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٢٢ 

 
 و تبريکتولد  •

 
ا   همک�اران عزي��ز خ��انم  ن��دا  پريس�ا اميرقاس��م خ��انی و ه��

م�اه تـبري�ـک گفت�ه؛ س�عادت      مهرتولدتان را  در  بزمه

را  از خداون�����د متع�����ال  و پي�����روزی ش�����ما عزي�����زان

 .خواستاريم

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

 سپاسگزاری •

هدای کتاب در اين ماه، به از افراد زير به دليل ا -

 : ارشاد سپاسگزاريم   عمومی حسينيه  کتابخانه

 

                جلداهداء کنندگان بخش بزرگساالن                  

 ٢٢٨     آقای عليرضا هوشمند                         

 ١٨۶نهاد کتابخانه های عمومی کشور                

 ۴٢                             کاتوزيان     جوادآقای 

 ١١خانم الهام عموفی                                   

  ١٠خانم ناتاشا آتشبند                                   

 اين ماهکه به طور متفرقه در  یساير دوستاناز 

کمال اهداء نمودند نيز،   ان را به کتابخانههايش کتاب

 .  تشکر را داريم

 

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

 

  کتاب اهدای

کتابخانه عم�ومی حس�ينيه ارش�اد در اي�ن م�اه تع�داد       

ب��ه کتابخان��ه عم��ومی اش��رفی    ،عن��وان کت��اب ١٠٠

 .  اصفهانی اهداء نموده است

 
 حضور سه کارورز در کتابخانه  •

نش�جوی رش�ته کتاب�داری    ف�ر دا از روز اول مهرماه سه ن

های شيوا قمی از دانشگاه عالمه طباطبائی، فريب�ا   به نام

کش���انی از دانش���گاه تربي���ت معل���م و زه���را آق���ا زاده از    

خود را در هم�ه  ) ٢(ه کارورزی دانشگاه پيام نور، دور

ه���ای کتابخان���ه غي���ر از بخ���ش پ���ذيرش و رواب���ط   بخ���ش

 . عمومی آغاز کردند

 
 
 
 ابخانه ديجيتالی در رأس نقشه ساختمان جديد و کت  •

 جلسات مسئولين

 ٢٨و  ١٨، ۴جلس�����ات مس�����ئولين کتابخان�����ه روزه�����ای 

نفر از مسئولين  ١٠و مهرماه با حضور رئيس کتابخانه 

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

جلسات افراد حاضر درباره برگزاری کارگ�اه آموزش�ی   

ابخانه، بازدي�د  ند کتنمايه سازی برای مسئولين، تهيه است

تحقيق��ات گي��اه   و مرک��زی کش��اورزی ه��ای   از کتابخان��ه

اندازی ط�رح   به عالوه راه. صحبت کردند... و  پزشکی

جديد وب سايت کتابخانه ب�ه عن�وان اول�ين گ�ام در جه�ت      

کتابخانه و بررس�ی نقش�ه س�اختمان    منابع ديجيتال سازی 

 ٢٨جدي��د از مس��ائل اص��لی مط��رح ش��ده در جلس��ه روز  

هر کدام از مسئولين درب�اره   همچنين. بوده استمهرماه 

انجام شده در بخش خود در طول يک ماه گذش�ته،  امور 

 ٢٨در پاي��ان جلس��ه روز  . توض��يحاتی را ارائ��ه نمودن��د  

مهرماه نيز، مسئولين حاضر از ساختمان جديد در ح�ال  

س��اخت کتابخان��ه، واق��ع در پش��ت مک��ان فعل��ی حس��ينيه       

 . ارشاد بازديد کردند

 

 

 يد از کتابخانه های مرکزی کشاورزی و بازد •

 تحقيقات گياه پزشکی

روز اول مهرم�����اه مهرن�����از خراس�����انچی رئ�����يس   

کتابخان���ه، هم���راه فاطم���ه هوي���دايی مس���ئول بخ���ش   

مسئول رواب�ط   خدمات فنی و پريسا اميرقاسم خانی

ه���ای مرک���زی کش���اورزی و  عم���ومی، از کتابخان���ه

تحقيق��ات گي��اه پزش��کی ک��ه در س��ازمان تحقيق��ات،      

م��وزش و ت��رويج کش��اورزی واق��ع ش��دند؛ بازدي��د     آ

در کتابخان���ه مرک���زی کش���اورزی، آقاي���ان  . کردن���د

دکتر محسن حاجی زي�ن العاب�دينی مع�اون تحقي�ق و     

توسعه مرکز اطالعات و مدارک علمی کشاورزی 

و س���������يروس داوود زاده رئ���������يس کتابخان���������ه از  

داوودزاده  سپس آقای. بازديدکنندگان استقبال کردند

ا درباره معماری داخلی کتابخانه مذکور، ه برای آن

ص���حبت ... سياس���ت ديجيت���ال س���ازی من���ابع آن و    

بازديدکنن��دگان ني���ز ب��ا آق��ای داوودزاده ب���ه    . کردن��د 

ها،  شناس حوزه معماری داخلی کتابخانهعنوان کار

درب��اره س��اختمان جدي��د کتابخان��ه عم��ومی حس��ينيه     

ب�ه   ... و ان ارشاد، نحوه انتقال منابع به اي�ن س�اختم  

در ض��من اي��ن اف��راد . بح��ث و تب��ادل نظ��ر پرداختن��د

هم��ان روز از کتابخان��ه تحقيق��ات گي��اه پزش��کی ني��ز  

دي���دن کردن���د و ب���ا مس���ئوالن آن کتابخان���ه درب���اره    

ب��ه گفتگ��و ... من�ابع،  سيس��تم ن��رم اف��زار کتابخان��ه و  

 . پرداختند

 

 
 
 
 

١ 



 
 ب��رای جلس��ه آت��ی از خ��انم رض��وان دخ��ت ض��اد م��دير  

ي�د اطالع�ات کتابخان�ه ه�ا و آرش�يوهای      واحد تول سابق

دع���وت ب���ه عم���ل آي���د ت���ا در   ،س���ازمان ص���دا و س���يما

 .موضوع فوق با ايشان مشورت شود

 
 
 
 نوجوانانکودکان و   نامه  هبرگزاری جلسات واژ •

، ۶کودک��ان و نوجوان��ان روزه��ای    جلس��ات واژه نام��ه

مهرم���اه ب���ا حض���ور مهرن���از خراس���انچی      ٢٠و  ١١

رجبی ني�ا کارش�ناس ناش�نوايان     رئيس کتابخانه و مينو

در اين جلسات اف�راد حاض�ر   . در کتابخانه برگزار شد

در مقط��ع  مناس��ب ه��ای بررس��ی ب��ر روی واژهض��من 

ب���ا آق���ای خورش���يدپور، گرافيس���ت و     ،س���نی دبس���تان 

دو نشس��ت برگ��زار نم��وده و در   ،تص��ويرگر برجس��ته 

 .خصوص تصويرگری واژه نامه صحبت کردند

 

 خريد سی دی های جديد •

 ١۶و  ٧جدي���د در روزه���ای   CDعن���وان  ٩٨ع���داد ت

کتابخان����ه از نمايش����گاه   CDمهرم����اه، ب����رای بخ����ش  

خري��داری  CDه��ای ديجيت��ال و مراک��ز ف��روش  رس��انه

ن . ش�د  ه��ای مختل�ف مانن��د نقاش��ی،   ه�ا در زمين��ه CDاي��

ه�ا و   آموزش کامپيوتر، کارتون برای بچهحسابداری، 

 ٣٧٠ت��اکنون تع��داد   ١٣٨٨از ابت��دای س��ال  . بودن��د... 

