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  اهدای کتاب

کتابخانه عمومی حسينيه ارش�اد در اي�ن م�اه تع�داد     

انجم���ن خيري���ه ب���انوان   عن���وان کت���اب، ب���ه    ١٤٥

عنوان به مدرسه راهنم�ايی حض�رت    ٨٢گرگان، 

عن���وان ب���ه کتابخان���ه   ١٣٢و ته���ران ) س(زه���را 

 .  اهداء نموده استشيراز  عمومی بيضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٢ 

 
 و تبريکتولد  •

 
و  مهتاب ميناچی، مريم ب�دری ها   کاران عزيز خانمهم

م��اه تـبري��ـک گفت��ه؛    آب��انتول��دتان را  در  مهس��ا مق��دم 

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

 .خواستاريم

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

 سپاسگزاری •

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

 : ارشاد سپاسگزاريم   عمومی حسينيه  کتابخانه

 

                جلداهداء کنندگان بخش بزرگساالن                  

 ١۵٢                   خانم عسل نورانی وطن         

 ٩۴  نهاد کتابخانه های عمومی کشور               

 ۵۴                   فاطمه کيميايي               خانم 

 ۴۴                                    افتحم پيرولیخانم 

 ۴٢                                 خانم مهندس موسوی

   ۴١خانم پروين سرشاد                                  

 ٣٩آقای کرباسی                                          

 ٣١ر                                     خانم الهام گل ت

 ٢٠آقای شفيع زاده                                       

 ١٩آقای شهرام اشرف ابيانه                           

 ١۶آقای رضا توانا                                       

 ١٠ خانم کاظمی                                         

 ٩زان                                   خانم آتش فرو

 

 اين ماهکه به طور متفرقه در  یساير دوستاناز 

کمال اهداء نمودند نيز،   ان را به کتابخانههايش کتاب

 .  تشکر را داريم

 
ب�ه ع�الوه اف�راد    . بخش خ�ارج ش�وند  اين از ...  هستند و 

بن��دی   دهس��ی دی ه��ای هم��راه کت��اب و رحاض��ر درب��اره 

من��ابع غيرکت��ابی ه��م گفتگ��و ک��رده و تص��ميماتی اتخ��اذ       

 .نمودند

 
 برگزاری جلسه کميته مشترک کتابداری کودکان و   •

 نوجوانان

جلسه کميته مشترک کتابداری کودکان و نوجوانان روز 

آبان ماه ب�ا حض�ور نماين�دگانی از کتابخان�ه عم�ومی       ١۴

دک، حس��ينيه ارش��اد، خان��ه کتاب��دار، ش��ورای کت��اب ک��و    

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

در جلس��ه م��ذکور . مل��ی اي��ران در کتابخان��ه برگ��زار ش��د 

ش��نيداری و ن��وع  -پيرام��ون فهرستنويس��ی من��ابع دي��داری

فهرستنويسی اين منابع در آرشيو س�ازمان ص�دا و س�يما    

از خ����انم رض����وان   ب����ه ع����الوه .مب����احثی مط����رح ش����د 

وليد اطالعات کتابخانه ه�ا  ضاد، مدير سابق واحد ت دخت

و آرش��يوهای س��ازمان ص��دا و س��يما ني��ز در اي��ن جلس��ه    

مط�رح  ايش�ان در خص�وص مباح�ث     ت�ا دعوت ش�ده ب�ود   

جلس��ه، ب���رای حاض��رين توض��يحاتی را ارائ���ه    ش��ده در  

 . نمايند

 
 نشست مديران گروه های آموزشی کتابداری و   •

 اطالع رسانی پزشکی

يره انجم��ن آب��ان م��اه دوم��ين نشس��ت هي��أت م��د ١۴روز 

کتاب��داری و اط��الع رس��انی پزش��کی ب��ا م��ديران گ��روه  

در واح��د   ،ه��ای آموزش��ی کتاب��داری پزش��کی کش��ور     

در اي�ن   .ساختمان کالس های کتابخانه برگزار گردي�د 

بررس�����ی نشس�����ت اعض�����ای حاض�����ر در خص�����وص  

 ن ـوزش ايـوزه آمـود در حـوجـسائل مـمکالت و ـشم

 

 

 

