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 و تبريکتولد  •

 
فاطمه ،راض���يه بادرس���تانیه���ا   همک���اران عزي���ز خ���انم

و آقای داوود  سارا حيدری، مينا ربيعی پور، هويدايي

م��اه تـبري��ـک گفت��ه؛     خ��رداد تول��دتان را  در   رض��ايی 

را  از خداون�د متع�ال    سعادت و پيروزی شما عزيزان

 .خواستاريم

 

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

 سپاسگزاری •

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

 : ارشاد سپاسگزاريم   عمومی حسينيه  کتابخانه

 

               جلداهداء کنندگان بخش بزرگساالن                  

 ٢۶                                         خانم حاج پور

 ٢٢ی راديو                       اداره کل پژوهش ها 

 ٢٠خانم الماسی                                            

 ١۴آقای محسن قمی                                       

  ۶آقای سروری                                           

 ۶ خانم ژاله لسانی                                       

 اين ماهکه به طور متفرقه در  یساير دوستاناز 

کمال  ،نيز اهداء نمودند  ان را به کتابخانههايش کتاب

 .  تشکر را داريم

 

 

جلد کت�اب ب�رای    ٣١۶طرح مبادله تعداد در پانـزدهمين 

جل��د تحوي��ل و  ٨۵ک��ه از اي��ن تع��داد . مبادل��ه عرض��ه ش��د

ل�د  ج ١٢٨از تع�داد  . ده اس�ت درياف�ت ش�  کت�اب  جلد  ١٢٨

جل�د نس�خه    ٣٢جلد کتاب جدي�د،   ۵۶کتاب دريافت شده، 

جل���د کت���اب ه���ای مرب���وط ب���ه کودک���ان و     ۴و  ، ٣و  ٢

. نيز به انبار فرستاده ش�د کتاب جلد  ٣۶. بودندنوجوانان 

 . شرکت در طرح مبادله کتاب برای عموم آزاد است

 
 
 برگزاری جلسه مسئولين  •

 بيس���ت وشش���م  اي���ن م���اه ، جلس���ه مس���ئولين ب���ا حض���ور 

نفر از مس�ئولين   ٧مهرناز خراسانچی رئيس کتابخانه و 

به نام های رزيتا ف�دائيان، فاطم�ه هوي�دايی، من�ا مين�اچی      

مق��دم، م��ريم ب��دری، مين��ا ربيع��ی پ��ور، مهت��اب مين��اچی      

مقدم، ابوالفضل گيالنی و پريسا اميرقاسم خانی در ات�اق  

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

خوانی،  هنامهانند برگزاری کالس های شاموضوعاتی م

شرح کوتاهی از بازديد رئيس کتابخانه  به همراه هيئ�ت  

مديره انجمن علمی کتاب�داری و اط�الع رس�انی پزش�کی     

و   ش���يراز و فن��اوری  منطق��ه ای عل��وم   مرک��ز اي��ران از  

ام����ين س����الگرد  ، برگ����زاری هم����ايش س����یISCمرک����ز 

ی از ط��رف ک��اررزوم��ه ارائ��ه کتابخان��ه در س��ال آين��ده، 

هر ک�دام از  نيز در پايان . صحبت کردند ... مسئولين و 

 ،از ام�ور انج�ام ش�ده در بخ�ش خ�ود      گزارشیمسئولين، 

 .ارائه دادندرا  ،در طول يک ماه گذشته

 
 

١ 

 

معرفی سايت کتابک در جلسه کميته کتابداری  •

 کودکان و نوجوانان

 ۶ک�ان و نوجوان�ان روز   جلسه کميته کتاب�داری کود 

با حضور خانم ها خراسانچی، هويدايی  ماه خرداد 

از کتابخانه عمومی حس�ينيه ارش�اد،    مقدم و ميناچی

جب��اری و مرتض��ايی ف��ر از ش��ورای کت��اب ک��ودک، 

از انجم�������ن علم�������ی کتاب�������داری و  مکتب�������ی ف�������ر

 سس�ه مؤرسانی ايران و طاهری قندهاری از  اطالع

پژوهش���ی ت���اريخ ادبي���ات کودک���ان اي���ران در ات���اق   

در اي��ن جلس��ه خ��انم . برگ��زار ش��د جلس��ات کتابخان��ه

طاهری قندهاری به معرفی سايت کتابک پرداخ�ت  

و در ادامه افراد حاضر، درباره موضوعاتی چون 

کتابخانه های آموزشگاهی، تشکيل کميته کتاب�داری  

کتاب�ک و ارائ�ه مش�اوره از ط�رف کميت�ه ب�ه س��ايت       

 . گفتگو کردند... کتابک و 

 
 
