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١٨ 

 
 و تبريکتولد  •

 
سارا في�روزه، مهن�از ص�الحی    ها   همکاران عزيز خانم

و آقاي���ان اس���الم رض���ايی، ک���امران رض���ايی و امي���ر    

م��اه تـبري��ـک گفت��ه؛   ش��هريورتول��دتان را  در  رج��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                  

 ۴١     آقای نيما نادر اصفهانی                       

                   ٣٨                کشورنهاد کتابخانه های عمومی 

 ١٩                                  خانم اقدس رحيمی

        ۴                                آقای محمد عسگری

 اين ماهکه به طور متفرقه در  یساير دوستاناز 

کمال اهداء نمودند نيز،   ان را به کتابخانههايش کتاب

 .  متشکر را داري

 

 

ن��وعی کنت��رل هوش��مند ب��رای    RFIDستم ـسي��. دـکردن��  

در ح��ال حاض��ر مس��ئولين  . اس��ت امان��ت من��ابع کتابخان��ه 

 RFIDانتخ��اب  ب��ه منظ��ور ،کتابخان��ه در ح��ال بررس��ی 

 .مناسب برای تجهيز منابع موجود هستند

 
 
 
 های کودکان و نوجوانان جهت برگزاری کالسبررسی   •

حض���ور پريس���ا   ب���ا   ش���هريور م���اه   ١٨جلس���ه ای روز  

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

مرضيه شاه کرمی کارشناس مؤسسه مادران امروز در 

در اين جلس�ه اف�راد حاض�ر درب�اره     . کتابخانه تشکيل شد

چگ���ونگی برگ���زاری ک���الس ه���ای مختل���ف در ح���وزه     

خانواده، کودکان و نوجوانان مانند رفتار با خود، رفت�ار  

در ... نوج��وان، تش��ويق و تنبي��ه و   ب��ا ک��ودک، رفت��ار ب��ا 

کتابخان���ه عم���ومی حس���ينيه ارش���اد و همک���اری در اي���ن   

ق��رار . ب�ا مؤسس�ه م�ادران ام�روز گفتگ�و کردن�د       ،رابط�ه 

ب�ا  ص�بح،   ١٠:٣٠مهرماه ساعت  ٢١شد جلسه ای روز 
دوره ه���ای ش���ناخت بهت���ر  عن���وان ني���از س���نجی تش���کيل

در واح���د ک��الس ه���ای   وال��دين از کودک���ان و نوجوان��ان  

در اي��ن جلس��ه خ��انم ش��اه کرم��ی  . ابخان��ه برگ��زار ش��ودکت

برای شرکت کنندگان درباره موضوع و نوع دوره های 

خواهد کرد و بع�د از   مربوطه صحبتمختلف در حوزه 

ط�����ی گفتگ�����و و نظرس�����نجی از ش�����رکت کنن�����دگان،  آن

نيازه���ای مخاطب���ان ب���رای تش���کيل دوره ه���ای مختل���ف   

ی اج�رای  های الزم برا ريزی سپس برنامهبررسی شده؛ 

رف کتابخان���ه ب���ه انج���ام  ي���از از ط��� دوره ه���ای م���ورد ن 

  .رسد می

١ 

 

 برگزاری جلسات نرم افزار کتابخانه •

 ١٠و  ٢جلس���ات ن���رم اف���زار کتابخان���ه روزه���ای     

شهريور ماه ب�ا حض�ور مهرن�از خراس�انچی رئ�يس      

کتابخان����ه و مهن����دس مجتب����ی بهن����ودی م����ديرعامل  

ن در اي� . شرکت رای مهر در کتابخان�ه برگ�زار ش�د   

نرم افزار گنجينه، جلسات درباره مسائل مربوط به 

ه�ای نابيناي�ان، رواب�ط عم�ومی و      طراحی آرم بخش

ناش��نوايان ب��رای ط��رح جدي��د وب س��ايت کتابخان��ه،   

 . صحبت کردند... زمان رونمايی وب سايت و 

 

