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١٨ 

 
 تولد و تبريک •

 
رزيت���ا ف���دائيان، تول���دتان را  در    همک���ار عزي���ز خ���انم

را  گفت�ه؛ س�عادت و پي�روزی ش�ما      مرداد م�اه تـبري�ـک  

 .از خداوند متعال خواستاريم

 

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

 سپاسگزاری •

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

 : ارشاد سپاسگزاريم   عمومی حسينيه  کتابخانه

 

                اهداء کنندگان بخش بزرگساالن                  جلد

 ۵٨خانم ستاره سنجری                                 

 ٣٠انتشارات چشمه                                      

 ١٩          آقای عزت اهللا کاوه مهر                  

  ٩آقای مغربی                                           

 ٧آقای علی بذری                                      

  

ساير دوستانی که به طور متفرقه در اين ماه از 

اهداء نمودند نيز، کمال   هايشان را به کتابخانه کتاب

 .  تشکر را داريم

 

 

انجام شده بخش خود، در طول يک  فعاليت هایدربـاره 

ق�رار اس�ت جلس�ات مس�ئولين     . کردن�د ماه گذشته صحبت 

 .، در کتابخانه برگزار گرددهفته يکبار دوکتابخانه 

 

 برگزاری جلسه کميته مشترک کتابداری کودکان و   •

 نوجوانان

جلسه کميته مشترک کتابداری کودکان و چهل و سومين 

ض��ور نماين��دگانی از مردادم��اه، ب��ا ح ۵نوجوان��ان، روز 

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

ک�انون پ��رورش فک��ری کودک��ان و نوجوان��ان و کتابخان��ه  

در اين جلسه افراد حاضر . ملی در کتابخانه برگزار شد

ش�نيداری مط�البی    -پيرامون فهرستنويسی منابع دي�داری 

، را بيان کردند و قرار شد در جلسه بعدی خانم کشاورز

به عنوان نماين�ده کتابخان�ه مل�ی ب�ه جلس�ه دع�وت ش�ده و        

ش���نيداری اي���ن   -درب���اره فهرستنويس���ی من���ابع دي���داری   

 . کتابخانه توضيحاتی را ارائه نمايند

 

 اين  در کتابخانه تور طبيعت گردیشرکت کنندگان   •

 بار به درياچه ولشت رفتند

ش����امل کارمن����دان،  (نف����ر  ٢٨مردادم����اه تع����داد  ٩روز 

ص�بح هم�راه    ۶س�اعت  ) يراعضاء کتابخان�ه اعضاء و غ

از جل���وی  ،آق���ای محمدرض���ا هم���ايونی ،راهنم���ای ت���ور

درب کتابخانه به طرف درياچ�ه ولش�ت حرک�ت ک�رده و     

 ١۵درياچه ولش�ت در فاص�له   . شب برگشتند ١٢ساعت 

مرک�ز بخ�ش کالردش�ت واق�ع      در کيلومتری حسن کيف،

ش���ده ک���ه دارای چش���م ان���دازی زيب���ا و دلنش���ين و مک���ان 

   يلهـبه وساچه ـآب دري. ری استـردشگـاسبی برای گمن

 

 استفاده غير اعضاء از کارت مهمان •

مردادم�����اه، غيراعض�����اء جه�����ت  ٢از روز ش�����نبه 

س��هولت در اس��تفاده از من��ابع کتابخان��ه، از ک���ارت     

از ت�اريخ ذک��ر ش�ده، آن ه��ا   . مهم�ان به�ره من��د ش�دند   

هنگام ورود به کتابخانه با ارائه کارت شناسايی ب�ه  

نت���رل ورودی کتابخان���ه، ک���ارت مهم���ان درياف���ت  ک

ارائ��ه اي��ن ک��ارت در بخ��ش ه��ای     ک��رده؛ س��پس ب��ا   

م��ی توانن��د از خ��دمات آن بخ��ش در هم��ان     مختل��ف

گفتن��ی اس��ت غيراعض��اء تنه��ا  . روز اس��تفاده نماين��د

ب��ه (ي��ک ب��ار در م��اه م��ی توانن��د از من��ابع کتابخان��ه   

 .استفاده نمايند  )غير از بخش نشريات ادواری

 

 
 ٨٨در سال  مين جلسه مسئولين کتابخانههشت •

م��رداد  ٣هش��تمين جلس��ه مس��ئولين کتابخان��ه، روز    

ص�����بح، ب�����ا حض�����ور مهرن�����از  ١١م�����اه، س�����اعت 

نفر از مس�ئولين ب�ه    ٩خراسانچی رئيس کتابخانه و 

نام های فاطمه هوي�دايی، رزيت�ا ف�دائيان، ابوالفض�ل     

گيالن��ی، من��ا مين��اچی مق��دم، مهت��اب مين��اچی مق��دم،    

ش�اه ج�انی و    فاطم�ه پ�ور، م�ريم ب�دری،     مينا ربيعی

پريس��ا اميرقاس��م خ��انی، در س��اختمان ک��الس ه��ای     

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

موض����وعاتی چ����ون آم����وزش آم����ار م����ديريت ب����ه   

، بيم�����ه تکميل�����ی، آم�����وزش جس�����تجوی   مس�����ئولين

در کتابخان���ه ب���ه پرس���نل، ني���از   اف���زار گنجين���ه ن���رم

بح�ث و  ... ترنت و های مختلف کتابخانه به اين بخش

  نـئوليـدام از مسـر کـس هـپـس. دـرديـظر گـنبادل ـت

١ 



 

