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 سپاسگزاری •

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

 : ارشاد سپاسگزاريم   عمومی حسينيه  کتابخانه

 

 

 

 جلداهداء کنندگان بخش بزرگساالن                  

   ١۶٠فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری               

 اسالمی ايران 

    ٣٣                                  عليرضا سعيدی یآقا

   ١١                                                خانم موحد
 

 اين ماهساير دوستان نيز که به طور متفرقه در از 

اهداء نمودند؛ کمال تشکر   هايشان را به کتابخانه کتاب

 .  را داريم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ١٨ 

 
و فاطم��ه هوي��دايی، در مش��ترکی از مهرن��از خراس��انچی 

مجموعه مقاالت منتشر شده همايش به چاپ رس�يد؛ اي�ن   

مجموعه مقاالت برای استفاده عالقه من�دان در کتابخان�ه   

 .موجود است

 
 برگزاری جلسه کتابخانه های آموزشگاهی  •

در همايش ملی کتابخانه های آموزشگاهی مش�هد ک�ه در   

ارديبهش�ت م�اه در اي�ن ش�هر برگ�زار ش�ده        ۴ تا ١تاريخ 

هم���راه  اس���انچی رئ���يس کتابخان���ه ب���ه مهرن���از خر. ب���ود

ها دکتر عين�ی و مکتب�ی ف�رد ط�ی جلس�ه ای، ش�اخه        خانم

کتابخان��ه ه��ای آموزش��گاهی انجم��ن علم��ی کتاب��داری و     

اطالع رس�انی اي�ران را تأس�يس کردن�د و اي�ن مطل�ب را       

متعاق��ب آن  . ب��ه اط��الع حاض��رين در هم��ايش رس��اندند    

 در کتابخان����ه ب����ا ،ارديبهش����ت م����اه ١٩جلس����ه ای روز 

حض��ور نامبردگ��ان برگ��زار ش��د و در آن اه��داف اص��لی  

 .شد شروعاساسنامه آن  نگارش اين شاخه تعيين و

 
 