CD     از مراکزی مانند آريانا گس�ترجم پرش�يا، ش�رکت

ش��ده  تهي��هب��رای اي��ن بخ��ش   ... فن��ی مهندس��ی پرن��د و   

 ٢۶٠٠در ح����ال حاض����ر دارای   CDبخ����ش . اس����ت

 . عنوان منبع است

 

 شدشانزدهمين طرح مبادله کتاب برگزار  •

 ٩ال���ی  ۴ش���انزدهمين ط���رح مبادل���ه کت���اب از ت���اريخ    

. بخان�ه برگ�زار ش�د   ، در کتا١۴تا  ٩مهرماه، از ساعت 

ه���ای  جل���د کت���اب در هم���ه زمين���ه  ٣٣٠ن ط���رح در اي���

موض���وعی مانن���د ادبي���ات، ت���اريخ، عل���وم اجتم���اعی،      

در معرض مبادله قرار گرفت ک�ه از  ... روانشناسی و 

. جلد کتاب دريافت شد ١٣٢جلد خارج و  ٨٠اين تعداد 

 ۴٠جل��د جدي��د،  ۴٧جل��د کت��اب درياف��ت ش��ده،   ١٣٢از 

جل��د کت��اب   ١ه جل��د ج��ايگزين،  ، س��٣و  ٢جل��د نس��خه  

در طرح . ندجلد نيز به انبار فرستاده شد ۴١کودکان و 

ه�ای ب�دون اس�تفاده     توانن�د کت�اب   اف�راد م�ی   ،مبادله کت�اب 

کيفي�ت ظ�اهری   خود را که از نظ�ر ارزش محت�وايی و   

ه�ايی ک�ه کتابخان�ه ب�دين منظ�ور       مناسب هستند ب�ا کت�اب  

ط��رح ک��ه   ش��رکت در اي��ن . ف��راهم نم��وده، مبادل��ه کنن��د  

ب��رای  ش��ود؛ ان ه��ر فص��ل در کتابخان��ه برگ��زار م��ی پاي��

 . عموم افراد آزاد است

 

 
 برگزاری جلسه کميته مشترک کتابداری کودکان و  •

 نوجوانان

جلس��ه کميت��ه مش��ترک کتاب��داری کودک��ان و نوجوان��ان     

مهرم����اه ب����ا حض����ور نماين����دگانی از کتابخان����ه  ۶روز 

ی کت��اب عم��ومی حس��ينيه ارش��اد، خان��ه کتاب��دار، ش��ورا 

کودک�ان   کودک، کتابخانه ملی و کانون پرورش فک�ری 

. ه�ای کتابخان�ه برگ�زار ش�د     و نوجوانان در واحد کالس

نويس��ی لس��ه نماين��دگان حاض��ر درب��اره فهرست در اي��ن ج

 د ـرار شـد و قـت کردنـيداری صحبـشن -داریـابع ديـمن

٢ 

 
 ) کاست(های گويا  تازه های کتاب

 هتوليد کنند مولف عنوان رديف
 شورای کتاب کودک جونز، هتی سرخپوست برايم بخوان  ١
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد لويت، کارل ماکس وبر و کارل مارکس  ٢
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد يالوم، اروين مامان و معنی زندگی  ٣
ي��ار حس��نی و نن��ه کوچيک��ه و دخت��ر   ۴

 نارنج و ترنج
 شورای کتاب کودک نيا، شکوه قاسم

يونگ، کارل  ) مجموعه مقاالت(يوگا  ۵
 گوستاو

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢١ 



 
 CDمنابع تبديل شده از کاست به 

 
 توليد کننده مولف عنوان رديف

  حکيمی، محمود آموزش و پرورش خودکامگان  ١
ک�������������وب،  زري�������������ن از کوچه رندان  ٢

 عبدالحسين
 بهزيستی نابينايان رودکی مجتمع

 شورای کتاب کودک نيا، شکوه قاسم افسانه ديو و دختر  ٣
ب��ازی خ��انواده و پ��رورش خالقي��ت     ۴

 کودکان
 گروه برگردان کردی، عبدالرضا

 شورای کتاب کودک ليونی، لئو ! برای همه! برای من ۵
 کیمجتمع بهزيستی نابينايان رود جانسون، اسپنسر ای  پدر يک دقيقه ۶
 شورای کتاب کودک بهار، مهرداد جمشيدشاه ٧
م��������رادی کرم��������انی،  چکمه ٨

 هوشنگ
 

ه�����ايی از زن�����دگی دکت�����ر   حکاي�����ت ٩
 شريعتی

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی المعی، شعبانعلی

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد گوردر، يوستين دنيای سوفی ١٠
 کودکشورای کتاب  رژيها، بوهوميل راين اسب سرکش  ١١
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد سروش، عبدالکريم روشنفکری و دينداری ١٢
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی قاضی، محمد عشق چوپان: زارا  ١٣
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی مطهری، مرتضی سيری در سيره نبوی  ١۴
 شورای کتاب کودک اکبرپور، احمد قطار آن شب  ١۵
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی سرانو، ميگل شق جادويی کتاب ع ١۶
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد شريعتی، علی گفتگوهای تنهايی ١٧
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی سرانو، ميگل گل غائی  ١٨
 شورای کتاب کودک کشکولی، مهدخت گناه گرشاسپ  ١٩

صدا و سيمای جمهوری اسالمی 
 ايران

بالنچ������ارد، اولي������وير  ت استرسمديري ٢٠
 جين

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی تن، امير حسن چهل مهر گياه  ٢١
٢٢    
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 کتابداران در مدارس ناشنوايان  •

مهرماه کتابداران کتابخانه  ٢٨و ١٨، ١۴، ١١روزهای 

پ�ور، م�ريم ب�دری،    سيار کتابخانه به اس�امی مين�ا ربيع�ی    

مهتاب ميناچی مقدم، سارا ج�واهری و ش�هرزاد ش�اکری    

مدرسه ناشنوايان در سطح ش�هر ته�ران، در مقط�ع     ٣به 

تحصيلی دبستان و راهنمايی به نام های مدرس�ه پس�رانه   

و نيم�روز   ٢عدالت، مدارس دخترانه باغچه بان ش�ماره  

جل���د کت���اب   ١٠جل���د کت���اب امان���ت داده و    ٧٩رفتن���د و 

ني�ز تمدي�د   را جل�د کت�اب    ٢ م�دت امان�ت   گرفتند و تحويل

نفر از دان�ش آم�وزان ناش�نوای اي�ن      ٢٩به عالوه . کردند

 ٢٨در روز . مدارس، عضو جدي�د کتابخان�ه س�يار ش�دند    

، م��ريم ب��دری در مدرس��ه دختران��ه ن��يم روز  ني��ز مهرم��اه

قص�ه عم�و زنجيرب��اف را ب�رای دان��ش آم�وزان خوان��د و     

و بچه های مدرسه، به  انه سيارهمراه با کتابداران کتابخ

 .  همزمان با قصه خوانی پرداخت ،اجرای بازی
 
 
 برای برگزاری جلسات آموزش جستجوی منابع  •

 کتابداران

ب��ه منظ��ور ارائ��ه خ��دمات بهت��ر و کم��ک ب��ه بخ��ش ه��ای    

  از طري���ق جس���تجوی من���ابع بوس���يله  ،ان���همختل���ف کتابخ

سيس��تم ن��رم اف��زار گنجين��ه، جلس��ات آم��وزش جس��تجوی     

مهرماه در کتابخانه  ١٢از تاريخ  ،بع برای کتابدارانمنا

از در اي���ن جلس���ات در ه���ر نوب���ت، دو نف���ر  . غ���از ش���دآ

م�درس  . شرکت داشتند کتابداران کتابخانه جهت آموزش

اي��ن جلس��ات ني��ز فاطم��ه هوي��دايی مس��ئول بخ��ش خ��دمات  

 . فنی بود
 

  