 نمايشگاه اسامی خداوند از دوره ايران باستان  •

 در کتابخانه برگزار شد

تابلوهای اسامی خداوند از دوره اي�ران باس�تان   نمايشگاه 

مردادم����اه، ب����ا   ١۴ت����اکنون، عص����ر روز چهارش����نبه،   

الق اين آث�ار و جمع�ی از   علی فوالدزری خآقای حضور 

. عالقه مندان و اساتيد اين ح�وزه در کتابخان�ه افتت�اح ش�د    

ت���ابلوی اس���امی خداون���د و    ١٧اي���ن نمايش���گاه مجم���وع   

ه�ای   روش بر روی صفحات فلزی و ب�ه زب�ان  منشور کو

اس�ت؛ در  ... باستان، ايالم�ی و  یگوناگون از جمله فارس

ه ه��ا و تص��وير ني��ز از برخ��ی کتيب�� ١١کن��ار اي��ن تابلوه��ا 

ه��ای در ب��اد، اول��ين  ه��ای دي��ن دبي��ره، م��وزه  مت��ون ب��ه ن��ام

و زب����ان، گ����نج کلم����ات، خ����ط    کان����ال س����وئز، رن����گ 

مخص��وص، يادگ��اری روی دي��وار تچ��ر، نم��ودار در     

کتاب آفرينش، خطی برای آخرت و اولين نقش�ه خل�يج   

ف�ارس ک�ه اي��ن اس�امی از آن ه�ا اس��تخراج ش�ده ان�د ب��ه       

يش��گاه کتابشناس��ی  نماهمچن��ين در اي��ن  . نم��ايش درآم��د 

کتاب های موجود در کتابخانه با موضوع اي�ران باس�تان   

. هم���راه برخ���ی از اي���ن کت���اب ه���ا ب���ه چش���م م���ی خ���ورد 

زندگينامه و عک�س ه�ای عل�ی ف�والدزری در ح�ين ک�ار،       

گفتن�ی اس�ت   . از ديگر آثار موجود در اي�ن نمايش�گاه ب�ود   

آش��نايی ب��ا خط��وط،   "در هم��ان روز نشس��تی ب��ا عن��وان    

در واح���د س���اختمان " باس���تانی کتيب���ه ه��ای زب��ان ه���ا و  

آقايان در اين نشست . کالس های کتابخانه برگزار شد

عل���ی ش���هيدی کارش���ناس اي���ن رش���ته درب���اره خط���وط 

باستانی و عبدالمجيد ارفعی اس�تاد زب�ان ه�ای باس�تانی     

ط ميخ��ی و ن��ام ه��ای خداون��د ب��ه    درب��اره تاريخچ��ه خ��  

 . های مختلف صحبت کردند زبان

 

ق��رار اس��ت توره��ای طبيع��ت  .م��ی ش��ودای تهي��ه  چش��مه

گردی از طرف بخش روابط عمومی کتابخانه به طور 

مرت��ب برگ��زار گ��ردد ه��دف از برگ��زاری اي��ن توره��ا     

ايج���اد فض���ای ص���ميمی و دوس���تانه ب���ين کارمن���دان و     

اعضای کتابخانه و تشويق ب�ه س�فر و آش�تی ب�ا طبيع�ت      

بوده و شرکت برای عموم عالقه من�دان در اي�ن توره�ا    

ايت از طريق س� توانيد  شرايط شرکت را می. استآزاد 

ا   0TUpl.com-ershad-www.hU0T: کتابخانه به آدرس  جوي�

. شده يا با روابط عمومی کتابخانه تماس حاص�ل نمائي�د  

 ٢٢٨۶۶۴۶۵: شماره تماس 

 
 برگزاری جلسه انجمن کتابداری کتابخانه های  •

 عمومی ايران

دوم��ين جلس��ه تش��کيل انجم��ن کتاب��داری کتابخان��ه ه��ای    

مردادم�اه، ب�ا حض�ور خ�انم ه�ا       ١۴عمومی ايران روز 

دکتر نوش آفرين انصاری، مهرناز خراسانچی، فاطمه 

ی، ابوالفض���ل اس ح���ّرش���اه ج���انی و  آقاي���ان دکت���ر عّب��� 

هاش���می و ک���اظم حافظي���ان در واح���د س���اختمان جدي���د    

ي�ن جلس�ه بع�د از    در ا. های کتابخان�ه برگ�زار ش�د    کالس

تکميل فرم خاص اساسنامه انجم�ن، ق�رار ش�د ک�ه خ�انم      

خراسانچی پيگيری های الزم را ب�رای درياف�ت مج�وز    

انجم���ن از وزارت عل���وم انج���ام دهن���د و نتيج���ه را ب���ه    

همچن��ين در ط��ی اي��ن   . اعض��ای حاض��ر اع��الم نماين��د   

جلسه درباره انتخاب اعضای هيئ�ت م�ديره انجم�ن ني�ز     

 . مطالبی بيان شد

 
٢ 

 
 عنوان رديف
 عرفان عملی ٣٩
 فصلنامه مجلس و پژوهش  ۴٠
 Physics= فيزيک  ۴١
 Garfild 3= ٣گارفيلد  ۴٢
 گرما ۴٣
 Arthur's missing pal= گمشده آرتور  ۴۴
 ماجراهای پنگوئن کوچولو ۴۵
 Madagascar 2= ٢ماداگاسکار  ۴۶
 مقدونيه ۴٧
 فرهنگ نام ها: نام نامه  ۴٨
 امامت، مهدويت نبوت، ۴٩
 همزيستی ۵٠
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 تازه های بخش سی دی
 

 عنوان رديف
 ASP. Net 2.0  =] ٢،٠نت. پی. اس. ای[ ١
 آشنايی با نرم افزارهای کتابخانه ای ٢
 ارمنستان ٣
 اعماق اقيانوسها ۴
 Energy= انرژی  ۵
 بابالنگ دراز ۶
 بازگشت مارکوپولو ٧
 بتمن در آموزش قدرت ٨
 برای ريحانه ٩

 پوموکل وروجک ١٠
 پيترپن، بازگشت به سرزمين رويائی ١١
 Tarzan 2=  ٢تارزان  ١٢
 Dinosaur island= جزيره دايناسورها  ١٣
 جک و ساقه لوبيا ١۴
 The wild Thornberry movie= حيات وحش تورنبری  ١۵
 Monster house= خانه هيوال  ١۶
 Toy story 3=  ٣استان اسباب بازی د ١٧
 دايناسور ١٨
 Finding Nemo= در جستجوی نمو  ١٩
 Donkey Xote= دن کيشوت  ٢٠
 Ratatoville= راتاتويل  ٢١
 Die spurfuhrtzum silbersel= ردپا به طرف درياچه نقره ای  ٢٢
 Robots= روباتها  ٢٣
 زندگی آبهای شيرين ٢۴
 Zorro= زورو  ٢۵
 The eoster egg hunt= سرگذشت تخم مرغ عيد  ٢۶
 Travels Gulliver= سفرهای گاليور  ٢٧
 Snow white and the seven dwarfts= سفيدبرفی و هفت کوتوله  ٢٨
 Hui Buh= شبح قصر  ٢٩
 Sherek 1= ١شرک  ٣٠
 Sherek 2=  ٢شرک  ٣١
 Sheerluck Holmes= شرلوک هولمز ٣٢
 Dragon hunters=  شکارچيان اژدها  ٣٣
 The incredibles= شگفت انگيزان  ٣۴
 Dragon Blade= شمشير اژدها ٣۵
 The magic sword= شمشير جادويی  ٣۶
 Hoodwinked= شنل قرمزی  ٣٧
 The Lion King 1=  ١شيرشاه  ٣٨

