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 تولد و تبريک •
 

زاد ره��ا معص��ومه حس��ينی، ش��ه  همک��اران عزي��ز خ��انم

شاکری، آزاده فخ�رآور  و ه�دی بختي�اری ني�ا تول�دتان      

را  در بهم��ن م��اه تـبري��ـک گفت��ه؛ س��عادت و پي��روزی   

 .شما عزيزان را  از خداوند متعال خواستاريم 

 

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

 سپاسگزاری •

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

 : ارشاد سپاسگزاريم   عمومی حسينيه  کتابخانه

 

 

 اهداء کنندگان بخش بزرگساالن                  عنوان

 ١٥٠نهاد کتابخانه های عمومی                             

  ٢١        پژوهش و مطالعات آموزش                    

 ٦شراره خوئی                                               

 

 

ماه  بهمننيز که به طور متفرقه در  یساير دوستاناز 

کمال نيز اهداء نمودند؛   هايشان را به کتابخانه کتاب

 .  تشکر را داريم

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ارش��اد، و ق��رار ش��د مس��ئولين کتابخان��ه عم��ومی حس��ينيه  

کتابخان����ه ه����ای اح����داث ش����ده نه����اد، در      بازدي����دی از

 .شهرستان ها داشته باشند

 

برگزاری جلسه کميته مشترک کتابداری کودکان و   •

 نوجوانان

جلسه کميته مشترک کتابداری کودکان و نوجوانان روز 

بهمن ماه، با حض�ور نماين�دگانی از کتابخان�ه عم�ومی      ٩

حس��ينيه ارش��اد، ش��ورای کت��اب ک��ودک، ک��انون پ��رورش  

کودک���ان و نوجوان���ان، کتابخان���ه مل���ی، انجم���ن    فک���ری 

کتاب���داری و اط���الع رس���انی اي���ران و خان���ه کتاب���دار در 

اعض��ای حاض��ر در اي��ن جلس��ه    . کتابخان��ه برگ��زار ش��د  

ش��نيداری   -درب�اره مس��ائل فهرستنويس�ی من��ابع دي�داری    

 .بحث و تبادل نظر کردند... کودکان، وب الگ کميته و 

 

 برگزاری جلسات مسئولين  •

بهمن ماه ب�ا حض�ور    ٢٩و  ٩مسئولين روزهای  جلسات

نف��ر از مس��ئولين ب��ه ن��ام ه��ای     ٩مهرن��از خراس��انچی و  

رزيتا فدائيان، فاطمه هويدايی، من�ا مين�اچی مق�دم، م�ريم     

ب��دری، مين��ا ربيع��ی پ��ور، مهت��اب مين��اچی مق��دم، فاطم��ه   

شاهجانی، ابوالفضل گيالنی و پريسا اميرقاسم خ�انی در  

در اي���ن جلس���ات . رگ���زار ش���دات���اق جلس���ات کتابخان���ه ب 

نام�ه ه�ای داخل�ی،     :باره مسائل داخلی کتابخانه مانند در

جلس��ات عم��ومی، نح��وه ارائ��ه مقال��ه در س��ومين هم��ايش  

نشريات ادواری کودکان خردسال، حوزه تصميم گي�ری  

 .مطالبی بيان شد... و اختيارات مسئولين و 

 
١ 

 
برگزاری سومين همايش نشريات هماهنگی جلسات  •

 ی کودکان خردسالادوار

ب�ه منظ�ور برگ�زاری س�ومين هم��ايش     هم�اهنگی   جلس�ات 

 ١٢و  ۵نش��ريات ادواری کودک��ان خردس��ال، روزه��ای    

اي���ن جلس���ات  در. بهم���ن م���اه، در کتابخان���ه تش���کيل ش���د  

کتابخان�������ه و پريس�������ا  مهرن�������از خراس�������انچی رئ�������يس 

ب��ه عن��وان مس��ئول بخ��ش رواب��ط عم��ومی خ��انی  اميرقاس��م

زه��را خ��انم  ،س��ينيه ارش��ادنماين��دگان کتابخان��ه عم��ومی ح

موسس�ه پژوهش�ی کودک�ان دني�ا      نمايندهبه عنوان فرمانی 

و خ�انم اله�ه سياوش�يان ب�ه عن�وان نماين�ده       و دبير همايش 

حض����ور داش����تند و در م����ورد  ش����ورای کت����اب ک����ودک  

اين هم�ايش  . های نهايی روز همايش گفتگو کردند برنامه

بهم��ن م��اه، ب��ا موض��وع مخاط��ب      ٣٠ق��رار اس��ت روز  

 ٧ت���ا (خردس���الی در نش���ريات ادواری کودک���ان مح���ور

، در ت�االر ش�ريعتی کتابخان�ه    ١٣الی  ٩، از ساعت )سال

 .عمومی حسينيه ارشاد برگزار شود

 
خانه های عمومی کشور حضور معاونت نهاد کتاب •

 حسينيه ارشاد در کتابخانه

نامه ريزی و توسعه آقای حميدرضا چاکری، معاونت بر

بهم�ن م�اه، ب�ه     ۶کش�ور روز  ه�ای عم�ومی    نهاد کتابخان�ه 

منظ��ور مالق��ات ب��ا مهرن��از خراس��انچی رئ��يس کتابخان��ه   

ت    در. عمومی حسينيه ارشاد، به کتابخان�ه آم�د   ن مالق�ا اي�

مختل��ف نه��اد مانن��د اح��داث    ه��ای  ايش��ان درب��اره فعالي��ت  

ه���ا در ش���هرهايی مانن���د اص���فهان، ارومي���ه و       کتابخان���ه

طالبی را م... ها و چگونگی مجموعه سازی اين کتابخانه

های  انچی درباره فعاليتسپس مهرناز خراس. بيان کردند

 عنوان کردکتابخانه از جمله بخش ناشنوايان مطالبی را 



 
 های جديد برای ايام تعطيالت نوروز خريد کتاب •

 ٢۶روز  ،جل��د ۴٣عن��وان کت��اب رم��ان جدي��د در    ٣٩

بهمن م�اه، ب�رای اس�تفاده اعض�ای کتابخان�ه خري�داری       

ه�ا ق�رار    تعط�يالت ن�وروز در اختي�ار آن    شد تا در ايام

 . گيرد

 