 کتابخانه  دله کتاب درپانزدهمين طرح مبا •

 برگزار  شد

 ٣٠پ���انزدهمين ط���رح مبادل���ه کت���اب از روز ش���نبه 

در . تيرم�اه در کتابخان�ه برگ�زار  ش�د     ۶خرداد ال�ی  

ر فص�ل در کتابخان�ه برگ�زار    اين طرح ک�ه پاي�ان ه�   

افراد می توانند کتاب ه�ای ب�دون اس�تفاده     می شود؛

ک��ه کتابخان��ه ب��دين منظ��ور    یه��اي خ��ود را ب��ا کت��اب  

ا در ـه��  اي��ـن کت��ـاب . ادل��ـه نماين��د بـ، منم��ودهف��راهم 

ت، ـاند ادبي��ـان��ـتلف مـخ��ـوعی مـوض��ـم ایه�� هزمين��

 . هستند... وم اجتماعی و ـتاريخ، عل ی،ـناسـروانش



 
 توليد کتاب گويا و بريل •

عن��وان کت��اب در بخ��ش نابيناي��ان ب��ه      ٣در خردادم��اه 

ن کت�اب   عن��اوين. ص�ورت گوي�ا درآمدن�د    ه�ا عبارتن��د   اي�

...  ژان بودري��اراز  مدرناز نق��د پس��ای ه��اي نمون��ه: از

] و ديگ�ران .... [ باب�ک احم�دی  با ترجم�ه  ] و ديگران[

)١CD( ، ب��ه اس��تکهلم و چن��د مقال��ه خطا: س��خن پ��از

 مص��طفی رحيم��ی ب��ا ترجم��ه   اوکت��اويو پ��از از  ديگ��ر

)١CD( ،ا   اوکتاويوپ�از از  خيال پردازی های شبانه ب�

همچن�ين  ). ١CD وکاس�ت   ١١( فريبا گورکينترجمه 

 انسان و مرگ با درآمدی بر مرگ شناس�ی  های کتاب

 و) ص٧۶۵ج در  ۶( حس�����������ين معتم�����������دی غالماز 

ج در  ٢( عل����ی ص����لح ج����واز  ه����ای وي����رايش نکت����ه

 .  بريل توليد شدند خطنيز در اين بخش به ) ص٢٨۴

 

 

 ماهنامه شقايق ٣٧شماره  •

س��ی و هفتم��ين ش��ماره ماهنام��ه ش��قايق خردادم��اه ب��ر      

ش�ماره ب�ه موض�وعات    در اي�ن  . منتشر ش�د  CDروی 

مق�االت  عن�اوين برخ�ی از   . مختلفی پرداخته شده است

عل����ت س����کوت هاش����می   : عبارتن����د از  اي����ن ش����ماره 

رفس����نجانی درب����اره عملک����رد دول����ت نه����م، رکس����انا   

دانش�گاه   ۵٠٠صابری در دو سکانس، ايران در ميان 

برتر جهان جايی ندارد، مطهری چگونه مطه�ری ش�د   

 ....و 
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 ی های انجام شده در حسينيه سری جديد سخنران •

 ارشاد

عنوان از سلسله س�خنرانی ه�ای برگ�زار ش�ده       ٣تعداد 

 -در حس��ينيه ارش��اد تيرم��اه ب��ه مجموع��ه اس��ناد دي��داری  

عن���اوين اي���ن من���ابع . ندش���نيداری کتابخان���ه اض���افه ش���د

بيس���ت و ( ه���دی ص���ابر از  ب���اب بگش���ا : عبارتن���د از 

ا س��ی ام��ين   ٣کاس��ت و  ۴، )١٣٨٨:  جلس��ه هش��تمين ت��

DVD ، جلس�����ه اول����ين ( ناص����ر مه�����دوی ز ا ق����رآن  :

 محم��داز  خ��دا راز جه��ان، ١CDکاس��ت و  ١، )١٣٨٨

 ١، )١٣٨٨:  جلس����ه ش����انزدهمين(مجته����د شبس����تری  

 .DVD ١کاست و 

 

 

 شنيداری  -تازه های فهرستنويسی منابع ديداری •

 در بخش مرجع

عنوان از برنامه های برگزار ش�ده در حس�ينيه    ۴تعداد 

 .نددر بخ��ش مرج��ع فهرستنويس��ی ش��د   ارش��اد اي��ن م��اه   

ب�ه قس�مت   اين من�ابع  برای استفاده از اعضاء می توانند 

ش���نيداری کتابخان���ه در بخ���ش مرج���ع   -اس���ناد دي���داری

 هم�ايش : عناوين اين منابع عبارتن�د از  . مراجعه نمايند

هم�������ايش زن و ، CD ١، )١٣٨۵( اجدس�������ام�������ور م

 ١، )١٣٨۶( مسجد در هفته جهانی مس�اجد و  خانواده

CD ، ١٣٨۵:  جلس��ه اول��ين و دوم��ين ( ک��انون وک��ال(، 

٢CD ، م��انیرنق��د و بررس��ی آث��ار هوش��نگ م��رادی ک 

 .کاست ٢، )١٣٨۴: جلسه اولين (

 
 بهادر ۶
 Pocket PC] = سی. پاکت پی[ ٧
 تاريخ معاصر ايران ٨
 دايره المعارف جامع استان کرمان: دل عالم  ٩

 راهنمای ابزارهای کاوش اينترنت ١٠
 ]٢٠٠٣اکسل [ Excel 2003نمای جامع راه ١١
 روستاهای شگفت انگيز ايران ١٢
 صدای کتابداری ١٣
 گذری بر زندگی موالنا: عرفان  ١۴
 ٨۶-٨٧تهران  –بانک اطالعات شهری : کتاب اول  ١۵
 )عج(کتابنامه رايانه ای موعود  ١۶
 کوه جواهر ١٧
 Garfield= گارفيلد  ١٨
 گل و پرنده و خورشيد ١٩
 مجموعه قوانين و مقررات کشور= لوح حق  ٢٠
 نماگرهای اقتصاد ايران ٢١
 Visual Basic. Net 2005] = ٢٠٠۵نت . ويژوال بيسيک[ ٢٢
 يکی کم است ٢٣
٢۴ Bugs Bunny in the abominable snow habbit 
٢۵ Chemical and process the modynamics 
٢۶ Donald duck in techicolor 
٢٧ Popeye and son : Orchid younot 

 
 

 کتاب های الکترونيکی تازه های 
 عنوان کتاب الکترونيکی رديف

e-book title 
 اخترشناسی ١
 استراليا ٢
 اندونزی ٣
 بلژيک ۴
 پاراگوئه ۵
 سوئيس ۶
 شيلی ٧
 کروواسی ٨
 نيجريه ٩

 سالویويوگ ١٠
١٧ 



 
 توليد کننده مولف عنوان رديف
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد بو، فريدهگل جادو ١٠
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد کوندرا، ميالن جاودانگی ١١
مرادی کرمانی،  داستان آن خمره ١٢