١۶ 

 

 .نمی شوند

 

 شنيداری  –تازه های فهرستنويسی منابع ديداری   •

 در بخش مرجع

از برنامه های برگزار ش�ده در حس�ينيه ارش�اد     عنواندو

اعض��اء . اي��ن م��اه در بخ��ش مرج��ع فهرستنويس��ی ش��دند    

توانن��د ب��رای اس��تفاده از اي��ن من��ابع ب��ه قس��مت اس��ناد     م��ی

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

س�ی و ي�ک س�ال    : عناوين اي�ن من�ابع عبارتن�د از    . نمايند

ه درگذشت دکت�ر عل�ی   برنام ويژۀ(، صدای آشنا سکوت

جلس���ه کميت���ه مش���ترک  و  ١CD، )١٣٨٧(، )ش���ريعتی

بيس��ت و يکم��ين ( کتاب��داری ب��رای کودک��ان و نوجوان��ان 

: چه����ل و س����ومين جلس����ه    (و  ١CD، )١٣٨۶: جلس����ه 

١، )١٣٨٨CD. 

 
 
 های جديد انجام شده در حسينيه  سری سخنرانی  •

 ارشاد

عن��وان س��خنرانی جدي��د ب��ه بخ��ش اس��ناد   دودر مردادم��اه 

. ش��نيداری بخ��ش مرج��ع کتابخان��ه اض��افه ش��دند -اریدي��د

 دکت��ر  از ق��رآن: ه��ا عبارتن��د از   عن��اوين اي��ن س��خنرانی  

خ�دا  ؛ DVD ١، )١٣٨٨:  جلس�ه  دومين( ناصر مهدوی

هف�دهمين ت�ا   ( محم�د مجته�د شبس�تری    دکتر از راز جهان

 .٢DVDکاست و  ۴، )١٣٨٨:  جلسه نوزدهمين

 

 توليد کتاب گويا و بريل •

در مردادماه در بخش نابينايان کتابخانه  وان کتابـعن ٣

 اوين اين کتاب ها عبارتند ـعن. ا درآمدندـبه صورت گوي

 
شرح مختصری از سوابق هنری در انتهای نشست 

بازدي�د از  . علی فوالدزری بيان شدآقای و صنعتی 

و  شهريور م�اه  ٢٨سامی خداوند تا روز نمايشگاه ا

عالقه مندان برای عموم  ، در ساعات کار کتابخانه

 . است آزاد

 

 ...ماهنامه شقايق می خوانيد ٣٩در شماره  •

ی و نهم����ين ش����ماره ماهنام����ه گوي����ای ش����قايق    س����

در . مردادماه در بخش نابينايان کتابخانه منتشر ش�د 

اي��ن ش��ماره ب��ه موض��وعات مختلف��ی پرداخت��ه ش��ده    

برخ��ی از اي��ن موض��وعات عبارتن��د  عن��اوين. اس��ت

گ�ذری ب�ر    ض�ر؛ م�درن در ق�رن حا   بحران هنر: از

صدور انق�الب اس�المی و ت�اثير آن ب�ر جن�بش ه�ای       

ه ردرب����ا : عل���وم طبيع����ی نه���ج البالغ���ه    ؛معاص���ر 

 اليناسيون جامع�ه سياس�ی ؛  : گرايی  پيامدهای دولت

 ...و 
 

 

 گسترش بخش مرجع کتابخانه •

در مرداد ماه به علت افزايش منابع فارسی و التين 

خ�ش  بخش مرجع، بر تع�داد قفس�ه ه�ای کت�اب اي�ن ب     

تع��داد من��ابع موج��ود  در ح��ال حاض��ر  . ش��د اف��زوده

عن�وان م�ی رس�د     ٨۵٠٠به بيش از بخش مرجع در

ها،  ها، فرهنگنامه ارفالمع که اين منابع شامل دائره

ا  ، کاس��ته��ا ه��ا، نقش��ه ه��ا، دس��تنامه واژه نام�ه  ... و ه��

توانن���د ب���رای انج���ام    محقق���ان عزي���ز م���ی  . هس���تند

ابع بخش من. دـماينـاستفاده ننابع ـتحقيقاتشان از اين م

 داخل سالن بوده و امانت داده هالعمط مرجع برای

٣ 



 
 آمار بازديد از وب سايت در مردادماه •

نف��ر از  ٩٠٣آم��ار نش��ان م��ی ده��د در مردادم��اه تع��داد   

 ١٠در اين ماه روز . وب سايت کتابخانه بازديد کردند

م�رداد   ٣١نفر بيشترين بازدي�د و روز   ۴٩مردادماه با 

نفر کمت�رين بازدي�د را از وب س�ايت کتابخان�ه      ۶ماه با 

ص��بح و  ١١بيش��ترين بازدي��دها در س��اعت  . داش��ته اي��م

اس�امی  . صبح بوده اس�ت  ۴کمترين بازديدها درساعت 

 ۴١برخ���ی از کش���ورهای بازدي���د کنن���ده از مجم���وع     

اي�ران، آمريک�ا، انگلس�تان، آلم�ان،     : کشور عبارتن�د از  

، برزي����ل، س���وئد، کان���ادا، کوي����ت، ام���ارات، فرانس���ه    

 ... افغانستان، هلند، مالزی، اسپانيا، ايتاليا و 

 

 ها در  تعداد مراجعه کنندگان و امانت بخش

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

 :اين ماه طبق آمار موجود به شرح زير است 

 :تعداد مراجعه کنندگان 

؛ ٩٥: مرج�������ع  ؛٢٠٩: ؛ کودک������ان  ١٦١٨: امان������ت  

: ؛ نابيناي��ان ١٣٠:   CD؛ اينترن��ت و ٧٤٢: نش��ريات

 نفر ٨٥

 :استفاده از منابع

؛ ٧٣٣: ؛ مرج�����ع ۶٨٠: ؛ کودک�����ان ٣١۶۶: امان�����ت 

: ؛ نابيناي�ان  ٢۶۶:  CD؛ اينترن�ت و  ١۴٨۴: نشريات 

 .منبع ٢۶۴

 
 

۴ 

 

