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 اهدای کتاب های مازاد •

ابتدای فروردين تا از کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد 

عنوان کتاب،  ١٢٧۶تعداد ،١٣٨٧پايان اسفندماه سال

ز، سازمان ها، به مراکدی  سی ۴٩نشريه و  ٢۴

آمار  . های ديگر اهداء نموده است نهادها و کتابخانه

 ٣٢٤: شامل موارد ذيل است  ٨٧منابع اهدايی اسفند 

عنوان  ٢٠٦وان کتاب به کتابخانه عمومی حديث، عن

، )غيرانتفاعی(کتاب به هنرستان علم و صنعت کرج 

کاربردی  -عنوان کتاب به مرکز آموزش علمی ٢٠٢

عنوان کتاب به  ١٢٠، ٢٣فرهنگ و هنر واحد 

از دکتر  CDعنوان  ٤٩کتابخانه عمومی دانشمند و 

اهداء ه کتابدار کودک و نوجوان علی شريعتی به خان

 .ده استنمو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 و تبريکتولد  •
 

س���ميه ، ش���اهجانی فاطم���هه���ا   همک���اران عزي���ز خ���انم 

تول�دتان را   خشنودفر، فاطمه جاللی و پرس�تو ول�دخان   

م��اه تـبري��ـک گفت��ه؛ س��عادت و    اس��فند و ف��روردين در 

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

 .خواستاريم

  

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

 سپاسگزاری •

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

 : ارشاد سپاسگزاريم   عمومی حسينيه  کتابخانه

 

 

 اهداء کنندگان بخش بزرگساالن                  عنوان

 ١٢٢انتشارات اميد فردا                                    

   ١٠۴فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری               

 اسالمی ايران 

 ٥٦خانم سوزان سيگاريانی                              

   ٢٦آقای مرعشی                                           
 

اسفند و ساير دوستان نيز که به طور متفرقه در از 

اهداء نمودند؛   ههايشان را به کتابخان کتابفرورين 

 .  کمال تشکر را داريم

 
 

 
 ٣٠ 

 

 برگزاری جلسات کميته مشترک کتابداری کودکان و   •

 نوجوانان

چه��ل و ي��ک و چه��ل و دوم��ين جلس��ه از جلس��ات کميت��ه    

 ١٠روزه���ای  ،مش���ترک کتاب���داری ک���ودک و نوج���وان  

ف���روردين م���اه، ب���ا حض���ور نماين���دگانی از    ٢۶اس���فند و

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

خان��ه کتاب��دار، کتابخان��ه مل��ی، ک��انون پ��رورش فک��ری       

ه����ای آموزش����گاهی و  کودک����ان و نوجوان����ان، کتابخان����ه

ن در مح��ل اي��ران، انجم�ن کتاب��داری و اط��الع رس�انی    اي��

در اي�����ن جلس�����ات درب�����اره   . کتابخان�����ه برگ�����زار ش�����د  

موض������وعاتی مانن������د انتخ������اب دبي������ر ثاب������ت جلس������ه،  

ب���رای ی، تعي���ين مس���ئول  فهرستنويس���ی م���واد غيرچ���اپ  

ه���ای تحقيق���اتی   وب���الگ کميت���ه، تهي���ه ليس���ت کتابخان���ه    

اتخ����اذ  یمط����البی مط����رح و تص����ميمات... ارد و اس����تاند

 . گرديد

 

 برگزاری مراسم سالگرد شورای کتاب کودک در   •

 حسينيه ارشاد

ش��ورای کت��اب تأس��يس چه��ل و شش��مين مراس��م س��الگرد  

ال��ی  ١۵اس��فندماه، از س��اعت   ١١ک��ودک روز يکش��نبه  

، در مکان ت�االر ش�ريعتی کتابخان�ه عم�ومی حس�ينيه      ١٩

در اين مراس�م پ�س از خوش�امدگويی    . ارشاد برگزار شد

توس��ط آق��ای يحي��ی م��افی از مؤسس��ين و اعض��ای هيئ��ت   

مديره شورای کتاب کودک، خانم ن�وش آف�رين انص�اری    

از پيشکسوتان کتاب�داری و دبي�ر اجراي�ی ش�ورای کت�اب      

ش���ورا و خان��ه کتاب���دار  گ��زارش فعالي���ت ه��ای    ،ک��ودک 

 پيشکسوتان کودک و نوجوان و خانم توران ميرهادی از

 

 

 قصه گويی در مدارس ناشنوايان •

و  ٢٢، ١٨اس�����فند و  ٢١و  ٢٠، ١٢، ١١، ٣روزه�����ای 

ف��روردين م��اه، مين��ا ربيع��ی پ��ور، ن��دا بزم��ه، مهت��اب    ٢۵

مين��اچی مق��دم و م��ريم ب��دری، چه��ار نف��ر از کتاب��داران       

ارشاد، به چهار مدرسه ناش�نوايان  کتابخانه سيار حسينيه 

در س�طح ش��هر ته��ران در مقط��ع دبس��تان و راهنم��ايی ب��ه  

، مدرس��ه ١باغچ��ه ب��ان ش��ماره ن��ام ه��ای مدرس��ه پس��رانه  

و مدرس���ه  ن���يم روز، مدرس���ه دختران���ه  ع���دالتپس���رانه 

عن��وان  ٣٨رفت��ه و تع��داد  ٢ باغچ��ه ب��ان ش��مارهدختران��ه 

رفتن�د و  عنوان کت�اب تحوي�ل گ   ١١۴کتاب امانت دادند و 

 ٢۵در . عنوان کتاب را هم تمديد کردن�د  ۶۵مدت امانت 

پ���س از اينک���ه م���ريم ب���دری ب���رای    ف���روردين م���اه ني���ز  

گوس���فندی ک���ه خيل���ی  "آم���وزان کت���ابی ب���ا عن���وان   دان���ش

را ب��ه زب��ان اش��اره خوان��د؛ دان��ش آم��وزان  " کوچ��ک ب��ود

ن  بردريافت های خود را از آنچه  ؛ ه ب�ود خوان�ده ش�د  ايش�ا

الزم ب�ه ذک�ر اس�ت ک�ه جلس�ات      . دندبرای وی تعريف کر

واژه نامه کودکان و نوجوانان ناشنوا نيز طبق روند قب�ل  

 . ادامه دارد

 

 بازديد از کتابخانه امام زاده عبداهللا و زيد •

اسفند ماه مهرناز خراسانچی رئيس کتابخانه، ب�ه   ۵روز 

همراه فاطمه هويدايی، م�ريم ب�دری و فاطم�ه ش�اهجانی،     

 اده عب��داهللا و زي��دعم��ومی ام��ام زپي��رو دع��وت کتابخان��ه  

از اي���ن کتابخان���ه بازدي���د    ،جه���ت راهنم���ايی و مش���اوره  

ر اين کتابخانه با در اين بازديد خانم کفعمی کتابدا. کردند

ب����اره ارتق����اء مجموع����ه و چگ����ونگی  در بازديدکنن����دگان

 .اندازی بخش کودکان کتابخانه گفتگو کردند راه

١ 



 
 خدمات فنی و نشريات و فاطمه هويدايی مسئول بخش

 جلس�ه تص�ميماتی  اين کتابخانه برگزار ش�د؛  در مرجع 

ه�ای موج�ود    در خصوص چگونگی سازماندهی مقال�ه 

در نش�����ريات ادواری و ورود اطالع�����ات آن ه�����ا در   

کنن���دگان اتخ���اذ  رايان���ه جه���ت اس���تفاده بهت���ر مراجع���ه  

الزم ب���ه ذک���ر اس���ت ک���ه در گذش���ته نش���ريات  . گردي���د

و بن������دی  ردهي������ن بخ������ش فهرستنويس������ی و  ادواری ا

  ی کتابخان�ه ش�ده  اف�زار  ها وارد سيستم نرم اطالعات آن

ه��ای  تم��امی مقال��هجدي��د ب��ا تص��ميم گي��ری ول��ی  اس��ت؛

بن���دی م���ی  ريات موج���ود ني���ز فهرستنويس���ی و ردهنش���

شوند و مراجعه کنندگان می توانند مطالب مورد نظ�ر  

خ��ود را از طري��ق ن��ام پدي��دآور، موض��وع ي��ا عن��وان      

 .مقاله هم جستجو کنند
 
 
 
 برگزاری جلسات مسئولين کتابخانه •

اسفند عمومی حسينيه ارشاد جلسات مسئولين کتابخانه 

اسفند،  ١٣و فروردين ماه طی سه نوبت در روزهای 

فروردين ماه با حضور مهرناز خراسانچی  ٢۴و  ٢٠

نف�ر از مس�ئولين بخ�ش ه�ا ب�ه ن�ام        ٨رئيس کتابخان�ه و  

والفض����ل ه����ای رزيت����ا ف����دائيان، فاطم����ه هوي����دايی، اب

گيالن��ی، من��ا مين��اچی مق��دم، مين��ا ربيع��ی پ��ور، م��ريم      

بدری، مهت�اب مين�اچی مق�دم و پريس�ا اميرقاس�م خ�انی       

در اين جلس�ات درب�اره آم�ار    . در کتابخانه برگزار شد

عملکرد بخش های مختلف، جابجايی نيروها، ش�رکت  

در همايش دانشگاه فردوسی مشهد، مسائل مرب�وط ب�ه   

مط��البی عن��وان  ... و  ١٣٨٧ماه��ه اول س��ال   ۶آم��ار 

 . شد
٢ 

 

ی ـراي�������ـر اجـي�������ـران و دبـان اي�������ـودک�������ـات کـادبي�������

مط��البی را ارائ��ه   ،کودک��ان و نوجوان��ان ه ـام��ـگنـرهنـف

برنام���ه ه���ای ديگ���ری چ���ون اع���الم  در ادام���ه. نمودن���د

ش��ورا، اه��دای ال���واح کت��اب ه���ای     منتخ���به��ای   کت��اب 

ب��ه پديدآورن��دگان و ناش��ران، اع��الم نخس��تين      برگزي��ده

رنده جايزه جعفر پايور، گزارش بني�ان گ�ذاری ج�ايزه    ب

ب����رای دستنوش����ته ه����ای ) م����افی(معص����ومه س����هراب 

 .به انجام رسيد... واقعگرا و 

 
 