 هوشنگ
 شورای کتاب کودک

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد کلمان، کاترين دنيای تئو ١٣
 ان رودکیمجتمع بهزيستی نابيناي داد، کلمنت هنری رشد سياسی  ١۴
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی ليويت، لسلی زنان و مردان بزرگ تاريخ  ١۵
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی اونوره دوبالزاک،  زنبق دره ١۶
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد دانشور، سيمين ساربان سرگردان ١٧
 ه ارشادکتابخانه عمومی حسيني پيترز سرگذشت يک خانواده مبارز ١٨
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی مطهری، مرتضی سيری در نهج البالغه ١٩
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد استون، اروينگ شور زندگی ٢٠
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی تافلر، آلوين شوک آينده ٢١
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد استيل، دانيل عشق نافرجام ٢٢
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی مطهری، مرتضی يش به ماديگریعلل گرا ٢٣
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی کول، کريس کليد طاليی ارتباطات ٢۴
شيری که جواب گلوله را با گلوله : الفکاديو  ٢۵

 داد
 شورای کتاب کودک سيلور استاين، شل

 نابينايان رودکیمجتمع بهزيستی  زيبا کالم، صادق ما چگونه ما شديم  ٢۶
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی فرويد، زيگوند مفهوم ساده روانکاوی ٢٧
مجتهد شبستری،  فرآيند تفسير وحی: هرمنوتيک، کتاب و سنت ٢٨

 محمد
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد ساراماگو، ژوزه ها همه نام ٢٩
 ابخانه عمومی حسينيه ارشادکت شريعتی، علی هنر ٣٠
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد کوئيلو، پائولو ورونيکا تصميم ميگيرد بميرد ٣١

 کتاب های بريل  تازه های
 

 توليد کننده مولف عنوان رديف

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد معتمدی،غالمحسين شناسی درآمدی بر مرگ: انسان و مرگ ١
عشقی، محمد رضا بن  ه حال شاعرمنتخبات عشقی و ترجم ٢

 ابوالقاسم
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد جو، علی صلح های ويرايش نکته ٣
 تازه های بخش سی دی

 عنوان رديف
 آرايشگری  ١
 ]اس. اس. سی[ CSS، ]اسکريپت اوجا[  Java script، ]ال.ام. تی. اچ[HTML آموزش  ٢
 ]پی. اچ. پی[ PHPجامع نرم افزار آموزش  ٣
 )با آخرين اصالحات(آيين نامه های حفاظت و بهداشت کار  ۴
 برنامه نويسی کاربردی اينترنت و وب ۵

١۶ 

 

 ها در  عداد مراجعه کنندگان و امانت بخشت

 ١٣٨٨سال ماه خرداد 
ها در اين  تعداد مراجعه کنندگان و استفاده از منابع بخش

 :وجود به شرح زير است ماه طبق آمار م

 

 :تعداد مراجعه کنندگان 

؛ ٨٩: مرج��������ع  ؛٢٣٥: کودک��������ان  ؛١٤٦٠: امان��������ت 

 ٥٤: نابيناي�ان   ؛١٤٦:   CDاينترنت و ؛ ٨٠١: نشريات

 .نفر

 
 

 :استفاده از منابع

 ؛٨١٧: مرج�������ع  ؛۶۶۶: کودک�������ان  ؛٢٧٣٠: امان�������ت 

: ن انابيناي��� ؛٢٣٨:  CDاينترن���ت و  ؛١۶٠٢: نش���ريات 

 .منبع ٢٣٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣ 

 

 آمار بازديد از وب سايت کتابخانه •

نفر از وب سايت کتابخانه  ٨١٣در خردادماه تعداد 

بيشترين تعداد بازديد مربوط به روز . بازديد کردند

نف��ر و کمت��رين تع��داد   ۶۶خ��رداد م��اه ب��ا   ٣يکش��نبه 

نف�ر بازدي�د    ٨خرداد با  ٢۵مربوط به روز دوشنبه 

ح   ١١ن س�اعت بازدي�د   بيشتري. کننده بوده است ص�ب

ا    ۵و کمترين ساعت بازديد % ۴/٨با  ح ب� % ۵ص�ب

 ۴١ورهای بازديدکنن�ده  تعداد کش� . بازديدکننده است

بيشترين بازدي�دها ابت�دا از کش�ورهای    . کشور بودند

اي��ران و آمريک��ا و بع��د از  کش��ورهای انگلس��تان،      

، پرتغ���ال، آلم���ان، کوي���ت، فرانس���ه ، هلن���د، ايتالي���ا  

زالندنو، اردن، ازبکستان، پاناما،  فلسطين اشغالی،

، س��وئيس، بح��رين، دانم��ارک،   مون��اکوارمنس��تان، 

پاکس��تان، اوک��راين، الت��وی، جمه��وری چ��ک، ک��ره  

جنوبی، اسپانيا، روسيه، عربستان، نروژ، بلژيک، 

هن���گ کن���گ، ات���ريش،   يون���ان، زی،ـمال��� رلند،ـاي���

ترکي��ه، اس��تراليا، افغانس��تان، کان��ادا، هن��د، س��وئد و   

 .ستامارات ا
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 تازه های کتاب بخش نابينايان 
 ) کاست(های گويا  کتابتازه های  

 توليد کننده مولف عنوان رديف

 شورای کتاب کودک اشنيگان، نيکول بلندترين نامه جهان  ١
 شورای کتاب کودک گرسون، مری جون چرا آسمان اينقدر دور است ٢
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد پاز، اوکتاويو پردازيهای شبانه خيال ٣
موسسه نهادگذاری مطالعات علمی و  دورکيم، داويد اميل درباره تقسيم کار اجتماعی ۴

 پژوهشی گويا
 شورای کتاب کودک وايلد، اسکار شاهزاده خوشحال ۵
 شورای کتاب کودک پناه، ويولت رازق های من و مامان قصه ۶