کتابخان�����ه س�����يار حس�����ينيه ارش�����اد در م�����دارس   •

 ناشنوايان

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

بهمن ماه، به س�ه مدرس�ه از   ٢۶و  ١۵و  ١٢روزهای 

در مقطع تحصيلی دبس�تان و   تهران مدارس ناشنوايان

، )پس�رانه (١ش�ماره   راهنمايی به ن�ام ه�ای باغچ�ه ب�ان    

) دختران��ه( ٢چ��ه ب��ان ش��ماره  و باغ) پس��رانه(ع��دالت 

ت     ٩٩در اين روزها جمع�ًا  رفتند و  عن�وان کت�اب امان�

نف���ر از  ١٠. عن��وان کت���اب تحوي��ل گرفتن���د   ١٠داده و 

 .کودکان ناشنوا نيز، عضو جديد اين کتابخانه شدند

 
 
 
 ماهنامه شقايق ٣٣انتشار شماره  •

ام����ه ی گوي����ای ش����قايق اره ماهنس����ی و س����ومين ش����م

. منتش�ر ش�د   CDبهمن ماه بر روی ) ی نابينايان ويژه(

عن�اوين برخ�ی از آن    مقاله گويا شده کهدر اين شماره 

 چه���ره هن���ری س���ال رض���ا کياني���ان؛: از  ه���ا عبارتن���د

يه ای؛ ت�راژدی  گفتگو با ويسی ايچی مترجم زبان ترک

رودک��ی آغ���از آهنگ��ين ش���عر    س��ينمای کم��دی اي���ران؛  

 ...فارسی و 

 
٢ 

 

 انجمن"برگزاری جلسه با اعضای هيأت رئيسه  •

 "منتقدان ادبی ايران

آقای عل�ی ميرزاي�ی   مهرناز خراسانچی رئيس کتابخانه 

و پريس���ا اميرقاس���م خ���انی  مش���اور جلس���ات نق���د ادب���ی  

بهمن م�اه،   ١۶مسئول روابط عمومی، روز چهارشنبه 

با آقايان ذوالفقاری و خدايار، از اعضای هي�أت رئيس�ه   

تبادل نظر جلسه ای جهت " ن منتقدان ادبی ايرانانجم"

برگزاری هرچه بهتر و ارائه راهکارهايی در راستای 

جلسات نقد ادبی کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد تشکيل 

در اي���ن جلس���ه درب���اره نح���وه برگ���زاری، ن���وع  . دادن���د

در جلس���ات نق���د ادب���ی کتابخان���ه    ... برنام���ه ري���زی و  

ی   ادبی که چهارش�نبه جلسات نقد . نوان شدمطالبی ع ه�ا

ت   اول هر ماه در کتابخانه برگزار م�ی ش�ود    گفتن�ی اس�

آقای علی ميرزايی از ابتدای جلسات نقد ادبی کتابخان�ه  

عمومی حسينيه ارشاد ما را در برگ�زاری اي�ن جلس�ات    

ق��رار همراه��ی نمودن��د، در بهم��ن م��اه تش��کيل نش��ده و    

  .است در آينده نزديک به شکلی متفاوت ادامه يابد

 

 بازديد دانش آموزان از کتابخانه •

نف���ر از دان���ش آم���وزان مدرس���ه راهنم���ايی     ۴۶تع���داد 

الی  ١١بهمن ماه، از ساعت  ٢١روز  "هدی"دخترانه 

نف�ره از بخ�ش کودک�ان     ٢٣بعدازظهر در دو گروه  ١٣

مهتاب ميناچی مقدم . و نوجوانان کتابخانه بازديد کردند

ه�ا معرف�ی    کتابدار بخش، قسمت های مختلف را ب�ه آن 

قسمت مرجع اين بخش توسط مهرناز خراسانچی . کرد

همچنين . رئيس کتابخانه به طور کامل توضيح داده شد

 . دانش آموزان از بخش نابينايان کتابخانه بازديد کردند

 
 

 توليد کننده مولف عنوان رديف
شريعت رضوی،  طرحی از يک زندگی ١٣

 پوران
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد نف، الون عمری در پيشگاه خداوند ١۴
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی فی، برايان فلسفه امروزين علوم اجتماعی ١۵
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی سروش، عبدالکريم قمار عاشقانه شمس و موالنا ١۶
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی خوزه سيلوا، بر اساس ديناميک ذهنی سيلوا: کنترل ذهن  ١٧
جستارهايی در : نقد ادبی و دموکراسی  ١٨

 نظريه و نقد ادبی جديد
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد پاينده، حسين

 صواف، محمد نقشه های استعمار در راه مبارزه با اسالم ١٩
 محمود

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی

  طوسی، بهرام اله نويسیهنر نوشتن و مهارتهای مق ٢٠
 
 
 

 تازه های بخش سی دی
 

 عنوان رديف
 ]٢٠٠٧پابليشر[ Pubisher 2007آموزش جامع  ١
 آموزش دفاع شخصی ٢
 انيما تريکس ٣
 دانستنيهای فضا و عالم هستی ۴
 قرآن حکيم ۵
 آستريکس و وايکينگها ۶
 ]٢٫٠سيويش مکس [ Swish Max 2.0آموزش جامع  ٧
 اناتدنيای حيو ٨
  واژگان ضروری آزمون تافل ٩

١٠ Wolfgang Amadeus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٧ 



 

  تازه های کتاب بخش نابينايان
 

 )کاست(تازه های کتاب های گويا  
 

 توليدکننده مولف عنوان رديف
ده ويتامين روح : روحيه سازی  ١

 برای تقويت روحيه
 بهسازی نيروی انسانی 

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد انوارداس ليال رامواسوانی، ت زايری در راه ٢
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد شميسا، سيروس سير غزل در شعر فارسی ٣
جستارهايی : نقد ادبی و دموکراسی  ۴