  فرهنگی، صنايع دستی بازديد از سازمان ميراث  •

 استان تهران و گردشگری

نف��ر از کتاب��داران کتابخان��ه عم��ومی حس��ينيه    ٢۴تع��داد 

 ١٢ماه، در دو گ��روه اس��فند ١٧و  ١٢ارش��اد روزه��ای 

نفره، از کتابخانه تخصصی سازمان مي�راث فرهنگ�ی،   

و پژوهش�گاه  اس�تان ته�ران   صنايع دستی و گردشگری 

. کارگاه های هنرهای سنتی اين س�ازمان بازدي�د کردن�د   

نم تهرانچ���ی مس���ئول کتابخان���ه،   خ���ا هادر اي���ن بازدي���د 

ه��ای مختل��ف کتابخان��ه مانن��د آرش��يو نش��ريات،       قس��مت

را ب����ه ... ت���ين، کت���اب ه���ای هن���ری و     کت���اب ه���ای ال  

همچنين در قسمت کارگ�اه ه�ای   . کتابداران معرفی کرد

هنرهای سنتی، کتابداران با هنرهايی چ�ون س�فالگری،   

آشنا ... ساختن سازهای سنتی، قلمکاری، زری بافی و 

 . شدند
 

 

 

 عناوين مقاالت از طريق رايانه قابل بازيابی هستند •

ه ب���ا حض���ور مهرن���از  اس���فندما ١٢جلس���ه ای روز در 

 خراسانچی رئيس کتابخانه و مريم بدری مسئول بخش 

 
 توليد کننده مولف عنوان رديف
محمدی ری شهری،  کيميای محبت ۴۵

 محمد
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی

مشتمل بر بخشی از : مبادی فقه و اصول  ۴۶
 مسائل آن دو علم

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی فيض، عليرضا

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی کرلينجر، فردريک نيکولز مبانی پژوهش در علوم رفتاری ۴٧
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی سعادت، سعيد مبانی کامپيوتر ۴٨
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی کافکا، فرانتس مجموعه داستانها ۴٩
 بهزيستی نابينايان رودکیمجتمع  احمدی، بابک مدرنيته و انديشه انتقادی ۵٠
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی استونر، جيمز آرتور فينچ مديريت ۵١
ابن خلدون، عبدالرحمن  مقدمه ابن خلدون ۵٢

 بن محمد
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی

موزش و پرورش آای بر روانشناسی و  مقدمه ۵٣
 کودکان استثنايی

 ابينايان رودکیمجتمع بهزيستی ن افروز، غالمعلی

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی شريعتی، علی مکتب تعليم و تربيت اسالمی ۵۴
موسسه نهادگذاری مطالعات  ابطحی، حسن )عج(مالقات با امام زمان  ۵۵

 علمی و پژوهشی گويا
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی افشار نادری، غالمرضا نادرشاه آخرين کشور گشای آسيا ۵۶
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی نادری، عزت اهللا نارسائيهای ويژه در يادگيری ۵٧
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد شريعتی، علی نيايش ۵٨
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی هريس، تامس وضعيت آخر ۵٩
مطالعاتی در : يک سال در ميان ايرانيان  ۶٠

خصوص وضع زندگی و اخالقی و روحيات 
 يرانيانا

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی براون، ادوارد گرانويل

 
 کتاب های بريل  تازه های
 توليد کننده مولف عنوان رديف

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد دولت آبادی، پروين بر قايق ابرها ١
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد مدرس صادقی، جعفر بيژن و منيژه ٢
جستاری در  :رساله ی تاريخ  ٣

 هرمنوتيک تاريخ
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد احمدی، بابک

زندگی و بهترين : شهر شعر عارف  ۴
 آثار ابوالقاسم عارف قزوينی

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد عارف قزوينی، ابوالقاسم

بر اساس داستانی از مثنوی : طوطی  ۵
 معنوی

و کانون پرورش فکری کودکان  شهرياری، خسرو
 نوجوانان

کانون پرورش فکری کودکان و   قصه گويی ۶
 نوجوانان

 
 

 
 
 
 
 

٢٩ 



 

 توليد کننده مولف عنوان رديف
خطبه های حضرت : حديث غربت  ١٩

زهرا عليها السالم در مسجد پيامبر و در 
 بستر شهادت

موسس�����ه نهادگ�����ذاری مطالع�����ات [ )س(فاطمه زهرا 
 ]علمی و پژوهشی گويا

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی قائمی، علی ئل همسران جوانخانواده و مسا ٢٠
به انضمام نامه ها از : داستان زندگی من  ٢١

و شرحی از  ١٩٠١تا  ١٨٨٧سال 
تحصيل وی و قسمتهائی از گزارش و 

 نامه های معلم او آن مانسفيلد سوليوان

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی کلر، هلن آدامز

خواب، : ه می دانيد؟ درباره خواب چ ٢٢
 خواب مصنوعی، رويا و بهداشت خواب

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی روخلين، لئون الزاريويچ

 موسسه نصرت  آموزش غيرحضوری: دوره تقويت حافظه  ٢٣
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی دوموريه، دفنی ربه کا ٢۴
 بينايان رودکیمجتمع بهزيستی نا حيدری، اکرم روانشناسی رشد ٢۵
روايت در فرهنگ عاميانه رسانه و  ٢۶

 زندگی روزمره
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد برگر، آرتور ايسا

روش تحقي����ق در روان شناس����ی و عل����وم   ٢٧
 تربيتی

موسس������ه نهادگ������ذاری مطالع������ات  دالور، علی
 علمی و پژوهشی گويا

نام���ه عرف���انی حض���رت ام���ام  : ره عش���ق  ٢٨
 خمينی

هللا، رهبر خمينی، روح ا
انقالب و بنيانگذار 

 جمهوری اسالمی ايران

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی

آقا بزرگ طهرانی،  زندگانی ميرزای شيرازی ٢٩
 محمدمحسن

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی فخرائی، ابراهيم سردار جنگل ٣٠
 )برلين(کتابخانه گويا  اهللا خالقی، روح سرگذشت موسيقی ايران ٣١
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی ابن بطوطه، محمدبن عبداهللا سفرنامه ابن بطوطه ٣٢
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی ناصرخسرو سفرنامه ناصرخسرو     ٣٣
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد معروفی، عباس سمفونی مردگان ٣۴
باستانی پاريزی،  سياست و اقتصاد عصر صفوی ٣۵

 محمدابراهيم
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی فخری، ماجد سير فلسفه در جهان اسالم ٣۶
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد سعيد، ادوارد شرق شناسی ٣٧
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی هينلز، جان راسل شناخت اساطير ايران ٣٨
 کانون فرهنگی اجتماعی ايدی، بتی جين غرق در نور ٣٩
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد نيچه، فريدريش ويلهلم فردريش نيچه و گزين گويه هايش ۴٠
  ژيران فرهنگ اساطير آشور و بابل ۴١
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی دورکيم، داويد اميل فلسفه و جامعه شناسی ۴٢
 -کتابخانه عم�ومی حس�ينيه ارش�اد   [ خرمشاهی، بهاء الدين تاد بحث و تحقيق قرآنیهف: قرآن پژوهی  ۴٣

]مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی  
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی دوما، الکساندر  کنت دو مونت کريستو ۴۴

 

٢٨ 

 

های هم�راه اف�راد    در گوشینيز تقويم گويا . گرفت  قرار

نی ـگفت��. اده اس��تـاستف�� نابين��ا ي��ا ب��ر روی س��ی دی قاب��ل  

گذش�ته ب�ه خ�ط بري�ل در     ای ـال هـم در سـن تقويـت ايـاس

اس�تفاده از اي�ن   . اختيار افراد نابينای کتابخانه ب�وده اس�ت  

تق��ويم ب��رای کلي��ه نابيناي��ان امک��ان پ��ذير و درياف��ت آن از  

 .   کتابخانه رايگان است

 
 
 بازديد از بخش کودکان و نوجوانان  •

اس��فندماه  ٢١و ١٩، ١٧خ ه��ای ط��ی س��ه نوب��ت در ت��اري  

نفر از دانش آموزان مدرسه راهنمايی پس�رانه   ۶٣تعداد 

از بخ���ش کودک���ان و نوجوان���ان کتابخان���ه    ث���امن االئم���ه 

کتاب�دار   مقدم در اين بازديد مهتاب ميناچی. بازديد کردند

ط�رز  را معرف�ی و   بخش، قسمت های مختلف اين بخ�ش 

ش آم����وزان را ب����رای دان���� ... اس����تفاده از برگ����ه دان و  

 . توضيح داد

 
 