 
                                   )CD( کتاب های گويا تازه های

 توليد کننده مولف عنوان رديف
 شورای کتاب کودک اشنيگان، نيکول بلندترين نامه جهان  ١
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی پوپر، کارل ريموند جامعه باز و دشمنان آن ٢
 شورای کتاب کودک ری جونگرسون، م چرا آسمان اينقدر دور است ٣
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد پاز، اوکتاويو پردازيهای شبانه خيال ۴
موسس������ه نهادگ������ذاری مطالع������ات  دورکيم، داويد اميل درباره تقسيم کار اجتماعی ۵

 علمی و پژوهشی گويا
خطابه استکهلم و چند مقاله : سخن پاز  ۶

 ديگر 
 نيه ارشادکتابخانه عمومی حسي پاز، اوکتاويو

نمون��ه ه��ايی از نق��د   : ش��انه ه��ا   سرگش��تگی ن ٧
 مدرنپسا

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد 

 شورای کتاب کودک وايلد، اسکار شاهزاده خوشحال ٨
 شورای کتاب کودک پناه، ويولت رازق های من و مامان قصه  ٩

 
  CDمنابع تبديل شده از کاست به 

 توليد کننده مولف عنوان رديف
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی موام، ويليام سامرست هام زندگیاب ١
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی شکوری، مهرداد احساس  و انديشه ٢
براون، ادوارد  انقالب مشروطيت ايران ٣

 گرانويل
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی

 یمجتمع بهزيستی نابينايان رودک سرانو، ميگل با يونگ و هسه ۴
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی ابراهيمی، نادر بار ديگر شهری که دوست می داشتم ۵
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی سياهپوش، حميد يادنامه سهراب سپهری: باغ تنهايی  ۶
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد راسل، برتراند راسل تحليل ذهن  ٧
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی یمطهری، مرتض تکامل اجتماعی انسان ٨
تناسب اندام خود را حفظ کنيد تا هميشه  ٩

حرکات ورزشی ساده و : جوان بمانيد
 آسان برای حفظ سالمتی و زيبايی

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد کينگ، فرانسيس

١۵ 



 
 
 

 پديدآور عنوان رديف
 مشتاق شهميری، ونوس موش کوچولو و ماه مهربان ١١١
 ورن، ژول گفشل استرومي ١١٢
 ورن، ژول ميشل استروگف ١١٣
 ورن، ژول ميشل استروگف ١١۴
  ميکی و لوبيای سحرآميز ١١۵
 غريب، سودابه ميوه ها ١١۶
 د، خسرومعتض نابغه ری ١١٧
 يد، انبالتين نادی و پاک کن جادويی ١١٨
 بيروتی، منيرالدين ناصر خسرو ١١٩
 نجفی، گودرز رسان هنام ١٢٠
 چينگ، چون نامه رسان پير ١٢١
 امبرلی، اد نقاشی شکلک ها قدم به قدم ١٢٢
 افشار فر، ناصر نگاه آفتاب ١٢٣
 ادوارد ز، دوروسی نهالی که خواهرم کاشت ١٢۴
 غريب، سودابه وسايل نقليه ١٢۵
 گرانطبع، مريم هاپو ١٢۶
 هيل، اريک هاپو و زنگ هوش و سرگرمی ١٢٧
 رولينگ، جوآن کتلين ده دو رگههری پاترو شاهزا ١٢٨
 سايمون، فرانچسکا هنری زلزله و شپش هايش ١٢٩
 سايمون، فرانچسکا هنری زلزله و ناهار روز عيد ١٣٠
 ورن، ژول هيوالی دريا ١٣١
 حجوانی، مهدی يک آسمان خبر ١٣٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١۴ 

 ٣١/٣/١٣٨٨ -١/٣/١٣٨٨                                  الن                         بخش بزرگسا کتاب تازه های
 

 پديدآور عنوان رديف
 ياقوتی، منصور آتش و آواز ١
 ديامانت، کتی آخرين عشق کافکا ٢
 نوايی، مجيد آدم ها و اسب ها ٣
 نجيری، محمود آرمگدون ۴
 نودوشنی، مسعود آسمان آبی ۵
 مصدقی، حميد آسيب شناسی صنعت برق ۶
 نامنی، محمود شنايی با مولویآ ٧
 بونين، ايوان الکسی يويچ آقايی از سان فرانسيسکو و چند داستان ديگر ٨
آمار به زبان ساده در پژوهش ه�ای آموزش�ی، روان شناس�ی     ٩

 و علوم اجتماعی
 .اردن، تيموتی سی

 طاقی، زهرا آموزش علمی کاربردی ترسيم سايه در تصاوير معماری ١٠
 بارن هارت، دون )٢(آموزش کاريکاتور  ١١
 صدری، جمال )عروض(آهنگ  شناسی شعر فارسی  ١٢
 ستاری نيا، علی اکبر از اين جا و آن جا ١٣
 هيکس، استر از خدا بخواه او می دهد ١۴
 سيگر، ليندا از فيلمنامه تا فيلم ١۵
 ابوريحان بيرونی، محمدبن احمد االسئله و االجوبه ١۶
 اوليور، ساندرا ژی روابط عمومیاسترات ١٧
 فرجاد، محمدحسين استرس يا فشار روانی ١٨
 برلند، کاتی آرتور اسطوره های حيات و مرگ ١٩
 جعفری، مجتبی اطلس نبردهای ماندگار ٢٠
 حجازی، بنفشه اعترافات يک عکاس ٢١
  اقتصاد در خانواده سالم ٢٢
 قادری، حاتم انديشه در مرز ٢٣
 شولته، گونته نيچهاين است  ٢۴
 شاه حسينی، عليرضا ايوانکی، سرزمين انار، خربزه و صنعت ٢۵
 واگنر، هيشرلر باراک اوباما ٢۶
 باترا، پرامود بارش مغزی برای خالقيت و نوآوری ٢٧
ساسانی بر سه پادش�اهی در ش�به    -بازتاب تمدن های اشکانی ٢٨