 کتابداران به مدارس ناشنوايان رفتند  •

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

مدرس��ه   ٣ارديبهش��ت م��اه، ب��ه     ١۵و  ١٢، ۵روزه��ای  

رس��ه ناش��نوايان در س��طح ش��هر ته��ران ب��ه ن��ام ه��ای مد     

و مدرس���ه ع���دالت ، مدرس���ه پس���رانه ن���يم روزدختران���ه 

در مقط����ع دبس����تان و  ١ باغچ����ه ب����ان ش����ماره  پس����رانه 

 جل�د  ٣٨و  کتاب امان�ت  دادن�د   جلد ٢٠ راهنمايی رفته و

 جل��د ١٣ م��دت امان��ت کت��اب تحوي��ل گرفتن��د و همچن��ين    

ي��ک نف��ر از کتاب��داران کتابخان��ه  . کت��اب را تمدي��د کردن��د 

ارديبهشت ماه برای  ۵يز، روزسيار به نام مريم بدری ن

 . گويی کردکودکان ناشنوا به زبان اشاره قصه 

 
 شرکت مسئولين کتابخانه در همايش ملی  •

 کتابخانه های آموزشگاهی

: ی کتابخان���ه ه���ای آموزش���گاهی   اول���ين هم���ايش مل���  

س���ازی نظ���ام آموزش���ی و مش���ارکت در فرآين���د      پوي���ا

ي���ادگيری ب���ا همک���اری و حض���ور جمع���ی      -ي���اددهی

يد، کارشناس��ان، دانش��جويان و حامي��ان ح��وزه     ازاس��ات

ارديبهشت ماه از ساعت  ۴تا ١کتابداری در روزهای 

در . در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد ١٧الی  ٨

اي��ن هم��ايش مهرن��از خراس��انچی رئ��يس کتابخان��ه ب��ه      

نفر از مسئولين به نام های فاطم�ه هوي�دايی،    ۵همراه 

ش��اهجانی و  ه م��ريم ب��دری، مين��ا ربيع��ی پ��ور، فاطم��     

دبي�ر علم�ی اي�ن    . قاسم خانی شرکت داش�تند پريسا امير

هم�����ايش دکت�����ر مه�����ری پري�����رخ ب�����ود و اس�����اتيد و     

پيشکسوتانی چون توران ميرهادی، دکتر نوش آف�رين  

انص��اری، دکت��ر محمدحس��ين دي��انی، دکت��ر رحم��ت اهللا 

برخ��ی از عن��اوين  . ني��ز حض��ور داش��تند  ... فت��احی و 

عبارت بودند همايش در اين سخنرانی های ارائه شده 

توان کتابخانه های آموزش�گاهی را از   چگونه می :از 

حاش���يه ب���ه م���تن آورد؟؛ اس���تقبال از دان���ش در پرت���و    

اف�����زايش جه�����ل محن�����ت زا؛ ت�����أثير کتابخان�����ه ه�����ای  

آموزش�����گاهی در اي�����ران؛ سيس�����تم کتابخان�����ه ه�����ای    

آموزش��گاهی مبتن��ی ب��ر من��ابع فهرستنويس��ی ش��ده در     

اي����ن هم����ايش بص����ورت   دو روز اول ... اينترن����ت و 

کارگ�اه و دو روز آخ�ر ب�ه ارائ�ه س�خنرانی و ميزگ�رد       

. در دو س��الن متف��اوت دانش��گاه اختص��اص پي��دا ک��رد     

فهرستنويس��ی و گفتن��ی اس��ت مقال��ه ای تح��ت عن��وان    

و نوجوانان؛ تص�ميمات   رده بندی کتاب های کودکان

 ار ـ، کرانـان ايـوجوانـان و نـودکـداری کـته کتابـکمي

١ 



 
راستای اين تصميم مؤسسه اق�دام ب�ه اح�داث     در. است

اين ساختمان در زمينی پشت مکان فعل�ی کتابخان�ه ب�ه    

اي��ن س��اختمان . ده اس��تمترمرب��ع نم��و ٢٠٠٠مس��احت 

 ۴طبق�ه زي�رزمين و    ٣(طبق�ه اس�ت    ٧ که در مجموع

ب��ه بخ��ش ه��ای گون��اگون کتابخان��ه  ) طبق��ه روی زم��ين

ر ب�رای ت�اال  ) ۴طبق�ه  (اختص�اص داش�ته و طبق�ه آخ�ر     

ب�دين  . اجتماعات بين المللی در نظر گرفت�ه ش�ده اس�ت   

منظ��ور مهرن��از خراس��انچی رئ��يس کتابخان��ه جلس��ات    

متعددی با گروه مهندس�ين س�اختمان جدي�د داش�ته و از     

همفک��ری آقاي��ان دکت��ر م��رادی و مهن��دس دهق��ان ني��ز     

در . برای بررسی نقشه های موجود استفاده شده است

ب�ا حض�ور    ،ه نف�ر ارديبهشت م�اه ني�ز اي�ن س�     ١٢روز 

نف�ر   ٩با  دکتر ميناچی، رياست موسسه حسينيه ارشاد

در جلس���ه ای ب���ه  جدي���داز گ��روه مهندس���ين س���اختمان  

بررس����ی و تب����ادل نظ����ر در خص����وص نقش����ه ه����ای    

  .ساختمان جديد پرداختند
 
 جلسه بررسی کتاب های مرجع •

ديبهشت ماه جلسه گروه بررسی ار ١٢روز 

چی رئيس راسانهای مرجع با حضور مهرناز خ کتاب

و  مقدم کتابدار بخش کودکان کتابخانه و مهتاب ميناچی

های مرجع  در اين جلسه کتاب. نوجوانان برگزار شد

 ١٣٨٧مناسب برای کودکان و نوجوانان که در سال 

مورد بررسی ... صوير و منتشر شده از لحاظ متن، ت

نتايج اين بررسی برای خانم عماد  .قرار گرفت

ده تا پس از تائيد ايشان به شورای خراسانی ايميل ش

ه ـه بـستـروه وابـاين گ کتاب کودک معرفی گردد؛

 .  است کودک کـتاب  وراـتاب شـررسی کـروه بـگ

٢ 

 

گفتنی اس�ت ب�ه عل�ت نزدي�ک ش�دن ب�ه فص�ل امتحان�ات         

ها  آموزان، در حال حاضر کتابی به آنپايان ترم دانش 

ت، اي���ن بع��د از فص���ل امتحان���ا . امان��ت داده نم���ی ش���ود 

همچن�ين  . کتابداران بار ديگر به م�دارس خواهن�د رف�ت   

جلسات واژه نامه کودکان و نوجوانان ني�ز همچن�ان در   

 .می گرددکتابخانه برگزار 

 
 سه عنوان روزنامه جديد در بخش نشريات •

ارديبهشت ماه ب�ه   ٩سه عنوان روزنامه جديد از تاريخ 

. مجموع����ه نش����ريات ادواری کتابخان����ه اض����افه ش����دند 

روزان، فرهن�گ  : ناوين اين روزنامه ها عبارتن�د از  ع

ب����ا مديرمس����ئولی  روزانروزنام����ه . آش����تی و ابتک����ار

اقتصادی، فرهنگی، های در زمينه  شمسی پورمحمدی

ب�ا م�دير    فرهن�گ آش�تی  ورزشی و اجتماعی، روزنامه 

تحليلی، خبری و  های در زمينه عبداهللا عبدوسمسئولی 

محم��د ير مس��ئولی ب��ا م��د  ابتک��ارآموزش��ی و روزنام��ه  

، سياس����ی، اجتم����اعی  اتب����ا موض����وع  عل����ی وکيل����ی 

در ح�ال حاض�ر   . اقتصادی، ورزش�ی و فرهنگ�ی اس�ت   

تع��داد ک��ل نش��ريات موج��ود در بخ��ش نش��ريات ب��يش از  

عن�����وان از آن ه�����ا ب�����ه  ٣٠عن�����وان اس�����ت ک�����ه  ۶٠٠

اعض��اء م��ی توانن��د عن��اوين   . ه��ا تعل��ق دارن��د   روزنام��ه

وع���ه ک���ه در مجمنش��ريات م���ورد درخواس���ت خ��ود را   

م�ريم  (به مسئول بخ�ش نش�ريات    کتابخانه وجود ندارد؛

 . اعالم نموده تا در صورت امکان تهيه شود) بدری

 
 نقشه های ساختمان جديد کتابخانه در دست  •

 بررسی قرار گرفت

درص�دد س�اختن    ١٣٨۶مؤسسه حسينيه ارشاد از س�ال  

 ساختمان جديدی برای کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد 

 
 توليد کننده مولف عنوان رديف
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد ساعدی، غالمحسين تاتار خندان ٢٨
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد يونگ، کارل گوستاو جهان نگری ٢٩
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد بهنود، مسعود خانوم ٣٠
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد صفوی، نازی داالن بهشت ٣١
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد نجفی، فريده دختر مهاجر ٣٢
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی رابينز، آنتونی زندگی سالم ٣٣
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی استاندال سرخ و سياه ٣۴
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی ارجانی، فرامرز بن خداداد سمک عيار ٣۵
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی حسينزرين کوب، عبدال فرار از مدرسه ٣۶
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد جعفری، فرهاد کافه پيانو ٣٧
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد بولگاکف، ميخائيل آفاناسيويچ مرشد و مارگريتا ٣٨
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی فيض، عليرضا من و کودک من ٣٩
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی فروم، اريک هنر عشق ورزيدن ۴٠

 تازه های بخش سی دی

 عنوان رديف
١ Beethoven: Complete string quartets. 
٢ MCSD : Training guide microsoft access 
٣ Microsoft encarta premium 
۴ Network + Certification for dummies 
۵ Network+ Certification 
۶ Oxford advanced learner,s dictionary of current English 
 XML] = ال. ام. ايکس[ ٧
 Visual studio 2005] = ٢٠٠۵ويژوال استوديو [ ٨
 ]٢٠٠٧آفيس پروجکت [ office project 2007آموزش جامع نرم افزار  ٩

 ]٢٠٠٧مايکروسافت آفيس آوت لوک [  Microsoft office outlook 2007آموزش گام به گام  ١٠
 مکان تاريخی ٢١۴گردش مجازی سه بعدی به : اماکن تاريخی و مذهبی  ١١
 فيلم، فرم و فرهنگ ١٢
 گل های زندگی  ١٣
 لوح تست هوش ١۴
 )اورتور اگمنت( ۴و  ١سمفونی شماره : لودويگ وان بتهوون  ١۵
 )اروئيکا، اورتور لئونور( ٣سمفونی شماره : لودويگ وان بتهوون  ١۶
 )اورتور فيدليو( ٨و ۵سمفونی شماره : ن بتهوون لودويگ وا ١٧
 ١کنسرتو پيانو شماره : لودويگ وان بتهوون  ١٨
 ۴و ٣کنسرتو پيانو شماره : لودويگ وان بتهوون  ١٩
 ٢و  ۵کنسرتو پيانو شماره : لودويگ وان بتهوون  ٢٠
 مجموعه سايت های سالم برای خانواده ها ٢١
 ]٢٠٠٧اتوکد [ AutoCAD 2007مرجع کامل  ٢٢
 يادگيری ماکزيمم: نارسيس  ٢٣
 Art of beauty= هنر آرايشگری ٢۴
 مس بزرگ درسی مينور: يوهان سباستين باخ  ٢۵

