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 و تبريکتولد  •

 
س������هيال ،اله������ه نوریه������ا   همک������اران عزي������ز خ������انم

راحل���ه آرام���ی، ل���يال  ، س���ارا ج���واهری، خس���روآبادی

ی  عل��ی تول��دتان را   عل��ی اکب��ر خس��روآبادیو آق��ای بيگ��

م��اه تـبري��ـک گفت��ه؛ س��عادت و پي��روزی ش��ما     تي��ردر 

 .را  از خداوند متعال خواستاريم عزيزان

 

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

 سپاسگزاری •

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

 : ارشاد سپاسگزاريم   عمومی حسينيه  کتابخانه

 

               جلداهداء کنندگان بخش بزرگساالن                  

 ۵٧آقای ابيانه                                             

 ٣٧قای عباسی مهر                                    آ

  ٣۵آقای سيدعليرضا سعيدی                          

 ٣۵آقای سروری                                        

 ٢٣آقای علی اصغر کسررا                           

 ١٠خانم جاللی                                          

  ۶خانم جباری                                          

 اين ماهکه به طور متفرقه در  یساير دوستاناز 

کمال اهداء نمودند نيز،   ان را به کتابخانههايش کتاب

 .  تشکر را داريم

 

 
 جه���تنش���ريه کاپ���ا باي���د عض���و انجم���ن م���ذکور ب���ود؛     

آدرس  سايت انجمن ب�ه  اطالعات بيشتر می توانيد به وب

0TUwww.imla.irU0T مراجعه نمائيد  . 

 
 بررسی نقشه ساختمان جديد کتابخانه   •

تيرم��اه جلس��ه ای مش��ترک ب��ا حض��ور مهرن��از       ۴روز 

خراس��انچی رئ��يس کتابخان��ه و خ��انم مهن��دس تفض��لی و     

آقای دکتر من�وچهرمرادی در خص�وص نقش�ه س�اختمان     

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

برخ�ی از   و فضاس�ازی  حاضر درب�اره امک�ان جابج�ايی   

بخ��ش ه��ا در کتابخان��ه جدي��د و نه��ايی ک��ردن نقش��ه ه��ای   

س�اختمان جدي�د کتابخان�ه در دس�ت     . کردندطبقات گفتگو 

ح��ال حاض��ر ت��ا س��اخت س��قف طبق��ه    اس��ت و در اح��داث

 .پيش رفته است ،خرآ

 

 برگزاری جلسه نرم افزار کتابخانه  •

تيرماه ب�ا حض�ور مهرن�از خراس�انچی      ٩لسه ای روز ج

بهن�����ودی  مجتب�����یرئ�����يس کتابخان�����ه و آق�����ای مهن�����دس 

مديرعامل شرکت رای مه�ر، در ات�اق رياس�ت کتابخان�ه     

در اي��ن جلس��ه ض��من رس��يدگی ب��ه مس��ائل    . برگ��زار ش��د

مط���البی در  ،موج���ود در سيس���تم ن���رم اف���زار کتابخان���ه   

خص���وص ط���رح جدي���د وب س���ايت کتابخان���ه مط���رح و  

ن    . مورد بحث و تبادل نظ�ر ق�رار گرف�ت    گفتن�ی اس�ت اي�

ه��ای ه��ر هفت��ه ص��بح    معم��ول س��ه ش��نبه   جلس��ات بط��ور 

 .گردد برگزار می

 

 برگزاری کالس آموزش نرم افزار گنجينه  •

 اعضاء ويژۀ

اول تيرم��اه از ، ک��الس آم��وزش ن��رم اف��زار گنجين��ه  

اعض��اء تع��دادی از ب��رای  ،١٠:٣٠ال��ی  ٩س��اعت 

اين کالس فاطمه هوي�دايی   در. کتابخانه برگزار شد

را ب�ا   اعض�اء مسئول بخ�ش خ�دمات فن�ی و مرج�ع،     

تجوی من����ابع کتابخان����ه از طري����ق  چگ����ونگی جس����

اعضاء می توانند ب�رای  . افزار گنجينه آشنا کرد نرم

شرکت در اين کالس ها با مينا ربيعی پ�ور مس�ئول   

. و اينترنت کتابخانه تماس حاصل نمايند CDبخش 

ورت دوره ای و در ص�� ه��ا ب��ه ص��ورت  اي��ن ک��الس

ب���ه ح���د نص���اب،   رس���يدن تع���داد ش���رکت کنن���دگان  

  .خواهد شدبرگزار 

 

 جلسه نشريه کاپا در کتابخانه •

تيرماه ب�ا حض�ور اعض�ای کميت�ه      ۴لسه ای روز ج

خبرنام���ه انجم���ن علم���ی   (نش���ريه کاپ���ا   انتش���ارات

از جمل�ه  ) کتابداری و اطالع رسانی پزشکی اي�ران 

ا جعف�ری بهن�ام،   زهر و مهرناز خراسانچی سردبير

مليح��ه خ��وش ت��راش س��ندی، فهيم��ه رح��يم ن��ژاد و       

در ات��اق  از اعض��ای اي��ن کميت��ه  فاطم��ه ش��اه ج��انی 

درب��اره جم��ع بن��دی ش��د و رياس��ت کتابخان��ه تش��کيل 

اي��ن خبرنام��ه   دوازده��مدوره  ۴و٣مطال��ب ش��ماره  

دکت��ر  کاپ��ا م��دير مس��ئول خبرنام��ه . ص��حبت کردن��د

 فصلر ـهنشريه اين . تـرسعيد اسـواد قاضی ميـج

 اشتراک برای. شود جلد منتشر می ۵٠٠در شمارگان 

١ 

http://www.imla.ir/�


 
نفر از مسئولين به نام های رزيت�ا   ٨رئيس کتابخانه و 

ف���دائيان، فاطم���ه هوي���دايی، ابوالفض���ل گيالن���ی، من���ا      

ن���اچی مق���دم، م���ريم ب���دری، مق���دم، مهت���اب ميمين���اچی 

 ١٠ج��انی و پريس��ا اميرقاس��م خ��انی، روز    فاطم��ه ش��اه 

کالس ه�ای کتابخان�ه واق�ع در کوچ�ه      تيرماه، در واحد 

اي�ن س�اختمان از نيم�ه دوم خ�رداد     . روستا برگزار ش�د 

رشاد تحويل داده شده ماه به کتابخانه عمومی حسينيه ا

ها و جلسات مختلف مربوط به کتابخان�ه   است تا کالس

همچن���ين اي���ن س���اختمان مح���ل  . در آن برگ���زار گ���ردد

بررس���ی اس���ناد و کت���ب چ���اپ س���نگی و نس���خ خط���ی   

در اين جلسه مسائلی مانند تهي�ه ک�ارت   . تابخانه استک

گی و تم�اس ب�ا   ه�ا، رس�يد   برای مس�ئولين بخ�ش   ويزيت

ه��ا، ارائ��ه گ��زارش ام��ور    اعض��اء ب��رای چ��ک آدرس  

م��ورد بح��ث و  ... انج��ام ش��ده در ط��ول م��اه گذش��ته و    

 .بررسی قرار گرفت
 
 
 