 برگزاری جلسات واژه نامه کودکان ناشنوا •

، ٩، ٢جلسات واژه نام�ه کودک�ان ناش�نوا روزه�ای     

ش�����هريور م�����اه ب�����ا حض�����ور مهرن�����از     ٢٣و  ١۶

خراس���انچی رئ����يس کتابخان����ه و مين����و رجب����ی ني����ا  

در . ار ش��دکارش��ناس ناش��نوايان در کتابخان��ه برگ��ز 

ی جدي�� ب��ر روی واژهک��ار اي��ن جلس��ات  کودک��ان د ه��ا

و  ب��ه اتم��ام رس��يد " ق"ت��ا ح��رف در مقط��ع دبس��تان 

در "  آ "هايی بر روی تصويرگری ح�رف   بررسی

 خ�انم  جلس�ات در اي�ن   ش�د ک�ه  ام انج� اين گ�روه س�نی   

ه�ای کودک�ان ني��ز،    مي�ان تص�ويرگر کت�اب   آناهيت�ا اما 

 .ندحضور داشت

 
 در راستای ديجيتالی کردن  RFIDنصب  •

 کتابخانه

 وانن� عب�ه    Neik braghtماه آق�ای ش�هريور  ۴روز 

هم����راه نماين����دگانی از   ،Nedapش����رکت نماين����ده 

نصب سيستم برای بررسی  جهتشرکت رای مهر 

RFID د ـتلف بازديـهای مخ از بخش ،کتابخانه در 



 

 .کودکان دنيا برگزار شودموسسه پژوهشی 

 

 نمايشگاه اسامی خداوند پايان يافت •

 ١۴نمايش��گاه تابلوه��ای اس��امی خداون��د ک��ه از ت��اريخ     

ر کارشناس���ان و اس���تادان ح���وزه  مردادم���اه ب���ا حض���و 

ه��ای باس��تانی در کتابخان��ه افتت��اح ش��ده ب��ود؛ در     زب��ان

ش��هريور م��اه در   ٢٨وق��ت اداری روز  س��اعات آخ��ر 

 ١٧اين نمايشگاه مجموعه ای از . کتابخانه پايان يافت

ت��ابلوی اس��امی خداون��د و منش��ور ک��وروش متش��کل از 

های گوناگون از جمله فارسی  حروف فلزی و به زبان

 ١١از آث��ار عل��ی ف��والدزری و  ... باس��تان، ايالم��ی و  

اس�امی از  تصوير از برخی کتيبه ها و متونی ب�ود ک�ه   

خبر و گزارش اي�ن نمايش�گاه   . آن ها استخراج شده اند

در رادي�و، تلويزي�ون و مطبوع�ات مختل�ف مانن�د ب�انی       

، هفت��ه نام��ه   ٣مش��هری محل��ه  هف��يلم، وط��ن ام��روز،   

نا، ه�ايی از جمل�ه مه�ر، ايس�     یخبرگ�زار  و مشق آفتاب

م���نعکس و از ... و  حي���ات، شبس���تان، مي���راث آري���ا    

 .شد استقبال خوبی برخوردار

 

 چاپ جديد بروشورهای کتابخانه  •

در ش���هريور م���اه بروش���ورهای بخ���ش ه���ای مختل���ف  

کتابخانه پ�س از وي�رايش و روزآم�د س�ازی اطالع�ات      

های  اين بروشورها مربوط به بخش. شدندآن ها چاپ 

امانت، نابينايان، کودکان و نوجوانان، مرجع، خدمات 

و اينترن���ت و رواب���ط عم���ومی    CDفن���ی، نش���ريات،  

ط ـبروش��ورهای بخ��ش ه��ای نابيناي��ان و رواب��  . دهس��تن

 زماندر . شر می شوندـار منتـن بـومی برای اوليـعم

٢ 

 
 برگزاری جلسه مسئولين •

ماه ب����ا ش����هريور ١٨جلس����ه مس����ئولين کتابخان����ه روز  

نف�ر از   ٩حضور مهرناز خراسانچی رئيس کتابخانه و 

در . برگزار ش�د  ی کتابخانهولين در واحد کالس هامسئ

 ICDL های آموزش  دورهدرباره برگزاری  اين جلسه

 ،س��ه بخ��شجدي��د  ه��ای ب��رای کارمن��دان، طراح��ی آيک��ن

 ، برگزاری کالس های جستجوی گنجينهRFIDسيستم 

در پاي�ان جلس�ه ه�ر    . صحبت کردند... و  برای پرسنل 

ک��دام از مس��ئولين درب��اره فعالي��ت ه��ای بخ��ش خ��ود در   

 . طول يک ماه توضيحاتی را ارائه نمودند

 
 