  روزنامه هاورود اطالعات عناوين   •

ش���ماره  ٣۵٢۴۶عن���وان در  ١٩در اس���فندماه اطالع���ات 

موج���ود در بخ���ش نش���ريات کتابخان���ه، وارد      روزنام���ه

) گنجين��ه(قس��مت نش��ريات سيس��تم ن��رم اف��زار کتابخان��ه      

نفر از افراد اي�ن بخ�ش ب�ه     ٣اين کار عظيم توسط . شدند

، مهس��ا  )مس��ئول بخ��ش م��ذکور  ( ن��ام ه��ای م��ريم ب��دری   

شايان . زاد شاکری به انجام رسيده استرمهديزاده و شه

کتابخان���ه اس���ت ورود اطالع���ات نش���ريات ادواری ذک���ر 

بط��ور مس��تمر ادام��ه دارد، ک��ه آم��ار مرب��وط ب��ه آن در       

ش��ماره ه��ای آت��ی در اختي��ار عالق��ه من��دان ق��رار خواه��د    

 .گرفت

 
 چهاردهمين طرح مبادله کتاب  •

در  ومی حس��ينيه ارش��اد طب��ق روال گذش��ته م��کتابخان��ه ع

چهاردهمين طرح مبادل�ه کت�اب خ�ود را     ،پايان هر فصل

اس�فندماه، از   ٢٧ت�ا   ٢٠ ط�رح ک�ه   در اين .برگزار نمود

 جل�د  ٢٧١تعداد  ، در کتابخانه برپا شد؛١۴الی  ٩ت ساع

از . کتاب برای مبادله در معرض ديد عموم قرار گرفت

. جلد خ�ارج ش�د   ٨٧افت و جلد کتاب دري ١١٣اين تعداد 

جل���د  ۵٧جل���د کت���اب درياف���ت ش���ده،   ١١٣از مجموع���ه 

بودن�د   ٣و  ٢جلد نيز نسخه  ٢٧جلد انباری و  ٢٩جديد، 

ک��ه ب��رای انج��ام ام��ور تخصص��ی ب��ه بخ��ش فن��ی تحوي��ل    

در اي��ن ط��رح اف��راد م��ی توانن��د کت��اب ه��ای ب��دون  . ش��دند

استفاده خود را با کتاب ه�ايی ک�ه کتابخان�ه ب�دين منظ�ور      

اي�ن کت�اب ه�ا در زمين�ه ه�ای      . اهم نموده؛ مبادل�ه کنن�د  فر

موض��وعی مختل��ف مانن��د ادبي��ات، روانشناس��ی، ت��اريخ،    

رح ک��ه از ط�� ١۴در اي��ن . هس��تند... عل��وم اجتم��اعی و  

آغ���از ش���ده اس���ت و ت���اکنون ادام���ه   ١٣٨۴م���اه س���ال آذر

جل��د کت��اب در مع��رض دي��د عم��وم    ۴٢٠٢تع��داد  ؛داش��ته

جل��د کت��اب   ١٣١۴اد ق��رار گرفت��ه اس��ت ک��ه از اي��ن تع��د    

ش�رکت در ط�رح   . جلد خارج شده اس�ت  ٨٩٧دريافت و 

 .مبادله کتاب برای عموم افراد آزاد است

 

 تقويم گويای سال جديد در کتابخانه 

توس�ط بخ�ش نابيناي�ان     ١٣٨٨تقويم س�ال  ای اولين بار بر

. د ب��ه ش��کل گوي��ا در آم��دکتابخان�ه عم��ومی حس��ينيه ارش��ا 

ک��ه  ش��قايقارم ماهنام��ه در ش��ماره س��ی و چه��  اي��ن تق��ويم 

مش��ترکين اي��ن  در اختي��ار   ،اس��فندماه منتش��ر ش��ده اس��ت   

 خانه هستند؛ ـماهنامه که از اعضای بخش نابينايان کتاب

٣ 



 
 ۴کاست و  ١٠ام تا سی و چهارم، جلسه سی ( مهدوی

DVD( ،   مقص��ود از  نق��د و واک��اوی فرهن��گ ايران��ی
 ٢کاس���ت و  ۴بيس���تم،  وجلس���ه ن���وزدهم  ( فراس���تخواه

DVD( ،هدی صابراز  باب بگشا )    جلس�ه ن�وزدهم ت�ا

هم��ايش ب��ه  ، )DVD ٢کاس��ت و  ١٠بيس��ت و س��وم،  

هم����ايش ، )DVD ٢( ي����ا ن����رويم ؟ کتابخان����ه ب����رويم

اول��ين ت��ا س��ومين  ( نش��ريات ادواری کودک��ان خردس��ال 

تأسيس  سالگرد مراسم، )DVD ٢کاست و  ٨دوره، 

س��ال چه��ل و پ��نجم و چه��ل و    ( کت��اب ک��ودک  ش��ورای

رسالت انسان در عصر ، )DVD ٢و  کاست ۵ششم، 

، )کاس����ت ٧( محم����دتقی جعف����ری  س����خنرانیکن����ونی 

هم�����������ايش سراس�����������ری تجلي�����������ل از اس�����������تادان    

پيشکس���وت،کتابداران و دانش���جويان برگزي���ده عل���وم 

کاس����ت و  ۴( ب����داری و اط����الع رس����انی پزش����کی  اکت

١DVD.( 

 

 

 توليد کتاب بريل  •

عن�وان کت�اب در    ٣های اسفند و فروردين تعداد  در ماه

. منتش���ر ش���دبري���ل  خ���طخ���ش نابيناي���ان کتابخان���ه ب���ه ب

از  بي��ژن و مني��ژه: عن��اوين اي��ن کت��اب ه��ا عبارتن��د از  

رس��اله ی ، )ص ٢٨٨ج در ٢( جعف��ر م��درس ص��ادقی

باب���ک از ت���اريخ  جس���تاری در هرمنوتي���ک : ت���اريخ 
ب���ا  ش���هر ش���عر ع���ارف و ) ص٢٨۴ج در ٢( احم���دی

 ).ص٢٩١ج در ٢( محمدعلی سپانلوتدوين 
 

 
 
 

۴ 

 

 کارمند نمونه انتخاب •

کتابخانه عمومی حسينيه ارش�اد از ف�روردين م�اه س�ال     

م���اه يکب���ار اق���دام ب���ه  ۶ه���ر  ،ت���اکنون) ش. ه��ـ (١٣٨۵

. انتخ���اب کارمن���د نمون���ه ب���رای کتابخان���ه نم���وده اس���ت

م��واردی چ��ون  نمون��ه معياره��ای انتخ��اب اي��ن کارمن��د  

کاری، دقت ب�اال، رعاي�ت نظ�م، رابط�ه اجتم�اعی       آمار

... کتابخان��ه و رمن��دان و اعض��اء  مطل��وب ب��ا س��اير کا  

ه�ای مين�ا ربيع�ی     کارمن�د نمون�ه ب�ه ن�ام     ۵تاکنون . تاس

و مق�دم  پور، ندا بزم�ه، س�ارا في�روزه، مهت�اب مين�اچی      

در اس���فندماه س���ال  . آزاده فخ���رآور انتخ���اب ش���ده ان���د   

ني��ز ه��دی بختي��اری ني��ا کارمن��د بخ��ش خ��دمات     ١٣٨٧

اب انتخ��. فن��ی، ب��ه عن��وان کارمن��د نمون��ه انتخ��اب ش��د     

ايش�ان را از ط�رف تم��امی همک�اران کتابخان�ه تبري��ک     

 ویگفت���ه و آرزوی موفقي���ت ه���ای بيش���تری را ب���رای  

 . داريم

 

 های انجام شده در حسينيه  ری جديد سخنرانیس •

 ارشاد

عن��وان از سلس��له س��خنرانی ه��ای برگ��زار     ١٣تع��داد  

ش��ده در حس��ينيه ارش��اد در اس��فند و ف��روردين م��اه، ب��ه  

ش����نيداری بخ����ش مرج����ع   -یمجموع����ه اس����ناد دي����دار 

: عن�اوين اي�ن من�ابع عبارتن�د از     . کتابخانه اضافه ش�دند 

، )٢DVD( هم��ايش آزار، خش��ونت و تحقي��ر کودک��ان

 ۴( س���فيد هم���ايش نابيناي���ان در روز جه���انی عص���ای

محم��د مجته��د  از خ��دا راز جه��ان  ، )١DVDکاس��ت و 
 ٢کاس��ت و  ۴جلس��ه دوازده��م و س��يزدهم،  ( شبس��تری

DVD( ،ناصر از مثنوی  انسان در نيازهای وجودی 

 

  تازه های کتاب بخش نابينايان
  )کاست(های گويا  کتابتازه های  

 توليد کننده مولف عنوان رديف

موسسه نهادگذاری مطالعات علمی و  وبر، ماکس اخالق پروتستانی و روح سرمايه داری ١
 پژوهشی گويا

 سينيه ارشادکتابخانه عمومی ح بهار، مهرداد از اسطوره تا تاريخ ٢
يونگ، کارل  پاسخ به ايوب ٣

 گوستاو
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد رابينز، آنتونی توان بی پايان ۴
موسسه نهادگذاری مطالعات علمی و  هميلتون، ملکم جامعه شناسی دين ۵

 پژوهشی گويا
 عمومی حسينيه ارشادکتابخانه  الياده، ميرچا چشم اندازهای اسطوره ۶
روش تحقيق در روان شناسی و علوم  ٧

 تربيتی
موسسه نهادگذاری مطالعات علمی و  دالور، علی

 پژوهشی گويا
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد سعيد، ادوارد شرق شناسی ٨
موسسه نهادگذاری مطالعات علمی و  ابطحی، حسن )عج(مالقات با امام زمان  ٩

 پژوهشی گويا
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد شريعتی، علی ايشني ١٠

                                   )CD(کتاب های گويای  تازه های
 توليد کننده مولف عنوان رديف

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی ابراهيمی، نادر آتش بدون دود ١
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی فرانس، آناتول آدمک حصيری ٢
موسس������ه نهادگ������ذاری مطالع������ات  وبر، ماکس اخالق پروتستانی و روح سرمايه داری  ٣

 علمی و پژوهشی گويا
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد بهار، مهرداد از اسطوره تا تاريخ ۴
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی آدميت، فريدون ايدئولوژی نهضت مشروطيت ايران ۵
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی نتونیرابينز، آ به سوی کاميابی ۶
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد يونگ، کارل گوستاو پاسخ به ايوب ٧
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی حجتی، محمدباقر پژوهشی در تاريخ قرآن ٨
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی محمدی، محمد تاريخ ادبيات کودکان ايران ٩

موسسه نهادگذاری مطالعات  پامر، رابرت روزل تاريخ جهان نو ١٠
 علمی و پژوهشی گويا

تاريخ فلسفه غرب و روابط آن با اوضاع  ١١
 سياسی و اجتماعی از قديم تا امروز

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی راسل، برتراند راسل

درآمدی به فلسفه : تبيين در علوم اجتماعی  ١٢
 علم االجتماع

 بهزيستی نابينايان رودکی مجتمع ليتل، دانيل

  بزرگمهر، جليل تقريرات مصدق در زندان ١٣
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد رابينز، آنتونی توان بی پايان ١۴
موسس�����ه نهادگ�����ذاری مطالع�����ات [ زرين کوب، عبدالحسين جستجو در تصوف ايران ١۵

 ]علمی و پژوهشی گويا
  مداری، کاظمعل چرا ايران عقب ماند و غرب پيش رفت؟ ١۶
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد الياده، ميرچا چشم اندازهای اسطوره ١٧
  کريم زاده، منوچهر چهل قصه ١٨

٢٧ 



 