 جزيره کره
 ستوده نژاد، شهاب

 منصوری، يداهللا ختی افعال در زبان فارسیبررسی ريشه شنا ٢٩
بررسی شاخص های بی ثباتی و آسيب پذيری اقتصادی در  ٣٠

 )يک رويکرد تجربی(ايران 
 براتی، محمدعلی

ب���ا تاکي���د ب���ر  (س���کن در اي���ران  بررس���ی وض���عيت ب���ازار م  ٣١
 )های دولت سياست

 کرمی، افشين

 سليمانخانی، ناهيد بعد از تو ٣٢
۵ 



 يدآورپد عنوان رديف
 چمبرلين، اندروت "تاريخچه و دانش اجساد سالم مانده انسانی"بقايای زمينی  ٣٣
 آرمسترانگ، کارن بودا ٣۴
 هال، پائوال .به فرزندان تان کمک کنيد با طالق کنار بيايند ٣۵
 حجت، مينو بی دليلی باور ٣۶
 ، پيامبر اسالم)ص(محمد پرتوی از پيام پيامبر ٣٧
 صاحب خلق، نصير زم، پيوريتانها و مسيحيت صهيونيستیپروتستا نتي ٣٨
 تقی پور، محمدتقی پس پرده ی هولوکاست ٣٩
 مکارم شيرازی، ناصر پيام امام اميرالمومنين ۴٠
 نامنی، محمود پيامی برای تمام فصول زندگی ۴١
 ايزی، محسن پيدايش و گسترش بحران مالی در جهان و اثرات آن بر اقتصاد ايران ۴٢
 ميلر، جوزف هيليس پيرامون ادبيات ۴٣
 ستاری نيا، علی اکبر پيرپاره دوز ۴۴
 عبدالستار، سيد پيروزی حزب اهللا ۴۵
 رياضی، اورانوس تاتوره ۴۶
 هراتی، مهری تاجماه ۴٧
  تاريخ اسالم ۴٨
 صافی، قاسم تاريخ زبان و ادب فارسی در سند و پيوستگی های آن با ايران ۴٩
 اکتار، عدنان فته و پنهان آمريکاتاريخ ناگ ۵٠
 سوليوان، لوک تبليغات خالق ۵١
 ذوعلم، علی تجربه کارآمدی حکومت واليی ۵٢
 فورست، کوين ترسيم در معماری ۵٣
  تشخيص و درمان اختالالت جنسی از نظر روان شناختی ۵۴
 آزمنديان، عليرضا ٢تکنولوژِی فکر  ۵۵
 پزشکی، ابوالقاسم تلخ و عيش ۵۶
 مهدوی پور فرد، مسعود تمرين های عملی يوگا ۵٧
 احقاقی اسکوئی، عبدالرسول توضيح واضحات ۵٨
 هميلتون، ملکم جامعه شناسی دين ۵٩
 حايری احقاقی، عبدالرسول جاودانگان تاريخ ۶٠
 موذنی،  الهه جای من گوشه تنهايی نبود ۶١
 دورنمات، فريدريش جست و جو ۶٢
  جمال امامی ۶٣
-١٣۵٧/٢٠٠۶-١٣٨۵(مهوری اسالمی اي�ران و تح�والت فلس�طين    ج ۶۴

١٩٧٩( 
 واليتی، علی اکبر

 زکريا، فريد جهان پس از امريکا ۶۵
چالش ها و الزامات خصوص�ی س�ازی و اج�رای سياس�ت ه�ای       ۶۶

 قانون اساسی ۴۴کلی اصل 
 عباسی، منصوره

 مارو، شارلوت چرا بچه من زود عصبانی می شه؟ ۶٧
۶ 

 
 پديدآور عنوان رديف
 تسکين، يعقوب بن مسعود فلک ناز ٧۴
 رفيعی شيشوان، سوسن فيل کوچولو ٧۵
 حيدرزاده، مجتبی قصه پرواز لک لک و الک پشت  ٧۶
 معصومی، علی قصه تازه ها ٧٧
 يوسفی، محمدرضا قصه رود بزرگ ٧٨
 آذری نجف آباد، اهللا وردی قصه روز ٧٩
 دونبار، جويس قصه شب ٨٠
 نجفی جنگل قصه شهر ٨١
 سبزيان، مژگان قصه عروسک و خرس کوچولو ٨٢
 آذريزدی، مهدی قصه های ساده برای نوآموزان ٨٣
 تابش نژاد، حليمه قصه هايی از ليال ج ٨۴
  قصه هايی برای کالس اولی ها ٨۵
 يوسفی، محمدرضا قصه ی اژدها و پهلوان ملک ٨۶
 نجفی، نيره االغ ها قصه ٨٧
 پلينگ، راديردکي کتاب جنگل ٨٨
 يحيوی، طه کتابی با ريش های بزی ٨٩
 اد، افسانهشعبان نژ کشتی نوح ٩٠
 غفارزادگان، داوود کالغ آبی ٩١
 کدوغنی، مريم کالغ خيالباف ٩٢
 شعبان نژاد، افسانه کالغه به خونه ش نرسيد ٩٣
 گريم، ويلهلم کارل کوتوله ها و پيرمرد کفاش ٩۴
 ش، محمودسياهپو کوچولوی زرنگ ٩۵
  کودک و کامپيوتر ٩۶
 ابراهيمی، جعفر کوهستان مه آلود ٩٧
 دولت آبادی، مهدخت گنجشک و مردم ٩٨
 لطيفی، غالمعلی گنجشکک اشی مشی ٩٩