 غاز جلسات برگزاری چهارمين همايش نشريات آ •

 کودکان خردسال

ش����هريور م����اه مهرن����از خراس����انچی رئ����يس   ٢١روز 

کتابخانه به همراه پريسا اميرقاسم خانی مسئول رواب�ط  

عم��ومی، ب��رای ص��حبت درب��اره برگ��زاری چه��ارمين     

همايش نشريات کوکان خردسال در جلسه ای ب�ا زه�را   

ب�ادک و عض�و هيئ��ت   فرم�انی، م�دير مس�ئول نش��ريه باد   

م���ديره مؤسس���ه پژوهش���ی کودک���ان دني���ا، در هنرک���ده    

در اي��ن جلس��ه اف��راد حاض��ر    . حض��ور يافتن��د بادب��ادک 

درب��اره چگ��ونگی برگ��زاری هم��ايش م��ذکور و تش��کيل  

ه�ای الزم ب�ا    جلسه ای جه�ت مش�ورت و برنام�ه ري�زی    

 ی کت���اب ک���ودک و موسس���ه نماين���دگان دو نه���اد ش���ورا 

حبت کردن�د و ق�رار ش�د    ص�  ...کودکان دنيا و  پژوهشی

ال�ذکر   مشترک به زودی با حضور افراد فوقاين جلسه 

و خ���انم دکت���ر ن���وش آف���رين انص���اری دبي���ر اجراي���ی      

 وسفی رئيس ـر يـاصـای نـودک و آقـتاب کـتـورای کـش

 تازه های بخش سی دی
 

 عنوان رديف
١ Story books 
 آموزش انواع مدلهای شينيون: آرايشگری  ٢
 Doncy ejay= سازی با نرم افزار  آموزش آهنگ ٣
 ]ويندوز ويستا[ Windows Vista آموزش گام به گام  ۴
 کالبدشکافی فقر:اندرون جهان سوم  ۵
 Bambi 1=  ١بامبی  ۶
 Bambi II=  ٢بامبی  ٧
 Titanic= تايتانيک  ٨
 حجاب ٩

 Toy Story 2=  ٢داستان اسباب بازی  ١٠
 Toto Sapore =داستان معجزه آسای توتو  ١١
 دانشنامه جامع نهج البالغه ١٢
 درياهای فصلی ١٣
 درياهای مرجانی ١۴
 The wild= دنيای وحش  ١۵
 A bugs life= زندگی يک حشره  ١۶
 Shrek the third=  ٣شرک  ١٧
 Lion king II= ٢شير شاه  ١٨
تسلط نرم افزاری  پروژه ی کاربردی برای افزايش خالقيت گرافيکی و= کارگاه فتوشاپ  ١٩

 کاربران
 کتابخانه تخصصی پيامبر اعظم ٢٠
  Garfield and Friends 4=  ۴گارفيلد و دوستان ٢١
 Cars= ماشينها  ٢٢
 مبانی الکترونيک  ٢٣
 جلسه سخنرانی ٣٢مجموعه سخنرانيهای استاد شهيد مطهری در  ٢۴
 نمايه روح اهللا الموسوی ٢۵

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٧ 



 
 CDبديل شده از کاست به منابع ت

 
 توليد کننده مولف عنوان رديف

ه��ای تعطيل��ی   ناگفت��ه: آخ��رين س��الم  ١
روزنامه سالم در گفتگ�ويی ص�ريح   

 ها با موسوی خوئينی

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی داد، بابک

 شورای کتاب کودک کلييری، بورلی آقای هنشاو عزيز  ٢
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی ، محمدخاتمی از دنيای شهر تا شهر دنيا ٣
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد احمدی، فريدون از طبيعت خود درست استفاده کنيم  ۴
مجموع����ه : ه����ای س����حرآميز  پرن����ده ۵

 داستان
 شورای کتاب کودک نجفی، عبدالحميد

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی هيل، سوزان خانم دووينتر  ۶
  ترقی، گلی خواب زمستانی  ٧
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد سينوئه، ژيلبر دختر نيل ٨
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی بيضايی، بهرام ) فيلمنامه(ی نوين شاهنامه  ديباچه ٩

 شورای کتاب کودک کشکولی، مهدخت رسم ما سهم ما  ١٠
 يه ارشادکتابخانه عمومی حسين فيلدينگ، جوی زمانی برای گريستن نيست  ١١
ش����ولوخف، ميخائي����ل   سرنوشت يک انسان  ١٢

 الکساندروويچ
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی اليوت، جورج سيالس مارنر  ١٣
وي��س و : گوين��د  ش��اعران قص��ه م��ی  ١۴