 عنوان  رديف
 موزيک درمانی ٣٧
 مهندسی برق ٣٨
 ]٢٠٠٨ورکس ساليد[Solidworks 2008نرم افزار  ٣٩
 نرم افزار آموزشی کليد تبديل فايل ها ۴٠
 شناسینشانه  ۴١
 ٢نقش و طرح  ۴٢
 نقشه کشی و نقشه برداری ۴٣
 هانسل و گرتل ۴۴
 Unigraphics NX5] = ۵ايکس . يونی گرافيکس ان[ ۴۵
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، مثل پ�والد ب�اش پس�رم مث�ل پ�والد،      صدا کن برادرت را

.... و  ه�ا ک�الغ  قلب کوچکم را به چ�ه کس�ی هدي�ه ده�م،     

حترام�ی  من�وچهر ا . اس�ت در حوزه کودکان و نوجوان�ان  

ه���ايی در هم���ين   ني���ز نويس���نده کت���اب  ،)١٣٨٧ -١٣٢٠(

از آس��مون ص��دا مي��اد، آدم برف��ی ندي��دی،  : ح��وزه مانن��د 

... و م�ن ه�م ب�ازی    ... حسنی نگو يه دسته گل، بچ�ه ه�ا  

در کن���ار اي���ن نمايش���گاه مجموع���ه کت���اب ه���ای     . اس���ت

ن و نوجوان��ان در س��ه س��ال اخي��ر برگزي�ده مرج��ع کودک��ا 

  . به نمايش گذاشته شد هم

 

 آمار بازديد از وب سايت در اين دو ماه •

نف�ر از   ٢٠٨٣طبق آمار در ماه اسفند و فروردين تع�داد  

بيش�ترين تع�داد بازدي�د    . وب سايت کتابخانه بازديد کردند

نفر و در اسفندماه  ۶٧در فروردين ماه، روز نوزدهم با 

ا روز س��يزدهم،  بيش��ترين س��اعت . نف��ر ب��وده اس��ت  ۶۴ب��

ح اس�ت   ۵و  ۴و کمترين س�اعت بازدي�د    ١١بازديد  . ص�ب

بيش��ترين تع��داد بازدي��د کنن��دگان از وب س��ايت کتابخان��ه     

کش�ورهای آمريک�ا،   از کشور ايران و بعد از آن از ابتدا 

انگلستان، سوئد، آلمان، کويت، امارات، کانادا، فرانسه، 

تالي��ا، افغانس��تان، هن��د، يون��ان،   هلن��د، اس��پانيا، م��الزی، اي 

ترکي����ه، ات����ريش، اس����تراليا، عربس����تان، هن����گ کن����گ،  

 . است... مکزيک، بلژيک، پاکستان، ژاپن و 
 
 
 
 
 
 
 
 

۵ 

 
 
 توليد کتاب گويا •

عنوان کت�اب در بخ�ش    ۵در اسفند و فروردين ماه تعداد 

عن��اوين اي��ن . ورت گوي��ا درآم��دنابيناي��ان کتابخان��ه ب��ه ص��

روايت در فرهنگ عاميان�ه رس�انه   : ز ها عبارتند ا کتاب

ب����ا ترجم����ه   آرت����ور ايس����ابرگر از  و زن����دگی روزم����ره 

ک��ارل از  پاس��خ ب��ه اي��وب، )١CD( محمدرض��ا لي��راوی
کاس���ت و  ٧( ف���واد روح���انی ب���ا ترجم���ه   گوس���تاويونگ

١CD( ، ب����ا ترجم����ه   ادوارد س����عيداز  ش����رق شناس����ی

از  ني���ايش، )CD ٢کاس���ت و  ٢٩( عب���دالرحيم گ���واهی

وچش���م ان���دازهای ) CD ١کاس���ت و  ٨( عل���ی ش���ريعتی

 ١١( ج��الل س��تاریب��ا ترجم��ه  ميرچ��ا الي��ادهاز  اس��طوره

 )CD ١کاست و 
 

 :در هفته کتاب کودک 

 برگزاری نمايشگاهی از کتاب های نادر ابراهيمی و  •

 منوچهر احترامی در کتابخانه

فروردين ماه مصادف ب�ا روز جه�انی کت�اب ک�ودک      ١٣

 در اي���ران  ک���ودکف���روردين هفت���ه کت���اب   ٢٠ت���ا  ١۴و 

ب���ه هم���ين مناس���بت بخ���ش کودک���ان و نوجوان���ان   . اس���ت

م�اه از س�اعت   ف�روردين   ٢۶ال�ی   ١٩ ه�ای کتابخانه روز

و  نادر ابراهيمیهای  ای از کتاب برگزيده ١٨:٣٠الی  ٨

در حوزه کودکان و نوجوان�ان را، در   منوچهر احترامی

در اي�ن نمايش�گاه ع�الوه ب�ر     . معرض ديد عموم قرار داد

ای از  ن، زندگينام��ه و مجموع��هه��ای اي��ن نويس��ندگا کت��اب

. ها و مطالب منتشر شده از آن ها به نمايش درآمد عکس

نويس��نده کت��اب ه��ايی    ،)١٣٨٧-١٣١۵(ابراهيم��ی ن��ادر 

 اشی، ـه کـاران آفتاب و قصـم شد، بـه گـزی کـب: چون 



 
 
 

 

 
 ها در  عداد مراجعه کنندگان و امانت بخشت

  ١٣٨٨سال ماه و فروردين  ١٣٨٧اسفند
ه�ا در   تعداد مراجعه کنن�دگان و اس�تفاده از من�ابع بخ�ش    

 :در اين دو ماه طبق آمار موجود به شرح زير است 

 :تعداد مراجعه کنندگان 

 ؛١٨٠: مرج�����ع  ؛١٣٩: کودک�����ان  ؛٢٥٠٢: امان�����ت 

: نابيناي��ان  ؛١٢٢:   CDاينترن�ت و  ؛ ٩٥١: نش�ريات  

 .نفر ١٠١

 
 

 :استفاده از منابع

 ؛١٠٢٠: مرج����ع  ؛۵۴٠: کودک����ان  ؛۴۵٣۵ :امان����ت 

: ن انابيناي�  ؛٢٩٧:  CDاينترن�ت و   ؛١٩٠٢: نشريات 

 .منبع ٣١٠
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۶ 

 
 

 راجعه کنندگان و امانت بخش ها در تعداد م

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

 : طبق آمار موجود به شرح زير است ١٣٨٧در سال 

 :تعداد مراجعه کنندگان 

؛ ١٩٩٨: مرج�ع   ؛٢١١١: کودک�ان   ؛٢٥٤١٢: امانت 

 :يان نابينا ؛١٦٧٠:  CDاينترنت و ؛ ٩١٣٧: نشريات

 .نفر ١٢١١

 
 

 :استفاده از منابع

 ؛۵٠١٠: مرج�ع   ؛۵۵٨۴: کودک�ان   ؛۴٢١٨۶: امانت 

 ؛٢۴۴٢:  CDاينترن����������ت و  ؛١٨۶٣۴: نش����������ريات 

 .منبع ٢٨٨٢: ن انابيناي
 

 
 

 

 
 زه های بخش سی دیتا

 عنوان رديف
١ Access 2007 bible 
٢ Java TM thin – client programming for anetwork computirg enviroment 
٣ Mozart Concertos : Oboe- Clarinet- Horn- Flute and harp 
۴ Multimedia training 
٥ Special packaging 
٦ Web design 2003 
٧ Windows Vista 
٨ UML]ال.ام.يو [ در محيطRational rose 2003 ] ٢٠٠٣رشنال رز[ 
 ] پاسکال[  pascalآموزش  ٩

 ]١٧اس. اس. پی. اس[ SPSS17آموزش  ١٠
 آموزش جاوا ١١
 ٢و  ١آموزش زبان نصرت  ١٢
 )]٩(٢اس . سی[ CS2 (9)آموزش گام به گام فتوشاپ  ١٣
 آموزش مجازی ١٤
 ]پی. يکسا[  XPآموزش ويندوز  ١٥
 الکترونيک ١٦
 Adobe photoshop CS3] = تری. اس. ادوبی فتوشاپ سی[ ١٧
 Oracle 10] = ١٠اوراکل [ ١٨
 Borland Delphi 7.0] = ٠,٧برلند دلفی [ ١٩
 تئوری موسيقی ٢٠
 ]آدامز[  ADAMSتحليل و طراحی مکانيزم ها با  ٢١
 ترانه های مرزبان نامه ٢٢
 ۵دبستان  ٢٣
 ]۶, ۵ادوبی پرمير [Adobe premiere 6.5نمای آموزشی راه ٢٤
 زبان برنامه نويسی گرافيکی] لب ويو[ Labviewراهنمای جامع  ٢٥
 Geological survey of Iran] = سازمان زمين شناسی ايران[ ٢٦
 آموزش+ موزيک فانتزی+ سرگرمی+ نقاشی+ بازی: سرگرمی های کودکان  ٢٧
 سردار عاشورا ٢٨
 فه هاشکو ٢٩
 صدای خود را آزاد کنيد ٣٠
 Flash MX 2004] = ٢٠٠۴ايکس . فلش ام[ ٣١
 کتاب سال هواپيمايی ايران ٣٢
 گنجينه های فتوشاپ ٣٣
 Microsof Outlook 2004] = ٢٠٠٧ت لوک ومايکروسافت آ[ ٣٤
 مکانيک ٣٥
 Macromedia directorMX 2004] = ٢٠٠۴ايکس . مکروميديا دايرکتور ام[ ٣٦

٢۵ 



  

