٣ 



 

 تازه های بخش کودکان
 

 پديدآور عنوان رديف
 ادی، محمودبرآب ابوريحان بيرونی ١
 هنرمندنيا، اسماعيل ابوعلی سينا ٢
 اسپيلزبری، لوئيز اجزای گياهان ٣
 رولند، تئودور اديسون ۴
 پتی، کيت استتار و دفاع ار حيوانات ۵
 راس، مندی اشلی آتش نشان ۶
 پرشرون، موريس افسانه های الئوسی و کامبوحی ٧
 ويلسون، بارباراکر افسانه های يونانی ٨
 ايسن، سارا تريسيتهالک ٩

 ديويدسن، مارگارت الکساندر گراهامبل ١٠
 مهدوی ميالنی، سرور ايمنی و مراقبت از بدن ١١
 طيبی، پريوش اين دو تا گوش مال کيه؟ ١٢
 براون، راث بچه شير، تنها نمی ماند ١٣
 سيد علی اکبر، سيد نويد بچه غول بايد توی مدرسه بمونه ١۴
 ، محمدجعفرصدری بچه ها نماز ١۵
  بچه های حيوانات ١۶
 خندان بچه های محل ١٧
 احيائی، محمود برگزيده ای از داستانهای هزار و يکشب ١٨
 منصوری، حسن برگزيده شيرين ترين قصه ها ١٩
 عاملی، حميد بز زنگوله پا ٢٠
 ميالدی، ترانه بنفشه های اميد ٢١
 کتبی، سرور !بنگ! بنگ ٢٢
 تیاسميت، ک بويايی ٢٣
 پلنگ پوش، منيژه به مامان، بابام، می نازم ٢۴
 ورن، ژول بيست هزار فرسنگ زير دريا ٢۵
 ورن، ژول بيست هزار فرسنگ زير دريا ٢۶
 رجب، اسداهللا و کودکان و نوجوانان دانش آموز) ديابت(بيماری قند  ٢٧
 مقدم، سعيد پا کاهو نتاس ٢٨
 آبروی، غالمرضا حکايت ديگر ١۴پادشاه يک دقيقه ای و  ٢٩
 نوربخش، آزيتا پاکوتاه ٣٠
  پديده های شگفت انگيز ٣١
 اريکسون، کارن پسری که شجاع است ٣٢
 حاتمی نژاد،علی پوتين های پايدار ٣٣
 آرين شکوه، سيمين پيشگيری از سوختگی ٣۴
 کولودی، کارلو پينوکيو ٣۵
 گيز، دارلين تازه ترين کشفيات درباره پيدايش و مرگ دايناسورها ٣۶
 رينگ، لين می تحقيقی راجع به موشکها و سفرهای فضائی ٣٧

١٢ 

 ١/١٠/٨٧ – ٣٠/١٠/٨٧                                                                                 های کتاب     تازه   

 امانتتازه های کتاب بخش   

 پديدآور عنوان رديف
 کيانتاجبخش،  آرمان شهر ١
آزمون های کارشناس�ی ارش�د کتاب�داری و اط�الع رس�انی پزش�کی و        ٢

 دکترای مديريت اطالعات بهداشتی
 رزم پور، اکرم

 صديق، مرتضی ٢آموزش کروکی معماری  ٣
 پرپرنو، جون ]ويندوز ويستا[ Windows Vistaآموزش گام به گام  ۴
 حسينی، مريم آواز جان مريم ۵
  دباقر محی الدين انواریآيت اهللا حاج شيخ محم ۶
  آيت اهللا محمدرضا مهدوی کنی ٧
 زبيربن بکار االخبار الموفقيات  ٨
 شريفی، موسی از قبر تا قيامت ٩