 برگزاری جلسه عمومی کتابخانه •

ب��ا حض��ور  مهرم�اه چهلم��ين جلس��ه عم��ومی  ٩روز 

مهرن���از خراس���انچی رئ���يس کتابخان���ه و کارمن���دان 

ن  . بخش ه�ای مختل�ف، در کتابخان�ه برگ�زار ش�د      اي�

ب��ار در کتابخان��ه برگ��زار   جلس��ات ه��ر س��ه م��اه يک   

در جلسات عمومی، هر کدام از بخش ها . گردد می

ائ����ه گ����زارش عملک����رد س����ه ماه����ه خ����ود      ب����ه ار

س���پس مس���ائل و مش���کالت داخل����ی    . پردازن���د  م���ی 

در طول سه ماه گذشته مورد گفتگو ق�رار  کتابخانه 

الزم ب��ه ذک��ر اس��ت ک��ه در ح��ال حاض��ر . م��ی گي��رد

نف���ر  ٣۶کتابخان���ه عم���ومی حس���ينيه ارش���اد دارای  

امان����ت،  ش����املکارمن����د در بخ����ش ه����ای مختل����ف 

کودکان و نوجوانان، پذيرش، نابينايان، ناش�نوايان،  

و اينترن��ت،  CDمرج��ع، نش��ريات، خ��دمات فن��ی،    

 .مات استروابط عمومی و خد

 
 
 جلسه بررسی نقشه ساختمان جديد •

جلس�ه بررس��ی نقش�ه س��اختمان جدي�د کتابخان��ه روز    

حض��ور مهرن��از خراس��انچی رئ��يس  مهرم��اه ب��ا ١١

 گ�روه ط�راح   خانم مهندس زه�ره تفض�لی  کتابخانه، 

ش�����رکت مهندس�����ين مش�����اور معم�����اری و مرم�����ت 

دهقان رئيس هيئ�ت   مهندس محمود انآقاي ،زنديگان

 ،مه��رو دکت��ر من��وچهر م��رادی   م��ديره ش��رکت رای

در اي�ن جلس�ه   . ت کتابخانه تشکيل شددر دفتر رياس

اف����راد حاض����ر درب����اره تغيي����رات الزم در نقش����ه    

بهين���ه س���ازی فض����اهای    جه���ت س���اختمان جدي���د،   

  . اختصاص يافته صحبت کردند

٣ 



 

 مديريت در دوره های آموزششرکت کتابداران    •

 نويسیو فهرست

ن��ه ب��ه  رئ��يس کتابخا مهرم��اه ١۵و  ١۴، ١٢روزه��ای 

فاطم�ه هوي�دايی،    ه�ای  ب�ه ن�ام  مسئوالن از  نفر ٣همراه 

 ی مق���دم در دوره من���ا مين���اچی مق���دم و مهت���اب مين���اچ   

 ل�يال های  نامنفر از کتابداران به  ٣و  آموزشی مديريت

  ه ج�انی و راحل�ه آرام�ی در دوره   بيگی، فاطمه ش�ا  علی

ز طرف شرکت رای مهر که ا ،آموزشی فهرستنويسی

ش�رکت  ؛ زار شده بودهای کتابخانه برگ احد کالسدر و

از ط�رف ش�رکت    ،يک بار ماههرها  دوره اين  .کردند

ه�ای ن�رم    آشنايی بيشتر ب�ا قابلي�ت  به منظور  ،رای مهر

 ،در دوره م��ديريت. گ��ردد اف��زار گنجين��ه برگ��زار م��ی   

هيئ��ت م��ديره ش��رکت رای  آق��ای محم��ود دهق��ان رئ��يس 

ريت در ن�رم اف�زار   نحوه کار برنام�ه م�دي  درباره  ،مهر

در  .ص��حبت کردن��د ه��ا گنجين��ه، تهي��ه آم��ار و گ��زارش 

درب��اره ض��اد  رض��وان دخ�ت خ��انم  ،دوره فهرستنويس�ی 

، اس����تفاده از  رود اطالع����ات و ،فهرستنويس����ی من����ابع 

خ����انم مهرن����از   و ه����ای موض����وع و مس����تندها  بان����ک

هرستنويس���ی نش���ريات، تکمي���ل   خراس���انچی درب���اره ف 

های  ن درباره برنامهدهقامهندس و آقای ...کاردکس و 

 .دادن�د توض�يحاتی را ارائ�ه    جستجو و پيوست ديجيت�ال 

ی   ه�ا کارگ�اه   به عالوه در کنار اين کالس ني�ز   عمل�ی ه�ا

  .شدبرگزار 

 

 آغاز ديجيتال سازی آرشيو نشريات کتابخانه •

از کتابخان������ه مرک������زی  مس������ئولين در پ������ی بازدي������د  

مهرم���اه ب���ا حض���ور   ١۴جلس���ه ای روز  ،کش���اورزی

اس���انچی رئ���يس کتابخان���ه، م���ريم ب���دری     مهرن���از خر

مسئول بخش نشريات ادواری و پريسا اميرقاسم خانی 

ومی و آقاي��ان دکت��ر محس��ن ح��اجی  مس��ئول رواب��ط عم��

العابدينی معاون تحقيق و توس�عه مرک�ز اطالع�ات     زين

و م����دارک علم����ی کش����اورزی و س����يروس داوودزاده 

رئ��يس کتابخان��ه مرک��زی کش��اورزی در ات��اق رياس��ت   

در اي��ن جلس��ه، نقش��ه س��اختمان  . برگ��زار ش��د کتابخان��ه

جدي��د کتابخان��ه عم��ومی حس��ينيه ارش��اد م��ورد بررس��ی  

ق��رار گرف��ت و درب��اره انتق��ال من��ابع اي��ن کتابخان��ه ب��ه     

س���اختمان جدي���د و ديجيت���ال س���ازی آرش���يو نش���ريات     

آقاي���ان جلس���ه در پاي���ان . موج���ود مب���احثی مط���رح ش���د

ه بازدي�د  حاجی زين العاب�دينی و داوود زاده از کتابخان�  

و ب�ه منظ�ور تص�ميم گي�ری      اي�ن جلس�ه  متعاقب . کردند

ای ب��ا  ديجيت��ال س��ازی آرش��يو نش��ريات، جلس��ه  درب��اره 

چی، م���ريم ب���دری و آقاي���ان حض���ور مهرن���از خراس���ان

ی زي�ن   تش�کيل  در کتابخان�ه  العاب�دينی و داوودزاده   ح�اج

در اي�ن جلس�ه، م�ريم ب�دری ليس�ت عن�اوين آرش�يو        . شد

ن�ه را ب�رای ديجيت�ال س�ازی     نشريات موج�ود در کتابخا 

ب��ه آقاي��ان ارائ��ه نم��ود و ق��رار ش��د جه��ت جل��وگيری از  

بع���د از انج���ام   ،انج���ام ک���ار م���وازی و ات���الف هزين���ه   

 جه�ت نشس�تی   ،اي�ن من�ابع  بررسی ه�ای الزم ب�ر روی   

سياس���ت گ���ذاری و چگ���ونگی انج���ام ام���ور مربوط���ه     

 .برگزار گردد

 
 