 
 

 برگزاری جلسه توجيهی دوره های متون کهن •

تيرم�اه،   ١٠متون کهن روز  جلسه توجيهی دوره های

، ب�ا حض��ور م�درس اي�ن دوره ه��ا،    ١٠:٣٠در س�اعت  

خ��انم فرزان��ه اخ��وت در واح��د ک��الس ه��ای کتابخان��ه      

خ���انم اخ���وت درب���اره     در اي���ن جلس���ه  . برگ���زار ش���د 

ه��ای مت��ون که��ن از جمل��ه ش��اهنامه، ض��رورت       دوره

. ب��رای حض��ار ص��حبت کردن��د... خوان��دن ش��اهنامه و 

دوشنبه های هر هفته، ساعت در پايان جلسه قرار شد 

صبح، دوره شاهنامه خوانی ب�ه عن�وان اول�ين     ١٠:٣٠

 گفتنی . رددـرگزار گـن بـکههای متون  کالسدوره 

 

 های عمومی ايران برگزاری جلسه انجمن کتابخانه •

ب���ه منظ���ور تش���کيل انجمن���ی  ای تيرم���اه جلس���ه ٩روز 

ا     های عم�ومی کش�ور    برای کتابخانه ب�ا حض�ور خ�انم ه�

ش آفرين انصاری دبير اجراي�ی ش�ورای کت�اب    دکتر نو

ک��ودک، مهرن��از خراس��انچی رئ��يس کتابخان��ه، پريس��ا      

طم����ه اميرقاس����م خ����انی مس����ئول رواب����ط عم����ومی و فا

ج���انی مس���ئول دفت���ر رياس���ت کتابخان���ه و آقاي���ان      ش���اه

ی استاد و پيشکس�وت ح�وزه کتاب�داری،    اس حّردکترعّب

، ابوالفضل هاشمی مديرکل کتابخانه های مساجد کشور

ک��اظم حافظي��ان عض��و هيئ��ت م��ديره مؤسس��ه فرهنگ��ی    

ت    جهرمی مهدیعصر توسعه دانش، و  مش�اور معاون�

در واح�د  سازمان فرهنگ�ی و هن�ری ش�هرداری ته�ران     

در اي��ن . س��اختمان ک��الس ه��ای کتابخان��ه برگ��زار ش��د     

جلس��ه ک��ه ب��ه دع��وت کتابخان��ه عم��ومی حس��ينيه ارش��اد   

ش����کل گرف����ت؛ اعض����ای حاض����ر درب����اره چراي����ی و   

در . انجم�ن بح�ث و گفتگ�و کردن�د     اين گی تشکيلچگون

  خ�انم مهرن�از خراس�انچی اساس�نامه     پايان ق�رار ش�د ک�ه   

تيپ مربوط به چن�ين انجمن�ی را از وزارت عل�وم تهي�ه     

و برای بررس�ی  بيش�تر در اختي�ار اف�راد حاض�ر ق�رار       

هفته پس از تحويل اساسنامه مذکور به اف�راد   دودهد و 

اض��ر ش��ده و ب��ه بح��ث و   ، مج��ددًا در جلس��ه ای ح ف��وق

 .  تبادل نظر بپردازند

 

 برگزاری جلسات مسئولين در فضای متفاوت •

 مسئولين کتابخانه با حضور مهرناز خراسانچی  ۀجلس

 
٢ 

 تازه های بخش سی دی

 عنوان رديف
 بر اساس قصه ای از قرآن مجيد: ابراهيم در گلستان  ١
 Lord of the beans= ارباب لوبياها  ٢
 Osmosis Jones= جونز سلول قهرمان اسميس  ٣
 Everest= اورست  ۴
 King kong= بازگشت کينگ کنگ  ۵
 Pocahontas= پوکوهانتس  ۶
 Das geheimnis= پيشگويی قورباغه ها  ٧
 Tarzan1=  ١تارزان  ٨
 تيک تاک ٩

 James and the glant peach= جيمز و هلوی غول پيکر  ١٠
 Bah, Humduck : A looney tunes christmas= يس داستان اردک دافی خس ١١
 دانمارک ١٢
 Azur and Asmar= دختر شاه پريان  ١٣
 سيا ساکتی ١۴
 Shrek the halls= شرک در کريسمس  ١۵
 شيمی ١۶
 Ice age= عصر آب  ١٧
 Ice age= عصر يخبندان  ١٨
 Caves= غارها  ١٩
 Chicken run= فرار مرغی  ٢٠
 Egon and Donci= ان فضانورد ٢١
 کارخانه هيوالها ٢٢
 Jungle book= کتاب جنگل  ٢٣
 A Christmas carol= کريسمس در دهکده حيوانات  ٢۴
 کوبا ٢۵
 King of programs)  (1) =١] (کينگ آف پروگرمز[ ٢۶
 King of programs) (2) = ٢] (کينگ آف پروگرمز[ ٢٧
 King of programs)(3) = ٣] (کينگ آف پروگرمز[ ٢٨
   King of  programs (4))=۴] (کينگ آف پروگرمز[ ٢٩
 Garfield 2= ٢گارفيلد  ٣٠
 TMNT= الک پشتهای نينجا  ٣١
 ماجراهای پنگوئن کوچولو ٣٢
 En Vironmental science= محيط زيست ٣٣
 Meet the Robinsons= مالقات با خانواده رابينسون  ٣۴
 The Mummy= موميايی  ٣۵
 يونان ٣۶

١٧ 



 
 CDمنابع تبديل شده از کاست به 

 
 توليد کننده مولف عنوان رديف

 شورای کتاب کودک طاهباز، سيروس باغ هميشه بهار ١
 شورای کتاب کودک کيانوش، محمود بچه های جهان ٢
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی کمپس، لئونارد تحليل رفتار متقابل به زبان ساده ٣
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد سايی بابا، ساتيا ضور استادح ۴
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد اوزوالد، ايان خواب ۵
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد کامرون، جوليا راه هنرمند ۶
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد هدايت، صادق زنده بگور ٧
زاده ص��فوی، عل��ی    رح��يم شهربانو ٨