 در نظريه و نقد ادبی جديد
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد پاينده، حسين

 

 کتاب های بريل  تازه های
ليد کنندهتو مولف عنوان رديف  

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد حجازی، حميده رحمت و غضب الهی در مثنوی معنوی ١
کانون پرورش فکری کودکان و  فرجام، فريده مهمانهای ناخوانده ٢

 نوجوانان
کانون پرورش فکری کودکان و  می، مارگارت هفت برادر ٣

 نوجوانان
 

 )CD(تازه های کتاب های گويا 

ولفم عنوان رديف  توليد کننده 
گ�����������ادامر، ه�����������انس   آغاز فلسفه ١

 گئورک
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی آکينر، شيرين  اقوام مسلمان اتحاد شوروی ٢
اس���������المی ندوش���������ن،  ايران چه حرفی برای گفتن دارد؟ ٣

 محمدعلی
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی

موسسه نهادگذاری مطالعات علمی و   عی ايرانبررسی مسائل اجتما ۴
 پژوهشی گويا

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی پيمان، حبيب اهللا چرا انسان متعهد و مسئول است ۵
دانشی اندک از علم : حقيقت روح  ۶

 االرواح
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی زمرديان، احمد

و  مجموعه گفتارها، انديشه ها: دفتر ايام  ٧
 جستجوها

زرين کوب، 
 عبدالحسين

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی نجاتی، حسين روان شناسی کودک ٨
روانشناسی کودکان عقب مانده ذهنی و  ٩

 روشهای آموزش آنها
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی سيف نراقی، مريم

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی قراملکی، احد فرامرز روش شناسی مطالعات دينی ١٠
تانوارداس واسوانی،  زايری در راه ١١

 ليال رام
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد شميسا، سيروس سير غزل در شعر فارسی ١٢
١۶ 

 

ش��ريات ادواری کودک��ان خردس��ال در ت��أمين نيازه��ای     ن

 .ان پرداختندها از ديدگاه کارشناس آن

 

 تقويت کتابخانه نابينايان مازندران •

ب���ه ص���ورت  ( گوي���ا از کت���اب ه���ای  عن���وان  ۴٠تع���داد 

بخ���ش نابيناي���ان در بهم���ن م���اه، جه���ت  و بري���ل ) کاس���ت

سازی، ب�ه بخ�ش نابيناي�ان مجتم�ع آم�وزش اس�تثنايی        غنی

 ءحاج ناصر مهدوی در قائم شهر اس�تان مازن�دران اه�دا   

 .شد

 

 لتوليد کتاب گويا و بري •

عنوان کتاب در بخش نابينايان ب�ه ص�ورت    ٢بهمن ماه، 

 توان بی پايان: عناوين کتاب ها عبارتند از . گويا درآمد

از اس�طوره ت�ا   ، )CD ١ وکاس�ت   ۶. (آنتونی رابين�ز از 

ب�ه ع�الوه    .)١CD وکاس�ت   ٢٠( مهرداد بهاراز  تاريخ

پ���روين از  ب���ر ق���ايق ابره���اي���ک عن���وان کت���اب ب���ه ن���ام  
ز در اي��ن بخ��ش ب��ا خ��ط بري��ل چ��اپ ش��ده   ني�� آب��ادی دول��ت

 .است

 

 آمار بازديد از وب سايت کتابخانه در بهمن ماه  •

کش��ور، از وب  ۴١نف��ر از  ١١٧٣در بهم��ن م��اه تع��داد   

 ١٩در اي�ن بازدي�دها روز   . سايت کتابخانه بازديد کردن�د 

ن  ٢٣نف��ر بيش��ترين بازدي��د و روز  ٧٧بهم��ن م��اه ب��ا  هم��ي

ا از وب س�ايت کتابخان�ه   نفر کمت�رين بازدي�د ر   ٢٠ماه با 

: کننده به ترتي�ب عبارتن�د از    کشورهای بازديد. ايم  داشته

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

 
٣ 

 

 سومين همايش نشريات ادواری کودکان خردسال  •

 برگزار شد

 ٧ت�ا  (سومين همايش نشريات ادواری کودکان خردس�ال  

 ٩:٣٠م��اه، از س��اعت  بهم��ن  ٣٠روز چهارش��نبه ) س��ال

، ب���ا همک���اری کتابخان���ه عم���ومی حس���ينيه    ١۴:۴۵ال���ی 

سسه پژوهش�ی کودک�ان   مؤ ارشاد، شورای کتاب کودک،

ه���ای اجتم��اعی س���ازمان فرهنگ���ی   دني��ا و مرک���ز تش��کل  

هن��ری ش��هرداری ته��ران، در ت��االر ش��ريعتی کتابخان��ه      

در اي�ن هم�ايش ک�ه    . عمومی حس�ينيه ارش�اد برگ�زار ش�د    

تخصص�������ان، کارشناس�������ان و ران، مجمع�������ی از م�������دي

دواری کودک��ان خردس��ال  من��دان ح��وزه نش��ريات ا  عالق��ه

فري��ده تراب��ی ميالن��ی اس��تاد دانش��گاه و    حض��ور داش��تند؛

ب���ـه   ،پژوهش���گر ح���وزه نشري���ـات کودک���ـان خردس���ال    

معرفی نيازهای اين گروه س�نی در زمين�ه ه�ای تربيت�ی،     

پرداخ���ت و ج���دول ارزي���ابی و برنام���ه    ... آموزش���ی و 

ی را ک����ه ب����ا کم����ک بخ����ش کودک����ان و ري����زی آموزش����

ب��رای حض��ار ؛ نوجوان��ان دانش��گاه يوت��ا ت��دوين ش��ده ب��ود 

  زهره پريرخ، شادی پزش�ک  سپس به ترتيب. نمايش داد

نيا و فريبا کيانی ب�ه عن�وان نماين�دگان نش�ريات کوش�ش،       

بادبادک و س�تارگان جزي�ره ب�ه معرف�ی نش�ريات خ�ود و       

ودک��ان مي��زان مخاط��ب شناس��ی و توج��ه ب��ه نيازه��ای ک     

در ادام�ه از ط�رف   . خردسال در اي�ن نش�ريات پرداختن�د   

کتابخان�ه عم��ومی حس�ينيه ارش��اد نت�ايج تحقي��ق در زمين��ه    

 ٣۴٠بررس��ی مي��زان موفقي��ت نش��ريات ادواری از نظ��ر 

. ه�ای آم�اری ارائ�ه ش�د     کودک خردسال ب�ه هم�راه تحلي�ل   

نشـريات ش�ورای کت�ـاب ک�ـودک     ررسیـهمچنين گروه ب

 د با عنوان بررسی ميزان موفقيتپژوهش خو بـه بـيان



 