 تاب عنوان ک ١١۵کتابداران کتابخانه سيار  •

 .امانت دادند

نف����ر از   ۴آب����ان م����اه    ٢۵و  ١۶، ٩، ٢روزه����ای  

ی   ابخانه س�يار حس�ينيه ارش�اد ب�ه ن�ام     کتابداران کت ه�ا

ن��دا بزم��ه، مين��ا ربيع��ی پ��ور، س��ارا حي��دری و آزاده  

و  ٢ باغچه ب�ان ش�ماره  فخرآور به مدارس دخترانه 

عن��وان کت��اب امان��ت   ١١۵تن��د و رف پس��رانه ع��دالت

کردن�د  تمدي�د  را ن�وان کت�اب   ع ٧٧ مدت امانت داده؛

 ١٠ب�ه ع�الوه   . تحويل گرفتن�د  ،را نيزعنوان  ۶۶و 

 . نفر از دانش آموزان، عضو جديد کتابخانه شدند

 
 
 برگزاری جلسات واژه نامه کودکان ناشنوا •

آبان م�اه جلس�ات واژه نام�ه     ٢۶و  ١١، ۴روزهای 

کودک��ان ناش��نوا ب��ا حض��ور مهرن��از خراس��انچی و     

اف���راد . تابخان���ه تش���کيل ش���د مين���و رجب���ی ني���ا در ک 

حاضر در اين جلسات، بررسی بر روی واژه های 

کودکان ناشنوا در مقط�ع س�نی دبس�تان را ت�ا ح�رف      

 . به اتمام رساندند" ک"

 

 سی دی ها وجين می شوند •

آب���ان م���اه ب���ا حض���ور مهرن���از      ۶جلس���ه ای روز 

خراسانچی، فاطمه هوي�دايی و مين�ا ربيع�ی پ�ور در     

ب���ا توج���ه ب���ه . تش���کيل ش���دات���اق رياس���ت کتابخان���ه 

چگ�ونگی  اين جلسه درب�اره  انجام شده در  مذاکرات

 من�ابعی ق�رار ش�د    ،کتابخان�ه  CDبخش  منابعوجين 

ک��ه وي��روس دارن��د، ق��ديمی ب��وده و قاب��ل ب��از ش��دن    

 کيفيتدون ـب اـنيستند، جنبه تبليغاتی دارند، خراب ي

١ 



 

انی ـرم� ـرا فـم ه�ا زه�  ـسه خان� ـن جل� ـدر اي. برگزار شد

هش�������ی کودک�������ان دني�������ا، پريس�������ا   پژومؤسس�������ه از 

خ��انی از کتابخان��ه عم��ومی حس��ينيه ارش��اد و   اميرقاس��م

مان��دانا رض��وی زاده از گ��روه تص��وير ش��ورای کت��اب 

کودک حض�ور داش�تند و درب�اره چگ�ونگی برگ�زاری      

هم���ايش، موض���وعات پ���ژوهش ه���ای ارائ���ه ش���ده در   

ح��وزه تص��ويرگری نش��ريات م��ذکور از ط��رف گ��روه  

در . صحبت کردند... کودک و  ورای کتابتصوير ش

 خواه��د ش��د؛ آذرم��اه تش��کيل  ٢١جلس��ه آين��ده ک��ه روز  

گ���روه تص���وير ش���ورای کت���اب ک���ودک موض���وعات     

ا   خواهن�د ک�رد  پژوهشی خود را در اين حوزه اع�الم   ت�

چه���ارمين هم���ايش  . تص���ميمات قطع���ی اتخ���اذ گ���ردد   

نش���ريات ادواری کودک���ان خردس���ال ق���رار اس���ت ب���ه   

 . ات بپردازدحوزه تصويرگری در اين نشري
 

 

 

بازديد مسئوالن کتابخانه کانون اسالمی انصار از  •

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد

ج��ابر انص��اری مهن��دس آب��ان م��اه آق��ای  ١۶روز ش��نبه 

 ٩ب�ه هم�راه    ،کتابخانه کانون اس�المی انص�ار   مديريت

از کتابخان���ه عم���ومی   ،نف���ر از مس���ئولين اي���ن مرک���ز  

روز  ناي�������در  .حس�������ينيه ارش�������اد بازدي�������د کردن�������د

 املـانه ش� ـابختـف کـلهای مخت شـبازديدکنندگان از بخ

... و  ع،ـ�ـ رجـمنابينايان، کودکان و نوجوانان، نت، اام

 ،مهرن���از خراس���انچی رئ���يس کتابخان���ه. دي���دن کردن���د

ضمن راهنم�ايی و معرف�ی بخ�ش ه�ادر انته�ای بازدي�د       

 ها  کتابخانه با آن در خصوص ارتباطات کاری بين دو

 
٢ 

 