١٧ 



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

 توليد کننده مولف عنوان رديف

 شادکتابخانه عمومی حسينيه ار  انسان و سمبولهايش ١
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد يونگ، کارل گوستاو جهان نگری ٢
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد جعفری، فرهاد کافه پيانو ٣
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد بولگاکف، ميخائيل آفاناسيويچ مرشد و مارگريتا ۴

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

کريشنا مورتی،  تنها رستاخيز ١
 جيدو

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد

روز ٢٠موفقيت نامحدود در  ٢  گروه برگردان رابينز، آنتونی 
تاريخ مفصل ايران از صدر اسالم تا  ٣

 انقراض قاجاريه
موسسه نهادگذاری مطالعات علمی و  اقبال آشتيانی، عباس

 گوياپژوهشی 
...آجودانی، ماشاء ا يا مرگ يا تجدد ۴  مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی 
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی فروغی، محمدعلی سير حکمت در اروپا ۵
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی دفتری، فرهاد تاريخ و عقايد اسماعيليه ۶
 تمع بهزيستی نابينايان رودکیمج صدر هاشمی، محمد تاريخ جرائد و مجالت ايران ٧
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی بهار، محمدتقی تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران ٨
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی شعبانی، رضا تاريخ اجتماعی ايران در عصر افشاريه ٩

پيشگويی های استوار و راستين حضرت  ١٠
در باب نهضت ) ع(اميرالمومنين علی

حب الزنج، يا، قيام خونين بردگان سياه صا
 در عراق و قرن سوم هجری

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی ممتحن، حسينعلی

زرين کوب،  تاريخ ايران بعد از اسالم ١١
 عبدالحسين

مرک��������ز مطالع��������ات و تکنول��������وژی 
 آموزشی جانبازان

 هزيستی نابينايان رودکیمجتمع ب ممتحن، حسينعلی پژوهشی در تاريخ فرهنگ اسالم و ايران ١٢
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی خسروپور، يوسف روانشناسی بلوغ و نوجوانی ١٣
راهنمای نگهداری از کودک از تولد تا  ١۴

 يکسالگی
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی مک کانکی، آليسون

 دکیمجتمع بهزيستی نابينايان رو هربرت، مارتين روانشناسی بالينی کودک ١۵
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی آشوری، داريوش تعريفها و مفهوم فرهنگ ١۶
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی شيروانی، علی سرشت انسان ١٧
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی مودب پور، مرتضی گندم ١٨
های کوتاه آمريکای التين داستان ١٩ گونسالس اچه وريا،  

 روبرتو
 يستی نابينايان رودکیمجتمع بهز

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی مکی، حسين تاريخ بيست ساله ايران ٢٠
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد شجاعی، فريده امانت عشق ٢١
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد  انسان و سمبولهايش ٢٢
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد بهنود، مسعود اين سه زن ٢٣
کنيد تا ببينيد باور ٢۴  کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد داير، وين 
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی خاتمی، محمد بيم موج ٢۵
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی استانکو، زاهاريا پابرهنه ها ٢۶
پرسش و پاسخ در باب آزادی، دموکراسی  ٢٧

 و جامعه مدنی
 يان رودکیمجتمع بهزيستی نابينا بيتهام، ديويد

١۶ 

 

هيئ��ت علم��ی دانش��گاه فردوس��ی مش��هد، محم��ود فت��وحی    

س��ردبير فص��لنامه نق��د ادب��ی و عل��ی محم��د ح��ق ش��ناس       

رئيس انجمن علمی نقد ادبی، به عنوان سخنرانان اصلی 

در اي��ن نشس��ت حض��ور داش��تند و درب��اره مس��ائلی چ��ون   

نظريه ادبی، نقد ادبی، انواع ادبی، آگاهی تاريخی منتق�د  

آق���ای خ���دايار از اعض���ای هيئ���ت . ت کردن���دص���حب... و 

گفتن��ی اس��ت . رئيس��ه انجم��ن ني��ز مج��ری اي��ن جلس��ه ب��ود  

جلس��ات نق��د ادب��ی کتابخان��ه عم��ومی حس��ينيه ارش��اد ب��ه      

 .زودی به شکلی متفاوت مجددًا آغاز خواهد شد

 
 خريد کتاب های جديد در بيست ودومين نمايشگاه   •

 بين المللی کتاب

ه ب��ين الملل��ی کت��اب از   امس��ال بيس��ت و دوم��ين نمايش��گا   

، ٢٠تا  ١٠ارديبهشت ماه، از ساعت  ٢۶الی  ١۶تاريخ 

در اي��ام نمايش��گاه، . در مح��ل مص��لی ته��ران برگ��زار ش��د

در رئ���يس کتابخان���ه ب���ه هم���راه تع���دادی از مس���ئولين،       

حضور داشتند و جهت غن�ی س�ازی مجموع�ه،     نمايشگاه

ی م����ورد ني���از را ب���ا توج���ه ب����ه    تع���دادی از کت���اب ه���ا   

وعی و درخواس��������ت ه��������ای ی موض��������ه��������ا گ��������رايش

طبق آمار . کنندگان از نمايشگاه خريداری کردند مراجعه

موجود تعداد کتاب های خريداری شده برای بزرگساالن 

اعم از کتاب های بخ�ش امان�ت، نف�يس، مرج�ع، الت�ين و      

جل��د و  ۵٢۶جل��د، بخ��ش کودک��ان و نوجوان��ان  ٢٠٣٩... 