۴ 

 

   تازه های کتاب بخش نابينايان  
 
 
 
 
 

 )CD(کتاب های گويا های تازه 
                                   

 توليد کننده مولف عنوان رديف
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی بهرامی، هادی آزمونهای فرافکنی شخصيت  ١
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی  بيوگرافی ويليام شکسپير  ٢
پي��امبری از کن��ار خان��ه م��ا رد     ٣

 شد 
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد ، عرفاننظرآهاری

س����فر : ترجم����ه اس����فار اربع����ه  ۴
 چهارم

ص����درالدين ش����يرازی، 
 محمد بن ابراهيم

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی

قشيری، عب�دالکريم ب�ن    ترجمه رساله قشيريه ۵
 هوازن

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی

  حسنی، سعدی تفسير موسيقی ۶
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی اميرشاهی، ميراحمد تمايز يا نابودی  ٧
موالن���ا : رقص���ی بس���وی خ���دا   ٨

ج�����الل ال�����دين محم�����د بلخ�����ی   
 مشهور به مولوی

  

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی ياوری، حورا روانکاوی و ادبيات   ٩
 شورای کتاب کودک جونز، هتی سرخپوست برايم بخوان  ١٠
 شورای کتاب کودک اريککارل،  سفر به دور دنيا  ١١
س���يمای م���رد هن���ر آف���رين در     ١٢

 جوانی 
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی جويس، جيمز

برينت�������ون، کالرن�������س  کالبدشکافی چهار انقالب ١٣
 کرين

موسسه نهادگذاری مطالعات علمی 
 و پژوهشی گويا

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی برگمن، گريگوری کتاب کوچک فلسفه  ١۴
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد لويت، کارل ماکس وبر و کارل مارکس  ١۵
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد يالوم، اروين مامان و معنی زندگی ١۶
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی کافکا، فرانتس محاکمه ١٧
ي���ار حس���نی و نن���ه کوچيک���ه و   ١٨

 دختر نارنج و ترنج 
 ودکشورای کتاب ک نيا، شکوه قاسم

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد يونگ، کارل گوستاو ) مجموعه مقاالت(يوگا  ١٩
 

 

 کتاب های بريل  تازه های
 

 

 توليد کننده مولف عنوان رديف

] ال. دی. س�ی . آی[ ICDL م�وزش آ ١
 )ويندوز(

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد توسشرکت پک

 خانه عمومی حسينيه ارشادکتاب محمدزاده، راضيه دار پرورش فرزندی دين ٢
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد محمدزاده، راضيه فاطمه ام ابيها ٣

 
١٩ 



 

 تازه های بخش سی دی
 

 عنوان رديف
 Ansys 12] = ١٢انسيس [ ١
 ]نمايه غزه[ ٢
 Horton] = هورتون[ ٣
 آرايشگری  ۴
 Arthur and the minimoys= آرتور و مينی مويها  ۵
 با موسيقی کالسيکآشنايی  ۶
 مباحث پايه] : مطلب[  Matlabآموزش  ٧
 مباحث پيشرفته در رياضيات و گرافيک] : مطلب[  Matlabآموزش  ٨
 ]٢٠٠٧ويزيو [ Visio 2007آموزش  ٩

 Typing tutor=آموزش تايپ  ١٠
 ]پروفشنال ٩٫٠پرو  ويژوال فاکس[ Visual foxpro 9.0 professionalآموزش جامع  ١١
 به همراه آموزش حسابداری رايانه ای  : آموزش حسابداری ١٢
 Learning digital photographi= آموزش عکاسی ديجيتال ١٣
 Ubuntu linux Training= آموزش کاربردی لينوکس  ١۴
 آموزش کمک درسی اول راهنمايی ١۵
 ]تتری دی هوم آرشيتک[architect 3D homeآموزش گام به گام محيط  ١۶
 به همراه نرم افزارهای روتوش: افزارهای روتوش  آموزش نرم ١٧
 آوای فارسی ١٨
 ٢احکام نوجوانان  ١٩
 پزشک کودک ٢٠
 Tom and Jerry= تام و جری  ٢١
 Tales of the riverbank= داستان های ساحل رودخانه   ٢٢
 Encarta 2009= دايره المعارف جهان ٢٣
 Around the world with timon and pumbaa= دور دنيا با تيمون و پومبا  ٢۴
 روان شناسی شناختی ٢۵
 شگفتی های جهان  ٢۶
 انگليسی به ايتاليايی –فرهنگ لغت ايتاليايی به انگليسی  ٢٧
 انگليسی به فرانسه  -فرهنگ لغت فرانسه به انگليسی ٢٨
 کلمبيا ٢٩
 The tale of Despereaux= ماجراهای دسپرو  ٣٠
 Mac osx leopard=کامل سيستم عامل مکينتاش  مرجع ٣١
 نستعليق ٣٢
 نظريه های شخصيت و تيپ شناسی افراد ٣٣
 آموزش خط تحريری: نقطه ريز  ٣۴
 )سالم اهللا عليها(واليت عظمی و عصمت کبری در سيمای علی و زهرا  ٣۵
 ونزوئال ٣۶

 
 

 

١٨ 

 
 

 نيازسنجی تشکيل دوره های شناخت"نشست  •

 برگزار شد "از کودکان و نوجوانان بهتر والدين

نيازس��نجی تش��کيل دوره ه��ای ش��ناخت بهت��ر  "نشس��ت 

 ٢١روز س��ه ش��نبه  " وال��دين از کودک��ان و نوجوان��ان  

مهرم���اه در واح���د س���اختمان ک���الس ه���ای کتابخان���ه      

در اين جلسه که تعدادی از عالقه مندان، . برگزار شد

اولياء و مربيان مدارس حضور داشتند؛ مرض�يه ش�اه   

ی کارشناس مؤسسه مادران امروز درباره ل�زوم  کرم

ش��رکت در ک��الس ه��ای مرب��وط ب��ه ح��وزه خ��انواده و   

س�پس ب�ا توج�ه    . چگونگی اين کالس ه�ا ص�حبت ک�رد   

به نيازسنجی از شرکت کنندگان قرار شد کالس ه�ای  

کتابخان��ه عم��ومی   توس��طرفت��ار ب��ا ک��ودک ب��ه زودی   

 . حسينيه ارشاد برگزار گردد

 

 دبستان شهيد بهشتی بازديد از کتابخانه •

هم��راه مهت��اب  مهرم��اه مهرن��از خراس��انچی   ٢٧روز 

به دبستان پس�رانه ش�هيد بهش�تی رفت�ه و     ميناچی مقدم، 

خراس�انچی در  . از کتابخانه اين مدرسه بازدي�د کردن�د  

 زدي���د نظ���رات خ���ود را در زمين���ه چگ���ونگی     اي���ن با

کارآم����دتر ش����دن کتابخان����ه مدرس����ه، ن����وع خ����دمات    

کتابداران در اين زمينه، چگونگی همک�اری کتابخان�ه   

 . نمود طرحم... حسينيه ارشاد با مدرسه و عمومی 
 

 نشريات کودکان خردسال امسال تصوير در همايش 

مهرم�����اه ب�����ا حض�����ور مهرن�����از  ٢٧جلس�����ه ای روز 

 خ���انم دکت���ر  ،ريسا اميرقاس���م خ���انی ـ، پ���انچیـخراس���

 ی شورای کتاب ـرايـر اجـيـاری دبـصـن انـريـآف نـوش

 
 دانش آموزان محقق در کتابخانه •

نف��ر از دان��ش آم��وزان دبيرس��تان    ٩مهرم��اه  ١۵روز 

نفر مربی به کتابخانه آمدن�د و   ١همراه  ،دخترانه صبا

 تی مانن�د دي�ن، زن، عل�وم اجتم�اعی،    درباره موضوعا

و  بخ�ش امان��ت کتاب��داران . تحقي��ق کردن�د ... ادبي�ات و  

 .راهنمای اين دانش آموزان محقق بودند ،مرجع
 

 