 

 .کردند بتـحصحـرفـه، 

 

 

 رفتار با "کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد کالس  •

 برگزار می کند "کودک

آب���ان م���اه،   ٢٣از ت���اريخ  "ک���ودکرفت���ار ب���ا  "ک���الس 

ص�بح ب�ه م�دت     ١١ال�ی   ٩های هر هفته از ساعت  شنبه

ماه، از طرف کتابخان�ه عم�ومی حس�ينيه ارش�اد و ب�ا       ٢

در واح��د س��اختمان   موسس��ه م��ادران ام��روز همک��اری 

دوره ف�وق  . کالس های اين کتابخان�ه برگ�زار م�ی ش�ود    

نيازس��نجی تش��کيل دوره ه��ای ش��ناخت "در پ��ی نشس��ت 

 ٢١ک�ه در ت�اريخ   " بهتر والدين از کودکان و نوجوانان

. م�اه در کتابخان�ه برگ�زار ش�ده ب�ود؛ ش�کل گرف�ت        مهر

مؤسس��ه در اي�ن نشس�ت مرض�يه ش��اه کرم�ی کارش�ناس      
ه�ای آموزش�ی    درب�اره برگ�زاری دوره   مادران ام�روز 

. در حوزه خانواده برای شرکت کنن�دگان ص�حبت ک�رد   

س��پس ط��ی گفتگ���و و نيازس��نجی از ش��رکت کنن���دگان،     

در کتابخان��ه در  "رفت��ار ب��ا ک��ودک  "برگ��زاری ک��الس  

زاده،  مدرس اين کالس فريبا مقدس. گرفت الويت قرار

ش��رکت در . م�ذکور اس�ت   يک�ی از کارشناس�ان مؤسس��ه  

يان و کليه عالقه مندان آزاد اين دوره برای اولياء، مرب

 . است

 
 برگزاری جلسه برای چهارمين همايش نشريات  •

 ادواری کودکان خردسال

در راس����تای برگ����زاری چه����ارمين هم����ايش نش����ريات   

 ١۶روز ) س��ال ٧کمت��ر از (ادواری کودک��ان خردس��ال 

 ای در هنرکده بادبادک  ، جلسه١۶:٣٠آبان ماه، ساعت 

 
 CDمنابع تبديل شده از کاست به 

 
 توليد کننده مولف عنوان رديف

 شورای کتاب کودک براون، جفری استنلی پسرک کاغذی  ١
 تلويزيون آموزشی  آشنايی با ادبيات و فرهنگ ايران  ٢
اصول برق�راری رابط�ه انس�انی ب�ا      ٣

 کودک و نوجوان
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی پژوه، احمد به

 شورای کتاب کودک ، مهدختکشکولی افسانه باران در ايران  ۴
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی مطهری، مرتضی پيامبر امی  ۵
 شورای کتاب کودک بهرنگی، صمد تلخون ۶
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی ويلسون، کالين توانهای نهانی درآدمی ٧
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی سرور، طه عبدالباقی حالج  ٨
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی مطهری، مرتضی  ختم نبوت ٩

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی فاکنر، ويليام خشم و هياهو ١٠
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی ايدی، بتی جين در آغوش نور  ١١
 شورای کتاب کودک چياردی، جان درخت آرزو  ١٢
جس���تجوگری در : دکت���ر ش���ريعتی  ١٣

 مسير شدن
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی حمدبهشتی، م

 شورای کتاب کودک داودی، مهدی ستاره سرزمين رويا  ١۴
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی قاضی، محمد های من  سرگذشت ترجمه ١۵
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی مورفی، جوزف غير ممکن ممکن است ١۶
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد سروش، عبدالکريم تر از ايدئولوژی  فربه ١٧
اس������تو، هري������ت اليزاب������ت  کلبه عمو تم  ١٨

 )بيچر(
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی گاندی، موهنداس کارمچاند کليد تندرستی  ١٩
 شورای کتاب کودک سامپه ماجراهای نيکال کوچولو  ٢٠