 رامين
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی پور، نادر وزين

 راديو ايران
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی فصيح، اسماعيل فرار فروهر ١۵
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد کستنر، اريش کالس پرنده  ١۶
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد بال الخاص، هانی يی از آشور کهن  گيلگمش، افسانه  ١٧

 شورای کتاب کودک
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی فلوبر، گوستاو مادام بواری  ١٨
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد طهماسبی، علی مريم مادر کلمه  ١٩
ب�����ک، ج�����ان   اس�����تاين موشها و آدمها  ٢٠

 ارنست
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی

 شورای کتاب کودک احمدی، احمد رضا نوشتم باران، باران باريد  ٢١
 رودکی مجتمع بهزيستی نابينايان فاکنر، ويليام يک گل سرخ برای اميلی ٢٢

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

١۶ 

 

 های انجام شده در حسينيه ارشاد سری جديد سخنرانی •

عنوان از سلسله سخنرانی های برگزار ش�ده در   ۴تعداد 

 -حس���ينيه ارش���اد ش���هريورماه ب���ه بخ���ش اس���ناد دي���داری  

عناوين اين سخنرانی ه�ا  . شنيداری کتابخانه اضافه شدند

ن  ( ناص�ر مه�دوی  آقای دکت�ر  از  قرآن: عبارتند از  دوم�ي

؛  ۴DVDکاس����ت و  ۴، )١٣٨٨: ت����ا پنجم����ين جلس����ه   

ناص�ر  آقای دکت�ر  از  نيازهای وجودی انسان در مثنوی
 ۵، )١٣٨٨: چهلمين ت�ا چه�ل و س�ومين جلس�ه     ( مهدوی

 ه��دی ص��ابرآق��ای  از  ب��اب بگش��ا؛ DVD ٢کاس��ت و 

 ٢، )١٣٨٨: س��ی و س��ومين و س��ی و چه��ارمين جلس��ه  (

محم�د   ی دکترآقا از خدا راز جهان؛ DVD  ١کاست و 
کاس�ت و   ١، )١٣٨٨: بيس�تمين جلس�ه   ( مجتهد شبس�تری 