. تعنوان کتاب الکترونيک�ی ب�وده اس�    ٣٠بخش سی دی 

در حال حاضر بر روی اين کتاب ه�ا در بخ�ش خ�دمات    

 فن��ی کتابخان��ه، ام��ور تخصص��ی کتاب��داری مانن��د ثب��ت،     

انجام م�ی گ�ردد و   ... فهرستنويسی، تهيه ليبل و بارکد و 

 برد هر هفته تعدادی از آن ها برای استفاده اعضاء در 

٣ 

 
 برگزاری جلسات نرم افزار کتابخانه •

ه جلس�اتی ب�ا حض�ور    ارديبهش�ت م�ا   ١٣و  ۶روزهای 

مهرن��از خراس��انچی رئ��يس کتابخان��ه و آق��ای مهن��دس    

در اي�ن جلس�ات ب�ه    . بهنودی در کتابخان�ه برگ�زار ش�د   

رسيدگی به ام�ور  و رفع اشکاالت نرم افزار کتابخانه 

اف�زار   تر و بهتر اين نرمآن در جهت ارتقاء هرچه بيش

 .پرداخته شد

 
 بازديد دانش آموزان از بخش کودکان و  •

 اناننوجو

آم�وزان   نفر از دانش ٢۵ماه تعداد  ديبهشتار ١٣روز 

به همراه مرب�ی ش�ان،    ،ستودهدختر مدرسه راهنمايی 

. از بخش کودکان و نوجوان�ان کتابخان�ه بازدي�د کردن�د    

در اي��ن بازدي��د مهت��اب مين��اچی مق��دم کتاب��دار بخ��ش،      

دان����ش آم����وزان را ب����ا قس����مت ه����ای مختل����ف مانن����د  

 . آشنا کرد... فيس و نشريات، گروه سنی، مرجع، ن
 
 
 

 

 شرکت در نشست انجمن منتقدان ادبی ايران •

ارديبهش���ت م���اه نشس���تی ب���ا حض���ور هيئ���ت   ٢٧روز 

رئيسه انجمن منتقدان ادبی ايران و تنی چند از اس�اتيد  

و متخصص���ان اي���ن ح���وزه در س���الن هم���ايش ه���ای      

ال���ی  ١۶دانش��گاه تربي��ت م���درس ته��ران، از س��اعت     

بخ�ش  قاسم خانی مس�ئول  پريسا امير. ، برگزار شد١٩

روابط عمومی کتابخانه، به منظور مش�اوره وآش�نايی   

با کارشناسان دانشگاهی ح�وزه نق�د، جه�ت برگ�زاری     

 جلسات نقد ادبی در کتابخان�ه ب�ا رويک�ردی ن�وين، در     

اميرعل��ی نجومي��ان اس��تاد   . اي��ن نشس��ت ش��رکت نم��ود  

 دانشگاه شهيد بهشتی، اميد همدانی پژوهشگرو عضو



 

ب گوي�ا جه�ت فع�ال نم�ودن بخ�ش نابيناي�ان       عنوان کتا

کتابخان��ه و مرک��ز اط��الع رس��انی اس��تان ي��زد ب��ه اي��ن  

اي����ن کت����اب ه����ا در زمين����ه   . مراک����ز ارس����ال نم����ود 

ت�����اريخ، ادبي�����ات،  : موض�����وعات عم�����ومی مانن�����د   

بخ����ش . اس����ت ... روانشناس����ی، عل����وم اجتم����اعی و 

عم��ومی حس��ينيه ارش��اد ب��ه اط��الع   نابيناي��ان کتابخان��ه

ب���رای کس���ب   ،اک���ز و کتابخان���ه ه���ا  مر ؛رس���اند م���ی

ه ب� بخ�ش  اي�ن  ا طالعات در اي�ـن ح�وزه م�ی توانن�د ب�     ا

 . تماس حاصل نمايند ٢٢٨٩۴٠٠۴-٧ شماره
 
 
 
 های انجام شده در حسينيه  سری جديد سخنرانی  •

 ارشاد

عنوان از سلسله سخنرانی های برگزار ش�ده   ١٢تعداد 

 -در حسينيه ارشاد اين م�اه ب�ه مجموع�ه اس�ناد دي�داری     

عن�اوين  . شنيداری بخ�ش مرج�ع کتابخان�ه اض�افه ش�دند     

 برگزي�ده دوم��ين مراس��م وي��ژه : اي�ن من��ابع عبارتن��د از  

برگزي��ده  ، )١CD(١٣٨۴، مح��رم در حس��ينيه ارش��اد

 و ١٣٨۴مراس�م ش�ب ه�ای ق�در در حس�ينيه ارش��اد ،      

 ١٠و ٢CD ،جلس�����ه دو، س�����ه و چه�����ارمين ( ١٣٨۵

DVD(، راس��م ش��ب ه��ای ق��در در حس��ينيه ارش��اد   م، 

 ،)۶CDس���ه و چه���ارمين جلس���ه،   ( ١٣٨۵و  ١٣٨۴

 ،)کاست ١١( ١٣٨۵و  ١٣٨۴همايش هفته کتاب، 

حس�ينيه   تأسيس کتابخانه عمومی  ردـالگـم ســراسـم

 ١کاس��ت و  ٢، س��ال بيس��ت و هفتم��ين(١٣٨۵، ارش��اد

DVD(،  مراسم سالگرد شهادت دکتر علی ش�ريعتی ،

 رونم�ايی از  ،) کاس�ت  ٣، سال بيست و نهمين(١٣٨۵

  ) کاست ٣( ١٣٨۵ندوز، ـخه ويـمه گنجينه نساـبرن

 

 .دتازه ها قرار می گير

 
 مهدکودک از بخش کودکان و نوجوانان ٢بازديد  •

نفر دختر  ۴٢ارديبهشت ماه تعداد  ٢٣و  ٢٢روزهای 

ب��ه هم��راه  ارش��ادو  روي��انو پس��ر از مه��دکودک ه��ای 

چند تن از مربيان خ�ود ب�ه بخ�ش کودک�ان و نوجوان�ان      

مهرن��از خراس��انچی رئ��يس  . ع��ه کردن��د کتابخان��ه مراج

کتابخان��ه و مهت��اب مين��اچی مق��دم کتاب��دار بخ��ش، تم��ام    

. قس���مت ه���ای بخ���ش را ب���ه بچ���ه ه���ا معرف���ی نمودن���د  

ک����ان در م����دت بازدي����د توانس����تند    همچن����ين اي����ن کود 

 . های مورد عالقه خود را مطالعه نمايند کتاب

 

 جلسه مسئولين برگزار شد •

مهرناز خراس�انچی  جلسه مسئولين کتابخانه با حضور 

 ٣١روز  ،نف�����ر از مس�����ئولين  ٨رئ�����يس کتابخان�����ه و  

. در اتاق رياست کتابخان�ه برگ�زار ش�د    ،ارديبهشت ماه

در اي���ن جلس���ه درب���اره موض���وعاتی مانن���د بازدي���د از   

پ��ارک ف��ن آم��وز، تع��داد کت��اب ه��ای قاب��ل امان��ت ب��رای  

اعض�ای ق��ديمی، تجهي�ز س��اختمان جدي�د، بيم��ه تکميل��ی    

در آخر جلسه ني�ز ه�ر ي�ک از    . شد گفتگو... پرسنل و 

در بخ�ش   مسئوالن گزارشی از امور انجام شده و آت�ی 

 . شرح دادندخود را 

 