 اصغر
 بهزيستی نابينايان رودکیمجتمع 

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی گارسيا مارکز، گابريل صد سال تنهايی ٩
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد مانسو مانسو، والنتينا طلسم خورشيد ١٠
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد شريعتی، علی فاطمه فاطمه است ١١
 ومی حسينيه ارشادکتابخانه عم فصيح، اسماعيل کشته عشق ١٢
شبس�����تری، محم�����ود ب�����ن   )باغ دل(گلشن راز  ١٣

 عبدالکريم
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد بنی عامری، حسن فهمند  ها بهشت را می گنجشک ١۴
لبخن������د زن������دگی راه������ی ب������ه س������وی    ١۵

 بينی و خوشبختی خوش
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد واشه، پير

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد موام، ويليام سامرست لبه تيغ ١۶
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی آبادی، محمود دولت ما نيز مردمی هستيم  ١٧
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد نصری، عبداهللا مبانی جهانشناسی در قرآن ١٨
 دکتابخانه عمومی حسينيه ارشا احمد، جالل آل مدير مدرسه ١٩
 شورای کتاب کودک مرادی کرمانی، هوشنگ مربای شيرين ٢٠
نقدی بر قرائت رسمی از دين  ٢١

 )بحرانها، چالشها، راه حلها(
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی مجتهد شبستری، محمد

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد احمد، جالل آل هفت مقاله ٢٢
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
١۶ 

 

ن و اعض���اء بط���ور مرت���ب از  دوس���تانه ب���رای کتاب���دارا 

ش���رکت ب���رای عم���وم . گ���زار گ���رددط���رف کتابخان���ه بر

ش�رايط ش�رکت را   . ورها آزاد اس�ت مندان در اين ت عالقه

: تواني�����د از طري�����ق س�����ايت کتابخان�����ه ب�����ه آدرس   م�����ی

www.h-ershad.com   جويا شده يا با روابط عم�ومی

 . تماس حاصل نمائيد٢٢٨۶۶۴۶۵کتابخانه به شماره 

 

 

 جديد هفته دارای پيوست ديجيتالی شدندکتاب های   •

تيرم��اه کت��اب ه��ای جدي��د هفت��ه از پيوس��ت    ١٣از ت��اريخ 

 بدين معنا که عکس روی جلد. شدند ديجيتالی برخوردار

در سيس��تم ن��رم اف��زاری کتابخان��ه وارد ش��ده و   کت��اب ه��ا

اعض���اء م���ی توانن���د هنگ���ام جس���تجوی من���ابع از طري���ق 

برچس�بی، پيوس�ت   رايانه با وارد شدن در قسمت نم�ايش  

 .ديجيتال کتاب را مشاهده نمايند
 
 موزش رايگان کامپيوتر ويژه نابينايان در کتابخانهآ •

دوره اول آموزش رايگان مبانی ک�امپيوتر و اينترن�ت از   

تيرماه، برای اف�راد نابين�ا در کتابخان�ه ش�روع      ١۴تاريخ 

ه��دف از برگ��زاری اي��ن ک��الس ه��ا ارتق��ای س��طح      . ش��د

مندی برای استفاده از اين ابزار ب�رای  علمی و ايجاد توان

اي����ن دوره ت����ا پاي����ان ش����هريور م����اه،   . نابيناي����ان اس����ت 

 ١٢ص��بح ال��ی   ٩چهارش��نبه ه��ای ه��ر هفت��ه از س��اعت    

 توانن�د   اف�راد م�ی   .ظهر، در کتابخان�ه برگ�زار خواه�د ش�د    

برای ثبت نام در دوره جديد، با بخ�ش نابيناي�ان کتابخان�ه    

 ٢٢٨٩۴٠٠۴-٧ماس ـماره تـش. ل نمايندـاس حاصـمـت

٣ 

 

 ٢٢ه ـنب���ـجلس���ه اي���ن دوره روز دوش اول���ين  اس���ت

. تش����کيل ش����د ، ١٠:  ٣٠اعت ـاه، رأس س����ـيرم����ـت

ها  توانند برای شرکت در اين دوره میعالقه مندان 

 . با روابط عمومی کتابخانه تماس حاصل نمايند

 
 
 جلسه کميته مشترک کتابداری کودکان و  •

 نوجوانان در کتابخانه

جلس���ه کميت���ه مش���ترک کتاب���داری  ين چه���ل و دوم���

کودک����ان و نوجوان����ان ب����ا حض����ور نماين����دگانی از 

کتابخانه عمومی حسينيه ارش�اد، انجم�ن کتاب�داری،    

خانه کتابدار، شورای کت�اب ک�ودک، کتابخان�ه مل�ی     

و کانون پرورش فکری کودک�ان و نوجوان�ان روز   

در اي�ن جلس�ه   . تيرماه در کتابخانه برگ�زار ش�د   ١٠

ش�نيداری و   –ان�واع من�ابع دي�داری     درباره تفکي�ک 

... فهرستنويسی توصيفی آن ها، وب الگ کميته و 

 .مسائلی مطرح و تصميماتی اتخاذ گرديد

 

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد و دشت هويج •

اول���ين ت���ور ي���ک روزه طبيع���ت گ���ردی کتابخان���ه    

تيرم��اه،   ١٢عم��ومی حس��ينيه ارش��اد، روز جمع��ه    

اي��ن ت��ور ي��ک روزه  در . توس��ط کتابخان��ه برپ��ا ش��د 

مجموع�ه ای از کارمن�دان کتابخان�ه    (نف�ر   ۴۶تعداد 

از دش��ت ه��ويج واق��ع ) اف��راد عض��و و غيرعض��و و

در روستای افجه در منطقه لواس�انات ته�ران دي�دن    

قرار است که توره�ای ي�ک روزه کتابخان�ه    . کردند

دف طبيعت گردی و ايجاد فضای صميمی و ـبا ه  



 
 بينايان کتابخانهارائه خدمات ويژه در بخش نا •

از تيرماه اعضای نابينای کتابخان�ه م�ی توانن�د عص�ای     

آلميني���ومی پ���نج تيک���ه ب���رای رف���ت و آم���د خ���ود را ب���ه 

در ض�من  . صورت رايگان از اين بخش درياف�ت کنن�د  

ب���ه منظ���ور ف���راهم آوردن امک���ان اس���تفاده ک���اربران      

نابين��ای فارس��ی زب��ان از برنام��ه ه��ای ک��امپيوتری ب��ه     

رم اف��زار پ��ارس آوا ني��ز ب��ه اعض��ای  وي��ژه اينترن��ت، ن��

 . اهداء می گردد ،نابينای کتابخانه در صورت نياز

 
 