١ DVD. 
 

 گروه جديدی از کتابداران کتابخانه زبان اشاره را   •

 .فرا می گيرند

نف���ر از کتاب���داران بخ���ش ه���ای مختل���ف کتابخان���ه ب���ه    ۵

های سارا ج�واهری، س�ارا حي�دری، مهن�از ص�الحی،       منا

ی ه�ر هفت�ه   آزاده فخرآور و شهرزاد شاکری دوشنبه ه�ا 

تح����ت تعل����يم خ����انم مين����و   ١۵ال����ی  ١٣:٣٠از س����اعت 

ني��ا، کارش��ناس کودک��ان ناش��نوا، زب��ان اش��اره را      رجب��ی

جهت برق�راری ارتب�اط ب�ا ناش�نوايان و ارائ�ه خ�دمت ب�ه        

. عن��وان کتاب��دار در م��دارس ناش��نوايان، ف��را م��ی گيرن��د   

در بخ���ش کودک���ان و   ١٣٨۵بخ���ش ناش���نوايان از س���ال  

در ح���ال . ه ان���دازی ش���ده اس���ت  نوجوان���ان کتابخان���ه را 

چه�ار مدرس�ه   نف�ر از دان�ش آم�وزان     ٢٠٠حاضر حدود 

دارس ـم از) دختر و پسر(مقطع دبستان و راهنمايی در 

 ،)١(بان شماره  چهـباغای ـبـه نـام هتهران ايـان نوـاشـن
 

 
س���ری کام���ل  ، عض���ويت اف���راد در بخ���ش پ���ذيرش

بروش��ورها ب��رای آش��نايی هرچ��ه بيش��تر اعض��ای      

مراجعه کنندگان نيز . ها تحويل می شود آن جديد به

ب����رای آگ����اهی و اط����الع از خ����دمات  م����ی توانن����د 

ه��ا، ب��ا مراجع��ه ب��ه ه��ر بخ��ش، بروش��ورهای    بخ��ش

 .مربوطه را دريافت کرده و مطالعه نمايند
 
 آغاز رف خوانی منابع بخش امانت کتابخانه •

ماه کتابداران بخ�ش امان�ت کتابخان�ه ش�روع      ايندر 

ت�اکنون رف  . بع اين بخش کردن�د به رف خوانی منا

، توسط کتابداران به پاي�ان رس�يده   ١٠٠خوانی رده 

گفتن�ی اس�ت من�ابع موج�ود در مخ�زن اص�لی       . است

بطور کامل رف خوانی و  ١٣٨۵کتابخانه در سال 

و از آن زمان تاکنون ني�ز اي�ن ک�ار ه�ر      ندوجين شد

 ،در رف خوانی. ساله بطور مرتب انجام شده است

ب���ا توج���ه ب���ه رف برگ���ه کنت���رل   ابع موج���ودی من��� 

 .شود می
 
 
 کالس شاهنامه خوانی هر هفته در کتابخانه •

کالس شاهنامه خوانی دوشنبه های هر هفته ساعت 

صبح، به عنوان اولين سری از کالس های ١٠:٣٠

دوره ه����ای مت����ون که����ن، در واح����د ک����الس ه����ای 

مدرس اي�ن ک�الس خ�انم    . کتابخانه برگزار می شود

کت در اين کالس ها برای شر. فرزانه اخوت است

عموم افراد آزاد بوده و عالقه مندان می توانند پس 

ب��رای . کنن��دش��رکت ه��ا  در اي��ن دوره ،از ثب��ت ن��ام 

کسب اطالعات بيش�تر ب�ا رواب�ط عم�ومی کتابخان�ه      

 .تماس حاصل نمائيد
 ٣ 



 

 ويژۀ نابينايان توليد کتاب گويا و بريل   •

ناي���ان در بخ���ش نابي عن���وان کت���اب ش���هريور م���اه     دو

ا   عناوين اين کتاب. ت گويا درآمدندبه صورکتابخانه  ه�

ب�ا ترجم�ه    ب�ری اس�مارت  اثر  ميشل فوکو: عبارتند از 

 ١کاس���ت در ٩( حس���ن چاوش���يان و  ش���انیجواف ل���يال

(CDاحم���د از  خرگ���وش س���فيدم را ي���افتم   در به���ار ؛
وان کت�اب  ب�ه ع�الوه دو عن�   . )کاس�ت  ١ ( رضا احم�دی 

 :اس�ه مان�دگار ف�اطمی    حم. نيز به خط بري�ل تولي�د ش�د   

 محمدرض����ااز  راهبرده����ای تبي����ين و تثبي����ت امام����ت

 عل�ی به اهتم�ام   خزان ياس ؛)ص ٨٣ج در  ١( رفيعی

عن���وان فاي���ل  ٨در اي���ن م���اه  ).ص١٩ج، در ١( لب���اف

عنوان فايل  ١٠٠کتاب از انتشارات روشنگران و نيز 

جه��ت تب�ديل ب��ه خ�ط بري��ل    ،کت�اب از انتش��ارات چش�مه  

 م��ی توانن��د  ويس��ندگان و ناش��ران ن. درياف��ت ش��ده اس��ت 

برای تبديل کتاب خود ب�ه خ�ط بري�ل ب�ا بخ�ش نابيناي�ان       

 .  کتابخانه تماس حاصل نمايند

 

 

 چهلمين شماره ماهنامه گويای شقايق   •

 ،چهلمين ش�ماره ماهنام�ه گوي�ای ش�قايق وي�ژه نابيناي�ان      

مق��االت عن��اوين برخ��ی از  . ش��هريور م��اه منتش��ر ش��د   

م��اجرای م��درک تحص��يلی     :عبارتن��د از   منتش��ر ش��ده 

م�����ديران دولت�����ی، تهدي�����د هس�����ته ای در خاورميان�����ه، 

س�ه درج�ه از   سيون حقوق افراد دارای معلوليت، نکنوا

 ...سرايت رفتار و 

 
 

 

، نيم���روز و ع���دالت عض���و   )٢(باغچ���ه ب���ان ش���ماره   

کتاب���داران کتابخان���ه . کتابخان���ه س���يار کتابخان���ه هس���تند

ی   سيار به اين مدارس می روند و کت�اب  م�ورد ني�از   ه�ا

. اي���ن دان���ش آم���وزان را ب���ه آن ه���ا امان���ت م���ی دهن���د    

گفتن�ی اس�ت   . عضويت در کتابخانه سيار رايگان اس�ت 

هستند  دومين گروهی ،اين گروه از کتابداران کتابخانه

متش�کل  که گروه اول . گيرند که زبان اشاره را فرا می

در س����ال  بودن����د؛ نف����ر از کتاب����داران کتابخان����ه ١۵از 

 .    را گذرانده اند اين دوره ١٣٨۵

 
 