 ها در  عداد مراجعه کنندگان و امانت بخشت

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

 :ماه طبق آمار موجود به شرح زير است  بهمن

 :تعداد مراجعه کنندگان 

 ؛٩١: مرج�������ع  ؛١١٤: کودک������ان   ؛١٥٠٧: امان������ت  

: نابيناي��ان  ؛٨٩:   CDترن��ت و اين؛ ٨١١: نش��ريات 

 .نفر ٩٦

 
 

 :استفاده از منابع

 ؛١٨٨: مرج�����ع  ؛٣٠١: کودک�����ان  ؛۴۵٢١: امان�����ت 

: ن انابيناي�  ؛١٨٣:  CDاينترن�ت و   ؛١۶٢٢: نشريات 

 .منبع ٣۵٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۴ 

 
 

کانادا، فرانسه، هلن�د، اس�پانيا، افغانس�تان، ايتالي�ا، هن�د،      

عربستان، مکزي�ک، اس�تراليا،   يونان، مالزی، اتريش، 

ترکيه، هنگ کن�گ، بلژي�ک، ن�روژ، جمه�وری چ�ک،      

ايرلن���د، فلس���طين اش���غالی، روس���يه، دانم���ارک، اردن، 

روم���انی، قط���ر، لبن���ان، ع���راق، اوک���راين، پاکس���تان،   

 .بحرين، سوئيس، ارمنستان، چين و پرتغال

 

 

 
 

  
 پديدآور عنوان رديف
 آذر، الهام مهدکودک چه جوريه؟ ١١١
 طيبی، پريوش نمايش ١١٢
 بختياری، مهرداد نمايشنامه قصه های کوچه ١١٣
 همتی، هلن نمايشنامه ماهی قرمز کوچولو ١١۴
 پارکر، ويک وسايل خانه را می شناسی؟ ١١۵
 ز، چریرينم وقتی می ترسيم ١١۶
 آذر، الهام وقتی يک بره داشتم ١١٧
 جليلی کماليان، مهسا هزار وجبی ١١٨
 هيرمندی، رضی با پروانک هواخوری ١١٩
 رهگذر، رضا …يتيم نظر کرده ١٢٠

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١۵ 



 

 پديدآور عنوان رديف
 وحيدی صدر، مهدی شبيه دريا ٧۶
  شترها ٧٧
 علی پور، پروين شوخی می کنی؟ ٧٨
 آنجليس، سارا شهر های فضايی ٧٩
 عباسی، رحيم شير نقاشی ٨٠
 ظريفی، سيامک و شو خورد سالمتی به دست آوردشيرين زبون دار ٨١
  شيشه ٨٢
 شجاعی، مهدی صميمانه با جوانان و طنم ٨٣
 اسپيلز بری، لوئيز طبقه بندی گياهان ٨۴
 هجری، محسن طلوع آن ستاره ٨۵
 موسوی، نسرين عروس جنگل ٨۶
 احمدی، ژيال عروسکهای نازنازی، حسنی و شنل قرمزی ٨٧
 گروه ای، مژگان طعروسی ميکی خيا ٨٨
 راندل، ران شيری که تنبل بود: غری غرشی  ٨٩
  غريبه های نامهربان ٩٠
فکر می کنيد چرا اسب ها کهر را نعل می کنند سوال های ديگری  ٩١

 درباره اسب ها
 گاف، چکی

 وبر، بليندا ...فکر می کنيد چرا جانوران بازی می کنند و سوال های  ٩٢
 ی وودود، رزگرين و …کريستف کلبفکر می کنيد چرا  ٩٣
 کشاورز، ناصر قصه های شيرين جوامع الحکايات ٩۴
 اسپيلزبری، لوئيز کاربرد گياهان ٩۵
  کتاب جنگل ٩۶
 راندل، ران گالی گلی اسب آبی تنها ٩٧
 کلهر، فريبا گرمايی و سرمايی ٩٨
 صائب، محمدعلی گزيده اشعار صائب تبريزی ٩٩

 مزينانی، محمدکاظم را يافتگنجی که صاحبش  ١٠٠
 بارکس، کارل سرزمين کوه های آتشفشانی و يک قصه ديگر: ماجراهای دانلداک  ١٠١
 طيبی، پريوش مال کيه؟ اسمش چيه؟ ١٠٢
 خوش، طاهر مانند عباس عليه السالم ١٠٣
 مک فدريز، پل مبانی علم رايانه ١٠۴
 دمی رسول خدا) ص(محمد  ١٠۵
 حسنهجری، م مغول ها ١٠۶
 کتبی، سرور من پيدا شده ام ١٠٧
 وادل، مارتين من، تو، خرس کوچولو ١٠٨
 ، جانکرک وود منظومه شمسی ١٠٩
 خدادوست، احمد منگوله برف ١١٠
              

 
١۴ 

 
 

 
 
 

 
 

 
۵ 



 
 
 

 

  ٣٠/١١/٨٧ – ١/١١/٨٧                                                                  امانت    تازه های کتاب بخش 