ه��ايی در   گ��ـزيده نوش��ته : زيبـاشن��ـاسی ان��ـتقادی  : از

هربرت مارکوزه و ، بنيامين والتراز  زيباشناسیبـاب 
 امي��د مهرگ��انب��ا گ��ردآوری و ترجم��ه   تئ��ودور آدورن��و

گزي������ده ای از آث�����ار آنتوني������و  ، )١CD وکاس�����ت  ۵(

، )١CD وکاس���ت  ۵( آنتوني���و گرامش���ی از  گرامش���ی

ب��ا ترجم��ه   ادوارد س��عيداز  نش��انه ه��ای روش��نفکران  

 ۴همچن����ين ). CD ١ وکاس����ت  ۶( محم����د افتخ����اری 

. بخش به خط بريل توليد شدند عنوان کتاب نيز در اين

با ترجمه  زن وسطی: عناوين اين کتاب ها عبارتند از 

س���رخ  غ���روب، )ص ١٨٧ج در  ٢( اس���داهللا امرائ���ی 

مومن���ان عل���ی علي���ه ب���ازخوانی س���کوت امير: غ���دير 

به اهتمام  هجری قمری يازدهم السالم در حوادث سال

من از خيلی چيزها سر ، )ص ۴٣ج در  ١( علی لباف

 ابراهيم�ی  نوش�ين ب�ا ترجم�ه    بل مونیاز  !ورمدر می آ

مصائب فاطمی ب�ه رواي�ت ش�يعه،    ، )ص ۴۵ج در  ١(

ج در  ١( عل�ی لب�اف  ب�ه اهتم�ام    پيش از دول�ت ص�فوی  

 ).ص ٢٢
 

 راه اندازی وب الگ ويژه نابينايان •

وب الگ���ی وي���ژه نابيناي���ان توس���ط ابوالفض���ل گيالن���ی    

ز ا. مسئول بخش نابينايان کتابخانه طراح�ی ش�ده اس�ت   

توانن�د ب�ا مط�البی در     طريق اين وب الگ افراد بينا می

 بينن�د؟؛  م�ی  م خ�واب ـيا نابينايان ه� آ: له حوزه نابينايان از جم

ا  ... طرز برخورد با معلولين ب�االخص نابيناي�ان و    آش�ن

ان��دازی ش��ده و   اي��ن وب الگ از م��رداد م��اه راه . ش��وند
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  .است

 

 توليد کننده مولف عنوان رديف
ويرايش و گزارش شاهنامه : نامه باستان  ٢١

 فردوسی
موسس�����ه نهادگ�����ذاری مطالع�����ات  کزازی، جالل الدين

 علمی و پژوهشی گويا
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد سعيد، ادوارد نشانه های روشنفکران ٢٢

 
 
 
 

 کتاب های بريل  تازه های
 

 توليد کننده مولف عنوان رديف

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد امرائی، اسداهللا زن وسطی ١
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد لباف، علی غروب سرخ غدير  ٢
مصائب فاطمی ب�ه رواي�ت ش�يعه، پ�يش از      ٣

 دولت صفوی
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد لباف، علی

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد مونی، بل !من از خيلی چيزها سردر می آورم ۴
 

 CDمنابع تبديل شده از کاست به 
 

 توليد کننده مولف عنوان رديف
ادوار ش���عر فارس���ی از مش���روطيت ت���ا    ١

 سقوط سلطنت
ش���������������فيعی ک���������������دکنی، 

 محمدرضا
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی

 بخانه عمومی حسينيه ارشادکتا حمزه لو، تکين افسون سبز ٢
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی گريشام، جان پرونده پليکان ٣
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد علوی، بزرگ چشمهايش ۴
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد دالپيانا، گابريل ماريو چطور با بچه ها حرف بزنيم ۵
 نابينايان رودکی مجتمع بهزيستی ]مستعار[ورکور  خاموشی دريا ۶
واسکونس������������لوس، ژوزه  درخت زيبای من  ٧

 مائوروده
 شورای کتاب کودک

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی فصيح، اسماعيل دل کور ٨
تحليل��ی ب�ر سانس��ور کت��اب در  : سانس�ور  ٩

 دوره پهلوی
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی خسروی، فريبرز

 بهزيستی نابينايان رودکی مجتمع فلوبر، گوستاو سه داستان  ١٠
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی شميسا، سيروس سيروس در اعماق ١١
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی گارسيا مارکز، گابريل شخصيتهای گمشده  ١٢
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد پيرزاد، زويا طعم گس خرمالو ١٣
 کتاب کودک شورای الن، نانسی ون کالغ رنگين کمان ١۴
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی قديری، نسرين  گستره محبت ١۵
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی مطهری، مرتضی مسئله حجاب ١۶
 شورای کتاب کودک مولوی، فرشته نارنج و ترنج ١٧
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی هريس، تامس وضعيت بهتر  ١٨

 
 
 

١۵ 
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 رپديدآو عنوان رديف
 هورن، پيتر وقتی بزرگ شدم ١٢١
  هديه خورشيد  ١٢٢
 رجبی، مجيد هری پاتر محفل ققنوس ١٢٣
 مزينانی، محمدکاظم يک آينه، ده خنجر ١٢۴
 داستايوسکی، فئودورميخائيلوويچ يک داستان نفرت انگيز ١٢۵

 

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

 توليد کننده مولف عنوان رديف
 شورای کتاب کودک  باغچه خرگوشها ١
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد  مهرگان، اميد زيبايی شناسی انتقادی ٢
 شورای کتاب کودک جهانشاهی، ايرج شاخهای ملوس ٣
 شورای کتاب کودک پولت، بورژوا فرانکلين در صحنه ۴
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد شی، آنتونيوگرام گزيده ای از آثار آنتونيوگرامشی ۵
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد سعيد، ادوارد نشانه های روشنفکران ۶

 

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

  انوری، حسن ئين نگارشآ ١
 بهزيستی نابينايان رودکی مجتمع حری، عباس آيين نگارش علمی ٢
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی پور، يحيی آرين از نيما تا روزگار ما ٣
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی سبحانی تبريزی، جعفر  ١انديشه اسالمی  ۴
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی عزيزی، حسين  ٢انديشه اسالمی  ۵
گف�ت و   ٩روح و  روح يک جه�ان ب�ی  : ايران ۶

 گوی ديگر با ميشل فوکو
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی فوکو، ميشل

 شورای کتاب کودک  باغچه خرگوشها ٧
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی مودب پور، مرتضی پريچهر ٨
توانبخش���ی گروهه���ای خ���اص ب���ا تاکي���د ب���ر      ٩