 از بخش کودکان و نوجوانان  ١٠۵بازديد  •

 کتابخانه

نف�ر از دان�ش آم�وزان     ٣۵مهرماه تعداد  ٢٠در تاريخ 

در دو گ�روه جداگان�ه،    حافظان وحیدبستان دخترانه  

نف��ر از  ٧٠مهرم��اه  ٢٩نف��ر مرب��ی و روز   ٣هم��راه 

در مقط��ع  روش��نگردختران��ه  دان��ش آم��وزان مدرس��ه  

نف�ر مرب�ی، از بخ�ش     ٣تحصيلی راهنم�ايی ب�ه هم�راه    

در اي��ن . کودک��ان و نوجوان��ان کتابخان��ه بازدي��د کردن��د 

بازدي����د ه����ا مهت����اب مين����اچی مق����دم مس����ئول بخ����ش،  

 ند ـانـف مـلـتـخـای مـه را بـا قـسمـتان ـدگـنـدکنـبازدي

 .آشنا کرد... سنی، نشريات، مرجع، نفيس و   گروه
 
 
 
 تشکيل شد جلسه نرم افزار کتابخانه •

مهرماه ب�ا حض�ور    ٢١جلسه نرم افزار کتابخانه روز 

رئيس کتابخان�ه و آق�ای مهن�دس مجتب�ی بهن�ودی م�دير       

. عامل شرکت رای مهر در دفت�ر رياس�ت تش�کيل ش�د    

در اين جلسه درباره مشکالت نرم اف�زاری کتابخان�ه،   

بخان�ه  تکميل�ی وب س�ايت کتا  تغيير سرورها و مراحل 

 . طرح شدمباحثی 

۵ 



 
: جلسه ن تا سی و هفتمين ـسی و پنجمي(هدی صابراز 

 ه�ای ق�در   مراسم ش�ب ؛ DVD ٣کاست و  ۴، )١٣٨٨

 .DVD ٣کاست و ١٢، )١٣٨٨: هفتمين جلسه (
 

 انتشار ماهنامه گويای شقايق  •

وي��ژه (چه��ل و يکم��ين ش��ماره ماهنام��ه گوي��ای ش��قايق    

ي���ن ش����ماره ب����ه  در ا. مهرم����اه منتش���ر ش����د ) نابيناي���ان 

عناوين برخ�ی  . موضوعات مختلفی پرداخته شده است

ابوعلی سينا هم عرب : از اين موضوعات عبارتند از 

شد؛ گزارش ته�ران ام�روز از کتابخان�ه ه�ای عم�ومی      

درتابس��تان؛ ده کش��ور برت��ر در تع��داد ک��اربر اينترن��ت؛ 

 ...چگونه به ياد بمانيم و 

 

 توليد کتاب گويا و بريل  •

ن اتعداد چهار عنوان کتاب در بخ�ش نابيناي�  در مهرماه 

ا   عناوين اين کتاب. کتابخانه به صورت گويا درآمدند ه�

 کارل لويتاثر  وبروکارل مارکس ماکس: عبارتند از 

کاس��ت در ي��ک    ۶( ش��هناز مس��می پرس��ت  ب��ا ترجم��ه  

CD( ، ا اروي��ن ي��الوم نوش��ته  مام��ان و معن��ی زن��دگی ب��

يوگ��ا  ،)CDکاس�ت در ي�ک    ١٣( س�پيده حبي�ب  ترجم�ه  

ب�ا ترجم�ه    کارل گوس�تاو يون�گ  از  )مجموعه مقاالت(

پي��امبری از ، )CDکاس��ت در ي��ک   ۴( ج��الل س��تاری 

ي���ک ( عرف���ان نظرآه���اریاز  کن���ار خان���ه م���ا رد ش���د 

CD .( پ�رورش  های  به نامعنوان کتاب نيز  ٣همچنين

ج در  ٢( راض�����يه محم�����دزادهاز  فرزن����دی دي�����ن دار 

ک  ( زادهراضيه محمداز  فاطمه ام ابيها، )ص ١۶۶ ي�

 يه ــهـت )دوزـنـوي( ICDLوزش ــآم، )ص ٩٣ج در 
 

 
 

خ���انم زه���را فرم���انی عض���و هيئ���ت م���ديره    ک���ودک و 

مؤسس��ه پژوهش��ی کودک��ان دني��ا در کتابخان��ه برگ��زار     

در اي��ن جلس��ه اعض��ای حاض��ر درب��اره چگ��ونگی  . ش��د

برگزاری چه�ارمين هم�ايش نش�ريات ادواری کودک�ان     

ق��رار ش��د در  . گفتگ��و کردن��د  )س��ال ٧زي��ر (خردس��ال 

همايش امسال، به حوزه تصويرگری در اين گ�روه از  

بدين منظ�ور در جلس�ه   . نشريات ادواری پرداخته شود

 آت��ی از گ��روه نش��ريات و گ��روه تص��ويرگری ش��ورای  

جه�ت مش�ورت دع�وت ب�ه عم�ل خواه�د        ،ک�ودک  کتاب

 . آمد
 
 
 