 مشارکت بخش نابينايان کتابخانه در راه اندازی  •

 دو کتابخانه ويژه نابينايان

 ۴١بخ��ش نابيناي��ان کتابخان��ه در ارديبهش��ت م��اه تع��داد   

خش ـدازی بـهت راه انـريل جـا و بـويـتاب گـنوان کـع

  ٢٣۵نابينايان کتابخانه مؤسسه روزنامه ايران و تعداد

۴ 

 
 

 پديدآور عنوان رديف
 بروس، جيم موجودات چندش آور ١١٣
 راس، مندی مونا معلم ١١۴
 مالمحمدی، مجيد )ع(مهرباتی دوم حضرت علی  ١١۵
 مالمحمدی، مجيد )ع(مهربان پنجم امام حسين  ١١۶
 مالمحمدی، مجيد )ع(مهربان چهارم امام حسن  ١١٧
 مالمحمدی، مجيد )ع(مهربان دوازدهم امام هادی  ١١٨
 مالمحمدی، مجيد )ع(مهربان دهم امام رضا  ١١٩
 مالمحمدی، مجيد )س(مهربان سوم حضرت زهرا  ١٢٠
 مالمحمدی، مجيد )ع(مهربان ششم امام سجاد  ١٢١
 محمدی، مجيدمال )ع(مهربان نهم امام کاظم  ١٢٢
 مالمحمدی، مجيد )ع(مهربان هشتم امام صادق  ١٢٣
 مالمحمدی، مجيد )ع(مهربان هفتم امام باقر  ١٢۴
 مالمحمدی، مجيد )ع(مهربان يازدهم امام جواد  ١٢۵
 پوروهاب، محمود مهربانی هايت را قسمت کن ١٢۶
 وحيدی صدر، مهدی مهمان خدا ١٢٧
 پوروهاب، محمد ی ديگر مهمان های فقير و شش قصه ١٢٨
 کامرانی اقدم، محمد ميثم تيمار ١٢٩
 وحيدی صدر، مهدی ميزبان آفتاب ١٣٠
 وحيدی صدر، مهدی ناخدای لب تشنه ١٣١
 رونی، آنه نامه های الکترونيکی و پيام های چند رسانه ای ١٣٢
 وحيدی صدر، مهدی نسيم بهار ١٣٣
 وحيدی صدر، مهدی نسيم غدير ١٣۴
 وحيدی صدر، مهدی م محمدینسي ١٣۵
 نعيمی، جواد نوجوان دلير و آزاده ١٣۶
 نعيمی، جواد نوگل پرپر ١٣٧
 وحيدی صدر، مهدی نيروی امامت ١٣٨
 وحيدی صدر، مهدی وفای به عهد ١٣٩
 رئيسی، توران هديه ی رامين ١۴٠
 سعدی، مصلح بن عبداهللا هشت بهشت ١۴١
 روح افزا، سعيد هفت قدم تا خدا ١۴٢
 مينرز، چری همه جا مقررات را رعايت کنيم ١۴٣
 نعيمی، جواد يار برادر مرد دالور ١۴۴
 گاگنون، ميشل يک جعبه ی جالب ١۴۵
 مالمحمدی، مجيد يک گل به رنگ ماه و پنج قصه ديگر ١۴۶
 وحيدی صدر، مهدی يگانه جوانمرد ١۴٧

 
 
 

١۵ 



 
 
 

 پديدآور عنوان رديف
 صدر، مهدی وحيدی عزيزترين يادگار ٧۶
 تربن، عباس عشق های لنگه به لنگه ٧٧
 کامرانی اقدم، محمد عمار ياسر ٧٨
 خيامی، ليال فروع دين ٧٩
فکر می کنيد چرا مارها پوست می اندازند و سوال های  ٨٠

 ديگری درباره خزندگان
 انيل، آماندا

فکر می کنيد چرا ماهواره ها امواج مخابره می کنند و  ٨١
 يگری درباره راه های برقراری ارتباطسوال های د

 ميد، ريچارد

 ميرکيانی، مهدی قالی و قناری ٨٢
 کشاورزی آزاد، مرجان قصه های شيرين قابوسنامه ٨٣
 ايمری، هيتر قطار بخار کهنه ٨۴
 وايبرو، ايان کتابچه بدجنسی های گرگ کوچولو ٨۵
 ايمری، هيتر کره اسب کوچولو ٨۶
 در، مهدیوحيدی ص کشتی نجات ٨٧
 صفايی، مريم کفشدوزک و آقای حلزون ٨٨
 صفايی، مريم کفشدوزک و قارچ مهربان ٨٩
 صفايی، مريم کفشدوزک و مورچه کوچولوها ٩٠
 گراول، فرانسوا کلونک ٩١
 سويج، استفن کوسه ها ٩٢
 نيازمند، طاهره گاو کمياب ٩٣
 هاوات، ايرن گرنی که زيادی بهانه می گرفت ٩۴
 طباطبائی، محمد حسين سنن النبی گزيده ٩۵
 وحيدی صدر، مهدی گل هميشه بهار ٩۶
 وحيدی صدر، مهدی لحظه بيداری ٩٧
 وحيدی صدر، مهدی لحظه های غروب ٩٨
 مالمحمدی، مجيد مادر مسيحی من و پنج قصه ی ديگر ٩٩

 کامرانی اقدم، محمد مالک اشتر ١٠٠
 وحيدی صدر، مهدی ماه تشنه لب ١٠١
 فتاحی، حسين مجلس ماه ١٠٢
 وحيدی صدر، مهدی مباهله ١٠٣
 وحيدی صدر، مهدی مثل آسمان ١٠۴
 وحيدی صدر، مهدی مثل مادر ١٠۵
 داونپورت، جان محاکمات نورنبرگ ١٠۶
 وحيدی صدر، مهدی مرد آسمانی ١٠٧
 وحيدی صدر، مهدی ملک فاطمی ١٠٨
 گاگنون، ميشل من مامان و بابا را دوست دارم ١٠٩
 گاگنون، ميشل من می توانم ١١٠
 نظرآهاری، عرفان من هشتمين آن هفت نفرم ١١١
 دبی، سينيسکا منجوق و مليله دوزی ١١٢

١۴ 

 