 خدمات مددکاری اجتماعی
 زيستی نابينايان رودکیمجتمع به 

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی طهماسبی، احمد جوان و ازدواج ١٠
روانشناسی يادگيری : روانشناسی پرورشی  ١١

 و آموزشی
موسس�����ه نهادگ�����ذاری مطالع�����ات  سيف، علی اکبر

 علمی و پژوهشی گويا
  کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد مهرگان، اميد زيبايی شناسی انتقادی ١٢
 شورای کتاب کودک جهانشاهی، ايرج شاخهای ملوس ١٣
  لسينگ، دوريس می خوانند واز میآها  علف ١۴
 شورای کتاب کودک پولت، بورژوا فرانکلين در صحنه ١۵
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی گائو، شينگ جيان کوهستان جان  ١۶
  حنانه، مرتضی گامهای گمشده ١٧
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد گرامشی، آنتونيو آنتونيوگرامشی گزيده ای از آثار ١٨
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی موللی، کرامت مبانی روانکاوی فرويد لکان ١٩
با معن�ی واژه ه�ا و ش�رح بيته�ا     : نامه مرزبان ٢٠

 ...و جمله های دشوار و تعيين 
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی خطيب رهبر، خليل

١۴ 
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٣١/۵/١٣٨٨ -١/۵/١٣٨٨تازه های کتاب بخش بزرگساالن                                                            
 پديدآور عنوان رديف

 چندلر، استيو روش برای اينکه به خودتان انگيزه بدهيد] صد[ ١٠٠ ١
 گروئن، سارا آب برای فيل ها ٢
  آرشيو، کتابخانه و موزه ٣
 حدادی مقدم، منيژه آشپزی و شيرينی پزی روزانه ۴
 بلکمور، سوزان آگاهی  ۵
 حسينی نژاد، حسين آموزش خاطره نويسی ۶
  آموزش رياضی به کودکان دبستانی ٧
 محمدزاده، حبيب اتاق سی ان جی ٨
 گريشام، جان احضاريه ٩

 ارسطو اخالق نيکوماخوس ١٠
 ياحقی، محمد جعفر از پاژ تا دروازه رزان  ١١
 نجومی، مرتضی استاد سيد مرتضی نجومی ١٢
 جان زاده، علی اصفهان قديم از نگاه سياحان و خاورشناسان جهان ١٣
 شاه ولی، نصراهللا اعدامی ١۴
 جرداق، جورج امام علی عليه السالم صدای عدالت انسانی ١۵
 التس، رونالدک انقالب ضد پيری ١۶
 گريفيث، الدون ايران پرتالطم ١٧
 اتابکی، تورج ايران و جنگ جهانی اول ١٨
 کرمی، مصطفی ايمنی و بهداشت حرفه ای از تئوری تا عمل ١٩
 کيانيان، رضا اين مردم نازنين ٢٠
 فضلی، نادر با دخترم زهرا سالم اهللا عليها ٢١
 فوروارد، سوزان باج گيری عاطفی ٢٢
 ياحسينی، قاسم ار ديگر شريعتیب ٢٣
 مرزوقی، محمدرضا "ميم"بارداری بی هنگام آقای  ٢۴
 داستايوسکی، فئودور ميخائيلوويچ برادران کارامازوف ٢۵
 دانش، اسماعيل بررسی تطبيقی حقيقت وحی در اسالم و مسيحيت ٢۶
 اکسير، اکبر !بفرماييد بنشينيد صندلی عزيز ٢٧
 )ميلر(آگاتا  کريستی، به طرف صفر ٢٨
 احرار، احمد بهار و خون و افيون ٢٩
 عباس زادگان، محمد بهره وری در بخش خدمات ٣٠
 وکيلی، شهره بی من مرو ٣١
 خادم، حسن پابرهنه ٣٢
 خان، جفری پاپيروس ها ٣٣
 فرخی، بيتا پاييزه ٣۴
 پرتوی، پروين پديدار شناسی مکان ٣۵
روان شناسی، مشاوره، های پژوهشی در زمينه  پرسشنامه ٣۶

 علوم تربيتی و جامعه شناسی
 

 سيدين، علی پشمينه پوشان ٣٧
 کانفيلد، جک پندهای زندگی برای خانم ها ٣٨

۶ 

 پديدآور عنوان رديف
 مک کی، آن سه ماهی گير اواز خوان ٨١
 سوتگيت، ورا سه نر بزرشيد ٨٢
 اوبالکر، اريش سياره ها و سفرهای فضايی ٨٣
 سنت اگزوپری، آنتوان کوچولوشازده  ٨۴
 استاين شب عروسک زنده ٨۵
 کشاورز، ناصر شعرهای من و مامان ٨۶
 کتبی، سرور شوکا گوزن کوچولو ٨٧
 ايوبی، اکرم شهر بی گل ٨٨
 لوئيس، کاليو اسپيلز شير، ساحره و کمد لباس ٨٩
 راتما، لوشيا صبر ٩٠
 دالويز، محمود عبدلی باغبان ميشه ٩١
 ذوالفقاری، جواد بابا و چهل دزد بغدادعلی  ٩٢
 حسين لی، رسول فراموشی های پدربزرگ ٩٣
 ناصری، محمد فرياد ٩۴
 هوفمان، ارنست تئودور آمادئوس فندق شکن و شاه موشان ٩۵
 فروتن پور، فرنگيس فيل خرطوم دراز ٩۶
 شامی، رفيق قصه گوی شب ٩٧
 شمس الملوکمصاحب،  های برگزيده از هزار و يکشب قصه ٩٨
 هال، درک قصه هايی برای پسران ٩٩

 تاری، ليلين قصه ی دوستان  ١٠٠
 لطف اهللا، داوود کاش باران می شدم ١٠١
 هيل، اريک کتاب بزرگ هاپو رنگ ها، شکل ها و عددها ١٠٢
 ون الن، نانسی کالغ رنگين کمان ١٠٣
 محمدی فر، داوود کوهنورد کوچولو ١٠۴
 زدی، مهدیآذري گربه تنبل ١٠۵
 دهقان، احمد گردان چهار نفره ١٠۶
 جعفری، الله شلپ شلپ -لی لی حوضک ١٠٧
 ويلسون، جکلين ليزی دهن زيپی ١٠٨
 گريفتيس، هلن ليندا ١٠٩
 ديترليتسی، تونی ماجراهای اسپايدرويک ١١٠
 سامپه ماجراهای نيکال کوچولو ١١١
 دانکن، تام ماجراهايی با فيزيک ١١٢
 گروند، يوزف کارل ی جزيره شاه ماهیماجرا ١١٣
 کاموس، مهدی ماهی های گل سرخ ١١۴
 مک گرگور، سينتيا مرگ چيست ١١۵
  معمای چهارشنبه ها ١١۶
 موذنی، علی مالقات در شب مهتابی ١١٧
 پناهی، الف مملی می خواد بره سفر ١١٨
 قاسم نيا، شکوه من بلدم حموم کنم ١١٩
 راس، تونی هممن مامانم را می خوا ١٢٠