 های انجام شده در حسينيه  سری جديد سخنرانی •

 ارشاد

عن��وان از سلس��له س��خنرانی ه��ای   ٧در مهرم��اه تع��داد 

برگزار شده  در حسينيه ارش�اد ب�ه من�ابع قس�مت اس�ناد      

. شنيداری بخش مرجع کتابخان�ه اض�افه ش�دند    -ديداری

از  ش��اهنامه خ��وانی : عن��اوين اي��ن من��ابع عبارتن��د از    

، )١٣٨٨: اول��ين ت��ا ي��ازدهمين جلس��ه  ( فرزان��ه اخ��وت

١١CD محم���د مجته���د شبس���تریاز  خ���دا راز جه���ان؛ 

؛   ١و  ١CD، )١٣٨٨: يست و يکم�ين جلس�ه   ب( کاس�ت

 مقص�ود فراس�تخواه  از  ايران�ی  نق�د و واک�اوی فرهن�گ   

 ١کاس�����ت و  ٢، )١٣٨٨: بيس�����ت و دوم�����ين جلس�����ه  (

DVD شش���مين و ( مه���دوی از ناص���ر تفس���ير ق���رآن؛

؛ ١DVDکاس�������ت و  ٢، )١٣٨٨: هفتم�������ين جلس�������ه 

 ناص�ر مه�دوی  از  در مثن�وی  نيازهای وجودی انس�ان 

  بگشا بابکاست؛ ٢، )١٣٨٨: لسهج چهارمينو  چهل(

۶ 

 
 پديدآور عنوان رديف
 سليمانی، نعمت اهللا کعبه ٧۴
 افشار فر، ناصر کلنل محمدتقی خان پسيان ٧۵
 احترامی، منوچهر کی بود رفت زير ميز؟ ٧۶
 غفاری، سعيد گامی در ادبيات کودکان و نوجوانان ٧٧
 خسرو انجم، مجيد گرافيست ٧٨
  گربه فريبکار ٧٩
 جمشيدی، کوروش الک پشت لجبازه عقاب تيزپرواز ٨٠
 عزيزی، مريم لغت نامه تصويری کوچولوها ٨١
 همتی، سيروس ما سه نفر بوديم ٨٢
 مالمحمدی، مجيد ماه غريب من ٨٣
 احترامی، منوچهر مثل کنه چسبيدن ٨۴
 استاين مدرسه جن زده ٨۵
 خرامان، مصطفی مزه زندگی ٨۶
 ری، مسلمناص مسافر غريب ٨٧
 آقامحمدی، تيمور معلم دهکده ٨٨
 صدرالحفاظی، محمدهادی من بچه شيعه هستم ٨٩
 سيدعلی اکبر، نويد من مامانت را نخوردم ٩٠
 مولونی، جيمز موهای آبی مادربزرگ ٩١
 برمر، رالف مهارتهای فوتبال ٩٢
 وحيدی صدر، مهدی مهربان و خندان باش ٩٣
 رامی، منوچهراحت مهمان های ناخوانده ٩۴
 شوشتری، منصوره نجار ٩۵
 مکافرتی، کاترين نی نی کوچولوها ٩۶
 توکلی صابری، مينا واژه نامه فارسی ٩٧
  وزو وز.. وزو ٩٨
 نيکلسون، سو هديه های هنری ٩٩

 ايلين  ،دی هنر ١٠٠
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
١٧ 



 
 پديدآور عنوان رديف
 صادقی، داريوش خوشبخت ترين کالغ دنيا ٣٨
  دامبو فيل پرنده ٣٩
 فارندن، جان دانشنامه فشرده زمين ۴٠
 برنی، ديويد دانشنامه ی فشرده ی بدن انسان ۴١
 اسپينلی، جری دختر ستاره ای هميشه عاشق ۴٢
 جانسون، کارن دردسر رازهای من ۴٣
 البه، بريژيت ...دنيايی را تصور کن که ۴۴
 اشبه، ژان دوچرخه صورتی ۴۵
 محمدی پورنجيب، علی اکبر خوب بچه ها دوستان ۴۶
 احترامی، منوچهر دويدم و دويدم ۴٧
  زندگی ۴٨
 کينگ اسميت، ديک زير درختان ميش مش ۴٩
 استاين ساعت محکوميت ۵٠
 ناصرخسرو سفرنامه شيرين ناصرخسرو ۵١
  سفيد برفی و هفت کوتوله ۵٢
 ليون مک کان، جسی سگ شکمو کجائی؟ ۵٣
 آبيار، نرگس ابسالسالمان و  ۵۴
 رضا برازش، محمود سوييس ۵۵
  سيندرال ۵۶
  شب پرماجرا ۵٧
 استاين شبح در همسايگی شماست ۵٨
 می سون، تام شرک ۵٩
 راو، جوليان صداها ۶٠
 برازش، محمودرضا عربستان سعودی ۶١
 احترامی، منوچهر عروسی خاله سوسکه و آقا موشه ۶٢
 وان کليو، جانيس پرت ی حشره ها فعاليت های علمی درباره ۶٣
 احترامی، منوچهر فيل اومد آب بخوره ۶۴
  قرآن کريم ۶۵
 شاکری، محمدعلی قصه نان ۶۶
 راک، لوئيس قصه و دعا ۶٧
 تواليی، حسين قطره های نفت ۶٨
 طالشی، مريم نده بی آب موندن خيلی بدهقلقلی آبو هدر  ۶٩
  قورباغه و ببر ٧٠
 رابينز، دری يکاتورکارتون و کار ٧١
 کلور، ديويد کاشفان جوان و آفرينش های علمی ٧٢
 خيام، مسعود کاوه آهنگر و ضحاک مار دوش ٧٣

١۶ 

 
 

 ها در  عداد مراجعه کنندگان و امانت بخشت

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

 :ت اين ماه طبق آمار موجود به شرح زير اس

 :تعداد مراجعه کنندگان 

؛ ١٠٣: مرج�����ع  ؛١٥٠: کودک�����ان  ؛١٥٣٢: امان����ت  

: نابيناي��ان  ؛١١٠:   CDاينترن�ت و  ؛ ٥٩٢: نش�ريات 

 .نفر ٦٣

 :استفاده از منابع

 ؛ ۵٣۵ :مرج����ع  ؛٣٢٠: کودک����ان  ؛٣٨١٩: امان����ت 

: ن انابيناي ؛١٩٧:  CDاينترنت و  ؛١١٨۴: نشريات 

 .منبع ٢٠٣

 

 
، )ص ١٧١ج در  ٢( ت��وسش��رکت پ��ک  ش��ده توس��ط  

گفتن�ی اس�ت در   . برای نابينايان به خط بريل توليد ش�د 

عن��وان کت��اب ني��ز، ب��ر روی فاي��ل    ٧۶اي��ن م��اه تع��داد  

PDF    و ب���ه ص���ورت اه���داء از انتش���ارات نش���ر ن���ی

  .گردندخط بريل توليد  به ترتيب بهشد تا دريافت 
 
 
 
 آمار بازديد از وب سايت  •

ب س��ايت کتابخان��ه نف��ر از و ١٢۵٧در مهرم��اه تع��داد 

بيشترين بازديد مربوط به روز دوش�نبه  . بازديد کردند

نف��ر و کمت�رين مرب��وط ب��ه روز پ��نج   ۶۶مهرم�اه ب��ا   ۶

 ينبيش���تر ونف���ر بازديدکنن���ده  ٨مهرم���اه ب���ا  ٣٠ش���نبه 

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

کش�ور   ۴١تع�داد کش�ورهای بازدي�د کنن�ده     . اس�ت  بوده

اي�ران،  : ی از آن ه�ا عبارتن�د از   است که اس�امی برخ�  

آمريک���ا، انگلس���تان، کان���ادا، آلم���ان، س���وئد، برزي���ل،    

 ... کويت و 
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 بخش کودکانکتاب تازه های 

  
 پديدآور عنوان رديف

 آرنولد، نيک آزمايش های انفجاری ١
  قدم برای کودکان دبستانی و پيش دبستانی آموزش نقاشی قدم به ٢
 موگهی، عبدالرحيم احکام نوجوانان ٣
 رووف، علی از عصر صابون تا عصر دانايی ۴
 راو، جوليان استفاده از انرژی ۵
 فرهادی ثابت، اکبر االغی که با شير جنگيد ۶
 مارکل، ساندرا الفبای نابودی جانوران ٧
 محمدکاظممزينانی،  امام و بچه آهو ٨
 استاين او از زيرظرفشويی می آيد ٩