 پديدآور عنوان رديف
 جناب، علی آثار و ابنيه ی تاريخی اصفهان ١
 تريويزاس، اوژن آخرين گربه ی سياه ٢
 افقه، سوسن  آرون تمکين بک پيشگام شناخت درمانی  ٣
 محافظ، سودابه  آسمان کوير سرزمين ستارگان  ۴
 کريگ، گری آسودگی روح و جسم ۵
  آشنايی با آثار پيت موندريان ۶
 فعالی، محمدتقی آفتاب و سايه ها ٧
 جعفری، محمدمهدی آفرينش های هنری در گفتار نبوی ٨
 وسل، گونتر آلنده ها ٩

 فالکنر، اندرو ]تری. اس. سی[ Photoshop CS3آموزش کاربردی ١٠
 Microsoft office  20007 آموزش گام به گام ١١

outlook ] ٢٠٠٧مايکروسافت آفيس آوت لوک[ 
 پرپرنو، جون

 ون دايک، هنری آن خردمند ديگر ١٢
 اسکات، والتر آيوانهو ١٣
 نيمروزی، رسول ابر پاييزی ١۴
 داستايوسکی، فئودور ميخائيلوويچ ابله ١۵
 سيف، هادی  ابوالحسن خان صديقی ١۶
 ب، محمد جعفرمحجو ادبيات عاميانه ی ايران ١٧
 واشتن، آرنولد اراده کافی نيست ١٨
 هفده تن، حسن ارتقاء بهره وری نيروی کار ١٩
 ميرانصاری، علی ارج نامه ملک الشعراء بهار ٢٠
 حسنی، محمد ارزشيابی توصيفی ٢١
 اوستر، پل ارواح ٢٢
 ترقی، بيژن از پشت ديوارهای خاطره ٢٣
 نما، تورج ره از شعر خاکستری تا شعر سپيد ٢۴
 نوروزی طلب، حميدرضا  از طهران تا تهران ٢۵
 تيلستون، داناواکر استراتژی های تدريس اثربخش ٢۶
 براون، سيلويا اسرار و عجايب جهان ٢٧
 صادقی، مهدی اشتباهات متداول در زبان انگليسی ٢٨
 سرکارآرانی، محمدرضا اصالحات آموزشی و مدرن سازی ٢٩
 طباطبايی، حميد مديريت در تربيت بدنی اصول سرپرستی و ٣٠
 زتومکا، پيوتر اعتماد ٣١
 )امينی(جعفری، مريم  افسون يک نگاه  ٣٢
 توانايان فرد، حسن اقتصاد اينترنت ٣٣
 صباغ کرمانی، مجيد اقتصاد سالمت ٣۴
 فوکوياما، فرانسيس امريکا بر سر تقاطع ٣۵

 
۶ 

 
 پديدآور عنوان رديف

 فقدی، فاطمهت چشم های زالل ٣٨
 صدرالحفاظ، حسين مچطوری نماز بخوان ٣٩
 بهاری، نيلوفر چه پوست کلفته هندونه  دونه داره هزار دونه ۴٠
 آذر، الهام چی بخريم؟ چی نخريم ۴١
 شمس، محمدرضا حرکت ۴٢
  حضرت موسی عليه السالم ۴٣
  حضرت يوسف عليه السالم ۴۴
 بيضائی، شادی خال خالی و سايه اش ۴۵
 لو، اديشاهی کوار خرس کوچولويی که دنبال دوست می گشت ۴۶
 ديويس، لی خرسی کجا قايم شدی؟ ۴٧
 ديويس، لی خرسی کوچولو ۴٨
 هوشيار حسينی، خسرو خروس دانا و روباه مکار ۴٩
 ی ميرحسينی، جاللقيام خروسی بود ناز و قشنگ ۵٠
 طيبی، پريوش خواب ترسناک ۵١
 علی پور، پروين نارنجخواب و تاب و بهار  ۵٢
 وادل، مارتين خوش بخوابی، خرس کوچولو ۵٣
 دمی دانه ی برنج ۵۴
 طيبی، پريوش در مهمانی ۵۵
 عباسی، رحيم درخت پر گل سيب ۵۶
 کينگ، اسميت ديک دمپايی های جادويی ۵٧
 پارکر، استيو دنيای شگفت انگيز نفت و گاز ۵٨
 بکائی، حسين دوباره ايران ۵٩
 می، الکس چارلز بين و عکاسی ديجيتالدور ۶٠
  دوستان مهربان ۶١
 علی پور، پروين !دوستت دارم عزيزم ۶٢
 راس، مندی رالف راننده ۶٣
 وان، گيلدانو راه ميان بر ۶۴
 ناصری، مسلم روباره و پوستين هفت تکه ۶۵
 ناصری، مسلم روباه و الک پشت باهوش ۶۶
 معينی، مهدی روز بيکاری ۶٧
  ويای ترسناک پور ۶٨
 اسپيلز بری، لوئيز زيستگاه های گياهان ۶٩
 س اليزايبرنت، فرانس سارا کورو ٧٠
 فروزانی، ابوالقاسم سامانيان از آغاز تا فرجام ٧١
 ود، جانکرک و ستارگان و کهکشانها ٧٢
 ون، فرانسسهالت سلول ها ٧٣
 مهاجرانی، محمد شاپرک ها در باغ ٧۴
 تواين، مارک شاهزاده و گدا ٧۵

١٣ 



 بخش کودکانکتاب تازه های  

 پديدآور عنوان رديف
 جمالی، محمد ؟دمی آيما  ی آب چگونه به خانه ١
 کيکر، ماکسربا آرزوی يک چوپان ٢
 جوزدانی، عذرا آغوشت را باز کن ٣
 رهگذر، رضا آن قصه که در کتاب ها آمده بود ۴
 ارهگذر، رض ...آنچه خدای کعبه اراده کند ۵
 شرفی، محمدرضا آنچه يک نوجوان بايد درباره بلوغ بداند ۶
 راندل، ران آنی آرايشگر ٧
 عباسی، رحيم آهو و مرد مهربان ٨
  ابری درون شعر ٩