 نفر کارورز در کتابخانه ٣ •

سه نفر ک�ارورز ب�ه ن�ام ه�ای فاطم�ه ن�ديمی، بنفش�ه ب�ه         

رش��ته  ۴ني��ک و زه��را محم��دی ف��رد، دانش��جويان ت��رم  

کتاب���داری از دانش���کده عل���وم تربيت���ی و روانشناس���ی     

خ�ود را   )٢( هران، دوره کارورزیدانشگاه الزهراء ت

در  تيرم�����اه ٢٠از ت�����اريخ  س�����اعت ١٣۶ب�����ه م�����دت  

کتابخان���ه ب��ه ج���زء بخ��ش رواب���ط   مختل��ف  ه���ای  بخ��ش 

 . عمومی و پذيرش آغاز نمودند

 

 توليد کتاب گويا و بريل   •

عن���وان کت���اب در بخ���ش نابيناي���ان  ۶در تيرم���اه تع���داد 

عناوين اي�ن کت�اب ه�ا    . کتابخانه به صورت گويا درآمد

ب�ه   محمدرض�ا پهل�وی  از  ت�اريخ  پاسخ ب�ه : عبارتند از 

هم�ه آن  ، )٢CD وکاست  ٢٩( شهريار ماکارکوشش 

ت  ١( احمدرض��ا احم��دیاز  ق��ايق ه��ای کاغ��ذی  وکاس��

١CD( ، مهاتم���ا گان���دیاز  هم���ه م���ردم برادرن���د )١٣ 

 هيالری از  سامدرنـديشی پـودانـخ، )١CD وت ـکاس

 
  –ی برگزاری جلسه فهرستنويسی منابع ديدار •

 شنيداری

تيرم�����اه جلس�����ه ای ب�����ا حض�����ور مهرن�����از      ٢۴روز 

خراس��انچی رئ��يس کتابخان��ه، فاطم��ه هوي��دايی مس��ئول   

بخش مرجع و خدمات فنی و مين�ا ربيع�ی پ�ور مس�ئول     

و اينترن���ت در ات���اق رياس���ت کتابخان���ه    CD بخ���ش 

برگ��زار و مب��احثی در خص��وص قس��مت فهرستنويس��ی 

) گنجين�ه (ن�ه  شنيداری ن�رم اف�زار کتابخا   -منابع ديداری

 . مطرح شد... مانند شماره ثبت، شماره راهنما و 

 

 

 برگزاری جلسه کتابخانه های آموزشگاهی •

تيرم��اه س��ومين جلس��ه ش��اخه کتابخان��ه ه��ای       ٣١روز 

خ�انم ه�ا    ،آموزشگاهی ب�ا حض�ور اعض�ای اي�ن ش�اخه     

مکتب�ی ف�رد و دکترعين�ی، در    ليال مهرناز خراسانچی، 

هدف از تشکيل اين . ددفتر رياست کتابخانه برگزار ش

ه�ايی در ح�وزه کتاب�داری     شاخه کمک به انجام فعالي�ت 

ش����گاهی و ارتق����اء س����طح اي����ن   کتابخان����ه ه����ای آموز 

در جلس��ه ذک��ر ش��ده . ه��ا و کتاب��داران آن اس��ت کتابخان��ه

اعضای حاضر درباره تدوين اساس�نامه ای اي�ن ش�اخه    

به بحث و گفتگو پرداخته و قرار شد جلسه آتی پس از 

و اس����نامه ب����رای اس����اتيد و ص����احبنظران    ارس����ال اس

ت م��ديره انجم��ن درياف��ت نظ��رات آن��ان ب��ا اعض��ای هيئ��

 .کتابداری و اطالع رسانی ايران برگزار گردد

 

 
 

۴ 

 

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

مجتم������ع بهزيس������تی نابيناي������ان    پور، يحيی آرين یسال ادب فارس ١٥٠تاريخ : از صبا تا نيما ١
 رودکی

مجتم������ع بهزيس������تی نابيناي������ان    روسو، ژان ژاک اعترافات ٢
 رودکی

قصه ساده و کوتاه حی بن يقطان از : بچه آدم ٣
 ابن طفيل

 شورای کتاب کودک آذريزدی، مهدی

مجتم������ع بهزيس������تی نابيناي������ان    اقدامی، عليرضا شگردهای شاعرانه: بديع ۴
 رودکی

محمدرض����ا پهل����وی،  پاسخ به تاريخ ۵
 شاه ايران

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد

مجتم������ع بهزيس������تی نابيناي������ان    لچت، جان پنجاه متفکر بزرگ معاصر ۶
 رودکی

موسسه نهادگذاری مطالعات  ايگلتون، تری درآمدی بر نظريه ادبی  پيش ٧
 علمی و پژوهشی گويا

ل دول�ت  از حمل�ه چنگي�ز ت�ا تش�کي    : تاريخ مغ�ول  ٨
 تيموری

  اقبال آشتيانی، عباس

 شورای کتاب کودک اش، فرانک تولدت مبارک ای ماه قشنگ ٩
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد الوسن، هيالری خودانديشی پسامدرن ١٠
مجتمع بهزيستی نابينايان  آبادی، عبداهللا شفيع فنون و روشهای مشاوره  ١١

 رودکی
قانون : ی ايرانقانون اساسی جمهوری اسالم ١٢

، اصالحات و تغييرات و ١٣٥٨صوب اساسی م
 ١٣٦٨ميم قانون اساسی مصوب تت

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد 

 شورای کتاب کودک مايلز، ميسکا قصه زندگی ١٣
المل���ک، حس���ن   نظ���ام نامه ، يا، سير الملوک گزيده سياست ١۴

 بن علی
موسسه نهادگذاری مطالعات 

 علمی و پژوهشی گويا
مجتم������ع بهزيس������تی نابيناي������ان    فيوضات، يحيی ريزی آموزشی مبانی برنامه ١۵

 رودکی
طال���ب  عل���ی ب���ن اب���ی  نهج البالغه  ١۶

 ، امام اول)ع(
مجتمع بهزيستی نابينايان 

 رودکی
 
 