 گامی به سوی ديجيتالی کردن نشريات کتابخانه •

در ش��هريور م��اه م��ريم ب��دری مس��ئول بخ��ش نش��ريات    

نف��ر از کتاب��داران اي��ن بخ��ش ب��ه    کتابخان��ه هم��راه س��ه   

ه��ای مهس��ا مه��ديزاده، مهن��از ص��الحی و ش��هرزاد      ن��ام

شاکری کليه منابع موجود در آرش�يو نش�ريات ادواری   

جه�ت ديجيت�الی ک�ردن اي�ن      ١٣٧۶س�ال   تابخانه را ت�ا ک

تع����داد . من����ابع، ارزي����ابی و ص����فحه ش����ماری کردن����د  

ق��رار . ص��فحه اس��ت  ٢٧٢۶١۴٠ص��فحات اي��ن من��ابع   

است که منابع بر اساس ارزيابی های انجام شده اسکن 

ی   و پ�س از تب�ديل ب�ه فاي�ل     ، ب�ه اطالع�ات ه�ر    PDFه�ا

وج��ود دارد سيس�تم ن��رم اف�زاری کتابخان�ه     ي�ک ک�ه در   

و ب���رای مطالع���ه مراجع���ه کنن���دگان از   ش���وندمتص���ل 

اي���ن . دن���ق���رار گيره���ا  آنطري���ق رايان���ه، در دس���ترس 

دوم���ين گ���امی اس���ت ک���ه کتابخان���ه در راس���تای ايج���اد   

کتابخانه مجازی حس�ينيه ارش�اد برداش�ته اس�ت؛ اول�ين      

گ��ام ني��ز طراح��ی وب س��ايت ب��ا امکان��ات الزم جه��ت      

 .  تحقق اين امر است

۴ 

 

 ابينايان تازه های کتاب بخش ن 
 ) کاست(های گويا  تازه های کتاب 

 توليد کننده مولف عنوان رديف
 شورای کتاب کودک کمرون، آن جوليان پزشک روياها  ١
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد احمدی، احمد رضا در بهار خرگوش سفيدم را يافتم ٢
 شورای کتاب کودک ابراهيمی، نادر قصه گلهای قالی  ٣
 شورای کتاب کودک يوسفی، ناصر نی ماه پيشا ۴
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد اسمارت، بری ميشل فوکو ۵

 
 

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

موسسه نهادگذاری مطالعات علمی [ اسماعيلی، علی آمار و روش تحقيق  ١
 ]و پژوهشی گويا

احساس��ات و پاس��خهای جنس��ی    ٢
 انسان 

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی مسترز، ويليام

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی تجليل، جليل برگزيده متون ادب فارسی  ٣
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی همينگوی، ارنست های کوتاه  بهترين داستان ۴
 شورای کتاب کودک کمرون، آن جوليان پزشک روياها ۵
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی مورن، ادگار درآمدی بر انديشه پيچيده  ۶
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی فرشيدورد، خسرو درباره ادبيات و نقد ادبی  ٧
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی داير، وين درمان با عرفان  ٨
 هزيستی نابينايان رودکیمجتمع ب بنچی، مائيو ای درياچه شيشه ٩

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی ژنس، دومينيک رمانهای کليدی جهان  ١٠
 شورای کتاب کودک ابراهيمی، نادر قصه گلهای قالی ١١
 شورای کتاب کودک يوسفی، ناصر ماه پيشانی ١٢
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی اهللا آجودانی، ماشاء مشروطه ايرانی  ١٣
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد اسمارت، بری ميشل فوکو  ١۴
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی دارا، عسل نابينايان و فناوری اطالعات  ١۵
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی نيکنام، مصطفی نظارت و راهنمايی آموزشی  ١۶
 ان رودکیمجتمع بهزيستی نابيناي کاوی، استيون هفت عادت مردمان موثر  ١٧
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی مورنو، آنتونيو يونگ خدايان و انسان مدرن  ١٨

 
 

 کتاب های بريل  تازه های
 

 توليد کننده مولف عنوان رديف

راهبردهای : حماسه ماندگار فاطمی  ١
 تبيين و تثبيت امامت

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد رفيعی، محمدرضا

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد علیلباف،  خزان ياس ٢
 
 
 