 کوپر، برايان اتصال به اينترنت ١٠
 مزينانی، محمدکاظم دارای بالاسب ه ١١
  استتار ١٢
 سهالتون، فرانس استخوان بندی انسان ١٣
 کلهر، فريبا امام حسن مجتبی ١۴
 کلهر، فريبا )ع(امام حسين  ١۵
 کلهر، فريبا )ع( امام محمد باقر ١۶
 هوتون، گراهام انرژی گياهی ١٧
 طيبی، پريوش اين دم کيست؟ اسم او چيست؟ ١٨
 رهگذر، رضا !با من سخن بگو، مادر ١٩
 رحماندوست، مصطفی و گل باغ و باد ٢٠
 شعبان نژاد، افسانه باغچه پر از گل ٢١
 شهرياری، شيما باالتر از ستاره ها ٢٢
 مهاجرانی، محمد !بچه ها سالم ٢٣
  برندگان جايزه ٢۴
 دوراس، آرتور به دنبال آب برويم از جو تا اقيانوس ٢۵
 مزينانی، محمدکاظم پادشاهی که سنگ شد ٢۶
 رحماندوست، مصطفی !به به: پرنده گفت  ٢٧
  ل بهارپو و آغاز فص ٢٨
 يوسفی، محمدرضا پهلوان عبدالرزاق، پهلوان پوريای ولی ٢٩
 يوسفی، محمدرضا پهلوان محمد ماالنی، پهلوان بهرام چوبين ٣٠
 النگ، يوليان پيدايش و رشد صنايع و اختراعات ٣١
 احمدی، حسن توپ سرخ صاعقه ٣٢
 ون، ميشلگاگن تولد سنجاب کوچولو ٣٣
 ايسن، سارا هاجامدات، مايعات و گاز ٣۴
 مزينانی، محمدکاظم جزيره اسرارآميز ٣۵

 کوپر، بريان جست و جو در اينترنت ٣۶
 دپائولو، تومی !چارلی يک قبای تازه کم دارد ٣٧

١٢ 

 
 پديدآور عنوان رديف

 نگری، آنتونيو انبوه خلق ٣۶
 هوگان، کرايگ )نگاهی به چگونگی شکل گيری کيهان(انفجار بزرگ  ٣٧
 نيوبولد وارتن، ن فرومايتا ٣٨
 هوسرل، ادموند ايده پديده شناسی ٣٩
 هرمان، يوديت اين سوی رودخانه ی ادر ۴٠
نقد و بررسی اشکاالت سندی و محتوايی (با دعای ندبه در پگاه جمعه  ۴١

 )دعای ندبه
 مهدی پور، علی اکبر

 بارت، برايان بازی هايی برای رشد کودک ۴٢
 رينصالحی، نس بانوی عشق ۴٣
 فريش، ماکس برتولت برشت در قاب عکس ها و البه الی کلمات ۴۴
 سعيد، ادوارد )غرب و اسالم(برخورد تمدنها  ۴۵
 مختاريان، علی بناهای تاريخی در گذر زمان ۴۶
 )امينی(جعفری، مريم  به انتظارت خواهم ماند ۴٧
 مهديان، سميه بهانه با تو بودن  ۴٨
 بوتو، بی نظير قبی نظير بوتو دختر شر ۴٩
 زراعتی، ناصر بيرون، پشت در ۵٠
 مظفری، مژگان پائيز عريان ۵١
 مهريزی مقدم، منير پارسا ۵٢
 رضايی شريف آبادی، مسعود پاسداشت حقيقت ۵٣
 خليلی، ناصر پس از تيمور ۵۴
  پيشگوييها و آخرالزمان ۵۵
 )شيخ جوادی(بهزاد، منيژه  پيشونی نوشت ۵۶
 ويجويه، محمدباقر ب آذربايجان و بلوای تبريزتاريخ انقال ۵٧
 زرگری نژاد، غالمحسين تاريخ تحليلی اسالم از بعثت تا غيبت ۵٨
 آرمسترانگ، کارن تاريخ خداباوری ۵٩
 کلينتون، هيالری رادهام تاريخ زنده ۶٠
 روستا، محمد جواد  تثبيت ازت در غالت  ۶١
 هوبشمان، هاينريش )وپايی تا فارسی نواز هند و ار(تحول آوايی زبان فارسی  ۶٢
 قانعی راد، محمدامين تعامالت و ارتباطات در جامعه علمی ۶٣
 ابوالصالح حلبی، تقی بن نجم )عربی(تقريب المعارف فی الکالم  ۶۴
 آشفته تهرانی، امير جامعه شناسی جهانی شدن ۶۵
 عرب پور، زهرا جايم اينجا نبود ۶۶
 عليانسب، ضياء الدين حجتيهجريان شناسی انجمن  ۶٧
 نظرآهاری، عرفان جوانمرد، نام ديگر تو ۶٨
 ملک رئيسی، حسين )تحوالت شهری بعد از انقالب اسالمی(چابهار بندر اقيانوسی ايران  ۶٩
 لک زايی، نجف چالش سياست دينی و نظم سلطانی ٧٠
 لينکليتر، اندرو چالش علم و سنت ٧١
 يد، نصر حامدابوز چنين گفت ابن عربی ٧٢

٧ 



 پديدآور عنوان رديف
چرا مردان به حرف زنان گوش نمی دهند و چرا زنان زياد  ٧٣

 حرف می زنند و بد پارک می کنند
 پيز، آلن

 کوئيلو، پائولو چون رود جاری باش ٧۴
 حکيم پور، محمد حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد ٧۵
 کزازی، جالل الدين خاقانی شروانی ٧۶
 قدردان قراملکی، محمد حسن در حکمت و شريعت خدا ٧٧
 شيرچی، اسرافيل خط ايران، تماشاگه راز ٧٨
 تکميل همايون، ناصر خوارزم ٧٩
 بروس، بتسی Macromedia dream weaver 8خودآموز گام به گام  ٨٠
 نابدل، يونس داروهای روان گردان ٨١
 شعبانی، رضا داريوش بزرگ ٨٢
 نايت، ديمون نداستان نويسی نوي ٨٣
 مسيری، عبدالوهاب دايره المعارف يهود، يهوديت و صهيونيسم ٨۴
 خجسته، حسن درآمدی بر جامعه شناسی راديو ٨۵
 براون، سيلويا درس هايی برای زندگی ٨۶
انواع ترشی، ترشی شور، : تهيه ترشيها شامل : دنيای هنر  ٨٧