 هوگو، ويکتور  گوژپشت نوتردام ١٠٠
 کشاورز، ناصر الالعروسک من ١٠١
 ژالی، هنگامه المسه ١٠٢
 کيچن، برت النه سازها ١٠٣
 رحيمی، مهدی تشنه کنار چشمه لب ١٠۴
 انيستياندرسن، هانس کر لباس جديد پادشاه ١٠۵
 کريمشاهی بيدگلی، حسين  لطيفه های قرآنی ١٠۶
 استاين دهماسک شبح ز ١٠٧
 منظوری، اسداهللا  مرغک برناکی ١٠٨
  مالنصرالدين ١٠٩
 ارزيده، محمدعلی من نان هستم ١١٠

١٣ 



 پديدآور عنوان رديف
 يوسفی، محمدرضا اره آرزوست ٣٧
 ازگمی، محمدباقر سرگرمی های جالب رياضی ٣٨
 ورن، ژول سفر به ماه ٣٩
 ورن، ژول سفر به مرکز زمين ۴٠
 ورن، ژول )متن کوتاه شده(سفر به مرکز زمين  ۴١
  سفرهای گاليلور ۴٢
  سفرهای مار کوچولو ۴٣
  سفيد برفی و هفت کوتوله ۴۴
 ميرزايی دالويز، محمود ولوی توپسنجاب زنگوله پا ۴۵
 بانگی، سارا سنجاب ها و مينای مهربان ۴۶
 ناصری، مسلم سورنا و جليقه ی آتش ۴٧
 مور، پاتريک سيارات ۴٨
 ضرابی زاده، بهناز سيب آرزو ۴٩
 رهنما، شاهين سيب مهربان ۵٠
 ويلر، رز شانس خود را امتحان کنيد ۵١
 تواين، مارک شاهزاده و گدا ۵٢
 بايرامی، محمدرضا شب در بيابان ۵٣
 تهمتن زاده، مينو شتر نادان و روباه حيله گر ۵۴
 …عالی پيام، ماشاء ا شفای مريض ۵۵
 اهيراتاشاگ شنل قرمزی ۵۶
 چترنور، حسين شهرباغ بهشت ۵٧
 سنت اگزوبری، آنتوان دو شهريار کوچولو ۵٨
 نعيم پاک، مختار معما] صد[ ١٠٠ ۵٩
 دالويز، محمود نا ميشهعبدالی ب ۶٠
 دالويز، محمود عبدلی شاطر ميشه ۶١
 دالويز، محمود عبدلی نقاش ميشه ۶٢
 امين، مرتضی !عجب بازوی نيرومندی ۶٣
 نجفی، شيرزاد عروسک ناز ليلی ۶۴
 غريب، سودابه غذاها ۶۵
 محمدی، محمدهادی فارسی آموز ادبی ۶۶
 علی نوری، )سالم اهللا عليه(فاطمه الزهرا  ۶٧
 ورن، ژول فرزند ايرلند ۶٨
 کشاورز، ناصر …فرشته ای از آسمون ۶٩
 فيروزمنش، بهزاد فرشته ها در عيد غدير چه می کنند؟ ٧٠
  فرشته های کوچک ٧١
 قوامی، فرزانه فصلها ٧٢
 شاه محمدی، پرستو فقط به خدا می گويم ٧٣

١٢ 

 
 پديدآور عنوان رديف
 نابغ بختياری، الدن حادثه ۶٨
 زارعی، فاطمه حرفه ی من خواب ديدن است ۶٩
 کيميايی، مسعود حسد بر زندگی عين القضاه ٧٠
  حضرت آيت اهللا العظمی سيد شهاب الدين مرعشی نجفی ٧١
 براک، سابرا حفظ اعتدال و ميانه روی در رابطه ی زناشويی ٧٢
  حقايق اساسی درباره سازمان ملل متحد ٧٣
 فريمن، مايکل ميان رشته ایحقوق بشر رويکردی  ٧۴
 رسولی، هاشم خاطرات آيت اهللا سيدهاشم رسولی محالتی ٧۵
 طاهری خرم آبادی، حسن خاطرات آيت اهللا طاهری خرم آبادی ٧۶
 تقوی، حسين خدمت رسانی در آموزه های دينی ٧٧
  خالصه مقاالت اولين کنفرانس بين المللی شهر الکترونيک ٧٨
 ميرسعيد قاضی، مرتضی است خلقت انسان ابدی ٧٩
 عابديان، احمد خليج هميشه فارس ٨٠
 احمدی، احمد خودرو در ايران ٨١
 بيات، حسين داستان نويسی جريان سيال ذهن ٨٢
  داستانک ها ٨٣
 ساعتچی، محمود دانستنيهای روانشناسی ٨۴
 مدتقیسرمدی، مح دانشنامه شکنجه و کشتار شاهان، نخبگان و قدرتمندان ايران ٨۵
 اسپوزيتو، جان دايره المعارف جهان نوين اسالم ٨۶
 رضايی، غالمرضا دختری با عطر آدامس خروس نشان ٨٧
 مرچ، والتر در يک چشم به هم زدن ٨٨
 فليک، اووه درآمدی بر تحقيق کيفی ٨٩
 شريعتمدار، محمدرضا درآمدی بر فلسفه سياسی اسالم ٩٠
 داوری، رضا درباره علم ٩١
نح�وه تس�کين دادن درد کم�ر، گ�ردن و ش�انه      (مان با آب گرم در ٩٢

 )ها با ده دقيقه تمرين در زير دوش و يا درون وان حمام
 هورای، پاتريک

 احمدی، پگاه دريا ٩٣
 شرايبر، ژان لوئی -سروان راضی و خشنود زندگی کنيم ٩۴
راهکارهای عملی در ارزيابی، تشخيص و درمان اختالالت  ٩۵

 )ی ابتدايی دوره(رياضی 
 تبريزی، مصطفی

 زنده دل، حسن راهنمای آبدرمانی و چشمه های معدنی ايران ٩۶
 ملک محمودی اليگودرزی، امير راهنمای ازدواج ٩٧
 زنده دل، حسن راهنمای گردشگری روستاهای ايران ٩٨
راهنمای والدين درباره ی پيشگيری و شناخت سوء  ٩٩