 يکتا، الهام ازل تا ابد ١٠
اسانس، دستگاه های تقطير، روش های آزمون و شاخص های  ١١

 بازداری در تجزيه اسانس
 جايمند، کامکار

 تولستوی، لی يف نيکااليويچ ن هااسب ها و انسا ١٢
 خلعت بری، کاترين اسطوره عشق ١٣
 هالند، ويوين برسفورد اسکاروايلد ١۴
  اسالم، پژوهشی تاريخی و فرهنگی ١۵
 لويت، استيون اقتصاد ناهنجاری های پنهان اجتماعی ١۶
 روسو، ژان ژاک اميل ١٧
 روزنتال، اروين آيزاک ياکوب )مقدماتیطرحی (انديشه ی سياسی اسالم در سده های ميانه  ١٨
 اورلف، جوديت انرژی مثبت ١٩
 آزاد، پيمان ؟!انسان، ذهن است و ديگر هيچ ٢٠
 حموی، محمدبن اسحاق انيس المومنين در احوال نبی اکرم و ائمه معصومين عليهم السالم ٢١
 دليلو، دان بادی آرتيست ٢٢
 شجاعی، محمدصادق بازی کودک در اسالم ٢٣
 برونر، استيون اريک بازيابی روشنگری به سوی تعهدی راديکال ٢۴
 داتری، مارجری بيماريهای گياهان گلدانی گلدار ٢۵
 ريفکين، جرمی پايان کار ٢۶
ن�رم  (پردازش و بازيابی اطالع�ات از طري�ق س�رويس جس�ت و ج�و       ٢٧

 )Winlib 2000افزار جامع کتابخانه 
 

 غريب آبادی، کاظم می ايران به روايت اسنادپرونده هسته ای جمهوری اسال ٢٨
 براون، ويوين پيدايش اقتصاد مدرن ٢٩
 دستغيب، عبدالعلی پيدايش رمان فارسی ٣٠
 صدری، منيژه پيدايش فرقه دمکرات آذربايجان به روايت اسناد و خاطرات منتشر نشده ٣١
 باوم، مايکل پيشگيری و درمان تومورهای پستان ٣٢
 کايليه، رنه درمان و رهايی از کمردرد پيشگيری، ٣٣

٧ 



   
 پديدآور عنوان رديف

 نرگسی، پری تا انتهای زندگی ٣۴
 هيل، مايکل تاثير اطالعات بر جامعه ٣۵
  )مجموعه مقاالت(تاثيرات متقابل تاريخی و فرهنگی ايران و گرجستان  ٣۶
 آنتونی بلک، تاريخ انديشه سياسی اسالم از عصر پيامبر تا امروز ٣٧
 طبری، محمدبن جرير تاريخ بلعمی ٣٨
 شاهرضا، سميه تازيانه تقدير ٣٩
 هال سل، گريس تدارک جنگ بزرگ بر اساس پيشگويی های انبيای بنی اسراييل ۴٠
 روحانی وصال شيرازی، علی تذکره گلشن وصال در شرح حال و آثار خاندان وصال شيرازی ۴١
 مورژنسترن، سوزی شنآخر خط، همه پياده ! ترمينال ۴٢
 اموتو، ماسارو تصويری از عشق بر روی آب ۴٣
 گاردنر، هوارد تغيير ذهن ها ۴۴
 مرادی غياث آبادی، اسماعيل تقويم تطبيقی يکصدساله قرن چهاردهم ۴۵
 بزرگ نيا، زهره تکيه ها و حسينيه ها ۴۶
 السکی، مارگانيتا جين آستين ۴٧
 هالالبرزی، ش چگونگی سرآمد شدن ۴٨
 جعفری، مريم حسرت ديدار تو ۴٩
 رجب زاده، علی )با مقدمه ای برارگونومی و مديريت سبز(حفاظت و ايمنی صنعتی  ۵٠
 قاليچيان، روبن حقايق انکار ناپذير درباره قره باغ ۵١
 مهتدی، فضل اهللا خاطرات زندگی صبحی ۵٢
 عدل، پرويز خانه ما در فيشرآباد ۵٣
 خاقانی، بديل بن علی )ه العراقينتحف(ختم الغرايب  ۵۴
 فتحی راسخ، ناصر خشت و شيشه ۵۵
 دزتل، لوئيس خودآموز بنايی با آجر ۵۶
 اکرت، پل ]٧آويد ليکوييد [ Avid liquid 7خودآموز کامل ۵٧
 مقدسی، مهناز دانشنامه های ايرانی ۵٨
 عابدی، کاميار در جستجوی شعر ۵٩
 کوثری، مسعود درآمدی بر موسيقی مردم پسند ۶٠
 بردلی، هريت دگرگونی ساختارهای اجتماعی ۶١
ان���واع : ش���امل  ١هن���ر تهي���ه س���اندويچهای تزئين���ی    : دني���ای هن���ر   ۶٢

 …های کوچک به شکل حيوانات مختلف  ساندويچ
 محمودنژاد، فاطمه

ش����امل ان����واع  ٢هن����ر تهي����ه س����اندويچهای تزئين����ی  : دني����ای هن����ر  ۶٣
 ...ساندويچهای همبرگری 

 