 پديدآور عنوان رديف
 فقيری، امين ميرعماد قزوينی ١٨٩
 مهاجرانی، محمد ميهمان دخترک ١٩٠
 وحيدی صدر، مهدی ناخدای تشنه ١٩١
 مهاجرانی، محمد نان و لبخند ١٩٢
 بيضائی، شادی نخستين نبرد رستم ١٩٣
 وحيدی صدر، مهدی بهشتنسيم  ١٩۴
 مزينانی، محمدکاظم نقاشی جادويی ١٩۵
 مينرز، چری نوبتی بازی کنيم ١٩۶
 خسروی، زهرا نيلو دوست ماه و ستاره ها ١٩٧
 نعيمی، جواد واژه های نورانی ١٩٨
 پارکر، ويک وسايل آشپزخانه را می شناسی؟ ١٩٩
 پارکر، ويک  ؟وسايل باغبانی را می شناسی ٢٠٠
 فونکه، کورنليا کارولند ويالی اشباح ٢٠١
 ات، ايرنهاو ويليام که زيادی کارمی کرد ٢٠٢
 جويس، مالنی هتی هيس هيس ماری که دمش گره خورده بود ٢٠٣
 هاوات، ايرن کمک می کرد هری که زياد ٢٠۴
 وحيدی صدر، مهدی هفتمين ستاره ٢٠۵
 وحيدی صدر، مهدی يادگار برادر ٢٠۶
 وحيدی صدر، مهدی يادگار خورشيد ٢٠٧
 خوش، طاهر يادگار کربال ٢٠٨
 شيخی، مژگان يعقوب ليث ٢٠٩
  يک روز خوب ٢١٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢۴ 
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 پديدآور عنوان رديف
 مزينانی، محمدکاظم کالغ پر ١۵١
 فسانهشعبان نژاد، ا کالغ و شکوفه ها ١۵٢
 شعبان نژاد، افسانه کالغ ها و فرار ١۵٣
 وحيدی صدر، مهدی کوتاهترين بهار ١۵۴
 وحيدی صدر، مهدی کوچکترين سپاه ١۵۵
 خوش، طاهر کودکان غريب ١۵۶
 مشرف آزاد تهرانی، محمود کی قباد ١۵٧
 نيازمند، طاهره گرگ بی خبر ١۵٨
 مندیراس،  دخيلی که نمی توانست شيپور بزن گندهگودی  ١۵٩
 ايمری، هيتر گوسفند بازيگوش ١۶٠
 مينرز، چری گوش کنيم و ياد بگيريم ١۶١
 آزاد تهرانی، محمود شرفم گياهان و سبزيجات ١۶٢
 خيامی، ليال الاليی ها ١۶٣
 شمس، محمدرضا النه ١۶۴
 قاسم نيا، شکوه نولب خند ١۶۵
 وحيدی صدر، مهدی لبخند خورشيد ١۶۶
 نات، ايرهاو ی دروغ می گفتلوسی که زياد ١۶٧
 هاوات، ايرن لونا که زيادی کنجکاو بود ١۶٨
 رهگذر، رضا ماجرای سپاه فيل  ١۶٩
 شفيعی، مجيد ماه پيشونی قصه ما ١٧٠
 باباجانی، علی ماه دو تکه ١٧١
 حق پرست، نورا مثل آينه  ١٧٢
 مهاجرانی، محمد مثل مرواريد ١٧٣
 شيماشهرياری،  مدرسه فرشته ها ١٧۴
 مينرز، چری مراقب همه چيز باشيم ١٧۵
 شمس، محمدرضا مراقبت از خود ١٧۶
 وحيدی صدر، مهدی مردی شبيه محمد صلی اهللا عليه و اله ١٧٧
 وحيدی صدر، مهدی مزد ماه ١٧٨
 شورتز، ويل ک انديشهمعماهای المپي ١٧٩
 راندل، ران مک مزرعه دار ١٨٠
 مالمحمدی، مجيد قصه ی ديگرمن مثل يک پرستو هستم و شش  ١٨١
 لی، ديويدکراس  من و بازی ها ١٨٢
 لی، ديويد کراس من و خواب ١٨٣
 وحيدی صدر، مهدی مولود کعبه ١٨۴
 اثنين خان، ثانی مهاجرت به حبشه ١٨۵
 مالمحمدی، مجيد )ع(مهربان سيزدهم امام حسن عسگری  ١٨۶
 ايمری، هيتر مهمان های سرزده ١٨٧
 منيرز، چری با هم بازی کنيم؟ می خواهی ١٨٨

٢٣ 



 
 
 
 
 

 پديدآور عنوان رديف
  سنجر پشيمان می شود ١١۶
 وماگانز، ر سنگ جمع کنيم ١١٧
 مهاجرانی، محمد سوار مهربان ١١٨
 بيواره، علی اکبر سی حکايت سی تصوير از کشکول شيخ بهايی ١١٩
 حسينيون، امين سيا سيا در شهر مارمولک ها ١٢٠
 رهگذر، رضا رويش غنچه نورشب  ١٢١
 يحيی، هارون شگفتی های خلقت جانوران ١٢٢
 شهرياری، شيما شهر پر شکوفه ١٢٣
 شهريانی، شيما شهر خوب بچه ها ١٢۴
 نعيمی، جواد شهيد جاودانه ی تاريخ ١٢۵
 عليخانی، يوسف صائب تبريزی ١٢۶
 رونی، آنه صفحات گسترده، نمودارها و جدول ها ١٢٧
 وحيدی صدر، مهدی ن آهوضام ١٢٨
 وحيدی صدر، مهدی طلوع افتاب ١٢٩
 مالمحمدی، مجيد عسل مجانی و هفت قصه ی ديگر ١٣٠
 وحيدی صدر، مهدی عطر سجاده ها ١٣١
 شمس، محمدرضا غذا ١٣٢
 راندل، ران فابيو فوتباليست ١٣٣
 هولتس، الراتانکل فرهنگ لغات تصويری ١٣۴
  وانانفرهنگنامه کودکان و نوج ١٣۵
 گانری، آنيتا ها فکر می کنيد چرا اب دريا شور است و سوال های ديگری درباره اقيانوس ١٣۶
 گاف، جکی …فکر می کنيد چرا برگ های درختان کاج ١٣٧
فکر می کنيد چرا خورشيد طلوع می کند و سوال های ديگ�ری درب�اره    ١٣٨

 مان و فصل هاز
 والپول، برندا

ومي��ان توگ��ا م��ی پوش��يدند و س��وال ه��ای ديگ��ری   فک��ر م��ی کني��د چ��را ر  ١٣٩
 درباره روم باستان

 ، فيونامک دانلد

 استوت، کارول …فکر می کنيد چرا ستارگان چشمک می زنند و  ١۴٠
م��ی س��ازند و س��وال ه��ای ديگ��ری   معب��دفک��ر م��ی کني��د چ��را يون��انی ه��ا   ١۴١

 درباره يونان باستان
 مک دانلد، فيونا

 استيل، فيليپ ...م مصر را ساختند و فکير می کنيد چرا اهرا ١۴٢
 وحيدی صدر، مهدی قدرت خدا پيداست ١۴٣
 یماهوتی، مهر ای کوکیهقصه  ١۴۴
 مالمحمدی، مجيد ای مهربانیهقصه  ١۴۵
گريم، ياکوب لود ويک  قصه های برادران گريم ١۴۶

 کارل
 ناصرکشاورز،  قصه های شيرين سياستنامه ١۴٧
 يترايمری، ه قطار و اسب ١۴٨
 نيازمند، طاهره کبوتر خاکی ١۴٩
 نيازمند، طاهره کالغ باهوش ١۵٠

٢٢ 
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 ٣١/١/٨٨تا  ١/١٢/٨٧: تازه های بخش بزرگساالن                                               از تاريخ   
 

 پديدآور عنوان رديف
 رای، ساتياجيت آتش درونآرامش برون،  ١
 برونينگ، نانسی آشنايی با شيمی درمانی ٢
 هاشم پور يزدان پرست، محمد آشنايی با مبانی علم اقتصاد ٣
 آذری، اميد آموزش اسکيس راندو و کروکی ۴
 Unigraphicsآموزش پيشرفته طراحی، س�اخت و تولي�د در    ۵

NX ]ايکس. يونی گرافيکس ان[ 
 جمشيدی، نيما

 ضيايی، زهره وزش سفره عقدآم ۶
 طوجی، حميد آموزش معرق کاری ٧
 جوزانی، رضوان آوار خاموش ٨
 حبابی، فائزه آوای مهر ٩

 حسين پور، بزرگمهر آهای يکی اينجا تنهاست ١٠
 .ويل، کليفورد ام آيا انيشتين درست می گفت؟ ١١
 محيط، هادی آيينک ١٢
 رحيم مسلمانيان قباديانی، آيينه قباديان ١٣
 طوجی، حميد اتصاالت چوبی ١۴
 صادقی فر، جعفر ارزش های فردی و تعهد سازمانی ١۵
 وولف، ويرجينيا ارالندو ١۶
 کريم پور، حسن از دياری به ديار ديگر ١٧
 نصر، طاهره از هنر و هنر اسالمی ١٨
 فارسيجانی، حسن استراتژی کالس جهانی در مديريت کيفيت بازرسی ١٩
 ساسانی، فرهاد ه استعار ٢٠
مجتهد عصر ) سنگلجی(اسناد محکمه سيد صادق طباطبايی  ٢١

 )ق.هـ ١٢٨۵-١٢٨۴مربوط به سالهای (ناصری 
 

 نوروزی خيابانی، مهدی اصطالحات رايج در مطبوعات ٢٢
 فريس، بروس ت ديجيتالاصول و مبانی صو ٢٣
  افغانستان ٢۴
از چن��د : آمريک��ا  اقتص��اد سياس��ی ب��ين المل��ل و تغيي��رات ق��درت ٢۵

 جانبه گرائی هژمونيک تا يک جانبه گرائی افول
 پوراحمدی، حسين

 مک موريس، تری اکتساب و اجرای مهارتهای ورزشی ٢۶
 لطفی، سهند "باالدژ"يا " دزج باال"امام زاده قاسم  ٢٧
 شيردل، سيمين …امشب ٢٨
 گويری، سوزان اناهيتا در اسطوره های ايرانی ٢٩
 شمس الدين، محمدمهدی حسين عليه السالمانصارال ٣٠
 نصيری طيبی، منصور انقالب مشروطيت در فارس ٣١
 احتشامی، مژگان انکارم مکن ٣٢
 خوش لقا، ناديا او مثل هيچ کس ٣٣
 دهنوی، نظامعلی ايرانيان مهاجر در قفقاز ٣۴
 نجفی، فريده اين يادداشت ها را برای تو می نويسم ٣۵