 کتاب های بريل  تازه های
 

 توليد کننده مولف عنوان رديف
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد يوسفی، محمدرضا افسانه شير سپيد يال ١
گفتاره���ايی پيرام���ون  :ه���ای بيق���راری ش���ب ٢

 های قدر شب
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد محمد بنی هاشمی،

 
 
 

١۵ 



 
 

 پديدآور عنوان رديف
 هاشمی، کبری کسی کفش نمی خرد؟ ٧۵
 نو ستلينگر، کريستينه کنراد، پسرک ساخت کارخانه ٧۶
 ژول ورن، گمشدگان اقيانوس ٧٧
 عموزاده خليلی، فريدون ماجراهای پروفسور اسکولسکی و ژنرال پيسکولسکی ٧٨
 استاين من پرواز می کنم ٧٩
 ی، والتديسن ميکی در پاريس ٨٠
 ال. استاين، آر نفرين مقبره موميايی ٨١
 محمدی اشتهاردی، محمد نگاهی بر زندگی پيامبر اسالم صلی اهللا عليه و آله و سلم ٨٢
 پورتر، کيت اهی به حيواناتنگ ٨٣
 رسولی، هاشم )س(نگاهی کوتاه به زندگی زينب کبری  ٨۴
 هيل، اريک وقت خواب هاپو ٨۵
 ميراسداهللا، عليرضا ويزای کوه قاف ٨۶
 هيل، اريک هاپو و مادربزرگش ٨٧
 لويس، اسکار هاوائی گوهر اقيانوس آرام ٨٨
 قائمی، علی هدايت نوجوان به سوی نماز ٨٩
 بابامرندی، مژگان هديه ای برای نرگس ٩٠
 سايمون، فرانچسکا هنری زلزله و عشق فوتبال ٩١
 سايمون، فرانچسکا هنری زلزله و ماشين زمان ٩٢
 اخوی، محمدسادات يادگار پدران ٩٣
 آريان فر، محمد يزرا ٩۴

 
 
 
 

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

 توليد کننده مولف نوانع رديف

قصه ساده و کوتاه حی بن : بچه آدم ١
 يقطان از ابن طفيل

 شورای کتاب کودک آذريزدی، مهدی

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد محمدرضا پهلوی، شاه ايران پاسخ به تاريخ ٢
 شورای کتاب کودک اش، فرانک تولدت مبارک ای ماه قشنگ ٣
 رای کتاب کودکشو مايلز، ميسکا قصه زندگی ۴
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد احمدی، احمدرضا همه آن قايقهای کاغذی ۵
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد گاندی، موهنداس کارمچاند همه مردم برادرند ۶

 
 
 
 

١۴ 

 
 .بحث و تبادل نظر شد ،قبلیشده 

 

 های انجام شده در حسينيه  سری جديد سخنرانی  •

 ارشاد

ن��وان س��خنرانی جدي��د ب��ه بخ��ش اس��ناد  در تيرم��اه دو ع

عناوين اين . شنيداری کتابخانه اضافه شدند –ديداری 

 ه��دی ص��ابراز  ب��اب گش��ا:  س�خنرانی ه��ا عبارتن��د از  

 ١ ،)١٣٨٨:  جلس��ه س��ی و يکم��ين و س��ی و دوم��ين   (

 نيازهای وجودی انسان در مثنوی ؛DV ٢ کاست و 

:  جلس�����ه س�����ی و نه�����م (ناص�����ر مه�����دوی  دکت�����ر از 

 . DVD ١ و کاست١،)١٣٨٨

 

 بخش اسناد در های پرسنل کتابخانه بازديد •

 شنيداری -ديداری

هر چند وقت يکبار بخش روابط عمومی کتابخان�ه ب�ه   

منظ���ور آش���نايی و ارتق���اء س���طح علم���ی و فرهنگ���ی    

ه��ا و مراک��ز مرب��وط ب��ه   کتابخان��هپرس��نل کتابخان��ه ب��ا  

ح���وزه کتاب���داری، هم���اهنگی بازدي���دهايی را از اي���ن   

منبع شنيداری اين بازديدها . رساند ام میمراکز به انج

  -در بخش مرج�ع کتابخان�ه و درقس�مت اس�ناد دي�داری     

در تيرماه سه عنوان از . شنيداری نگهداری می شوند

ن من��ابع ـن اي��ـاوي��ـعن. اي��ن من��ابع فهرستنويس��ی ش��دند  

انه ـتابخ��ـمجموع��ه بازدي��دهای پرس��نل ک: عبارتن��د از 

 ه���ای ش���يراز هاز کتابخان��� ادـمومی حس���ينيه ارش���ـع���

 هـموع����ـمج، )رازـشي����: ١٣٨۶:  بازدي����د چه����ارمين(

 ای پرسنل کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد ـدهـازديـب

 
ق��انون اساس��ی جمه��وری اس��المی و ) ١CD( الوس�ن 

اص��الحات و ، ١٣۵٨اي��ران، ق��انون اساس��ی مص��وب 

تدوين  ١٣۶٨مصوب  ميم قانون اساسیتغييرات و تت

عن��وان کت��اب  ٢همچن��ين ). ١CD( جه��انگير منص��ور

ک�ه عن�اوين   . نيز در اين بخش ب�ه خ�ط بري�ل تولي�د ش�د     

از  افس�����انه ش�����ير س�����پيد ي�����ال : ه�����ا عبارتن�����د از  آن

 های شبو ) صفحه ٢٠٩ج در  ٢( محمدرضا يوسفی

محمد از  پيرامون شب های قدر گفتارهای : بيقراری
 ). صفحه ١٠۶ج در  ١( بنی هاشمی

 

 ماهنامه گويای شقايق ٣٨شماره  •

و هش��تم ی  وي��ژه (ين ش��ماره ماهنام��ه گوي��ای ش��قايق س��

تيرم��اه در بخ��ش نابيناي��ان کتابخان��ه منتش��ر   ) نابيناي��ان

در اي��ن ش��ماره ب��ه موض��وعات مختلف��ی پرداخت��ه  . ش��د

عناوين برخی از اين موض�وعات عبارتن�د   . شده است

واگ��ذاری دان��ش آم��وزان اس��تثنايی ب��ه بهزيس��تی     : از 

س��تند؛ اش��تباه اس��ت؛ پ��در و مادره��ا ديگ��ر اس��طوره ني   

غذاهای مفيد در حاالت روانی مختلف؛ تکثر معنا در 

 ... پست مدرنيسم؛ و 

 