 نوجوانانمصرف مواد و اعتياد در کودکان و 
 نيک فريد، ليدا

 مهدوی دامغانی، احمد رساله درباره خضر عليه السالم ١٠٠
٧ 



  
 پديدآور عنوان رديف
 شکيبا، ترانه رنگين کمان عشق ١٠١
 کانين، جوزف روبربرسون سبکی معنوی در فيلم ١٠٢
 طباطبائی فر، رضا "مونوگرافی"روستای قاطول در گذر زمان  ١٠٣
 مهرجويی، داريوش رذل و مفتش بزرگروشنفکران  ١٠۴
 رزمی، جعفر رويکرد ناب برای توليد ناب ١٠۵
 ماکسول، جان درجه ٣۶٠رهبر  ١٠۶
 خديش، پگاه ريخت شناسی افسانه های جادويی ١٠٧
 اسپيرن، آن ويستون زبان منظر ١٠٨
 ادلمن، جرالد زبان و آگاهی ١٠٩
 غذامی، عبداهللا محمد زن و زبان ١١٠
 چخوف، آنتون پاولوويچ دگی منزن ١١١
 کالريج، دوين زندگی من در سيا ١١٢
 قنبری، اميد زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم دکتر عبدالرسول خيام پور ١١٣
 فروردين، عزيزه زيبايی شناسی هنری در داستان های قرآن ١١۴
 کانينگهام، مايکل ساعت ها ١١۵
 فرانچسکو رزی، سالواتوره جوليانو ١١۶
 شريعتی، محمد سردبير ١١٧
 رفيع پور، فرامرز سرطان اجتماعی فساد ١١٨
 اشرفی، مجيد سرگذشت نادر شاه افشار ١١٩
  سقوط ١٢٠
 خسروی، محمدرضا سير تاريخ، فرهنگ و تمدن اسالمی ١٢١
 فرخی، حسين شب ناممکن ١٢٢
 اسپارکس، نيکالس شب های رادنث ١٢٣
 .سهيل خان، م خصوصی در خدمات رسانی شهری –شراکت عمومی  ١٢۴
شرح و تفسير پارسی گردان ادويه قلبيه بوعلی سينا درباره فلسفه  ١٢۵

 شادمانی و داروهای شادی آور
 ابن سينا، حسين بن عبداهللا

 نوينسکی، جوزف شش سوالی که می تواند زندگی شما را تغيير دهد  ١٢۶
 ليپسفاينمن، ريچارد في شش قطعه آسان ١٢٧
 نيکوبيان، محمد شکوفه ها باران می خواهند ١٢٨
 زمانی، محمدحسن شگفتی های پس از فروپاشی ١٢٩
 رضايی، غالمرضا شهر من فسا از نگاهی ديگر ١٣٠
 احمدی، علی )روحانيت در مصاف با انگليس(شيخ محمد خالصی زاده  ١٣١
 سبحانی، شيما طعم خاکستر ١٣٢
 جوانبخت، مهران طيف بينی مادون قرمز ١٣٣
 طاهرزاده، عبداهللا عشاير کرد شمال خراسان ١٣۴
 عطاريانی، م عشق بی خبر می آيد ١٣۵
 يثربی، چيستا عشق سوم ١٣۶

٨  

 تازه های بخش کودکان
 

 پديدآور عنوان رديف
 برومند، محمد   آخرين تابلو ١
 کيوان، عباس استاندار حجاج عبدالملک ثقفی ٢
 حمدهاشمشيرازی، م اسير ٣
 غريب، سودابه اشياء ۴
 راستانی، ژاله االغ سخنگو ۵
 نوری، علی امام رضا عليه السالم ۶
 هجری، محسن ايستاده بر خاک ٧
 هيل، اريک بازی جديد هاپو ٨
 کالفر، يون بدترين پسر دنيا ٩

 احيائی، محمود برگزيده داستانهای شاهنامه فردوسی ١٠
  بوستان قرآنی ١١
 ژالی، هنگامه يیبويا ١٢
 استاين به خانه ی مردگان خوش آمديد ١٣
  پنج افسانه ١۴
 صالح، حسين پيامبر مهربانی حضرت محمد صلی اهللا عليه و اله ١۵
 نيک طلب، بابک تو را چشم انتظاريم ١۶
 گلشيری، سيامک ی اشباح تهران، کوچه ١٧
 دولت آبادی، مهدخت جم جمک برگ خزون ١٨
 رونته، شارلوتب جين اير ١٩
 حجازی، فخر الدين حج، کانون همبستگی ٢٠
 خليلی، احمد حسنی و بهار ٢١
 سبوسی، مرضيه حسنی و مرغ تپلی ٢٢
 تامسون، جورج حقه روباه ٢٣
 شهيدی، ناهيد حلقه های اسرارآميز ٢۴
 غريب، سودابه حيوانات ٢۵
 احمدی، ژيال خاله ريزه و عروسکهايش ٢۶
 مهدی مجتبی خواهر کوچولو ٢٧
 مور، پاتريک خورشيد و ماه ٢٨
 کردبچه، عاطفه دنيای ساتچی ٢٩
  دنيای شگفت جانوران وحشی ٣٠
 کشاورز، ناصر دويدم و دويدم به شست پام رسيدم ٣١
  راهی به الدو  رادو ٣٢
  رستم و اسفنديار ٣٣
 غريب، سودابه رنگ ها ٣۴
 آبروی، غالمرضا زندانی بی حصار ٣۵
 احيايی، محمود تارگانی در زمينس ٣۶