١٠ 

 
 ديدآورپ عنوان رديف
 صالحی، آتوسا دلم برای تو تنگ است ٧٨
 پارکر، استيو آب انگيز دنيای شگفت ٧٩
 پارکر، استيو دنيای شگفت انگيز انرژی خورشيدی ٨٠
 پارکر، استيو دنيای شگفت انگيز باد ٨١
 وحيدی صدر، مهدی دو چشم بی سو ٨٢
 مهاجرانی، محمد دو کبوتر ٨٣
 ، حميدرضاشاه آبادی دوران مشروطيت  ٨۴
  دوستان من ٨۵
  دوکی قدرنشناس ٨۶
 حسينی پژوه، خسرو از ابتدا) دی ان آ( ٨٧
 یمندراس،  ديک دامپزشک ٨٨
  رابی و گرگهای ناقال ٨٩
 ری، هيترميا راز مترسک ٩٠
 رئيسی، توران رامين فضانورد ٩١
  رنگ و وارنگ ٩٢
 ناصری، مسلم روباه و پلنگ مغرور ٩٣
 ناصری، مسلم چوپان آواز خوانروباه و  ٩۴
 ، مسلمناصری روباه و کالغ بی پر ٩۵
 ناصری، مسلم روباه و گرگ خاکستری ٩۶
 ناصری، مسلم روباه و هواپيمای خصوصی ٩٧
  روز اسباب کشی ببری ٩٨
 ناصری، علی روزی روزگاری ستارخان ٩٩

 راس، منری که صدايش را گم کرد یراه ببر ری ری راه ١٠٠
 بختياری، فاطمه زيبو زنبور پر تالش ١٠١
 ، آنجالويکلز ساحل ١٠٢
 اشنايدر، لی آنه سارا به دندانپزشکی می رود ١٠٣
 اشنايدر، لی آنه سارا به مهدکودک می رود ١٠۴
 اشنايدر، لی آنه سارا در روستا ١٠۵
 آنه اشنايدر، لی سارا و اولين پرواز ١٠۶
 کاظمی، اقدس …ساالر پيامبران محمد المصطفی ١٠٧
 پوروهاب، محمود سالی که باران نباريد ١٠٨
 روح افزا، سعيد سربازی بزرگ يا سرداری کوچک ١٠٩
  سرما ١١٠
 اثنين خان، ثانی سفر به مدينه ١١١
 رهگذر، رضا سفر دراز شام ١١٢
 نعيمی، جواد سفير نور ١١٣
 نيازمند، طاهره سگ اصحاب کهف ١١۴
 لب، بابکط نيک سالم گل محمدی ١١۵
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 پديدآور عنوان رديف
 نيازمند، طاهره پرندگان آسمانی ٣٩
 راس، مندی پلی پليس ۴٠
 راندل، ران پنی پرستار ۴١
  پو با غريبه ها صحبت نکن ۴٢
  پو به کمک دوستانش می رود ۴٣
 کلهر، فريبا )ص(پيامبر  ۴۴
 خسروی، زهرا پيلی به حمام می رود ۴۵
  ئن امانتدارپينگو پنگو ۴۶
 ايمری، هيتر تراکتور در طوفان ۴٧
 باليتن، انيد ترم تابستانی در سنت کلر ۴٨
 وحيدی صدر، مهدی تشنه ديدار ۴٩
 رونی، آنه تصاوير، عکس ها و نقاشی ها ۵٠
 هرونی، آن جستجو و طبقه بندی اطالعات ۵١
 ايمری، هيتر جمعه بازار ۵٢
 لقيامی ميرحسينی، جال جنگل تر ۵٣
 نغفاری ساروی،  جوجه و کپل ۵۴
 مهاجرانی، محمد چوپان کوچک ۵۵
  حضرت ابراهيم عليه السالم ۵۶
  حضرت اسماعيل عليه السالم ۵٧
 مالمحمدی، مجيد خداحافظ مدينه ۵٨
 ديويس، لی چه کار می کنی؟! خرسی ۵٩
  خزندگان ۶٠
 لولين، کلر خزندگان ۶١
 وادل، مارتين !خوابت نمی برد، خرس کوچولو ۶٢
 وحيدی صدر، مهدی خورشيد محراب ۶٣
 رهگذر، رضا خورشيدی در خانه خديجه ۶۴
  داستان خوک کوچولو ۶۵
 رهگذر، رضا داستان سيل آن سال ۶۶
 اثنين خان، ثانی رحمت داستان هجرت پيامبر ۶٧
 محمدی، محمد داستانکهای خرگوش حکيم ۶٨
  دافی و تخم طال ۶٩
 پوروهاب، محمود چک و پنج قصه ی ديگردانشمند کو ٧٠
 مهاجرانی، محمد داور کشتی  ٧١
 مشرف آزاد تهرانی، محمود دختر قهرمان ٧٢
 مالمحمدی، مجيد در انتظار مهمان و پنج قصه ی ديگر ٧٣
 اثنين خان، ثانی در جست و جوی حقيقت ٧۴
 طيبی، پريوش در شهربازی ٧۵
 فونکه، کاروليند در قصر وحشت ٧۶
 رونی، آنه دعوت نامه ها، پوسترها و صفحات معرف ٧٧

 ٢٠ 

 
 پديدآور عنوان رديف
 سيدجواد جواهری، مهناز با ماه در آواز ٣۶
 ميرزا آقايی، حسين بازيگران مسيحيت سياسی در لبنان ٣٧
 بک، آلن بازيگری در راديو ٣٨
 کريم پور، حسن باغ روياها ٣٩
 نروحانی نژاد، حسي بحر خروشان ۴٠
 اسميت، دنيس برآمدن جامعه شناسی تاريخی ۴١
 گل پور، محسن بررسی و تجزيه و تحليل عوامل موثر بر فرار دختران ۴٢
 بانت، آلن برنامه ريزی استراتژيک منابع انسانی ۴٣
 ديويد سون، بروس بروس ديويد سون ۴۴
 نوروزی، احسان بطالت ۴۵
 ميتروا، بالگادي بالگاديميتروا شاعر ملی بلغارستان ۴۶
 واسکونسلوس، ژوزه مارود )موز وحشی(بنانا براوا  ۴٧
  بنيادهای کژدر تاريخ نويسی معاصر ايران ۴٨
 هروکس، کريستوفر بودريار و هزاره ۴٩
 ازوجی، عالء الدين بهره وری و مزد ۵٠
 فورسايت، فردريک بی بازگشت ۵١
 ودی، مجيدمسع بيا با هم قرآن بخوانيم از گونه ای ديگر ۵٢
 اخوت، محمدرحيم )٨۵داستان های (پاييز بود  ۵٣
 احمدی، فرشته پری فراموشی ۵۴
 قريب، بدرالزمان پژوهش های ايرانی باستان و ميانه ۵۵
 پزشکزاد، ايرج پسر حاجی باباجان ۵۶
 شکسپير، ويليام پنج حکايت ۵٧
 فاضلی، قادر در نهج البالغه) ص(پيامبر اعظم  ۵٨
 معلمی، حسن ه و پيرنگ معرفت شناسی اسالمیپيشين ۵٩
 ستاری، جالل پيوندهای ايرانی و اسالمی اسطوره پارزيفال ۶٠
 يفتوشنکو، يوگنی آلکساندروويچ پيوندهای ناپيدا ۶١
 علی نژاد قمی، مسيح تاج خار ۶٢
 معتضد، خسرو تاجهای زنانه ۶٣
ی تاريخ پيوستگی های فرهنگ ايران با فرهنگ زبان ها ۶۴

 ١٧-١١ترکی در سده های 
 .ما اژرمياس، او

 جبران، جبران خليل تازه ها و طرفه ها ۶۵
 علی نژاد قمی، مسيح تحصن ۶۶
 ربانی گلپايگانی، علی تحليل و نقد پلوراليسم دينی ۶٧
تحليلی جامعه شناختی از تاثير آموزش و پرورش نوين بر  ۶٨

 تحول و تحرک اجتماعی در ايل قشقايی
 محمداحمدی، 

 آزادی، سعيد تختگاه فروغ رخشان ۶٩
 ن، جينوايچيس تدوين و کاربرد اصطالحنامه ٧٠
 بهشتی، احمد تربيت کودک در جهان امروز  ٧١
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 پديدآور عنوان رديف
 هاتاوی، لوئيس تعمير و نگهداری کولر خودرو ٧٢
 اميراحمديان، بهرام تقسيمات کشوری ٧٣
 ، حميدرضايوسفی )مشق شب(تکليف  ٧۴
 منطقی، مرتضی تلفن همراه ٧۵
 مبارکی، اصغر پرورش و حفاظت: تمساح  ٧۶
 دولت آبادی، هوشنگ توصيف گمشده ٧٧
مح��دوده نقش��ه چه��ارگوش آران ب��ه   (تي��پ ه��ای گي��اهی منطق��ه آران    ٧٨

 )NI-39-7شماره 
 کيانی پور، عباس

مح����دوده نقش����ه (ط����اهروئی  -تي����پ ه����ای گي����اهی منطق����ه بش����اگرد  ٧٩
 )-NG40 1رگوش طاهروئی به شمار چها

 اسدپور، رحمان

محدوده نقشه چه�ارگوش دزف�ول ب�ه    (تيپ های گياهی منطقه دزفول  ٨٠
 )NI39-13شماره 

 صالحی، حسين

مح����دوده نقش����ه ) (ط����بس(تي����پ ه����ای گي����اهی منطق����ه دس����تگردان   ٨١
 )NI-40-6چهارگوش معدن چاه سرب 

 قادری، غالمرضا

مح�دوده نقش�ه ه�ای چه�ارگوش زاب�ل      ( تيپ های گياهی منطق�ه زاب�ل   ٨٢
NH41-1  ولش جوينNH41-2( 

 صبح خيزی، محمدرضا

مح���دوده نقش���ه   (ه���رات  -تي���پ ه���ای گي���اهی منطق���ه ش���هر باب���ک      ٨٣
 )NH40-5چهارگوش انار به شماره 

 ناصری، احمد

مح�دوده نقش�ه چه�ارگوش گناب�اد ب�ه      (تيپ ه�ای گي�اهی منطق�ه گناب�اد      ٨۴
 )NI40-0g(شماره 