 

١۵ 



 پديدآور عنوان رديف
 هرژه ماجراهای تن تن خبرنگار جوان ٧٧
 روح آبادی، مريم ماجراهای خاله هلپ و سارا ٧٨
 گلين، هری ماجراهای هرمان کوچولو و اسباب بازيهايش ٧٩
 ديسنی، والت ماسک دلقک ٨٠
 دماوندی، داريوش ماشين قرمز ٨١
 گرانتس، رونالد مالی کوچولوی سر به هوا ٨٢
 مزينانی، محمدکاظم ماه و آن گردنبند ٨٣
 استاين مترسک نيمه شب ٨۴
 اخوی، محمدسادات مرد خندان ٨۵
 مندوزا، جورج !مرد عمل ٨۶
 لوييزور، ماری مسافرت جيرجيرک به کره ی ماه ٨٧
 السيور، آليس مصريان باستان ٨٨
 نسب، محمدرضا طباطبائی مقام ادب ٨٩
 ژيلينسکای، ويتاتو ملخ شجاع ٩٠
 ستاری، فاطمه مملی خجالتی بود ٩١
 وود، رابرت مهندسی ٩٢
 مهاجر، نجف علی ميالد نور ٩٣
 کيانيان، داوود نمايشنامه گنجشکک اشی مشی  ٩۴
 نسرين دوست، نسترن نمکين ٩۵
 ی، محمدکاظممزينان و ناگهان پرنده شد ٩۶
 س، برنادتوات وارنکا ٩٧
 ادواردز، داروتی وقتی خواهر کوچولوی آتيش پاره من آتيش نمی سوزاند ٩٨
 آذريزدی، مهدی هشت بهشت ٩٩

 وايت هاوس، پاتريشيا هل دادن ١٠٠
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١۴ 

 
 

 
 
 

 

 
 آمار بازديد از وب سايت کتابخانه    •

  وبنف��ر از  ١٠٣٩طب�ق آم��ار در ش��هريور م�اه تع��داد   

در اي��ن بازدي��دها روز . ن��ددکتابخان��ه بازدي��د کر س��ايت

نف��ر بيش��ترين بازدي��د و  ۵٣ش��نبه هف��تم ش��هريورماه ب��ا 

نف�ر کمت�رين    ٧روز سه شنبه س�ی و يک�م ش�هريور ب�ا     

بيش�ترين  . بازديد را از وب س�ايت کتابخان�ه داش�ته اي�م    

 ۴ص��بح و کمت��رين س��اعت بازدي��د  ١١س��اعت بازدي��د 

ورهای اس�����امی برخ�����ی از کش�����  . ص�����بح ب�����وده اس�����ت  

اي��ران، آمريک��ا، انگلس��تان،   : عبارتن��د از  بازديدکنن��ده

 ...آلمان، سوئد، کانادا، کويت، امارات و 

 
 