 برگزاری جلسات واژه نامه کودکان ناشنوا •

ب���ار در  ۴جلس���ات واژه نام���ه کودک���ان ناش���نوا ط���ی   

تيرماه با حضور مهرناز خراسانچی، مين�و رجب�ی ني�ا    

کارش�����ناس ح�����وزه ناش������نوايان و آناهيت�����ا امامي������ان    

در اي��ن . گ��زار ش��دی کودک��ان برتص��ويرگر کت��اب ه��ا 

  ،ار بر روی کلمات جديد واژه نامهجلسات عالوه بر ک

 ارـمات کـازی کلـويرسـراحی و تصـصوص طـدر خ
۵ 



 
 ها در  عداد مراجعه کنندگان و امانت بخشت

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

 :ح زير است اين ماه طبق آمار موجود به شر

 :تعداد مراجعه کنندگان 

؛ ٨١: مرج������ع  ؛ ٣٠٥ :کودک������ان  ؛١٦٠٣: امان������ت 

: نابيناي��ان  ؛١٤٥:   CDاينترن��ت و ؛ ٦٤٨: نش��ريات

 .نفر ٧٦

 :استفاده از منابع

 ؛۴٨٩: مرج����ع  ؛١٠٣۵: کودک����ان  ؛٣٠۶٩: امان����ت 

: ن انابيناي�  ؛١۴۶:  CDاينترن�ت و   ؛١٢٩۶: نشريات 

 .منبع ٣١۵

 
 

 

: ١٣٨۶:  بازدي��د شش��مين( مل��ک کتابخان��ه واز م��وزه 

مجموعه بازديدهای پرسنل کتابخانه عمومی ، )تهران

حسينيه ارشاد از م�وزه و کتابخان�ه مي�راث فرهنگ�ی،     

: ١٣٨٧:  بازدي�د  هفتم�ين ( صنايع دستی و گردش�گری 

 ).تهران

 
 
 آمار بازديد از وب سايت در تيرماه  •

  ه از وبنف�ر در تيرم�ا   ٨۵٢د تع�داد  آمار نشان م�ی ده�  

بيش����ترين بازدي����دها . س���ايت کتابخان����ه بازدي����د کردن���د  

نف��ر و کمت��رين   ۵١مرب��وط ب��ه روز بيس��ت و س��وم ب��ا   

نف�ر بازديدکنن�ده    ۶بازديدها مربوط به روز سيزدهم با 

کشور ش�امل اي�ران، آمريک�ا،     ۴١ به عالوه .بوده است

انگلس���تان، س���وئد، آلم���ان، کان���ادا، کوي���ت، ام���ارات،      

 .بازديد کرده اندکتابخانه ب سايت از و... فرانسه و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۶ 

 
 پديدآور عنوان رديف
 شاگاهيراتا خرس وحشی و پسر باهوش ٣٨
 لوئيس، کاليو استيپلز خواهرزاده جادوگر ٣٩
 آرنولد، نيک خودآزمايی های علوم ترسناک ۴٠
 استاين خون هيوال ۴١
 استاين داخل زيرزمين نشويد ۴٢
 حاجت پور، حسن رين بردندايه شي ۴٣
 يوسفی، ناصر دختر نارنج و گرنج ۴۴
 اندرسن، هانس کريستيان دخترک و دريا ۴۵
 شهرياری، خسرو دريا و ماهی قرمز ۴۶
 لنانتون،  کاروالمری انيما رابين هود ۴٧
 پاتينس، جان رابين هود و ميهمانی پرنس جان ۴٨
 هاشمی، کبری راز آشيانه ی کالغ ۴٩
 محمدی، محمدامين ز پيدايش جهانرا ۵٠
 رحيمی، مهدی ...رفتند به و به ديگران سپرد ۵١
 ناصر، جهانشاه روباه و طبل ۵٢
 استاين روح در آينه ۵٣
 لوئيس، کالديا روزی که به ماه بروم ۵۴
 پورجعفريان، عباس زاهد و دزد ۵۵
 کريميان، منصور زندگانی حضرت فاطمه زهرا عليه السالم ۵۶
 کريميان، منصور زندگانی حضرت محمد صلی اهللا عليه و اله و سلم ۵٧
 عطائی آشتيانی، حسين زندگی در دريا ۵٨
 سيف، مجيد زير گنبد کبود، يه پری نشسته بود ۵٩
 رابينز، دری شابلون و چاپ ۶٠
 والت، ديزنی شاه شير ۶١
 قنبری، علی شاهزاده و ديو دو سر ۶٢
 مارک تواين، شاهزاده و گدا ۶٣
 شاهری، علی شاهنامه فردوسی ۶۴
 ال. استاين، آر شبی که عروسک زنده شد ۶۵
 اسنيکت، لمونی شروع ناگوار ۶۶
 سوتگيت، ورا شنل قرمزی ۶٧
 ژالی، هنگامه شنوايی ۶٨
 وليئی، قربان صدای سبز شکفتن ۶٩
 کريمی فرد، کامران عليمردان خان ٧٠
 لورن، ژو فرزندان کاپيتان گرانت ٧١
 خراط زاده، محمد فصل صبوری ٧٢
 هال، درک قصه هايی برای دختران ٧٣
 شاملو، احمد قصه هفت کالغون ٧۴

١٣ 



 کودکانبخش کتاب تازه های 
 پديدآور عنوان رديف

  رمان در يک کتاب] سيزده[ ١٣ ١
 ديری تری آتش دزد ٢
 ديری، تری آتش دزد تسليم نمی شود ٣
 زرهانی، احمد آدم ربايان در سياهچال ۴
 غالمپور، محمد آرايشگر امپراطور ۵
 دال، روآل آقای روباه شگفت انگيز ۶
 يسئکارول، لو آليس در سرزمين عجايب ٧
  آموزش نقاشی ويژه ٨
 لرستانی، فريبرز داستانک ديگر ۵آينه خوشحال و  ٩