 ١١ 



 پديدآور عنوان رديف
و قانون جديد صدور چک مصوب ... متن کامل قانون تجارت  ١٧١

٢/۶/١٣٨٢ 
 

  مجموعه ای از مقاله های بزرگان دانش و ادب جهان ١٧٢
 رحيمی، مسعود "نگاهی به نام های قرآنی در فرهنگ مردم"مخزن االسماء  ١٧٣
 داس ول، راجر هانگردیمديريت ج ١٧۴
 جعفری، مصطفی مديريت کيفيت فراگير ١٧۵
 سبحانی تبريزی، جعفر )تفسير سوره لقمان(مربی نمونه  ١٧۶
 موسوی، محمود مرجع فارکس ١٧٧
 وی، کامليا مردگان تابستان ١٧٨
 ونه گات، کرت مردی بدون وطن ١٧٩
 برنل، پيتر مسائل جهان سوم ١٨٠
ای، عل�����ی، رهب�����ر   خامن�����ه مطلع عشق ١٨١

 جمهوری اسالمی ايران
 نوری کوتنائی، نظام الدين مکاتب هنری جهان ١٨٢
 جينز، جوليان منشاء آگاهی در فروپاشی ذهن دو ساحتی ١٨٣
 شوان، فريتيوف منطق و تعالی ١٨۴
 تجليل تبريزی، ابوطالب کيست؟) ع(مهدی  ١٨۵
 دعلیشيخ شعاعی، محم ناسيوناليسم از ديدگاه اسالم ١٨۶
 چانگ، آيريس نانکينگ ١٨٧
 نوريان، عبدالحسين نخبگان، دمکراسی و توسعه ١٨٨
 نژاد فرد، درنا ندای دل، صدای عشق ١٨٩
 دسور، چارلز نظريه اساسی مدارها و شبکه ها ١٩٠
 حائری، محمدرضا نقش فضا در معماری ايران ١٩١
  نقشه هايت را بسوزان ١٩٢
 آدامووا، آدل ينه های ارميتاژ سده پانزدهم تا نوزدهم ميالدینگاره های ايرانی گنج ١٩٣
 طبيب زاده، اميد نگاهی به شعر نيما يوشيج ١٩۴
 حقيقی، محمدعلی نگاهی نو به پرورش ذهنی کودک ١٩۵
 حسينی، محمدعارف نيک شهر قدسی ١٩۶
 علوی طباطبائی، ابوالحسن هاليوود و فرجام جهان ١٩٧
 اتريشيا آلتنبرندجانسون، پ هايدگر ١٩٨
 آذرآيين، قباد هجوم آفتاب ١٩٩
 بهزاد، حسين همپای صاعقه ٢٠٠
 وحيدی، حسين هنجار هفت گانه ی هستی پايه های آرمان پارسايی  ٢٠١
 غالميان، نساء هوسهای سوخته ٢٠٢
 عميدی نوری، ابوالحسن يادداشت های يک روزنامه نگار ٢٠٣
 سنملکی، ح يادگيری زندگی سالم ٢٠۴
 گوهری راد، حبيب يک قلب شکسته برای فروش ٢٠۵
٢٠۶ The Norton anthology of English literature Abrams, M.H. 
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 پديدآور عنوان رديف
 پزشک، منوچهر عصر فترت در ايران سده های ميانه ١٣٧
 مينا خانی، مينا عطر سکوت ١٣٨
 رجبی، محمدحسن علمای مجاهد ١٣٩
 شهيدی، شکوفه فارسیفارسی به  ١۴٠
 زوال، اميل فتح پالسان ١۴١
 ميرزا صالح، غالمحسين فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی ١۴٢
 جانسون، اسپنسر فروشنده يک دقيقه ای ١۴٣
اساطير، سنن، آداب ، (فرهنگ اشارات ادبيات فارسی  ١۴۴

 ...)اعتقادات، علوم و 
 شميسا، سيروس

 مهريار، محمد ديهای کهن اصفهانفرهنگ جامع نام ها و آبا ١۴۵
 معين، محمد فرهنگ فارسی ١۴۶
 پهلوان، منصور فرهنگ واژگان نهج البالغه ١۴٧
 وليدی، احمد زکی فرياد رهايی ١۴٨
  فقر، سالمتی و توسعه ١۴٩
 رحمانی، غالمرضا فلسفه عرفانی افلوطين ١۵٠
ن فهرست پايان نامه های دانشگاهی در زمينه دستور زبا ١۵١

 ١٣٨٢تا ١٣٣٣فارسی 
 ناصح، محمدامين

ی فيض کاشانی در گنجينه های خطی آثار علم فهرستواره نسخه ١۵٢
 ...ات اسالمی کتابخانه مرعشی نجفی جهانی مخطوط

 مرعشی، محمود

  قامت استوار ١۵٣
 رستگار فسا ئی، منصور قصه های شاهنامه ١۵۴
 تمپلر، ريچارد قوانين تربيت فرزندان ١۵۵
  تامين اجتماعی -قوانين کار ١۵۶
 نگری، آنتونيو کار ديونيسوس ١۵٧
 رضايی، مجيد کار و دين ١۵٨
 وکيلی، ابوالفضل )٢(کارگاه طراحی نقشه قالی  ١۵٩
 عباسپور، مرادحسين کافکا، روايت گر تراژدی مدرن ١۶٠
 قائم مقامی، شهره )آهنگ زندگی(کنسرت  ١۶١
 البرز، پرويز قیگامی در قلمرو شعر و موسي ١۶٢
 ونکی فراهانی، محمد گذری بر انديشه دينی در غرب ١۶٣
  گزارش چکيده پروژه های کليدی ١۶۴
 براندو، مارلون گفت و گو با براندو ١۶۵
 سنگری، محمدرضا تافا+ گلبرگ ها  ١۶۶
 کالين، جان گوش کردن اثر بخش ١۶٧
 نامنی، محمود !لطفًا پدر و مادر خوبی باشيد ١۶٨
 يالوم، اروين مامان و معنی زندگی ١۶٩
 حکيمی، محمود مبانی ادبيات کودک و نوجوان ١٧٠
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