 رپارياب، اصغ

محدوده نقش�ه چه�ارگوش نيري�ز ب�ه     (تيپ های گياهی منطقه نی ريز  ٨۵
 )NH40-9شماره 

 ناصری، احمد

مح��دوده نقش��ه چه��ارگوش اقلي��د ب��ه   (تي��پ ه��ای مرتع��ی منطق��ه اقلي��د   ٨۶
 )NH39-8شماره 

 طيبی خرمی، محمد

 موشتوری، آنتيگون جامعه شناسی مخاطب در حوزه فرهنگی و هنری ٨٧
 لينکليتر، اندرو ری در روابط بين المللجامعه و همکا ٨٨
 شارپ، جين جامعه ی مدنی، مبارزه ی مدنی ٨٩
 خوشابی، کتايون جان بالبی ٩٠
 خجسته خسرو، زهرا جدال با رنج ها ٩١
 افشار سيستانی، ايرج جزيره ی بوموسی و جزاير تنب بزرگ و کوچک ٩٢
  جستاری نظری در باب تمدن ٩٣
 بورکه،آستريد فن )١٩٩٧-١٩٩٢(ستان جنگ داخلی تاجيک ٩۴
 ميرصادقی، جمال جهان داستان ايران ٩۵
 شوپنهاور، آرتور جهان و تامالت فيلسوف ٩۶
 تاون اند، آنی چگونه به قاطعيت برسيم ٩٧
 کرد فيروزجايی، يارعلی چنين گفت نيچه ٩٨
 گلشيری، سيامک چهره پنهان عشق ٩٩

 جورابچی، محمدتقی ت آمدحرفی از هزاران که اندر حکاي ١٠٠
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 تازه های بخش کودکان
 پديدآور عنوان رديف

 شمس، محمدرضا آب و هوا ١   
 وحيدی صدر، مهدی آخرين گذرگاه ٢   
 نيک طالب، بابک آفتاب آفرينش ٣   
 وحيدی صدر، مهدی آفتاب هشتم ۴   
 وادل، مارتين آفرين، خرس کوچولو ۵   

 رهگذر، رضا شتنیآن پدربزرگ دوست دا ۶
 راس، مندی آوی آويزون گوريلی که نمی توانست تاب بخورد  ٧
 الماسی، مهدی اخوان ثالث ٨
 شمس، محمدرضا ارتباط ٩

 گل محمدی، فيروزه از آن درخت ١٠
 مزينانی، محمدکاظم اسب چوبی ١١
 مزينانی، محمدکاظم اسب، دختر، هرمز ١٢
 دمشرف آزاد تهرانی، محمو اسم ها ١٣
 نعيمی، جواد اشک مهتاب ١۴
 وحيدی صدر، مهدی اشک و لبخند ١۵
 مشرف آزاد تهرانی، محمود اشياء ١۶
 خيامی، ليال اصول دين ١٧
 غفاری شوشتری، حسين ه سه اليیاصول طراحی در نازک بری با تخت ١٨
 ايمری، هيتر االغ گرسنه ١٩
 کلهر، فريبا ) ع(امام علی  ٢٠
 صدر، مهدیوحيدی  امير آب ٢١
 قاسمی، ميترا انجير ٢٢
 مشرف آزاد تهرانی، محمد انسان ٢٣
 رهگذر، رضا !ای جامه بر سر کشيده، برخيز ٢۴
 سيدآبادی، علی اصغر ايران در آستانه ی تغيير ٢۵
 طيبی، پريوش اين کيه که خط خطيه ٢۶
 منيرز، چری با ادب و مهربان باشيم ٢٧
 رز، چریمني نيمبا گفت و گو مشکل را حل ک ٢٨
 وحيدی صدر، مهدی دببين خدا چه ها دا ٢٩
 نازی، شازيا !بخوان ٣٠
 رونی، آنه برنامه نويسی ٣١
 مينرز، چری و شيم و ادامه دهيمبک ٣٢
 پوروهاب، محمود بهار مهربان يثرب ٣٣
 وحيدی صدر، مهدی بهترين حضور ٣۴
 ل، مارتينواد بيا برويم خانه، خرس کوچولو ٣۵
 راس، مندی بيلی بنا ٣۶
  پرستار جديد رو ٣٧
 وحيدی صدر، مهدی پرستار کربال ٣٨
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٢٨٢ Entrance and corridor and office room  
٢٨٣ Human origins 101 Dunsworth, Holly M. 
٢٨۴ Improvement and silviculture of Beech Sagheb- talebi, Khosro 
٢٨۵ Insects Forey, Pamela 
٢٨۶ Mark Twain Bloom, Harlod 
٢٨٧ Masonry construction manual  
٢٨٨ Pablo Picasso McNeese, Tim 
٢٨٩ Salvador Dali McNeese, Tim 
٢٩٠ Shirin Ebadi Hubbard- brown, Janet 
٢٩١ Treasures of the world Gall, Jean 
٢٩٢ Wireless personal area Networks Misic, Jelena 
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 پديدآور عنوان رديف
 نثاری حقيقی فرد، محمود حقوق کار و تامين اجتماعی ١٠١
 کريمی زنجانی اصل، محمد حکمت اشراقی ايران باطنی و معنويت عصر جديد ١٠٢
 کنراد، جوزف ايرحماقت خانه ی آلم ١٠٣
حمايت م�وثر از پناهن�دگان در اي�ران در پرت�و حق�وق داخل�ی، تع�اليم         ١٠۴

 اسالم و حقوق بين الملل 
 احمدی، محمد

 توابی، منيژه خانه پدری ١٠۵
 رياضی، سميه خانه سرد ١٠۶
 چمران، مصطفی خدا بود و ديگر هيچ نبود  ١٠٧
 عماد خراسانی، نسرين دخت خدمات عمومی در کتابخانه های آموزشگاهی ١٠٨
 باب الحوائجی، فهيمه ويژه سوادآموزی: خدمات کتابخانه  ١٠٩
 پيرخائفی، عليرضا )مبانی و روشهای پرورش(خالقيت  ١١٠
 بنتلی، فيليس خواهران برونته ١١١
 الوسن، هيالری خودانديشی پسا مدرن ١١٢
 حسينی، زهرا دا ١١٣
 حکيمی، محمود کبيرداستانهايی از زندگانی امير ١١۴
 گافمن، اروينگ داغ ننگ ١١۵
 الهيان، محمدجواد دامنه شمول قانون کار ١١۶
 کوتزی در انتظار بربرها ١١٧
 سيف، احمد در انکار خودکامگی ١١٨
 طياری، اعظم در چشم من طلوع کن ١١٩
 حری، عباس درآمدی بر اطالع شناسی ١٢٠
 وبز، لسلیجاک درآمدی بر فلسفه سياسی نوين ١٢١
 جبارزاده، ثريا دست های ويران ١٢٢
 رستمی، مصطفی ه های سوادکوهتدستباف ١٢٣
 انصاری، محمدرضا دفتر خاطرات قنبر غالم اميرالمومنين عليه السالم ١٢۴
 بلو، سال دم را درياب ١٢۵
 احمدی، حميد دمکراسی انجمنی و ثبات سياسی در جوامع ناهمگون ١٢۶
 تورگنيف، ايوان سرگيويچ )چهار داستان(ی دن کيشوت روس ١٢٧
 گايه گوس، رومولو دنيا باربارا ١٢٨
  ٢غذاهای رژيمی سريع و ساده : دنيای هنر  ١٢٩
  ٣هنر پرده و دکوراسيون : دنيای هنر  ١٣٠
 ذاکری، اکرم هنر تهيه انواع سوپ و آش: دنيای هنر  ١٣١
 پوری، احمد دو قدم اين ور خط  ١٣٢
 بيات، محمود ماسی ديجيتالیديپل ١٣٣
 کومون، فرانس والری ماری دين مهری ١٣۴
 امين، حسن )نظام ماليه عمومی در ايران(ديوان استيفا  ١٣۵
 شهريار، محمدحسين ديوان شهريار ١٣۶
 بهار، محمدتقی ديوان ملک الشعرای بهار ١٣٧
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 پديدآور عنوان رديف
 مانکل، هنينگ راز آتش ١٣٨
 ابراهيمی، احمد ه کارهای عملی آموزش اخالق و مهارت های زندگیرا ١٣٩
 ی، زهرارپوروخشو راهکارهای توسعه بهينه زيست محيطی در گردشگری ساحلی ١۴٠
 مک فدريز، پل ]ويندوز ويستا[ Windows Vistaراهنمای  ١۴١
 ]ريپورتينگ سرويسز[Reporting servicesراهنمای استفاده از  ١۴٢

 ]٢٠٠۵ال سرور . کيو. اس[SQL Server 2005 در
 

  ]٢٠٠٧ساليدورکس [  Solid Works 2007راهنمای کاربردی  ١۴٣
 استنک، ويليام ]ويندوز ويستا[ Windows Vistaراهنمای مديريت سيستم در  ١۴۴
  راهنمای نصب و راه اندازی نرم افزار جامع کتابخانه ١۴۵
 قهرمان، احمد ه کيشراهنمای نقشه پوشش گياهی طبيعی جزير ١۴۶
 خيام، عمربن ابراهيم رباعيات عمر خيام ١۴٧
 مهاجر، جعفر رجال االشعريين من المحدثين و اصحاب االئمه عليهم السالم ١۴٨
 آرنولد، کت سال ۵تا  ٢رشد کودک و آموزش کودکان  ١۴٩
 مظفری ساوجی، مهدی رنگ ها و سايه ها ١۵٠
 پيزر، استوارت یروان شناسی و تغييرات اجتماع ١۵١
 سيوتا، ميشل رويای آمريکايی ١۵٢
 تکميل همايون، ناصر رويدادها و يادمان های تاريخی تهران ١۵٣
 فتاحی زاده، فتحيه زن در تاريخ و انديشه اسالمی ١۵۴
 زاهدی، شمس السادات زن و توسعه ١۵۵
 عزيززاده، گيتی زن و هويت يابی در ايران امروز ١۵۶
 وايلدر، بيلی ]فيلمنامه[وص شرلوک هلمز زندگی خص ١۵٧
 هلم، اورت زندگی و آثار فرانتس ليست ١۵٨
 طاهری لطفی، شهرزاد ساختمان و تجهيزات کتابخانه های آموزشگاهی ١۵٩
  سازمان مجاهدين خلق ١۶٠
 اختياری دقيق، طاهره سال های خوشبختی ١۶١
 حمدحاجی يوسفی، اميرم سامان سياسی در عراق جديد ١۶٢
 خليلی، ناصر سبک عباسی ١۶٣
 حسن زاده، نريمان ستارخان و جنبش آذربايجان ١۶۴
 دادجويی، احمد سر دلبران ١۶۵
آذرخشی، عزيز الملوک  سرگذشت ما فروغ زندگی ١۶۶