 چاشنی، سس
 

 مرادی بيرگانی، رويا دوستت دارم ٨٨
 يعقوبی، نورمحمد رويکرد مديريتی: دولت الکترونيک  ٨٩
ذخيره سازی با تاکيد بر ظرفيت و اهميت کاربردی اطالعات  ٩٠

 )Winlib 2000نرم افزار جامع کتابخانه (
 

 وفی، فريبا ها رازی در کوچه ٩١
 تريسی، برايان راه عملی کسب ثروت ٩٢
 جليلی، عادل ايران راهبرد تامين پايدار مواد ليگنوسلولزی ٩٣
نرم افزار جامع (راهکارهای بهره برداری از ميز امانت  ٩۴

 )Winlib 2000کتابخانه 
 

 اومورا، جورج ]٢٠٠٧اتوکد [ Autocad 2007راهنمای جامع  ٩۵
 رضايی، حسن )پهلوی اشکانی(راهنمای زبان پارتی  ٩۶
 مرادی غياث آبادی، رضا نراهنمای زمان جشن ها و گردهمايی های ملی ايران باستا ٩٧
 لينک، شارلوته رزهای بئاتريس ٩٨
  رسا ٩٩

 حائری، وحيد )ISIS/Drawراهنمای نرم افزار (رسم ساختارهای شيميايی  ١٠٠
 فاضل گلپايگانی، محمد حسن رشحات المعارف ١٠١
 کريستين، الری روش شناسی آزمايشی ١٠٢
 عريضی، حميدرضا لينی و مشاورهروشهای کاربردی پژوهش در روانشناسی با ١٠٣
 طوجی، حميد رويه کوبی مبل ١٠۴
 يثربی، يحيی زبانه شمس و زبان مولوی ١٠۵
 محسنی آزاد، پوروين زمان که می گذرد ١٠۶
 گيبسن، رابرت لوئيس زمينه مشاوره و راهنمايی ١٠٧
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 پديدآور عنوان رديف
 اد، نادرخرمی ر ]٢٠٠٧اتوکد [ Autocad 2007مرجع کامل  ١٨٠
 لوئيس، جوديت مشاوره با معتادان  ١٨١
 نصر، حسين  معرفت جاودان  ١٨٢
 استرلين، هنری معماری مکزيک باستان ١٨٣
 خاتمی، احمد مقابله و تصحيح منطق الطير شيخ فريد الدين عطار نيشابوری ١٨۴
 رضايی نيا، عبدالرضا مقتل گل سرخ ١٨۵
 ايازی، محمدعلی کشاف آنمالکات احکام و شيوه های است ١٨۶
 جمشيدی، مريم ملکه عاشقی ١٨٧
 پورنگ، شيوا من جر می زنم ١٨٨
 احمدی، علی مناظره ١٨٩
 ميلر، پت منشی صحنه ١٩٠
 امانت، محمد حسين منم سفير عشق ١٩١
 برخوردار، ايرج موسيقی راديو و نقش مديريت ١٩٢
 منصور کيايی، )مولوی(موالنا جالل الدين محمد بلخی ١٩٣
 کنعان، جورجی )اصولگرايی مسيحی در نيمکره ی غربی(ميراث اسطوره ها  ١٩۴
 هايدگر، گرترود نازنين من ١٩۵
 مشعشعی، غزاله نسل های گم شده ١٩۶
 نيل، مويرا )در تعطيالت آخر هفته(نقاشی روی سراميک  ١٩٧
 دی کرمانی، هوشنگمرا نقش ادبيات کودک و نوجوان در آموزش و گسترش زبان فارسی ١٩٨
 خرمی راد، نادر ]٢٠٠٨اتوکد[ Autocad 2008نقشه کشی ساختمانی و طراحی داخلی با  ١٩٩
 )ميلر( کريستی، آگاتا  نمسيس فرشته انتقام و عدالت ٢٠٠
 بادوزاده، محمود نور عشق ٢٠١
 مرادی غياث آبادی، رضا نوروزنامه ٢٠٢
 جبران، جبران خليل واگويه های غربت ٢٠٣
 کالين، ويليام ويليام کلين ٢٠۴
 مسعودی، جهانگير هرمنوتيک و نوانديشی دينی ٢٠۵
 سيبورن، جويس گلدن هفت راز درباره پرورش فرزندی سالم و شاداب ٢٠۶
 قراگوزلو، محمد همسايه گان درد ٢٠٧
 يالوم، اروين هنر درمان ٢٠٨
 فخيمی، عليرضا هنر زنده ماندن در آغوش طبيعت ٢٠٩
 سدينگتن، مرين هنر کاغذ سازی دستی ٢١٠
 گودرزی، مرتضی هنر مدرن  ٢١١
 پيک، ليلين ياغی عشق ٢١٢
٢١٣ Britannica encyclopedia of world religions Safra, Jacob E. 
٢١۴ Brochure and catalogue  
٢١۵ Dictionary of probation and offender Canton, Rob 
٢١۶ Encyclopaedia [Encyclopedia] of Science and technology physics Samson, K. 
٢١٧ Global HIV/AIDS medicine Volberding, Paul A. 
٢١٨ Stair  
٢١٩ World religions Barnes, Ian 

١١ 



 
 
 
 