 
 ها در  عداد مراجعه کنندگان و امانت بخشت

 ١٣٨٨سال  شهريور ماه
ه�ا در   تعداد مراجعه کنندگان و استفاده از من�ابع بخ�ش  

 :اين ماه طبق آمار موجود به شرح زير است 

 :راجعه کنندگان تعداد م

؛ ٦٥: مرج������ع  ؛٢٩٧: کودک������ان  ؛١٣٦٣: امان������ت 

: نابيناي��ان  ؛١٨٧:   CDاينترن�ت و  ؛ ٦٢٨: نش�ريات 

 نفر ٥٦

 :استفاده از منابع

 ؛ ۵۴١ :مرج����ع  ؛٨٣١: کودک����ان  ؛٣۶۶٢: امان����ت 

: ن انابيناي ؛٢٣٨:  CDاينترنت و  ؛١٢۵۶: نشريات 

 .منبع ٢٧٣
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۶ 

 پديدآور عنوان رديف
 ميرحسين نيا، نسرين راهنمای تور ٣٩
 اکرمی، جمال الدين روباه دم بريده ۴٠
 امامی، صابر روزهايی که داداش دوغ می فروخت ۴١
 رهنما، شاهين ستاره بازی ۴٢
 ايروينگ سرگذشت آهن و ميخ ۴٣
 سيلور استاين، شل سرگذشت الفکاديو ۴۴
 لوئيس، کاليو استيپلز سفر کشتی بامداد نورد ۴۵
 عاملی، حميد سه بچه گربه ۴۶
 مزينانی، محمدکاظم سيبی از آسمان افتاد ۴٧
 موسوی گرمارودی، ابوالفضل سيمای آفتاب ۴٨
 لوئيس، کاليو استيپلز شاهزاده کاسپين ۴٩
 بروک، ليزا شکل ها در خانه ۵٠
 محدثی، جواد صبح اميد ۵١
 لوئيس، کاليو استيپلز صندلی نقره ای ۵٢
 خسروی، اعظم عارفانه ها ۵٣
 عربلو، احمد عبدالرزاق پهلوان و سه داستان ديگر ۵۴
 ادواردز، فرانک عجيب و اسرارآميز ۵۵
 ادواردز، فرانک عجيب و شگفت انگيز ۵۶
 شفر، ديويد عصر وايکينگ ۵٧
 پرويز، محسن عکسی در آيينه دلم ۵٨
  الدينعالء  ۵٩
 بری، جوی !نه! فراموش کاری ؟ ۶٠
 محمودی، الدن قصه های دلنشين بچه ها ۶١
 بری ستروم، گونيال قصه های من و بابام ۶٢
 شعبان نژاد، افسانه و قار قور و قور و قور قار و قار ۶٣
  قهرمانان حفاظت از محيط زيست ۶۴
 خيامی، ليال کفش تق تق دارم ۶۵
 ندی، داريوشدماو کالس علوم ۶۶
 وايت، مايکل گاليله ۶٧
و نواب اربعه آن ) عج(گامی در جهت شناخت امام مهدی  ۶٨

 حضرت
 کفاش، حميدرضا

 نيکلسون، مايکل گاندی ۶٩
 عامری، حسين گچ کار ٧٠
 ازوپ،  گرگ الغر مردنی و سگ شکم سير ٧١
 رحيم لو، علی گرگ و بزغاله ٧٢
 علیلطيفی، غالم گندمو کی می خوره ٧٣
 اسالمی، مريم الاليی زمستانه ١٢الال الال گل نرگس،  ٧۴
 اسالمی، مريم الاليی تابستانه ١٢ ،الالگل گندم الال ٧۵
 عربلو، احمد ماجراهای امين و اکرم ٧۶

١٣ 



 تازه های بخش کودکان 
 پديدآور عنوان رديف

  شب] هفت[٧قصه برای ] هفت[ ٧ ١
 پلزلوئيس، کاليو استي آخرين نبرد ٢
 رحيمی، مهدی آن سوی ديوار ٣
 آرنولد، نيک اختراعات شيطانی ۴
 لوئيس، کاليو استيلز اسب و پسرک او ۵
 لرند، ويليام تروبريج افسانه های سرخپوستان امريکا ۶
 دال، روآل بدجنس ها ٧
 جعفری، الله بزکولی ٨
 استاين   به اردوگاه وحشت خوش آمديد ٩

 قاسم نيا، شکوه رای بهترين بچه هابهترين افسانه ها ب ١٠
 استاين بهترين دوست ١١
 چمبرز، کاترين بيابان ها ١٢
 سيوا، جرج  پسری در سمرقند ١٣
  تپه سرخ ١۴
 دماوندی، داريوش تولد مادر ١۵
 شان، دارن جزيره گرگ ها ١۶
  چی چطوری راه می رود؟ ١٧
 يوسفی، ناصر چيچی کالغ ١٨
 بارسوتی، الئونورا نحرفه های سياره م ١٩
  حفاظت از آبها ٢٠
 پکنارد، ژاک خاطرات يک االغ ٢١
 شعبان نژاد، افسانه خاله گنجشکه و ننه پيرزن ٢٢
 بلکر، ترنس خانم ويزبوی موش می دهد ٢٣
 حسن زاده، فرهاد خنده به شرط قلقلک ٢۴
 داروتی، ادواردز خواهر کوچولوی آتيش پاره من و دوستانش ٢۵
 بلير، سوفی رشيد چه فايده ای دارد؟خو ٢۶
 رحمانی، مرجان )ع(داستان موسی و خضر  ٢٧
 تيلور، هلن دانستنيهای شگفت انگيز درباره فصل ها ٢٨
 جی. فيچر، آر !دايره المعارف بی نزاکتی يا چطور کفر مامان رو در بياريم ٢٩
 ميرزايی دالويز، محمود داينا و ماشين گازی ٣٠
 مهجور، سيامک رضا فروش مهربان و پرخروشدخترک گل  ٣١
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