١٣ 



 پديدآور عنوان رديف
 حافظی زاويه، ابراهيم چهارده معصوم با شعر ۴١
 تهرانی، م حبيب عجمی ۴٢
 مهبودی، آرزو خانه شياطين ۴٣
 هيمان، رولف خرابکار کوچولو ۴۴
 مالمحمدی، مجيد داستان يک مرد ۴۵
  داستانهای برگزيده  ۴۶
 دوده، آلفونس داستانهای دوشنبه ۴٧
 تيلور، هلن دانستنيهای شگفت انگيز درباره گياهان ۴٨
 کالنتری، فرشيد دايره نقش ۴٩
 ميرکيانی، محمد دايی سهراب ۵٠
 الکساندر، لويد دخترک کولی ۵١
 ابوک، تونی در جست و جوی کشتی اژدها ۵٢
 باترورث، نيک در جستجوی گنج ۵٣
 گزا، سوفيا درخت جادويی ۵۴
 ايرامی، محمدرضاب دشت شقايق ها ۵۵
 هاگن، هانس دندان شير ۵۶
  دنيای شگفت انگيز پرندگان ۵٧
 آقاجانی، زری ديو و دلبر ۵٨
  راهنمای آسانيک ۵٩
 سهرابی، محمدرضا ٢٠٠٩رکورد جهانی گينس  ۶٠
 کريستوفر، جان رمانهای چهارگانه جان کريستوفر ۶١
 کاوال، يوری روباه فراری ۶٢
 اندرسن، کنت رودرروی آدمخوار ۶٣
 دانش زاده، امير )مجموعه شعر(روز تولدهای تو  ۶۴
 مطيعی، منوچهر زردک و پيرمردک ۶۵
 نصرتی، علی اصغر زنبور عسل و هيزم شکن پير ۶۶
 کاظم زاده، الدوز زنبور کوچولو در زندان ۶٧
 شان، دارن سايه مرگ ۶٨
 لندن، جک سپيد دندان ۶٩
 محالتی، هاشمرسولی  سخنی درباره روزه ٧٠
 بحرالعلومی، محمدحسين سفر و آموزش سفرنامه نويسی ٧١
 اشميد، النوره سنجاب دانا و ماه  ٧٢
 گايدار، آرکادی پتروويچ سنگ داغ و دو داستان ديگر ٧٣
 محمدی فر، داوود سنگ نورد کوچولو، کوه نورد قهرمان ٧۴
 اکبرپور، احمد سه سوت جادويی ٧۵
 ماهوتی، مهری دمن و خاله خورشي ٧۶
 فضلی، نادر مهربان تر از يوسف ٧٧
 شاگاهيراتا )و دو قصه ديگر(ميمون شاه  ٧٨
 بهروزی، سعيد ميمون ناقال ٧٩
 سامپه، نيکال کوچولو و دوستان  ٨٠

١٢ 

 
 پديدآور عنوان رديف
 کافکا، فرانتس پندهای سورائو ٣٩
 جاللی مقدم، مسعود تاريخ اجمالی اديان جهان ۴٠
 قدس ميرحيدری، جعفر )قصص القرآن(تاريخ انبياء  ۴١
 ماينر، ورنون هايد )سيری در تاريخ تکوين نظريه هنر(تاريخ تاريخ هنر  ۴٢
 ميشل، ريچارد تاريخ جمعيت اخوان المسلمين از آغاز تا امروز ۴٣
 فوکو، ميشل تاريخ جنون در عصر کالسيک  ۴۴
 افتخاری، محمدعلی ١٣٨٣تا  ١٣١٣تاريخ دندان پزشکی ايران  ۴۵
 رنج دوست، شبنم تاريخ لباس ايران ۴۶
 خمينی، روح اهللا )س(تاريخ معاصر ايران از ديدگاه امام خمينی  ۴٧
 باختين، ميخاييل ميخاييلوويچ تخيل مکالمه ای ۴٨
 عرفانی، وحيد تغذيه صحيح، ضامن سالمتی بدن ۴٩
 شارع پور، محمود جامعه شناسی شهری ۵٠
 لهسائی زاده، عبدالعلی عه شناسی کشاورزی ايرانجام ۵١
 روشن زاده، پيمانه جان شيدای زن ۵٢
 احمدی حاجيکاليی، حميد جريان شناسی چپ در ايران ۵٣
 رئيس نيا، رحيم جنبش جديديه در تاتارستان ۵۴
 مامسن، جانت هنشل جنسيت و توسعه ۵۵
وری چ��ارچوبی مفه��ومی ب��رای ارزي��ابی سياس��ت خ��ارجی جمه��     ۵۶

 اسالمی ايران
 دهقانی فيروزآبادی، جالل

 کلمن، پل  چگونه با فرزندتان صحبت کنيد ۵٧
 فيلد، سيد چگونه فيلم نامه بنويسيم ۵٨
 سگال، جوديت چه کنيم که مثل ما ببينيد ۵٩
 زرکالم، ستار حقوق مالکيت ادبی و هنری  ۶٠
 شاهی، عزت اهللا خاطرات عزت شاهی ۶١
 تامپسون، مل خودآموز فلسفه ۶٢
 کاستوری، ناراينا داستانهای بهارات ۶٣
 طلوعی، محمود دانشنامه تاريخ ۶۴
 استرلينگ، کريستوفر دايره المعارف راديو ۶۵
نکات ريز و درشت خانه (دايره المعارف کامل هنر خانه داری  ۶۶

 )داری برای يک کدبانو
 ميراحسنی، زهره

 نورتراپ، کريستين دختران نوجوان ۶٧
 اميرجهادی، طيبه در امتداد حسرت ۶٨
 طباطبايی، ثريا در کنارم گام بردار ۶٩
 عمادی، علی ميرزا ]نمايشنامه[در همين نزديکی  ٧٠
 رابرتس، فيليپ درمان کامل لکنت ٧١
 حجتی، محمدباقر دکتر محمدباقر حجتی ٧٢
 تيموری، ابراهيم دو سال آخر ٧٣
 محمدعلی داعی نژاد، دين در جهان معاصر ٧۴
 سعد غريب، امل دين و سياست در حزب اهللا ٧۵
 هاوس هوفر، مارلن ديوار ٧۶