 پديدآور عنوان رديف
 گارسيا لورکا، فدريکو فصلی در غرناطه ١۴۶
 ربانی، محمدحسن نفقه و فقهای اماميه در گذر زما ١۴٧
 مرتضوی، علی حيدر فيلسوف فطرت ١۴٨
  )در امور مدنی(قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب  ١۴٩
  ١٣۶٨و بازنگری  ١٣۵٨قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران مصوب  ١۵٠
  ...قانون تجارت ١۵١
 صبوراردوبادی، احمد قداست ذاتی در زن ١۵٢
 آرتيدار، طيبه قررات زنان و خانواده در جمهوری اسالمی ايرانقوانين و م ١۵٣
 خليلی، ناصر کارهای الکی ١۵۴
 ابن ابی زينب، محمد بن ابراهيم )عربی(کتاب الغيبه  ١۵۵
  کتاب مدرسه و دانشگاه ١۵۶
 بوکای، موريس کتاب های مقدس، قرآن و علوم ١۵٧
 شعبانی، رضا کريم خان زند ١۵٨
 مفتاح، عبدالباقی فهم فصوص الحکم محی الدين ابن عربیکليدهای  ١۵٩
 نيک بنياد متين، زهرا که عشق آسان نمود اول ١۶٠
 اخوان توکلی، فرناز گاهشمار روابط ايران و انگليس ١۶١
 آخوندزاده، اعظم  گريز نافرجام  ١۶٢
  گزارش ايران شناسی  ١۶٣
های  نگاهی به نوشته ها و زبان ادبيات با گفتمان جنگ در رسانه ١۶۴

 جنگ جهانی نخست
 ساسانی، فرهاد

 صبحی هشجين، آصف گلبانگ قرآن ١۶۵
 جبران، جبران خليل گلچين حکمت ١۶۶
 منجزی، عاطفه لبخند خورشيد ١۶٧
 رضائی، ليال ليالی من ١۶٨
 حسينی حائری، کاظم )عربی(مباحث االصول  ١۶٩
شناسی، تاريخچه، شامل مفهوم (مباحثی پيرامون عزاداری  ١٧٠

 )مبانی، آسيب شناسی و آموزه های عزاداری
قهرمانی نژاد شائق، بهاء 

 الدين
 قياسی، جالل الدين مبانی سياست جنايی حکومت اسالمی ١٧١
 خوافی، احمدبن محمد مجمل فصيحی ١٧٢
 طوجی، حميد مجموعه سواالت آزمون صنايع چوب ١٧٣
  مجموعه قوانين و مقررات مطبوعات ١٧۴
محشای قوانين آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در  ١٧۵

 ...و قانون تشکيل دادگاه های عمومی) کيفری+ مدنی(امور 
 

وصايا و ارث از قانون ..."محشای قوانين و مقررات امور حسبی ١٧۶
 به همراه قوانين و آئين نامه های مربوطه... مدنی

 

به همراه آراء وحدت ... ازدواج و طالق  محشای مجموعه قوانين و مقررات ١٧٧
 ...نگهبان رويه هيأت عمومی ديوان عالی کشور، نظرات فقهای شورای

 

 بنتون، پل مدارها و سيستمهای هشدار دهنده الکترونيکی ١٧٨
 قلی پور، آرين )رفتار فردی(مديريت رفتار سازمانی  ١٧٩

١٠ 

 
 پديدآور عنوان رديف
 پور، زهراعرب   زنان عصيانگر ١٠٨
 ميچل، کارولين زنان و راديو ١٠٩
 براون، سيلويا زندگی پس از مرگ ١١٠
 خورشيدفر، اميرحسين زندگی مطابق خواسته ی تو پيش می رود و داستان های ديگر ١١١
 موسوی آشان، مسعود زندگی نامه ی شهيد آيت اهللا علی قدوسی ١١٢
 فرويد، ارنست ی کلماتزيگموند فرويد در قاب عکس ها و البه ال ١١٣
  سازمان منع سالح های شيميايی ١١۴
 کالرک، مری هيگينز سانتاکروز ١١۵
 فاينشتاين، ايلين سرگذشت آنا آخماتووا ١١۶
 خليلی، ناصر سفال اسالمی ١١٧
 الوسن، لی سفرهای روحی از آن دنيا ١١٨
 فتالوی، مهدی سقوط اسرائيل ١١٩
 اصرتکميل همايون، ن سلطانيه ١٢٠
  يک متن بودايی مهايانه) ی شگفت انگيز ی گل نيلوفر درمه سوره(ی نيلوفر سوره ١٢١
 زندی، عليرضا )داستان کوتاه(سی و شيش  ١٢٢
 قاسمی، عباس سياوش ١٢٣
 اوتس، جويس کارول سياهاب  ١٢۴
 هرمزی، فاطمه سير تطور مقررات وسازمان اجرايی کار در ايران ١٢۵
 سليم، غالمرضا شکوفايی مولوی و حافظ سير طريقت تا ١٢۶
 قمی، عباس )ص(سيره و صفات پيامبر اعظم  ١٢٧
 شيخ السالمی، اسعد سيری اجمالی در انديشه های کالمی معتزله و اشاعره ١٢٨
  سيمای آبرنگ ايران ١٢٩
  شرح وظايف و شرايط احراز مشاغل فرهنگی غيردولتی ١٣٠
 محمد حکيم پور، شريعتی در زندان ١٣١
 عليمحمدی، ابوالفضل شط شکوه ١٣٢
 نقی زاده، محمد )تجليات و عينيات(شهر و معماری اسالمی  ١٣٣
 اونو، سوکيو شين تو ١٣۴
 الو، راجر صدای خود را آزاد کنيد  ١٣۵
 مهربان، احمد صنايع دستی گياهی سيستان و بلوچستان ١٣۶
 وينی، نيکوال رهای جهانسس کشو] دويست و هفتاد و يک[ ٢٧١طرز تهيه  ١٣٧
 يثربی، يحيی عرفان و شريعت ١٣٨
  عصر اروپا ١٣٩
 شعبانی، احمد علم اطالعات و جامعه اطالعاتی  ١۴٠
 چيتايی، عليرضا عمارت طباطبايی ها ١۴١
 شهيد اول، محمدبن مکی )عربی(غايه المراد فی شرح نکت االرشاد  ١۴٢
 آرت برگ، غيرممکن کمی ديرتر ممکن است ١۴٣
 کوپر، دايانا فرشتگان ١۴۴
 نظمی تبريزی، علی فروغ عمر ١۴۵
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