 )شيبانی(
 ناصرخسرو سفرنامه ناصر خسرو ١۶٧
 فاروقی، فواد  سلطان عشق و حماسه ١۶٨
 آندره ژيد، سمفونی پاستورال ١۶٩
 نظری، مريم سواد اطالعاتی ١٧٠
 وايلد، اسکار سوسياليسم و فردگرايی ١٧١
 چخوف، آنتون پاولوويچ سه سال ١٧٢
 اوجبی، علی سهروردی به روايت اشکوری و اردکانی ١٧٣
 صفايی، مهرنوش شام شوکران ١٧۴

١٤ 

 
 پديدآور عنوان رديف
 انواری، سعيد مرقع اصناف عهد قاجار ٢۴٧
 توپور، روالن مستاجر ٢۴٨
 هاکه، اکسل )داستان کوچک تربيتی به زبان طنز ٢۵شامل (مشاور کوچک تربيتی  ٢۴٩
  مقاالت اولين هم انديشی مديريت هنری ٢۵٠
 نجوميان، اميرعلی مقاالت هم انديشی های بارت ودريدا ٢۵١
  مقاوله نامه کار دريايی ٢۵٢
 لنين، والديميرايليچ لم لنينمقدمه ای بر مارکس و انگلس به ق ٢۵٣
 عالمه فلسفی، احمد مکاتبات سلطان عبداهللا قطب شاه ٢۵۴
 داودی پور، محمدعلی ملک اراک ٢۵۵
 داودی پور، محمدعلی ملک اراک ٢۵۶
 پورعباسی، نيلوفر مليسا ٢۵٧
 کيخا، نجمه سياست درانديشه اسالمیو مناسبات اخالق  ٢۵٨
 فوالدگر، محمد ی فرزندانمنشور تربيتی پدران برا ٢۵٩
  )Winlib 2000نرم افزار جامع کتابخانه (مهارت در فرآيند گزارش گيری  ٢۶٠
 بول، هاينريش ميراث ٢۶١
 خسروی راد، سام ميراث طبيعی ايران ٢۶٢
 افشار سيستانی، ايرج نام خليج فارس بر پايه اسناد تاريخی و نقشه های جغرافيايی ٢۶٣
 )کافی(نسرين قديری،  نسرين ٢۶۴
 يعقوبی، حسين نشان نخست بالهت ٢۶۵
 سلينجر، جروم ديويد نغمه ی غمگين و داستان های ديگر ٢۶۶
 ميرزايی مهر، علی اصغر نقاشی های بقاع متبرکه در ايران ٢۶٧
  نقشه پوشش گياهی طبيعی جزيره کيش ٢۶٨
 شالومو، ژان لوک های هنری نگره ٢۶٩
 رضايی، ليال نيوشا ٢٧٠
 شاهرخی، محمود واپسين يادگار بر صحيفه روزگار ٢٧١
 فاروقی، جمشيد ويواه يک ازدواج کاغذی ٢٧٢
 بختياری، پگاه هفت شليک تا زندگی ٢٧٣
 )کافی(قديری، نسرين  هالک و هستی ٢٧۴
 مهريزی مقدم، منير همراز ٢٧۵
 خليلی، ناصر هنر قلم ٢٧۶
٢٧٧ 500 [Five- hundred] Butterflies Preston- mafham, 

Ken 
٢٧٨ A workbook on synonyms Nowruzi 

khiabani, Mehdi 
٢٧٩ Communication systems Benvenuto, 

Nevio 
٢٨٠ Encyclopedia of earth science  
٢٨١ Encyclopedia of environmental science  

١٧ 



 
 

 پديدآور عنوان رديف
 ه، عاطفهطي کجا می برند درختان مرده را ٢١٣
 ابراهيميان، محمد کرشمه ی ليلی ٢١۴
 رادفر، ابوالقاسم کشمير ٢١۵
 صفاری، عباس کالغنامه از اسطوره تا واقعيت ٢١۶
 فرخی، علی اصغر کليه فرمول ها، تعاريف، و قضايای رياضی ٢١٧
ق����������دردان قراملک����������ی،   کندو کاوی در سويه های پلوراليزم ٢١٨

 محمدحسن
 بی نياز، فتح اهللا )مجموعه داستان(ختر کوارتت مرگ و د ٢١٩
 گرينستاين، جورج )پژوهشی نو در پيدايش مکانيک کوانتومی(کوانتوم و چالشهای آن  ٢٢٠
 الگرکويست، پرفابيان کوتوله ٢٢١
 فالت، کن )طلوع عشق(کوالک  ٢٢٢
 مائوفروی، موريل کيميا خاتون ٢٢٣
 شهرزادی، فاطمه ٢گامهای اميدبخش  ٢٢۴
 طوجی، حميد گره چينی ٢٢۵
 کافمن، لوئيس گرهها ٢٢۶
 زندی، ماندانا گل های ارکيده ٢٢٧
 الندين، استيون !لقمه ماهی ٢٢٨
 زارعی، فاطمه )٢(ماجراهای خانم دوسی  ٢٢٩
 جياکوملی، ماريو ماريو جياکوملی ٢٣٠
 براون، دنيس ويچلو ماساژ درمانی با دست ٢٣١
 رزانه، مصطفیف )نمايشنامه(ماه گرفته  ٢٣٢
 مه ير، استفنی ماه نو ٢٣٣
 واالس، دانيل ماهی بزرگ ٢٣۴
 نيکوبخت، ناصر مبانی درست نويسی زبان فارسی معيار ٢٣۵
  مبانی فراماسونری ٢٣۶
 کامشاد، حسن مترجمان، خائنان ٢٣٧
حس���������������ينی ش���������������يرازی،   مثنوی مهرو ماه ٢٣٨

 محمدحسين بن محمد حسن
 صابری، محمدکريم شناسی ارشد علوم کتابداری و اطالع رسانیمجموعه آزمون های کار ٢٣٩
  مجموعه مقاالت اولين هم انديشی جامعه شناسی هنر ٢۴٠
 عطار، محمدبن ابراهيم مختارنامه ٢۴١
 کاوه، سعيد مداخله و مشکل آفرينی در زندگی همسران ٢۴٢
 مومن، اسماعيل مديريت بانک اطالعاتی اراکل ٢۴٣
گزاری رويدادهای ورزشی برابر مقررات فدراسيون مديريت بر ٢۴۴

 )فيزو(بين المللی ورزش های دانشگاهی 
 

وي��ژوال [  Visual basic 2005مرج��ع کام��ل برنام��ه نويس��ی    ٢۴۵
 ]٢٠٠۵بيسيک 

 ليبرتی، جی

 )کافی(قديری، نسرين  مردان غريب من ٢۴۶
 
 

 ١۶ 

 
 پديدآور عنوان رديف
 مهریتلخابی،  شاهنامه و فمينيسم ١٧۵
 داستايوسکی، فئودورميخائيلوويچ شبهای روشن و پنج داستان ديگر ١٧۶
 حاتمی زاده، محمد شراره ١٧٧
 مه ير، استفنی شفق ١٧٨
 حسن پور، قاسم ...شکنجه گران می گويند  ١٧٩
 دوستخواه، جليل شناخت نامه فردوسی و شاهنامه ١٨٠
 ی، کورشاحمد شورای امنيت و مسئله تجديد ساختار آن ١٨١
 حامد مهدوی، محمدابراهيم صبح دم اميد ١٨٢
 يزدانی، سهراب نامه آزادی: صوراسرافيل  ١٨٣
 يانگ، جميان ظهور منطقه گرايی آسيايی و تحول در نظام بين الملل ١٨۴
 شريف زاده، بهمن عرض ذاتی و جايگاه موضوع در علوم ١٨۵
 بهارلو، محمد عروس نيل ١٨۶
 رز، سوزانجف عشق پردوام ١٨٧
 اميری، ناتاشا ومدعشق روی چاکرای  ١٨٨
 غالم دوست، هادی غازهای وحشی ١٨٩
 )بدری(نظری، فيروزه  فاصله ١٩٠
 صديقی، علی اصغر فانتزی در شاهنامه ١٩١
 وکيلی، شهره فراتر از معرکه ١٩٢
 مونرو، آليس فرار ١٩٣
 دوستخواه، جليل فرايند تکوين حماسه ايران پيش از روزگار فردوسی ١٩۴
 مشکی، ساعد فرشيد مثقالی ١٩۵
 رمضانخانی، صديقه فرهنگ زرتشتيان يزد ١٩۶
 نيکنام، مهرداد فرهنگ هفت زبانه حفاظت و نگهداری و آرشيو ١٩٧
  فرهنگ، سياست و توسعه در ايران امروز ١٩٨
 اسپونيول، آندره –کنت  فلسفه ١٩٩
 کمال، ياشار قصه جزيره ٢٠٠
 حسين کرد شبستری حسين کرد شبستریقصه  ٢٠١
 ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی قصه و قصه گويی در اسالم ٢٠٢
 ايدی، بتی جين قلب بيدار ٢٠٣
 پوريا، فهيمه قلعه دل ٢٠۴
 عزيزی، احمد قوس غزل ٢٠۵
 پترسون، سوزان کار با گل ٢٠۶
 خليلی، ناصر کارهای استادانه ٢٠٧
 لو، جاناتان باب فاهمه بشری الک کتاب راهنمای جستار در ٢٠٨
 پاپاس، نيکالس کتاب راهنمای جمهوری افالطون ٢٠٩
 لويد، توماس کتاب راهنمای در باب حکومت الک ٢١٠
 مصفا، نسرين کتابنامه سياست خارجی جمهوری اسالمی ايران ٢١١
 موراکامی، هاروکی کجا ممکن است پيدايش کنم ٢١٢

١٥ 



 