٧ 



   

 پديدآور عنوان رديف
 حافظ، شمس الدين محمد ديوان حافظ ٧٧
 کرمی، ناصر راه ياب ايران ٧٨
 موراک، جوئل ] ای اس پی دات نت[ ASP. NETراهنمای جامع  ٧٩
 هالزنر، استيون ]پی.اچ.پی[ PHPراهنمای جامع  ٨٠
 پری، گرگ ]ويندوز ويستا[ Windows Vistaراهنمای جامع  ٨١
 ميرصادقی، جمال راهنمای داستان نويسی ٨٢
 تقوی دامغانی، رضا رسالت و جايگاه نماز جمعه ٨٣
 شبيری زنجانی، موسی رساله توضيح المسائل ٨۴
 رضا زاده، زهرا رنگ گل نسترن ٨۵
 آرونسون، اليوت روانشناسی اجتماعی ٨۶
 فرويد، زيگموند )آسيب شناسی روانی در زندگی روزمره(روانشناسی فراموشی  ٨٧
 يونگ، کارل گوستاو روانشناسی و تعليم و تربيت  ٨٨
 مهدوی فر، حسن رويای بهشت ٨٩
 جبارزاده، ثريا زرتشت ٩٠
 امرائی، اسداهللا زن و شوهر واقعی ٩١
 بخشی، علی )١٨٢١-٢٠٠٨(ان زندگينامه مشاهير ادبيات جه ٩٢
 وگلر، کريستوفر ساختار اسطوره ای در فيلمنامه ٩٣
 بهار، محمدتقی سبک شناسی ٩۴
 ميرسعيدی، نادر سلوکيان و اشکانيان ٩۵
 ارسطو سماع طبيعی ٩۶
 امين پور، قيصر سنت و نوآوری در شعر معاصر ٩٧
 اخوان سپهی، محسن سنگهای کليه و مجاری ادراری ٩٨
 يوسفی، مريم  سيری در اصول و نظريه های جامعه شناسی  ٩٩

مجموعه نشست های نخستين (سينمای ملی در هشت برداشت  ١٠٠
 )همايش سينمای ملی، طرحی برای فردا

 

 پارسا دوست، منوچهر شاه عباس اول ١٠١
 بنی هاشمی، محمد شب های بی قراری ١٠٢
 فرزام، مژگان شراره نياز ١٠٣
 شاه آبادی، نور اهللا ات البحارشرح رشح ١٠۴
 هاشمی ايالمی، سعيد شرح زيارت عاشورا ١٠۵
 مک اوئن، بت شش گام انرژی بخش به سوی شادابی و سرزندگی  ١٠۶
 موذنی، علی شعر به انتظار تو ١٠٧
 شکيبا، حجت اهللا شکيبا ١٠٨
 گوريان، مايکل شگفتی کودکان ١٠٩
 شيخ نوری، محمدامير اصر غربصهيونيسم و نقد تاريخ نگاری مع ١١٠
 پژمان، نجمه عاشقم باش ١١١
  عدالت و توسعه قضايی در دهه سوم ١١٢
 کاشفی، محمدرضا عرفان و تصوف ١١٣
 شاکری، احمد عريان در برابر باد ١١۴
 طاليی، حسن عصر آهن ايران ١١۵

٨  

 کودکان بخشتازه های 
 پديدآور عنوان رديف

 اخوی، محمدسادات رباره ی آيين هانکته د] چهل و دو[ ۴٢ ١
 سيدقاسم، ليال آتش نشان ٢
 ميلن، جان آرايشگاه سحرآميز ٣
 لوين، آنا آسم ۴
 قدوسی، حسين آموزشگاه نماز ۵
 رايت کمبل، آر آنجا که کبوترها می ميرند ۶
 راو، جوليان آهنربای شگفت انگيز ٧
 ناردو، دان اتروسک ها ٨
 فاناسيف، الکساندرآ اردک ماهی سحرآميز ٩

 مزينانی، محمد کاظم از زبان سوسمار ١٠
 رامزی، هلنا از شيره گل تا عسل ١١
 عربلو، احمد استاد همايی ١٢
  اشعار برگزيده دانش آموزان ١٣
 آرين، آرمان اشوزدنگهه ١۴
 کلهر، فريبا افسانه گرشاسب ١۵
 فريدونی، حسين آخرين پناه) ع(امام مهدی  ١۶
 هاالبرد، کاترين ن کتاب آشپزی من اولي ١٧
 هاالبرد، کاترين اولين کتاب کاردستی من ١٨
 هافکه ماير، کريستف اينترنت از آ تا يا ١٩
 باترورث، نيک بادکنک جوجه تيغی ٢٠
 اليسون، شيال بازی های خالق  ٢١
 آقاغفار، علی برنده ٢٢
 نامروف، لورا ا بلدندعموه/ عمه ها و دايی ها/ بهترين کاری که خاله ها ٢٣
 نامروف، لورا بهترين کاری که مامان بزرگ ها و بابابزرگ ها بلدند ٢۴
 استاين بيا نامريی شويم ٢۵
 بارتر، جيمز پارسيان ٢۶
 علی پور، پروين پسرک دانشمند ٢٧
 ساکار، لوئيس !پسری که آبرويش رفت ٢٨
 صفری، آذر پيشگيری و درمان کمر درد با ورزش ٢٩
 خانبابايی، ولی تمبر و تمبرشناسی ٣٠
 نوروزی، جمشيد تمدن ايران در دوره صفويه ٣١
 هيل، اريک تولدت مبارک، هاپو ٣٢
 کاظمی، رضا جابربن حيان ٣٣
 دالتون، آنی جن شيشه مربا ٣۴
 اشترانی، ارغوان جنگ توی شهر اعداد ٣۵
 قديانی، علی جنگل ترسناک ٣۶
 اندرسن، هانس کريستيان ديگر جوجه اردک زشت و دو قصه ٣٧
 آلموند، ديويد چشم بهشتی ٣٨
 آرن، ژاک چطور بايد يک پسر زنده بماند ٣٩
 ريگون، امانوئل چطور بايد يک دختر زنده بماند؟ ۴٠

١١ 



 