 
 
 
 
 

 کتاب های بريل  تازه های
 

 

 توليد کننده مولف عنوان ديفر

 ]ال. دی. سی. آی [ ICDLآموزش  ١
 )اينترنت(

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد توسشرکت پک

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد وايلد، اسکار سوسياليسم و فردگرايی ٢
 
 
 
 

٢١ 



 
 توليد کننده مولف عنوان رديف
مطالعات علمی  موسسه نهادگذاری خداداديان، اردشير سلوکيان ٢۶

 و پژوهشی گويا
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی محبتی، مهدی سيمرغ در جستجوی قاف ٢٧
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی پور، مرتضی مودب شيرين ٢٨
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد کامو، آلبر طاعون ٢٩
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی براهنی، رضا طال در مس  ٣٠
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی دورتيه، ژان فرانسوا ها گستره شناخت: علوم انسانی  ٣١
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد اوستين، جين غرور و تعصب  ٣٢
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی آشوری، داريوش فرهنگ سياسی  ٣٣
 نيه ارشادکتابخانه عمومی حسي پوپر، کارل ريموند فقر تاريخيگری  ٣۴
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی کچويان، حسين شناسی دانش  فوکو و ديرينه ٣۵
موسسه نهادگذاری مطالعات علمی  کاتوزيان، ناصر قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ٣۶

 و پژوهشی گويا
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی سروش، عبدالکريم قبض و بسط تئوريک شريعت  ٣٧
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی درياباری، محمد زمان ی آرای محاکم دادگستری  دهگزي ٣٨
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی هرسی، پال مديريت رفتار سازمانی  ٣٩
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی زاده، محمد علی جمال يکی بود يکی نبود  ۴٠

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ) کاست(های گويا  تازه های کتاب
 توليد کننده مولف عنوان ديفر

داستايوسکی،فئودورميخائ ابله ١
 يلوويچ

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد

 شورای کتاب کودک ليونی، لئو تکه کوچولو  ٢
 سازمان تبليغات اسالمی

ی زن����ان ک����ه ه����ر  رازه����ايی درب����اره ٣
 مردی بايد آنها را بداند

 دکتابخانه عمومی حسينيه ارشا دی انجليس، باربارا

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد کامو، آلبر طاعون ۴
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد پوپر، کارل ريموند فقر تاريخيگری  ۵

 
 

 
 

٢٠ 

 
 نوجوانان بازديد چهار مهدکودک از بخش کودکان و   •

 کتابخانه

 ١٠٨آبان م�اه تع�داد    ٢٧و  ٢۶، ٢۵، ٢۴در تاريخ های 

های  مهدکودک به نام ر خردسال از چهارنفر دختر و پس

 ١۴ب�ه هم�راه    نغمه های زندگیو  ارشاد، مولود، رويان

نفر مربی از بخش کودکان و نوجوان�ان کتابخان�ه بازدي�د    

مق��دم مس��ئول   در اي��ن بازدي��دها مهت��اب مين��اچی   . کردن��د

های مختل�ف ب�رای کودک�ان،     بخش، ضمن معرفی قسمت

ا  ) پيش دبستان(های گروه سنی الف  ها را با کتاب آن آش�ن

 . کرد
 
 جلسه بررسی نقشه های ساختمان جديد کتابخانه  •

آبان ماه خانم ها مهرناز خراس�انچی و مهن�دس    ٢۵روز 

طراح گ�روه مهندس�ين مش�اور معم�اری و     زهره تفضلی 

جلس���ه بررس���ی نقش���ه ه���ای   ،مرم���ت ش���رکت زن���ديگان 

را در دفت���ر رياس���ت برگ���زار  کتابخان���هس���اختمان جدي���د 

جلس���ه درب���اره آخ���رين    اف���راد حاض���ر در اي���ن  . کردن���د

تغييرات نقشه و چگونگی ارائه معماری ساختمان جدي�د  

 کتابخان��ه در هم��ايش مل��ی معم��اری کتابخان��ه ه��ا ک��ه در    

گفتگ���و  آذرم���اه برگ���زار م���ی ش���ود؛  ۵و  ۴ ه���ای ت���اريخ

 معم���اری"ق���رار اس���ت مقال���ه ای تح���ت عن���وان . کردن���د

در اي�ن   "کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد از ابتدا تا کنون