ش����امل ان����واع  ٣هن����ر تهي����ه س����اندويچهای تزئين����ی  : ي����ای هن����ر دن ۶۴
 ...ساندويچهای کوچک به شکل حيوانات مختلف 

 

ش�امل ان�واع س�اندويچ،     ۴هنر تهيه ساندويچهای تزئينی : دنيای هنر  ۶۵
 ...نان تست

 

ش�امل ان�واع س�اندويچ،     ۵هنر تهيه ساندويچهای تزئينی : دنيای هنر  ۶۶
 ...نان تست 

 

٨ 

 
 پديدآور عنوان رديف
 خوارزمی، آدينه محمد مفتاح االسرار در شرح مثنوی مولوی ١٣٨
 موری، فردريک پمبرتن مقابله با لکنت ١٣٩
 ستوده، منوچهر )ايران تاريخی و فرهنگی(نامنامه ايالت و عشاير و طوايف  ١۴٠
ش��رح و تفس��ير شص��ت و چه��ار نام��ه از دي��وان   (نام��ه ه��ای ح��افظ   ١۴١

 )رازیغزليات حافظ شي
 ثروتيان، بهروز

 حقگو، منوچهر نامه های عاشقانه ی مادرم ١۴٢
 پيل، نورمن وينسنت نتايج شگفت انگيز تفکر مثبت ١۴٣
 سيف، هادی نقاشی قهوه خانه ١۴۴
 ميلر، هنری نکسوس ١۴۵
 استيگليتز، جوزف نگاهی نو به جهانی شدن ١۴۶
 تهرانی، محمدصادقی  نگرشی جديد بر حقوق بانوان در اسالم ١۴٧
 ميرانصاری، علی نمايش نامه های ميرزاده عشقی ١۴٨
 لينکليتر، اندرو نو واقع گرايی، نظريه انتقادی و مکتب بر سازی ١۴٩
 کاوه، سعيد والدين بی اقتدار و فرزند ناسازگار ١۵٠
 برشت، برتولت !هرگز، مگو هرگز ١۵١
 پورحسن، قاسم هرمنوتيک تطبيقی ١۵٢
 افشار، ايرج ر و سفرهای ابن ترابهفت کشو ١۵٣
 سعيدی ويجويه، حسن همچون برگی در باد ١۵۴
 کالرک، مری هيگينز هيچ جايی مثل خانه نيست ١۵۵
 آلبوم، ميچ يک روز ديگر ١۵۶
١۵٧ Our changing planet  
١۵٨ Power point 2007 bible Wempen, Faithe 
١۵٩ Shop and Facade  
١۶٠ Special Packaging  
١۶١ The knowledge book   
١۶٢ The timeline history of Islamic art and Architecturs Khalili, Nasser 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١١ 



 
 

 پديدآور عنوان رديف
 رستگار فسائی، منصور علی اصغر حکمت شيرازی ١٠٣
 مشکی، ساعد علی خورشيد پور ١٠۴
 هال، استوارت غرب و بقيه ١٠۵
 پريچر، دنيس فراز و فرود خوشبختی ١٠۶
 عابدينی، حسن فرهنگ داستان نويسان ايران از آغاز تا امروز ١٠٧
 بنيانيان، حسن فرهنگ و توسعه ١٠٨
 قاسمی، حميد فعاليت های رسانه ای در ورزش ١٠٩
 صابری، حسين فقه و مصالح عرفی ١١٠
 ريچلز، جيمز فلسفه اخالق ١١١
 دولوز، ژيل فوکو ١١٢
حدود، قصاص، ديات، تعزيرات ... قانون مجازات اسالمی  ١١٣

 و مجازات های بازدارنده به همراه جدول ديات
 

به همراه قانون مسئوليت مدنی، نحوه محاسبه ... قانون مدنی ١١۴
 مهريه وجه رايج کشور

 