 پديدآور عنوان رديف
 نقی زاده، محمد مبانی تفکرات اقتصادی و توسعه ژاپن ١۵۵
 ز، هنينگنلم مبانی دکور و صحنه آرايی ١۵۶
 چندلر، دانيل مبانی نشانه شناسی  ١۵٧
 خليل، طارق مديريت تکنولوژی ١۵٨
 فراپائولو، کارل مديريت دانش ١۵٩
 کلود، هنری مرزهايی برای کودکان ١۶٠
 کاواکچی، مروه مسئله حجاب در ترکيه ١۶١
 فرشيدورد، خسرو مساله درست و غلط، نگارش و پژوهش در زبان فارسی ١۶٢
 فضائلی فر، هستی معجزه عشق ١۶٣
 وايت، ادوارد  مفاهيم پايه در معماری ١۶۴
  مقاالت دومين هم انديشی نقد بومی  ١۶۵
 نوريس، پيپا مقدس و عرفی ١۶۶
 آژند، يعقوب مکتب نگارگری شيراز ١۶٧
 ان. آلکسيچ، ام مکتب هنرهای تجسمی ١۶٨
 عظيمی، ميالد ...من زبان وطن خويشم ١۶٩
 ت ونينگا، رابر هبت اميدمو ١٧٠
 براون، سالی مهارت های مهم تعليم و تعلم ١٧١
 حسنی، زينت مهال ١٧٢
 امين، رضا )ارگونومی(مهندسی فاکتورهای انسانی  ١٧٣
 صياد شيرازی، علی ناگفته های جنگ ١٧۴
 محسنی، حميد نشر و اطالع رسانی ١٧۵
 هيليس، دانيل نقشی بر سنگ ١٧۶
 اليس، آلبرت کسی دکمه های اعصابم را فشار دهدنمی گذارم  ١٧٧
 برزگر، مسيحا وحدت عارفانه ١٧٨
 کسلر، مارگارت هارمونی رنگ  ١٧٩
 محمدی آسيا بادی، علی هرمنوتيک و نمادپردازی در غزليات شمس ١٨٠
 عليزاده، حسين هزار افسانه ی ساز ١٨١
 نوروزی، عليرضا همکاری علمی پژوهشی ١٨٢
 سليمانی، نقی ع تعميرات دماغ پذيرفته می شودهمه نو ١٨٣
 روبرو –کاده، ژان  هميشه برده ١٨۴
 بارکر، فيليس کالسن هنر در بستر زمان  ١٨۵
 حسينی، رضا هنر و معماری ايران و جهان از کهن ترين زمان تا عصر حاضر ١٨۶
 پارسی نژاد، کامران  هويت شناسی ادبيات و نحله های ادبی معاصر ١٨٧
 بوکوفسکی، چارلز يک شعر تا حدودی من درآوردی ١٨٨
١٨٩ Chemistry decade by decade Greenberg, Arthur 
١٩٠ Encyclopedia of chemistry Rittner, Don 
١٩١ Encyclopedia of hurricanes, typhoons, and cyclones Longshore, David 
١٩٢ Encyclopedia of the medieval world English, Edward D. 
١٩٣ The Facts on file dictionary of foreign words and 

phrases 
Manser, Martin H. 
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 پديدآور عنوان رديف
 کورانی، علی عصر ظهور ١١۶
 محمد زاده، مرضيه ، امام رضا)ع(علی بن موسی  ١١٧
 ردانی، خيراهللام احاديث نبوی -احاديث قدسی -علی عليه السالم از منظر قرآن ١١٨
 آپدايک، جان هوير فرار کن خرگوش ١١٩
 اکتن، مری فراگيری نگاه به نقاشی ١٢٠
 ميرشکاک، يوسفعلی فرامرز نامه ١٢١
 مردانی، ليال فراموشت خواهم کرد ١٢٢
 شريفی، محمد فرهنگ ادبيات فارسی ١٢٣
 حبيبيون، جواد  فرهنگ اصطالحات حقوقی و بازرگانی ١٢۴
  اصطالحات فلسفه و کالم اسالمی فرهنگ ١٢۵
 شه وری، احمد فرهنگ جامع اصطالحات حقوقی ١٢۶
 کالرن، جان فرهنگ رياضی ١٢٧
 باطنی، محمدرضا فرهنگ معاصر اصطالحات پويا ١٢٨
 باطنی، محمدرضا فرهنگ معاصر پويا ١٢٩
 جعفری تبريزی، محمد تقی فلسفه دين  ١٣٠
 رهادوست، بهار نیفلسفه کتابداری و اطالع رسا ١٣١
 دوست حسينی، کاظم فناوری توليد و کاربرد صفحات فشرده چوبی ١٣٢
 فتاحی، رحمت اهللا فهرستنويسی ١٣٣
 سيف، اله مراد قاچاق کاال در ايران ١٣۴
 سحابی، يداهللا قرآن مجيد، تکامل و خلقت انسان ١٣۵
 گلشنی، مهدی قرآن و علوم طبيعت ١٣۶
  )٢( قرآن و علوم طبيعی ١٣٧
 جادالمولی، محمد احمد قصه های قرآن ١٣٨
 آقايان، منيژه قلب های بی قرار ١٣٩
  کارگاه فتوشاپ ١۴٠
 آقا ميری، اکرم السادات کامل ترين کتاب خودآموز توربافی و سايزبافی با يک ميل ١۴١
 مکيب، رونالد کتابداری مدنی ١۴٢
 اميری منش، سمانه کمی آن طرف تر ١۴٣
 دوما، الکساندر دومونت کريستو کنت ١۴۴
 اسکودری، مادلن دو کوروش و ماندانا ١۴۵
ب����ن  ول����ی، نعم����ت اهللا  نعم����ت اهللا گزيده اشعار شاه نعمت اهللا ولی ١۴۶

 عبداهللا
 خاتمی، محمود گفتارهايی در پديدارشناسی هنر ١۴٧
 عبدالرشيدی، علی اکبر گفتنی ها ١۴٨
 اه، عباسخيرخو لحظه های دل انگيز عاشقی ١۴٩
 فاروقی، فواد لعيا، سوگلی از نظر افتاده حرم خانه قائم بامراهللا ١۵٠
 ارسطو مابعد الطبيعه ١۵١
 فراست، جو مادر کافی ١۵٢
 ابوالحمد، گيتی ش نفت يمبانی پاال ١۵٣
 دفت، ريچارد مبانی تئوری و طراحی سازمان ١۵۴

٩ 