 . ايش توسط اين دو نفر ارائه گرددهم
 
 
 بازديد دانش آموزان از کتابخانه •

نف��ر از دان��ش آم��وزان دخت��ر و   ١٧٩در آب��ان م��اه تع��داد  

پس��ر چه��ار مدرس��ه در س��طح ش��هر ته��ران و در مقط��ع    

 ، يدوارانـامام های ـا دبيرستان به نـستان تــصيلی دبـتح

 
س��پس ب��ه هم��راه آق��ای . بح��ث و گفتگ��و پرداخ��تب��ه 

ی ب���ه دي��دن دکت���ر ناص��ر مين���اچی   دس انص��ار مهن�� 

ب���ا ايش���ان رفت���ه،   رئ���يس موسس���ه حس���ينيه ارش���اد 

 . مالقات کردند

 

 

 به مناسبت آغاز هفته کتاب  •

ب���ا آغ���از هفت���ه کت���اب، کتابخان���ه عم���ومی حس���ينيه   

آب��ان م��اه، ب��ه منظ��ور    ٢۵و  ٢۴ارش��اد، روزه��ای  

تشويق کودکان و نوجوانان به حضور در کتابخان�ه  

ب��ه نص��ف اي��ن بخ��ش را عض��ويت  و مطالع��ه، ح��ق

کودک�ان  دو روز در اي�ن  به اين معنی که . تقليل داد

؛ دو و نوجوان��انی ک��ه ب��ه کتابخان��ه مراجع��ه کردن��د   

 پ��نجم��اه ي��ا   ۶م��دت  ب��رایتوم��ان  ه��زار و پانص��د 

. ب��رای م��دت يکس��ال پرداخ��ت نمودن��ده��زار توم��ان 

بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسينيه 

ه��زار  ٢٠اض��ر دارای ب��يش از  ارش��اد در ح��ال ح 

جلد کتاب در زمينه ه�ای موض�وعی مختل�ف مانن�د     

عن�وان   ١٧٢، ...ادبيات، علوم، ت�اريخ، جغرافي�ا و   

CD  اعض�ای فع�ال اي�ن    . عنوان نشريه اس�ت  ٢۶و

ی   . س�ال هس�تند   ١۴مقط�ع س�نی    ت�ا بخش  قس�مت ه�ا

رده بن�دی، گ�روه س�نی،    : مختلف بخش عبارتن�د از  

 .   اشنواياننشريات، مرجع، نفيس و ن

 
 
 
 
 
 

٣ 



 

 دعوت به همکاری برای ديجيتال سازی آرشيو   •

 نشريات کتابخانه

کتابخان��ه عم��ومی حس��ينيه ارش��اد از آب��ان م��اه درص��دد  

ل�ذا  . ديجيتال سازی آرشيو نشريات ادواری خ�ود اس�ت  

ه�ای ديگ�ر    ند است چنانچه مراک�ز ي�ا کتابخان�ه   خواهشم

ات ادواری های ديجيت�ال از عن�اوين نش�ري    دارای نسخه

خ��ود هس��تند؛ ب��رای جل��وگيری از انج��ام ک��ار م��وازی،   

جه�����ت . ي�����ن ام�����ر ي�����اری رس�����انند کتابخان�����ه را در ا

ه���ای الزم ب���ا م���ريم ب���دری مس���ئول بخ���ش      هم���اهنگی

ش�ماره  . نشريات ادواری کتابخانه تماس حاص�ل نمائي�د  

 ٢٢٨٩۴٠٠۴-٧: تماس 

 

شقايق   ويایانتشار چهل و دومين شماره ماهنامه گ  •

 نايانويژه نابي

چهل و دومين شماره ماهنامه گويای شقايق اين ماه در 

در اي��ن ش���ماره  . بخ��ش نابيناي��ان کتابخان��ه منتش��ر ش��د     

س���ازمان مل���ل، کتابخان���ه ه���ای   :مق���االتی ب���ا عن���اوين  

 .شده استگويا ... عمومی در انزوا، عقل و عشق و 

 
 توليد کتاب گويا و بريل  •

بيناي��ان عن��وان کت��اب در بخ��ش نا  ۵در اي��ن م��اه تع��داد  

ا   عناوين اين کتاب. ت گويا درآمدندکتابخانه به صور ه�

رض��ا س��يد ترجم��ه  آلبرک��امواث��ر  ط��اعون: عبارتن��د از 
نوش�ته   فقر تاريخيگری، )١CDکاست و  ١٢( حسينی