 مجد، محمدقلی )م١٩١٧-١٩١٩/ش١٢٩۶-١٢٩٨(قحطی بزرگ  ١١۵
 کورنو، گی د خويشقربانی ديگرانيم و جال ١١۶
 ريلکه، راينر ماريا قصه هايی برای تاريکی ١١٧
 حائری، محمدرضا قنات در ايران ١١٨
 دنسکامب، مارتين قواعد پايه ای برای پژوهش خوب ١١٩
 موراکامی، هاروکی کافکا در ساحل ١٢٠
 سيدمن، استيون کشاکش آرا در جامعه شناسی ١٢١
 پراساد، سورندا اهیکلياتی از بيوتکنولوژی گي ١٢٢
 راشه، گی رمان تاريخی: کوروش، خورشيد ايران زمين  ١٢٣
 ياکيده، کيکاووس کولی ١٢۴
 غفاری، سعيد گامی در سوادآموزی ١٢۵
 اکبری مازندرانی، احمد گرگ ها و آدم ها ١٢۶
 اعتمادی، اميرمحمد مارها تشنه اند ١٢٧
 حکمت نيا، محمود مبانی مالکيت فکری ١٢٨
 احمدی، حيدر مثنوی نامه خروش عشق ١٢٩
محش��ای ق��انون رواب��ط م��وجر و مس��تاجر مص��وب س��ال ه��ای   ١٣٠

 …و قانون تملک آپارتمان ها …  ١٣٧۶/٢۶/۵
 

 فدائی منش، اميد )R and D(مديريت تحقيق و توسعه  ١٣١
 منشی زاده، گشواد مراجع حل اختالف با آخرين اصالحات ١٣٢
 گلدمن، الن بينندمردم ما را چگونه می  ١٣٣
 تريسی، برايان مرکز توجه ١٣۴
 محمدعلی، محمد مشی و مشيانه ١٣۵
 ريلی، ماتيو معبد ١٣۶
 اکبريان، حسنعلی معيارهای بازشناسی احکام ثابت و متغير در روايات ١٣٧

١٠ 

 
 پديدآور عنوان رديف

 تمپلر، ريچارد ديگر پنير نمی خواهم ۶٧
 جبران، جبران خليل تهديوانه و پيشگام و سرگش ۶٨
 قوی روح، شهره ديوانه ها بهتر عاشق می شوند ۶٩
 اکر، هارو رازهای ذهن ميليونر ٧٠
 حبيب پور، مهدی ]٢٠٠٠اولگا[ OLGA 2000راهنمای نرم افزار  ٧١
 سليمانی، فهيمه رايکا ٧٢
 صحفی، محمد رسانه و تجربه تکثرگرايی ٧٣
 رايس، فيليپ رشد انسان ٧۴
 جانگسما، آرتور )راهنمای گام به گام درمان مشکالت روانی نوجوانان(ن درمانی نوجوانان روا ٧۵
 هادسن، کريستين روان شناسی و کار ٧۶
 هميلتون، پيتر روشن گری و تکوين علم اجتماعی ٧٧
 آجدانی، لطف اهللا روشنفکران ايران در عصر مشروطيت ٧٨
واس�وانی، ت��انوارداس   زايری در راه ٧٩

 رامليال
 جعفريان، مهدی زندگی در پرتو عرفان ٨٠
  زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان ارباب کيخسرو شاهرخ ٨١
  زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم آيت اله شيخ علی دوانی ٨٢
  )ناتو(سازمان پيمان آتالنتيک شمالی  ٨٣
 کارتر، النی سال معجزه ٨۴
 حسن بيگی، ابراهيم سالهای بنفش ٨۵
 دروديان، ولی اهللا سرچشمه های مضامين شعر امروز ايران ٨۶
 ژيد، آندره پل گيوم سرداب های واتيکان ٨٧
 رجب زاده، هاشم سرگذشت چنگيز و خوارزمشاهيان ٨٨
 بکهام، ديويد سرگذشت ديويد بکام ٨٩
 ی، مارتيناسکورسيز سفری شخصی با مارتين اسکورسيزی در سينمای امريکا ٩٠
 صابری، فاطمه سهم ما از فرداهای روشن ٩١
 کولی، جان سيا و جهاد ٩٢
 اکبری، کمال سير تطور فقه سياسی شيعه ٩٣
 سترفيلد، دايان سيزدهمين قصه ٩۴
مهم������������ان ن������������وازان،   "شاهکار های داستان کوتاه"شب نشينی با شيطان  ٩۵

 محمدعلی
 چرنين، رودلف شکست تابوها ٩۶
 هلد، ديويد ری دولت مدرنشکل گي ٩٧
 پاکی، مختار )داستان(شمايل مانا  ٩٨
 تمپلر، ريچارد صد قانون زندگی ٩٩

 باکاک، رابرت صورت بندی های فرهنگی جامعه ی مدرن ١٠٠
  طرح ها و کاريکاتورهای مردمی به روايت اسناد ساواک ١٠١
 کاپوآنا، لوئيجی عشق و جنايت در سيسيل ١٠٢

٩ 



 