 سی و ششمين شماره ماهنامه شقايق  •

ش���ماره س���ی و شش���م ماهنام���ه گوي���ای ش���قايق در بخ���ش  

برخ�ی عن�اوين مق�االت اي�ن      .نابينايان کتابخانه منتشر شد

تفسير الميزان و جايگاه آن در مي�ان  : شماره عبارتند از 

تفسيرهای قرآن؛ عصر پالستيک پايان ابر قهرمان های 

فوالدی؛ به بهانه يکصدمين سال اکتشاف نفت دراي�ران؛  

پياز در تنظيم قن�د خ�ون و جل�وگيری از پ�وکی اس�تخوان      

اي�ن ماهنام�ه ب�رای اس�تفاده نابيناي�ان ب�ه       ... موثر اس�ت و  

 .ه استدصورت گويا تهيه و توليد ش
 

 
 آمار بازديد از وب سايت  •

نف����ر از وب س����ايت   ١٠۶۴در ارديبهش����ت م����اه تع����داد  

بيشترين تع�داد بازدي�د مرب�وط ب�ه     . کتابخانه بازديد کردند

تع��داد مرب��وط ب��ه روز   کمت��رين نف��ر و ۶۵روز هف��تم ب��ا 

بيشترين ساعت بازدي�د  . بوده استبازديد نفر  ١٧دهم با 

. ص���بح اس���ت  ۵ص���بح و کمت���رين س���اعت بازدي���د     ١١

بازدي�د کنن�ده ابت�دا از کش�ورهای اي�ران و      تع�داد  بيشترين 

آمريک��ا و بع��د ب��ه ترتي��ب کش��ورهای انگلس��تان، س��وئد،      

آلمان، کويت، امارات، کانادا، فرانسه، هلند، افغانس�تان،  

م��الزی، اس��پانيا، هن��د، ايتالي��ا، ترکي��ه، يون��ان، ات��ريش،       

 . است... عربستان و 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

۵ 

 

کتابخان��ه عم��ومی حس��ينيه   س��ئوليننشس��ت خب��ری م

رونم��ايی از نس��خه گنجين��ه   ،)١CD( ١٣٨٧ارش��اد،

ص��ابر  ه��دی از ب��اب بگش��ا، )١CD( ١٣٨٧ويس��تا، 

 ۴کاست و  ۶جلسه بيست و چهارم و بيست و پنجم، (

DVD (ناصر از  نيازهای وجودی انسان در مثنوی
کاس�ت و   ۶جلسه سی و پنجم و سی و ششم، ( مهدوی

٣ DVD( ،مقص�ود  از  کاوی فرهنگ ايرانینقد و وا
 ١کاس����ت و  ٢جلس����ه بيس����ت و يک����م،   ( فراس����تخواه

DVD (مجته��د شبس��تری از  جه��ان خ��دا راز ) جلس��ه

  .)٢DVDت و ـاسـک ۴م، ـانزدهـچهاردهم و پ

 

 

 توليد کتاب گويا و بريل •

عن��وان کت��اب در ارديبهش��ت م��اه ب��ه ص��ورت  ۴تع��داد 

کاف�ه  : عن�اوين اي�ن کت�اب ه�ا عبارتن�د از      . گويا درآم�د 

جه��ان ، )١CDکاس��ت و  ٧( فره��اد جعف��ریاز  پي��انو

، )CD ١کاس�ت و   ٩( کارل گوستاو يونگاز  نگری

و ... [ ک��ارل گوس��تاويونگاز  انس��ان و س��مبولهايش
 مرش��د و مارگريت��ا، )CD ١کاس��ت و  ١٨( ]ديگ��ران

 ١کاس���ت و  ٢٠( ميخائي��ل آف��ا ناس��يويچ بولگ��اکف    از 

CD .(  �منتخب�ات  ام همچنين در اين ماه يک کتاب ب�ه ن

عل�ی اکب�ر مش�ير    ب�ه قل�م    عشقی و ترجمه ح�ال ش�اعر  
 منتش�ر ش�ده  به خ�ط بري�ل   ) ص ١٨۶ج در  ٢( سليمی

 . است
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 ها در  عداد مراجعه کنندگان و امانت بخشت

  ١٣٨٨سال ماه ارديبهشت 
ه�ا در   بع بخ�ش تعداد مراجعه کنن�دگان و اس�تفاده از من�ا   

 :در اين ماه طبق آمار موجود به شرح زير است 

 :تعداد مراجعه کنندگان 

 ؛١٣٢: مرج�������ع  ؛٨٩: کودک������ان   ؛١٨٥٢: امان������ت  

: نابيناي��ان  ؛١٦٥:   CDاينترن�ت و  ؛ ٧٦٠: نش�ريات  

 .نفر ٦٣

 
 

 :استفاده از منابع

 ؛٢۴۴: مرج�����ع  ؛٣٣٢: کودک�����ان  ؛۴٠٨٣: امان�����ت 

: ن انابيناي�  ؛٢٠٣:  CDو اينترن�ت   ؛١۵٢٠: نشريات 

 .منبع ٣٠٩
 

 
 

 
 پديدآور عنوان رديف
 شاکری يکتا، محمدعلی خداوندگار کوچک ٣٩
 پوروهاب، محمود خبر مهم و شش قصه ی ديگر ۴٠
 قاسمی، ميترا خرما ۴١
 نوری، احمد دختر ترسا ۴٢
 وحيدی صدر، مهدی دختر خورشيد ۴٣
 گاگنون، ميشل درخت جادويی ۴۴
 وحيدی صدر، مهدی مهر دريای ۴۵
 وحيدی صدر، مهدی دستان مهربان ۴۶
 وحيدی صدر، مهدی دعوت آشکار ۴٧
 صديقی مشکنانی، محسن دنيای صفر و يک ها ۴٨
 بليک، کرئنتين دوچرخه سواری خانم آرميتاژ ۴٩
 گاگنون، ميشل دوست پيدا کردن بچه خرگوش ۵٠
 وحيدی صدر، مهدی دوستی و دشمن ۵١
 راس، مندی کترديزی د ۵٢
 رئيسی، توران رامين در فروشگاه  ۵٣
 توزنده جانی، جعفر رودکی ۵۴
 رهگذر، رضا روزگار دراز رنج ۵۵
 رهگذر، رضا روزنه ای به رهايی ۵۶
 محمودپور، آزيتا روش ها و راهبردهای تقويت حافظه ۵٧
 بيضائی، شادی زال و رودابه ۵٨
 بيضائی، شادی زال و سيمرغ ۵٩
 اثنين خان، ثانی ندگی در صحراز ۶٠
 قاسمی، ميترا زيتون ۶١
 وحيدی صدر، مهدی سرگذشت آفتاب ۶٢
 محمودی، عليرضا سفری با گردباد ۶٣
 ايمری، هيتر سگ تازه وارد ۶۴
  سالمت و بهداشت فردی ۶۵
 کامرانی اقدم، محمد سلمان فارسی ۶۶
 شاهری، علی شاهنامه فردوسی ۶٧
 وروهاب، محمودپ قصه ديگر شب بارانی و شش ۶٨
 نعيمی، جواد شقايق دشت کربال ۶٩
 وحيدی صدر، مهدی شکافنده ی دانش ها ٧٠
 اکبری، محمدرضا شليک آخر ٧١
 صلواتی، محمد شير بی يال و دم ٧٢
 پوروهاب، محمود شيرين ترين ديدار و پنج قصه ی ديگر ٧٣
 وحيدی صدر، مهدی صدای باران ٧۴
 ری، محمدرضااکب طناب دست ٧۵
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 بخش کودکانکتاب تازه های  
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 رئيسی، توران آب بازی ١
 ايمری، هيتر آتش در انبار ٢
 روح افزا، سعيد آخرين روز زمستان ٣
 نادری، ناصر آريو برزن ۴
 نعيمی، جواد آزاده ی شهيد ۵
 نعيمی، جواد آالله های سرخ عاشورا ۶
 هونولد، الکساندر -فيشر فاشآماليا در قصر خ ٧
 هونولد، الکساندر –فيشر  آماليا و اشباح شبانه ٨
 هونولد، الکساندر -فيش آماليا و گردشگران در قصر قديمی ٩