 کشاورز، ناصر اتل متل ترانه شعرهای کودکانه ١٠
 خادميان، طليعه نگاز جنگل تا ذغال س ١١
 پوراساطير، ناصر افسانه جنگل ١٢
 باباجانی، علی با اجازه ی تمام شاعران ١٣
 هيل، اريک باغچه ی هاپو ١۴
 آذری نجف آباد، بهمن  بچه گوزن زيبا خال سفيد ١۵
 پائولينی، کريستوفر بريسينگر ١۶
 استاين بگو پنير و بمير ١٧
 تايناس به خانه مردگان خوش آمديد ١٨
 ال. استاين، آر به زير زمين نزديک نشو  ١٩
 هورن، پيتر بهترين پدر دنيا ٢٠
 نامروف، لورا بهترين کاری که مامان ها و باباها بلدند ٢١
 اسنيکت، لمونی پايان ٢٢
  پتسی در سرزمين اصحاب کهف ٢٣
  پتسی و اورسوال ٢۴
 گانبابامرندی، مژ پدربزرگ سالم ٢۵
 ديری، تری دزدپرواز آتش  ٢۶
 کازانتسف، الکساندر پيام آور کيهان ٢٧
 سليمانی، نقی پيامبر ٢٨
 ببيت، ناتالی تاک، خانواده ای با عمر جاويدان ٢٩
 دی، ماريلين تام انگشتی ٣٠
 شعبانی، اسداهللا تنگ بلور آسمان ٣١
 کريک، دونالد تنها درخت خانه ٣٢
 رضايی، محدثه جشن تنبلی ٣٣
 الی، هنگامهژ چشايی ٣۴
 بابامرندی، مژگان حتی مردها هم گاهی گريه می کنند ٣۵
 فوالدزاده، عبداالمير )ع(حضرت فاطمه زهرا  ٣۶
 هارلو، رزی حفظ محيط زيست همراه با فعاليت های علمی ٣٧

١٢ 
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 ٣١/۴/١٣٨٨ -١/۴/١٣٨٨                                             الن             بخش بزرگسا کتاب تازه های  
 

 پديدآور عنوان رديف
 امامی، فرزاد نکته ی ضروری در عکاسی] صد و بيست[ ١٢٠ ١
 رزموند جان، کی ]شش طرح جديد برای سالمت و شادابی کودکان[۶ ٢
 عبداللهی، تينا آتش دل ٣
 اکرام، محمداکرم آثار الشعراء ۴
 محمدی فرد، داود آشنايی با نرم افزارهای کتابخانه ای ۵
  آفتابی در ميان سايه ای ۶
 شفر، پيتر آمادئوس ٧
 خنيفر، حسين آموزش پودمانی از نظريه تا کاربرد ٨
 مهدوی، بتسابه آموزش طال و طالسازی ٩

 ناپارستک، ناتان آيا فرزند شما افسرده است؟ ١٠
 حمدبن حسينشيخ بهايی، م اربعين ١١
 دلخواه، مسعود از اينجا تا ابديت ١٢
 علوی، مصطفی از هر چمن گلی ١٣
 نامور مطلق، بهمن اسطوره متن هويت ساز ١۴
 ميرزايی، زهرا اميد و ستاره ١۵
 کالرک، مری هيگينز االن کجايی؟ ١۶
 تروايا، هانری )سرگذشت تزار چهارم(ايوان مخوف  ١٧
 هارلی، ويالرد شق شکستنی استبا احتياط حمل شود، ع ١٨
 جمشيدی، مانی با تو بودن ١٩
 لژون، اريش !توانگر شو -با صداقت زندگی کن ٢٠
 اور، کريستينا -داونينگ بازنگری در علل و درمان افسردگی ٢١
 محمدی فر، يعقوب باستان شناسی و هنر اشکانی ٢٢
 سينعلينقی، اميرح بررسی دين در ايران و چشم انداز آن ٢٣
 تريسی، برايان برنامه پرواز ٢۴
 رفيعی، عبداله ...!بغداد تا دمشق و  ٢۵
 .احمدی، م بهترين روشهای الغری و تناسب اندام ٢۶
 کرتيس، ايمره بی سرنوشت ٢٧
  پردازش زبان طبيعی و بازيابی اطالعات ٢٨
 واربرتون، نايجل پرسش از هنر ٢٩
 اسمپزشکی، ابوالق پری خانه پدربزرگ ٣٠
 شرافتی، عبدالحميد )چالش ها و راهکارها(پسته کاری کاربردی  ٣١
 لنسن، فيليپ پنجاه و پنج ترفند در گوگل ٣٢
  پهلوی ها ٣٣
 شلبی، احمد تاريخ آموزش در اسالم از آغاز تا فروپاشی ايوبيان در مصر ٣۴
 حشمتی رضوی، فضل اهللا تاريخ فرش ٣۵
 راهگانی، روح انگيز ه در عهد باستانتاريخ نمايش، تئاتر و اسطور ٣۶

٨  

 
 پديدآور عنوان رديف
 لوين، الری کيش و مات ١١٣
 حسابی، آزاده لبخند در بهشت ١١۴
 نامنی، محمود !لطفا مدير موفقی باشيد ١١۵
 نامنی، محمود !لطفًا موفقيت را باور کنيد ١١۶
 رامين، علی مبانی جامعه شناسی هنر ١١٧
 کندی، يعقوب بن اسحاق ئل فلسفی کندیمجموعه رسا ١١٨
 زنده دل، حسن مراسم اقوام ايرانی ١١٩
 فيضی، کريم مرگ آن گاه که بيايد ١٢٠
جن��ين، کودک��ان نامش��روع، کودک��ان بزهک��ار، ت��وارث در     (مس��ائل مس��تحدثه   ١٢١

 )اهدای گامت، تشريح و حجب
 قبله ای خويی، خليل

 جبران، جبران خليل )گرانمسيح از نگاه دي(مسيح فرزند انسان  ١٢٢
 روح بخش، علی مطلع نور ١٢٣
 سليمانی، آزاده معجزه ی شعر طنز ١٢۴
 تينچر، جن !مغزتان را رام کنيد ١٢۵
 آقابزرگ، حسين مقدمه ای بر شيمی معدنی ١٢۶
  مکزيک ١٢٧
 حسن بيگی، محمدرضا ملکه قجر ١٢٨
 رويايی، يداهللا من گذشته امضا ١٢٩
بررسی زمينه های م�وثر ب�ر گ�رايش دان�ش آم�وزان نخب�ه       (بگان مهاجرت نخ ١٣٠

 )به مهاجرت از کشور
 جعفری معطر، فريدون

 الرودی، نوراهللا نادر پسر شمشير ١٣١
 بقائی، ايرج !ناصر الدين شاه زن ذليل ١٣٢
 پوريا، فهيمه نجوای شبانه ١٣٣
 قيطرانی، ولی نجوم به روايت بيرونی ١٣۴
 سراج، شهرام ینغمه های تنهاي ١٣۵
 ميرترابی، سعيد نفت، سياست و دموکراسی ١٣۶
 ناصری طاهری، عبداهللا نقش اسماعيليان در جنگ های صليبی ١٣٧
 رشيدپور، علی نقش دانشگاه آزاد اسالمی در توسعه فرهنگی ١٣٨
 هاشمی، ابوالفضل )واژگان دانش ورزی و دانش رسانی(واژگان کتابداری و اطالع رسانی  ١٣٩
 ثابتی، ندا وقتشه و ده نمايشنامه ی ديگر ١۴٠
 ناظری، شهرام هزار آوای مانا ١۴١
 مدرس، امين هزار قطعه کوچک ١۴٢
 ابراهيمی، شهال همبرگر ١۴٣
  همسايه نزديک تر از خويش ١۴۴
 سون زی  هنر رزم ١۴۵
١۴۶ Encyclopedia of world writers Diamond, Mariene 