 استاين او در باتالق تبديل به گرگ می شود ١٠
 برازش، محمودرضا ايتاليا ١١
 اخوی، محمدسادات باران در آفتاب ١٢
 مشهدی رستم، فاطمه بچه ی شکمو ١٣
 اسالمی، منيژه برادرزاده ی آقا ببره ١۴
 جين برونته، اميلی بلندی های بادگير ١۵
 مايو، مارگارت پرو ستاره صبح ١۶
  پستانداران ١٧
 آقا محمدی، تيمور پسرک پر حرف ١٨
 ساکسون، ويکتوريا تارزان در قبيله گوريل ها ١٩
 هوروويتس، آنتونی جزيره ی اسکلتی ٢٠
 رابينز، دری جلوه های ويژه ٢١
  چگونه از نيروی درون گياه استفاده کنيم ٢٢
 هارود، ديويد دو زندگی کنيم؟چگونه در ار ٢٣
 هالوب، جون چگونه طراحی کنيم ٢۴
 نعيميان، ماندانا حاج کريم و ماه خاتون دوتا يار مهربون ٢۵
 احترامی، منوچهر حسن کچل و سه بزغاله ٢۶
 احترامی، منوچهر حسنی باباش يه باغ داره ٢٧
 اعتمادنيا، علی حسنی تو بيمارستان ٢٨
 موفقی، اميرحسين برده حسنی ما را غول ٢٩
 آشيان، ازاده حسنی می گه يک و دو و سه  جوجه های من شيطونی بسه ٣٠
 احترامی، منوچهر حسنی و گرگ ناقال ٣١
 مدرسی، محمدتقی حضرت مسلم عليه السالم ٣٢
 صيدی، ارکيده حيوانات ٣٣
 هاتچينز، پت خانه ای روی آب ٣۴
 المی، منيژهاس خرگوشی که شمردن را دوست داشت ٣۵
 تبرايی، اعظم خطر و حيوانات ٣۶
 عقيلی پور، جواد خورشيد تابناک ٣٧

١۵ 



 
 پديدآور عنوان رديف
 اروين، الگزاندرمکی مردم شناسی کاربردی ١۴٠
 جيکوبز، جين مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمريکايی ١۴١
 سينک، کريستوفر مشاوره ی مدرسه در عصر حاضر ١۴٢
 رهبری، مهدی کاممشروطه نا ١۴٣
  معرفت قرآنی ١۴۴
  مقدمه های هگل بر پديدار شناسی روح و زيبا شناسی ١۴۵
نژاد اکبری مهربان،  ميرزا تقی خان اميرکبير ١۴۶

 مريم
 اکبری، ربابه نازک ترين حرير نوازش ١۴٧
 استعالمی، محمد نقد، و شرح قصايد خاقانی ١۴٨
 سميعی، احمد نگارش و ويرايش ١۴٩
 اسکات، ريچارد نهادها و سازمانها ١۵٠
 )ع(علی بن ابی طالب  نهج البالغه ١۵١
اسماعيل زاده،  ورزش هندبال ١۵٢

 مرتضی علی
 شهامت، مظاهر ويرگول های آبی زمين ١۵٣
  هشتمين دو ساالنه بين المللی کاريکاتور تهران ١۵۴
شيخ (بهزاد، منيژه  همخون ١۵۵

 )جوادی
 ه فر، مهنازشايست هنر شيعی ١۵۶
برمودس، خوسه  هنر و اخالق ١۵٧

 لوئيس
 ابوالقاسم، هانيه يادم تو را فراموش ١۵٨
١۵٩ Hamlet Shakespeare, 

William 
١۶٠ The Facts on file companion to American poetry Huff, Randall 
١۶١ The Facts on file companion to the British short story Maunder, 

Andrew 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

١۴ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٩ 



 ٣٠/٧/١٣٨٨ -١/٧/١٣٨٨                                           بخش بزرگساالن                      کتاب تازه های
 

 پديدآور عنوان رديف
 مرادی، نوراهللا شنيداری -آرشيوداری ديداری ١
 شرمن، رابرت موسيقی کالسيکآشنايی با  ٢
 استراترن، پل آشنايی با همينگوی ٣
 نيکی ملکی، حجت اهللا آفتاب عرفان ۴
 مکورت، فرانک آقا معلم ۵
 يزدی صمدی، بهمن آمار و احتماالت کاربردی ۶
 وياردا، هوارد آمريکای التين ٧
 اسالمی ندوشن، محمدعلی )مقاله های ادبی(آواها و ايماها  ٨
 اوستر، پل تراع انزوااخ ٩

 کنرلی، هلن )آموزش کنترل و درمان(اختالالت اضطرابی  ١٠
 تامسون، ديويد )١٧٨٩-١٩٧٠(اروپا از دوران ناپلئون  ١١
 کاوه، سعيد ازدواج دوم ١٢
 تروت، جک استراتژی ترات، مواد بهتر پيتزای بهتر ١٣
 جهانيان، ناصر اسالم و رشد عدالت محور ١۴
 خسروی، فريبرز امه فرهنگی سه زبانهاصطالحن ١۵
 کارتر، گوردون اصول باکتری شناسی دامپزشکی ١۶
 نوبخت، محمدباقر اقتصاد کار ١٧
 شريعتی، علی …انتظار! انتظار! انتظار ١٨
مقاالتی در جامعه شناسی سياسی (انقالب اسالمی، جامعه و دولت  ١٩

 )ايران
 کوثری، مسعود

 شفيعی، اکبر )جامع داروهای رسمی ايراندرسنامه (ايران فارما ٢٠
 سعيدی، جعفر باراست قامتان پهنه اندرز ٢١
 ملکی، محمدرضا )رمان(باغ بهشت  ٢٢
 کينگ، هاروی بانک پرسش های اقتصادی ٢٣
 امينی، ايرج بر بال بحران ٢۴
 مهرمحمدی، محمود برنامه درسی ٢۵
  برنامه های جهانی مبارزه با فساد ٢۶
 موحد راد، فرخنده غزلبغض  ٢٧
 عظيمی، ميالد پادشاه فتح ٢٨
 حاتمی زاده، راضيه پر پرواز ٢٩
 اميری، محمدرضا پرنسس سياه ٣٠
 محمدزاده، راضيه پرورش فرزندی دين دار ٣١
 بابايی، علی پريچهره حکمت ٣٢
 جبران، جبران خليل پيشتاز ٣٣
 يثربی، يحيی )ه نقد محتوايی کتاببه ضميم(انتقادی فلسفه اسالمی  -تاريخ تحليلی ٣۴
 حکيمی، محمود )فرهنگی -سياسی(تاريخ معاصر ايران در دوره قاجار  ٣۵
 رهبری، هادی )از همزيستی تا رويارويی(تجار و دولت در عصر قاجار  ٣۶
 ميرمحمدی، محمد تحريم های مالی هدفمند ٣٧

١٠ 

 
 پديدآور عنوان رديف
 باطنی، محمدرضا فارسی -ی فرهنگ معاصر پويا انگليس ١٠٩
  فقه و حقوق تطبيقی ١١٠
  فهرست مقاالت و مطالب مجله خواندنيها درباره تاريخ معاصر ايران ١١١
 ام. ميچل، آن فهرستنويسی و سازماندهی منابع ديجيتالی ١١٢
 کريمان، زهره فهرستها ١١٣
  )مجموعه مقاالت) (٢(قرآن و هنر  ١١۴
راگزلو، ذکاوتی ق قرآنيات ١١۵

 عليرضا
 حسن نيا، محمد به روايت اسناد وزارت امور خارجه ايران ١٩٠٧قرارداد  ١١۶
 نمازی، محمد کاربرد رايانه در حسابداری  ١١٧
 آدونيس، کارنامه ی باد ١١٨
طالقانی، نظر علی بن  کاشف االسرار ١١٩

 سلطان
 گراسال، پاتريک ]٠/٢. ال. ام. يو[UML 2.0کتاب آموزشی  ١٢٠
کتابخانه های آموزشگاهی، پوياسازی نظام آموزشی و مشارکت در  ١٢١