 هونولد، الکساندر -فيشر آماليا و گنج پنهان ١٠
 وحيدی صدر، مهدی آهنگ وحی ١١
 پوروهاب، محمود آهوی سرگردان و هفت قصه ی ديگر ١٢
 وحيدی صدر، مهدی ابراهيم در آتش ١٣
 عليخانی، يوسف ابن بطوطه ١۴
 نوايی لواسانی، حميد ابوالوفای بوزجانی ١۵
  ادب و انضباط در مدرسه ١۶
 سيدی، حسين ارمغانی برای انديشه ها ١٧
 وحيدی صدر، مهدی اسب بی سوار ١٨
 ساووا، دنی اسطرالب ١٩
 قاسمی، ميترا انار ٢٠
 قاسمی، ميترا انگور ٢١
 کامرانی اقدم، محمد اويس قرنی ٢٢
 مينرز، چری با يکديگر همدلی کنيم ٢٣
 هاوات، ايرن بابی که زياد پز می داد ٢۴
 وحيدی صدر، مهدی بارانی از ستاره ٢۵
 ويلکز، آنجال بدن انسان ٢۶
 مهدوی اصل، ناهيد به دستور پدر گرينويچ ٢٧
 وحيدی صدر، مهدی پرواز سرخ ٢٨
 بروس، جيم پستانداران ٢٩
 نعيمی، جواد پيام آور حماسه ی با شکوه کربال ٣٠
 ايمری، هيتر تراکتور ترمز بريده ٣١
 وحيدی صدر، مهدی تشنگان ديدار ٣٢
 وحيدی صدر، مهدی تشنه ديدار ٣٣
 وحيدی صدر، مهدی تشنه ديدار ٣۴
 يدمالمحمدی، مج تنبلی که کار نمی کرد و هشت قصه ی ديگر ٣۵
 وحيدی صدر، مهدی تنهاترين بيدار ٣۶
 مالمحمدی، مجيد جواب مهمان نوازی و شش قصه ی ديگر ٣٧
 رئيسی، توران حوض آبی ٣٨
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 پديدآور عنوان رديف
 هارتلی بروئر، اليزابت نکته در شناخت دنيای پسران] صد[ ١٠٠ ١
 هارتلی بروئر، اليزابت نکته در شناخت دنيای دختران] صد[ ١٠٠ ٢
 آدلر، بيل پيشنهاد برای شاد کردن بچه ها] سيصد و شصت و پنج[ ٣۶۵ ٣
 لب، محمدرضارضوان ط آئين اخالقی دانشجويان ۴
 کريمی، عبدالعظيم آسيب شناسی تربيت اجتماعی  ۵
 استاد محمد، محمود آسيد کاظم و دو نمايشنامه ديگر ۶
 تود، امانوئل آمريکا پس از جهانگشايی ٧
 گمار، عليرضا ]الکترونيکس ورک بنچ[ Electronics workbench آموزش نرم افزار ٨
 تينگ، وينزر ارتباط قلب و ذهن ٩

 نصر، حسين اسالم سنتی در دنيای متجدد ١٠
 کارلسون، اينگمار اسالم و اروپا، همزيستی يا خصومت ١١
 نصيری، مهدی اسالم و تجدد ١٢
 شايسته، محمودرضا اصفهان بهشتی کوچک، اما زمينی ١٣
 فرنود، رضا اطلس تاريخی ايران از ظهور اسالم تا دوران سلجوقی ١۴
 ريمبصيری، م اکسير عشق ١۵
 يوسفی راد، مرتضی امکان فلسفه سياسی اسالم ١۶
 رنجبر کلهرودی، عباس انديشه های مديريت ايرانی ١٧
بررسی تطبيقی نظام انتخاباتی جمهوری اسالمی ايران و جمهوری  ١٨

 )مجالس قانون گذاری ملی رياست جمهوری(فرانسه 
 بزرگمهری، مجيد

 صديقی، احمدرضا J2EEبرنامه نويسی  ١٩
 برونته، اميلی جين )عشق هرگز نمی ميرد(بلندی های بادگير  ٢٠
 آقا جانی قناد، علی بنيادها و آسيب های عزاداری امام حسين عليه السالم ٢١
 تفضلی، محمدسروش بهترين حرف های دنيا ٢٢
 امامت کاشانی، عزيزاهللا بهداشت امامت ٢٣
 مکيبن، بيل پايان طبيعت ٢۴
 شاملويی، حبيب اهللا )پنجاه واقعه ی مهم از دوران ميالد مسيح تا قرن بيستم(ی پنجاه روز تاريخ ٢۵
 مسيری، عبدالوهاب تاثير انتفاضه بر رژيم صهيونيستی ٢۶
 کونئو، پائولو تاريخ شهرسازی جهان اسالم ٢٧
 محب تاش، مهسا تبادالت علمی فرهنگی ايران و جهان ٢٨
 هداروند، اکبرب )مجموعه شعر(تبسم يک قافله آه  ٢٩
 سپانلو، محمدعلی تبعيد در وطن و اشعار ديگر ٣٠
 آژند، يعقوب تجدد ادبی در دوره مشروطه ٣١
 پرادفوت، وين تجربه دينی ٣٢
 ,Safeتحليل و طراحی سازه های فوالدی و بتنی به کمک نرم افزارهای ٣٣