کاس���ت و  ٩( احم���د آرامترجم���ه  ک���ارل ريمون���د پ���وپر

١CD( ، فئودورميخ�����ائيلوويچ داستايوس�����کیاز ابل�����ه 

 ، )CD ٢ت و ـاسـک ٣٠( یـيبـبـروش حـس هـمـرجـت

 
 

نف��ر  ۶ب��ه هم��راه  ص��باو  عل��م کيمي��ای، وح��ی حافظ��ان

از بخ��ش ه��ای مختل��ف کتابخان��ه ب��ه وي��ژه بخ��ش مرب��ی 

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

مهرناز خراسانچی رئ�يس کتابخان�ه، من�ا مين�اچی مق�دم      

مس��ئول بخ��ش امان��ت و مهت��اب مين��اچی مق��دم مس��ئول     

ان و نوجوانان هم�راه دان�ش آم�وزان بودن�د     بخش کودک

 .و سواالت آن ها را پاسخ گفتند

 
 
 
 در حسينيه ارشاد  "شاهنامه خوانی"کالس  •

 برگزار می شود

ب��ه عن��وان اول��ين دوره   "ش��اهنامه خ��وانی"ه��ای  ک��الس

م��رداد در کتابخان��ه عم���ومی    ۵مت��ون که��ن از ت��اريخ    

حس��ينيه ارش��اد آغ��از ش��د و همچن��ان دوش��نبه ه��ای ه��ر   

در س������اختمان   ١٢ال������ی  ١٠:٣٠هفت������ه از س������اعت  

م�درس اي�ن دوره    .های اي�ن کتابخان�ه ادام�ه دارد    سکال

جلس��ه از اي��ن   ١٩ت��اکنون  .خ��انم فرزان��ه اخ��وت اس��ت  

کالس ها برگزار شده ک�ه مباح�ث مط�رح ش�ده در اي�ن      

 -و دربخ����ش اس����ناد دي����داری  CDجلس����ات ب����ر روی 

ن  . شنيداری کتابخان�ه در بخ�ش مرج�ع موج�ود اس�ت      اي�

ه���ای مختل���ف  الس ه���ا ب���ه ش���رح و تحلي���ل داس���تان ک���

کاوه و قيامش عليه ضحاک، پادش�اهی   :شاهنامه مانند 

فريدون، عاشق شدن زال و رودابه، پادشاهی منوچهر 

اي��ن  ش��رکت ب��رای عم��وم اف��راد در . م��ی پ��ردازد... و 

ب�رای   .آزاد اس�ت شود  هر ماه برگزار میکه  کالس ها

خانه تم�اس حاص�ل   اطالع بيشتر با روابط عمومی کتاب

 ٢٢٨۶۶۴۶۵ : شماره تماس .نمائيد

۴ 

 

   تازه های کتاب بخش نابينايان  
 
 
 

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

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی سبحانی تبريزی، جعفر آئين وهابيت  ١
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی ليامشوکراس، وي آخرين سفر شاه ٢
سازمان آموزش انگليسی ستی   آموزش زبان انگليسی برای اعزام  ٣

 بست
ای ب����ر  مقدم����ه: آن����اتومی جامع����ه   ۴

 شناسی کاربردی جامعه
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی پور، فرامرز رفيع

داستايوسکی،فئودورمي ابله ۵
 خائيلوويچ

 ارشادکتابخانه عمومی حسينيه 

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی ماير، فريتس ابوسعيد ابوالخير  ۶
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی ماری کخ، هايده از زبان داريوش  ٧
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی سعيد، ادوارد ها  اسالم رسانه ٨
اص���ل و نس���ب و دينه���ای ايراني���ان   ٩

 باستان 
 بهزيستی نابينايان رودکی مجتمع رضايی، عبدالعظيم

انجي����ل مق����دس ، ي����ا، عه����د جدي����د     ١٠
خداون��د و نج��ات دهن��ده م��ا عيس��ی     

 مسيح

  

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی فوکو، ميشل بررسی يک پرونده قتل  ١١
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی هنرمندی، حسن بنياد شعر نو در فرانسه  ١٢
االس���الم کرم���انی،   اظمن��� تاريخ بيداری ايرانيان  ١٣