 يادگيری -فرايند ياددهی 
 

کتابشناسی ايران شناسی و اسالم شناسی بر مبنای مجموعه کتابخانه  ١٢٢
 ملی

سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی جمهوری 

 اسالمی ايران
 قره باغی، علی اصغر کته کلويتس ١٢٣
 کانتی، الياس )برج بابل(کيفر آتش  ١٢۴
 افشارمهاجر، کامران گرافيک تبليغات چاپی در رسانه ها ١٢۵
  گفتار فلسفی سخن و سخنوری از نظر بيان و فن خطابه ١٢۶
 مطلوبی، پريسا لحظه های آبی تقدير ١٢٧
حسن بيگی،  مادرخوانده ١٢٨

 محمدرضا
عميد زنجانی،  مبانی انديشه سياسی اسالم ١٢٩

 عباسعلی
 آقا بزرگ، حسين مبانی شيمی معدنی ١٣٠
 نامی، غالمحسين )ارتباطات بصری(مبانی هنرهای تجسمی  ١٣١
چخوف، آنتون  مجموعه آثار چخوف ١٣٢

 پاولوويچ
  مجموعه مقاالت سومين همايش کشوری قرآن و طب ١٣٣
  مجموعه مقاالت کنفرانس ملی سياست خارجی توسعه گرا ١٣۴
 افروغ، عماد وليد علممحتواگرايی و ت ١٣۵
 اقطايی، علی مديريت خانه داری در هتل  ١٣۶
 راس، استيون مديريت مالی نوين ١٣٧
 ديويس، گای -هارت مرجع کامل سيستم عامل مکينتاش ١٣٨
 حسن زاده، عليرضا مردم شناسی ايرانی ١٣٩

 
١٣ 



 
 پديدآور عنوان رديف
 لوکاچ، گئورگ رمان تاريخی ٧۴
 استرنبرگ، رابرت شناختی روانشناسی ٧۵
 خاتمی، محمود روانشناسی فلسفی ٧۶
 اوباما، باراک روياهای پدرم ٧٧
زنان و دختران خوب به بهشت می روند زنان و دختران بد  ٧٨

 ! به همه جا
 ارهارت، اوته

 دهباشی، علی زندگی و انديشه زرتشت ٧٩
 ياسوف، احمد زيباشناسی واژگان قرآن ٨٠
 اسکات، ريچارد سازمانها ٨١
 يزدان پرست، رفعت !ساسالوسی با من می رقصی؟ ٨٢
 وااليی، علی اکبر )رمان(سالهای ارغوان  ٨٣
 فروزانفر، بديع الزمان سخن و سخنوران ٨۴
 موسوی، نجمه سرنوشت تقويم ٨۵
 رهنما، فريده سهم من از زالل باران ٨۶
 عاملی، جعفر مرتضی سيرت جاودانه ٨٧
 ف، اسفنديارمشر شادی ٨٨
شاهکارهای معماری آسيای ميانه سده های چهاردهم و  ٨٩

 پانزدهم ميالدی
 پوگا چنکووا، گالينا آناتولونا

 دوبونو، ادوارد شش طرح برای زندگی بهتر ٩٠
 زرياب خويی، عباس شط شيرين پرشوکت ٩١
 استاد حسن معمار، اصغر )مجموعه داستان(شيدا  ٩٢
 ريموند چانگ، ٢شيمی عمومی  ٩٣
 اشرف، احمد طبقات اجتماعی، دولت و انقالب در ايران ٩۴
 نقيب زاده، محمود طراحی الگوريتم ها ٩۵
 شجاعی، مهدی طوفان ديگری در راه است ٩۶
 تجدد، نهال عارف جان سوخته ٩٧
 سبزعلی، آنا عشق ابدی ٩٨
 پارسی نژاد، ايرج علی دشتی و نقد ادبی ٩٩

 بل، سايمون در منظر عناصر طراحی بصری ١٠٠
 لباف، علی غروب سرخ غدير ١٠١
 مالينوفسکی، برانيسالف غريزه جنسی و سرکوبی آن در جوامع ابتدايی ١٠٢
مولوی، جالل الدين محمدبن  غزليات شمس تبريز ١٠٣

 محمد
 محمدزاده، راضيه فاطمه ام ابيها ١٠۴
 انوری، حسن فرهنگ اعالم سخن ١٠۵
 فرشيدورد، خسرو و پسوندهای فارسیفرهنگ پيشوندها  ١٠۶
 آريانپور، اميراشرف فارسی -فرهنگ دانشگاهی آلمانی ١٠٧
 -فارسی، فارسی -فرهنگ معاصر بزرگ دو سويه انگليسی ١٠٨

 انگليسی حييم
 حييم، سليمان

١٢ 

 
 پديدآور عنوان رديف
 طاووسی، محمود ترکيب در شاهنامه فردوسی ٣٨
 پوررضائيان، مهدی عه نمايشنامهمجمو: تمام های ناتمام  ٣٩
 گلشن پژوه، محمودرضا جمهوری اسالمی ايران و قدرت نرم ۴٠
 ميرحسينی، محمود چشم هايی به رنگ زيتون کال ۴١
 ذوعلم، علی چهل گام ۴٢
 جماليان داريانی، مهرداد حاکمان هميشگی سرزمين آفتاب تابان ۴٣
موسوی گرديزدی،  )پزشک زندانی سرگذشت يک(حقايق ناگفته از گوانتانامو  ۴۴

 محمدعليشاه
 ساکت، محمدحسين حقوق شناسی ۴۵
 براون، دن حقيقت يخی ۴۶
 مشيری، ژيال خاطرات مردم شناسان ايران ۴٧
 اونامونو، ميگل خاله توال ۴٨
 پارسی نژاد، ايرج خانلری و نقد ادبی ۴٩
 ساورسفلی، سارا خانه دوست کجاست؟ ۵٠
 شريعتی، علی عشقخدا، انسان و  ۵١
 لباف، علی خزان ياس ۵٢
 اقتداری، احمد خليج فارس از ديرباز تا کنون ۵٣
 حلبی، علی اصغر خواندنيهای ادب فارسی ۵۴
 شيمل، آنه ماری خوشنويسی اسالمی ۵۵
 ميرباقری، مهدی خيانت و داستان های ديگر ۵۶
 اوستر، پل داستان های واقعی از زندگی آمريکايی ۵٧
 بوررو، آلفونسو دانشگاه، سازمانی امروزين ۵٨
 قراچه داغی، محمد دره ی پنهان ۵٩
 کاظمی، اصغر دسته يک ۶٠
 کريک، برنارد دموکراسی ۶١
 چامسکی، نوآم دولت های فرومانده ۶٢
 ظريف، محمدجواد ديپلماسی چند جانبه ۶٣
 پورجعفری، محمدرضا ديدار با خورشيد ۶۴
 قيصری، مجيد کنديگر اسمت را عوض ن ۶۵
 کاوه، سعيد راه دشوار مرد شدن ۶۶
 فری، مايکل راهنمای عملی شناخت درمانی گروهی ۶٧
  راهنمای عمومی مشاغل ۶٨
طرح های (راهنمای گام به گام درمان مشکالت زناشويی  ۶٩

 )مدون زوج درمانی
 اوليری، دانيل

 قشيری، عبدالکريم بن هوازن رساله قشيريه ٧٠
 مکی، متيو افزايش عزت نفس رشد و ٧١
 کاستانيدا، خورخه رفيق ٧٢
 برزگر، مسيحا رقص زندگی ٧٣

١١ 
 



 
 