Etabs 2000 
 جاللی، حسين

 )يلرم(کريستی، آگاتا  تراژدی در سه پرده ٣۴
 بووار، سيمون دو تصاوير زيبا ٣۵
 اسميت، آنتونی تلويزيون در جهان ٣۶
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 لطفی، محمود ميچکا ١١٧
 محمدی، مجيد نظام های اخالقی در اسالم و ايران ١١٨
 عليجانی، رحيم نظام های اطالعاتی و مفاهيم مرتبط ١١٩
 کی، تقیآزاد ارم نظريه های جامعه شناسی ١٢٠
 لينکليتر، اندرو نظريه هنجارگذار و آينده نظم جهانی ١٢١
 مصفا، نسرين نگاهی به سياست خارجی جمهوری اسالمی ايران ١٢٢
 زاهدی، تورج نگاهی به سينمای معناگرای ايران ١٢٣
 زرشناس، شهريار نگاهی کوتاه به تاريخچه روشنفکری در ايران ١٢۴
 محمدباقرانصاری،  نمايش روحوضی ١٢۵
 اخوت، محمدرحيم نيمه ی سرگردان ما ١٢۶
 لووراس، نوريا -باديا وضعيت جهان سوم در آستانه عصری نو ١٢٧
 هاشمی رفسنجانی، اکبر هاشمی بدون روتوش ١٢٨
 بيوفرد، باب هاف تايم ١٢٩
 گلدمن، ليندا …همه کودکان آرامند اگر ١٣٠
 يونسی، ابراهيم هنر داستان نويسی ١٣١
 شريف آبادی، مرتضی يادداشتهای زندان ١٣٢
١٣٣ Butterflies Forey, Pamela 
١٣۴ Classical world Barnes, Ian 
١٣۵ Crash course in web design for libraries Rubenstein, Charles P. 
١٣۶ Mushrooms and other fungi Lawrence, Eleanor 
١٣٧ Network + certification for dummies Gilster, Ron 
١٣٨ Non intentional design Brandes, Uta 
١٣٩ Principles of archaeology Price,T. Douglas 
١۴٠ Security and cooperation in wireless networks  Buttyan, Levente 
١۴١ Selected psychological texts in english Izadi, Sirous 
١۴٢ The Cambridge encyclopedia of stars Kaler, James B. 
١۴٣ Wild Flowers Forey, Pamela 
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 يحيی، هارون فراماسونری جهانی ٧٨
 رابرتس، آدام چارلز فردريک جيمسن ٧٩
 دولوز، ژيل فلسفه نقادی کانت ٨٠
 باسين، يوگنی ياکاوليويچ فلسفه ی سمانتيک هنر ٨١
 ارشادی، نصرت اهللا فوائد االصول ٨٢
 فاضل موحدی لنکرانی، محمد قاعده ضمان يد ٨٣
 طلوعی، محمد قربانی باد موافق ٨۴
  ]نقشه تهران[ ١٣٨٧بانک اطالعات شهری : کتاب اول  ٨۵
 سارتر، ژان پل کلمات ٨۶
ل������وی، عب������دالقادربن بي������دل ده کليات ديوان موالنا بيدل دهلوی بزرگترين گوينده سرزمين هند ٨٧

 عبدالخالق
 سعدی، مصلح بن عبداهللا کليات سعدی ٨٨
 خليلی، ناصر )در هنر قاجار، عثمانی و هند(گرايش به غرب  ٨٩
 والسکوئز، مری ماردن )راهنمای شيوه درمانی مراحل تغيير(گروه درمانی معتادان  ٩٠
 اسدی فر، سعيد گريانه ٩١
  شناختی گزارش نهايی کاوش های باستان ٩٢
 طيرانيان، عليرضا گزيده ای از لوايح دفاعی دکتر غالمرضا طيرانيان ٩٣
 )ميلر(کريستی، آگاتا  ماجرای اسرارآميز در استايلز ٩۴
 کالينيکوس، آلکس مانيفيست ضد سرمايه داری ٩۵
 گوردر، يوستين مايا ٩۶
 افروز، غالمعلی مبانی روان شناختی ازدواج در بستر فرهنگ و ارزشهای اسالمی ٩٧
 نوابخش، مهرداد مبانی نظريه در جامعه شناسی ٩٨
 فيضی، کريم مثنوی، معنای مولوی ٩٩

 حبيب نژاد، احمد مجلس خبرگان ١٠٠
  مجموعه مقاالت سومين هم انديشی نقد هنری ١٠١
  مجموعه مقاالت کنگره نکوداشت يکصدمين سال تولد پروين اعتصامی ١٠٢
 عزيزی، غالمرضا ی آموزشیمديريت و رهبر ١٠٣
 مالپاس، جف مرگ و فلسفه ١٠۴
 قريب، بدرالزمان مطالعات سغدی ١٠۵
 غالمرضا کاشی، عبداهللا مطبوعات در عصر خاتمی ١٠۶
 امامت کاشانی، عزيزاهللا معراج المشتاقين ١٠٧
 استون، برايان  مفاهيم مذهبی و کالمی در سينما ١٠٨
 زيمل، گئورک علم اجتماعی مقاالتی درباره تفسير در ١٠٩
 باقرزاده، افضل ]فلک تری دی[  FLAC3Dفزار سازی و تحليل با نرم  ای بر مدل مقدمه ١١٠
 کاشانی، حسن مکالمه سياح ايرانی با شخص هندی ١١١
 )ميلر(کريستی، آگاتا  مالقات با مرگ ١١٢
 علی نژاد قمی، مسيح من آزاد هستم ١١٣
 دطوجی، حمي منبت کاری ١١۴
 يالوم، اروين موهبت روان درمانگری ١١۵
 مکيبن، بيل مهندسی ژنتيک و پايان طبيعت بشری ١١۶
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 پديدآور عنوان رديف
 رشاد، علی اکبر )مجموعه ی شعر(تماشای جمال  ٣٧
 وتن، ديويد تواناسازی و تفويض اختيار ٣٨
 شلدون، سيدنی توطئه عمليات رستاخيز ٣٩
 تجار، راضيه دان هاجای خالی آفتابگر ۴٠
 زاهدی پور، حسين علی جوسازی ۴١
 جی، چاک جهانگردی در چشم اندازی جامع ۴٢
 موحديان، رسول "فراز و فرود دولتهای ملی"چشم انداز خاورميانه بزرگ  ۴٣
 حسن لی، کاووس "بازخوانی زندگی، انديشه و سخن حافظ شيرازی"چشمه ی خورشيد  ۴۴
 اسپورر، کيت کم توجه کمک کنيم؟/ش فعالچگونه به کودکان بي ۴۵
 کريمی، حميد حقوق زن ۴۶
 استرانک، ويليام تئودور حکومت شيخ خزعل بن جابر و سرکوب شيخ نشين خوزستان ۴٧
 آقانوری، علی خاستگاه تشيع و پيدايش فرقه های شيعی در عصر امامان ۴٨
 مرضاصادقی فرد، غال خدا و امير عليه السالم شهيدان رسالت ۴٩
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