 محمد بن علی
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی

 شورای کتاب کودک ليونی، لئو تکه کوچولو  ١۴
 سازمان تبليغات اسالمی

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی عصام، معصومه شناسی در ادبيات  جامعه ١۵
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی روالن، رومن جان شيفته  ١۶
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی پيرزاد، زويا کنم  ها را من خاموش می چراغ ١٧
ت�اريخ ادبي�ات   : چون س�بوی تش�نه   ١٨

 فارسی
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی ياحقی، محمد جعفر

حق���وق تج���ارت، ورشکس���تگی و   ١٩
 تصفيه امور ورشکسته 

موسسه نهادگذاری مطالعات [ اسکينی، ربيعا
 ]ی گوياعلمی و پژوهش

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی وکيلی، شهره خاک سرخ  ٢٠
دي��ن و دول��ت در عه��د ساس��انی و   ٢١

 چند مقاله ديگر 
اس�المی  (بيانی، شيرين 

 )ندوشن
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی

ی زن��ان ک��ه ه��ر    رازه��ايی درب��اره  ٢٢
 مردی بايد آنها را بداند 

 می حسينيه ارشادکتابخانه عمو دی انجليس، باربارا

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی عبدالرازق، مصطفی زمينه تاريخ فلسفه اسالمی ٢٣
س��خنان عل��ی علي��ه الس��الم از نه��ج     ٢۴

 البالغه 
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی فاضل، جواد

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی احمد، جالل آل سفر به واليت عزرائيل  ٢۵
١٩ 



 

 يادمان شعله ی جاودان فاطميه: آشيان سوز  غم ٣٩
  Garfields fun fest=گارفيلد در جشنواره خنده  ۴٠
 ٢گلهای بهشت  ۴١
 گنجينه ای از رازهای موفقيت و زندگی برتر  ۴٢
 ١ماداگاسکار  ۴٣
 Mobile dictionary= مجموعه ديکشنری موبايل  ۴۴
 ها هنرمند به نام دنيا  مجموعه هزاران عکس با کيفيت باال از ده ۴۵
 Antz muurahaizet= مورچه ای به نام زک ۴۶
 Mulan1=  ١موالن  ۴٧
 Mulan II=  ٢موالن  ۴٨
 نمايه دفاع مقدس ۴٩
 وبالگ ۵٠

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٨ 

 

 آمار بازديد از وب سايت کتابخانه •

نف��ر از وب س��ايت کتابخان��ه  ١٢۴۵در اي��ن م��اه تع��داد 

ای پ�نجم و بيس�ت و چه�ارم آب�ان     روزه� . کردند بازديد

ام آبان  داد بازديد و روز سینفر بيشترين تع ۵۶با  ماه

نف����ر کمت����رين تع����داد بازدي����د را از وب س����ايت  ٣ب���ا  

 ١١بيش�ترين س�اعت ه�ای بازدي�د،     . کتابخانه داشته ايم

. صبح بوده اس�ت  ۶الی  ۴قبل از ظهر و کمترين بين 

دکنن��ده ب��ه ترتي��ب   اس��امی برخ��ی از کش��ورهای بازدي  

اي�ران، آمريک�ا، انگلس�تان،    : تع�داد بازدي�د عبارتن�د از    

 ...کانادا، آلمان، برزيل و 

 

 
 ها در  عداد مراجعه کنندگان و امانت بخشت  •

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

 :اين ماه طبق آمار موجود به شرح زير است 

 :ه کنندگان تعداد مراجع

؛ ١٣٤: مرج�����ع  ؛١٩٨: کودک�����ان  ؛١٦٦٥: امان����ت  

: نابيناي��ان  ؛١٣٣:   CDاينترن�ت و  ؛ ٥٦٥: نش�ريات 

 .نفر ٧٦

 :استفاده از منابع

 ؛ ٧۵٧ :مرج����ع  ؛۵٠٠: کودک����ان  ؛٣٨٠٧: امان����ت 

: ن انابيناي ؛٢۶٧:  CDاينترنت و  ؛١١٣٠: نشريات 

 .منبع ٢١٢

 