 ١١ 



 يدآورپد عنوان رديف
 هتمان، فردريک زندگی اديبان آلمانی زبان ٧۵
 آندرش، آلفرد زنگبار ٧۶
 ابراهيمی، ايلناز سازمان کشورهای صادرکننده گاز ٧٧
 روزنبرگ، تينا سرزمين های شبح زده ٧٨
 عباسی، حبيب اهللا سفرنامه باران ٧٩
  سوئد ٨٠
 بنديکس، راينهارد سيمای فکری ماکس وبر ٨١
 کانلی، رالف ماسبشاه طه ٨٢
 غزازانی، قدرت اهللا شراره دور از آتش ٨٣
 شگفته، صغری بانو شرح احوال و آثار فارسی اميرعليشير نوايی متخلص به فانی ٨۴
 ارشدی، علی يار شرح حقوق مدنی ايران ٨۵
 تايگر، پاول شغل مناسب شما ٨۶
 جوادی آملی، عبداهللا شمس الوحی تبريزی ٨٧
 عباسی داکانی، پرويز دای منشمس من و خ ٨٨
 اوبراين، رونالد شيرجه ٨٩
 گيلبرت، دنيل شيرجه در خوشبختی ٩٠
 رسولی، محمدمهدی صحنه تاريک است نور می آيد ٩١
 لنگ، جان طراحی شهری ٩٢
 نيکدست، حوريه طنز آب رفته ٩٣
 ا، جعفرناظم رعاي )پژوهشی پيرامون جهان شمولی رهنمودهای آن(عظمت قرآن کريم  ٩۴
 داوری، رضا عقل و زمانه ٩۵
 آزبرن، ريچارد غريزه اصلی ٩۶
 امداد، حسن فارس در عصر قاجار ٩٧
  فرانسه ٩٨
  فرح پهلوی ٩٩

 شاه حسينی، عليرضا فرزانگان، فرهيختگان، نام آوران و متخصصان گرمسار ١٠٠
 سعيدی، گل بابا فرهنگ جامع اصطالحات عرفانی ابن عربی ١٠١
 صبور، داريوش فرهنگ شاعران و نويسندگان معاصر سخن ١٠٢
 داويدوف، هنری )موضوعی(فرهنگ ضرب المثل ها  ١٠٣
 اخوان نبوی، قاسم فطرت و خرد ١٠۴
 جمشيدی، عباس !فقط الغرها بخوانند ١٠۵
 تمپلر، ريچارد قوانين زندگی ١٠۶
 طياری، محمود قهرمان تا نويسنده ١٠٧
 يين، رابرت یکاربرد تحقيق مورد ١٠٨
 حسينی، مرتضی کارگزاران شايسته در اسالم ١٠٩
 فروهر، نصرت اهللا کارنامه تصوف ١١٠
 ليبرمن، ديويد کاوش درون ١١١
 بقائی، ايرج کشور گشايان قاجار ١١٢

١٠ 

 پديدآور عنوان رديف
 مردانی، خيراهللا تحقيقی در تصوف و عرفان ٣٨
 فتحی، محمد تخ طال ٣٩
 لم فلکی، آزادهعا ترديد ۴٠
  تغيير استراتژيک ۴١
 درفشه، محمدرضا جبر ۴٢
 سهامی، نويد جستاری در معنای هستی ۴٣
  جمهوری ترکيه ۴۴
 ناجی راد، محمدعلی جهانی شدن تروريسم ۴۵
 محمدی، علی چکيده و تحليل مثنوی ۴۶
 نيکوالس، مايکل چگونه با فرزندانمان مشاجره نکنيم ۴٧
 ويکر، رابرت ن را متقاعد کنيم؟چگونه ديگرا ۴٨
 بقائی، ايرج و خوارزمشاهيان اصيل! چنگيزخان مهربان ۴٩
 هايدگر، مارتين چه باشد آنچه خوانندش تفکر؟ ۵٠
 اشميت، هلموت چين، ابرقدرت آينده ۵١
 پورعليخان، هانيه خاطره ماندگار ۵٢
 اوجبی، علی خرد و خرد ورزی ۵٣
 ديمون نايت، خلق داستان کوتاه ۵۴
 عوض زاده، پرستو !خودم را گوشه ای جا گذاشته ام انگار ۵۵
 سيد صدر، ابوالقاسم دايره المعارف نقاشی ۵۶
 نوراتراپ، کريستين دخترتان تا چهارده سالگی ۵٧
 بهنام، ايوب در ستايش کتاب ۵٨
 بی نياز، فتح اهللا درآمدی بر داستان نويسی و روايت شناسی ۵٩
 باقری، خسرو لسفه تعليم و تربيت جمهوری اسالمی ايراندرآمدی بر ف ۶٠
 کيانيان، داوود دريچه ای به تئاتر کودک در ايران ۶١
  دريچه ای به روی زندگی دوباره ۶٢
 موسی پور، ابراهيم يک+ دوزاده  ۶٣
 شاه حسينی، عليرضا )چهارده کالته(ديباج  ۶۴
 آلکسی، ايليا ذهن فراتر از ثروت ۶۵
 کينگ، استيون راز ۶۶
 زنده دل، حسن راهنمای قلعه های ايران ۶٧
هفت راهکار کلی و اساسی برای پرورش دختران با نشاط و (رشد يک دختر  ۶٨

 )پر انرژی
 مکاف، باربارا

 بوآل، اوگوستو )تکنيک تئاتری و درمانی آگوستو بوال(رنگين کمان آرزو  ۶٩
 کاوه، سعيد روانشناسی روشنفکری ٧٠
 حسينيان، محمدجعفر پژوهش روش ٧١
 لوری -پارکز، سوزان ]نمايشنامه[زيردست / زبردست ٧٢
 جهانبگلو، رامين زمانی برای انسانيت بشر ٧٣
 کاوه، سعيد زن، بودن يا شدن ٧۴
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