 
ر م�  ـک� ان ـاره زنـدرب یرازهاي ها را ـايد آن� ـب�  ردیـه ه�

 هادی ابراهيم�ی ترجمه باربارا دی انجليس ر ـاث داندـب

ج�ين  نوش�ته   غ�رور و تعص�ب  ، )CD ١کاست و  ١٧(
ب�ه  ). CD ٢( شمس المل�وک مص�احب  ترجمه  اوستين

. بري�ل تولي�د ش�دند    خ�ط عن�وان کت�اب ني�ز ب�ه      ٢عالوه 

] ال .دی. س��ی . ای[ ICDLآم��وزش  اي��ن کت��اب ه��ا   

ج در  ١( ش���رکت پکت���وس ر تهي���ه ش���ده د  )اينترن���ت(

 واي�د اس�کار  از  سوسياليسم و فردگراي�ی و )ص ١٣۴

 .نام دارند) ص١٠٩ج در  ١( باوند بهپورترجمه 

 
 
سری جديد سخنرانی های انجام شده در حسينيه  •

 ارشاد

ه�ای برگ�زار ش�ده     عنوان از سلس�له س�خنرانی   ۵تعداد 

 -در حس�ينيه ارش�اد آب��ان م�اه، ب�ه من��ابع اس�ناد دي��داری     

عن�اوين  . ری بخش مرجع کتابخان�ه اض�افه ش�دند   شنيدا

محمد از  خدا راز جهان: اين سخنرانی ها عبارتند از 
بيس�����ت و س�����ومين و بيس�����ت و (، مجته�����د شبس�����تری

؛ DVD ٢کاس����ت و  ۴، )١٣٨٨: چه����ارمين جلس����ه 

هشتمين ت�ا ي�ازدهمين   (، ناصر مهدویاز  تفسير قرآن

نيازه�����ای ؛ DVD ۴کاس�����ت و  ۴،)١٣٨٨: جلس�����ه 

چه�ل و  (، ناصر مهدویاز  ان در مثنویوجودی انس

ت   ۵، )١٣٨٨: ششمين تا چهل و هشتمين جلس�ه   کاس�

س���ی و (، ه���دی ص���ابر از  ب���اب بگش���ا ؛ DVD ۴و 

کاس�ت و   ۴، )١٣٨٨ : هشتمين و سی و نهم�ين جلس�ه  

٢ DVD فرزان������ه اخ������وت از  ش������اهنامه خ������وانی؛
 .CD ۴، )١٣٨٨: دوازدهمين تا پانزدهمين جلسه (
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 تازه های بخش سی دی
 

 عنوان رديف
١ Little women 
٢ Sense and sensibility 
 آرامش خيال ٣
 ]۴.اس. اين ديزاين سی[  Indesign CS4آموزش  ۴
 آموزش تبديل کامپيوتر به فکس و منشی تلفن ۵
 Wrestling training= آموزش کشتی  ۶
 کمک درسی دوم راهنمايیآموزش  ٧
 ]٢٠٠٩نت . او. دی. ای[ADO. Net 2009آموزش گام به گام  ٨
 ]اس. آی. آرک جی[  ARC GISآموزش گام به گام  ٩

 ]١٢آرشی کد [  Archi CAD 12آموزش گام به گام  ١٠
 ]٨٫۵لب ويو [  Labview 8.5آموزش گام به گام  ١١
 ]٢٠٠٩اليدورکس س[ Solidworks 2009آموزش نرم افزار  ١٢
 ]سون[  7آموزش ويندوز  ١٣
 اطلس جانوران با رمان  ١۴
 ايتاليايی در خواب ١۵
 پاسخ به شبهات وهابيت ١۶
 پروانه ١٧
 پشتيبانی اطالعات ١٨
 Traffic 2=  ٢ترافيک  ١٩
 جن شناسی ٢٠
 Barn yard= حياط حيوانات  ٢١
 دانشنامه تشيع ٢٢
 +دکتر کامپيوتر  ٢٣
 Super Mario world= نيای ماريود ٢۴
 Arman dictionary= ديکشنری آرمان  ٢۵
 ديکشنری تخصصی حسابداری ٢۶
 Management dictionary= ديکشنری تخصصی مديريت  ٢٧
 )٢٠٠۴-١٩٨٣(بناها و پروژه ها : زاها حديد  ٢٨
 سفر به دنيای حيوانات  ٢٩
 The three musketeers= سه شمشيردار  ٣٠
 مهارتهای زندگی: سياره شادی  ٣١
 مهارتهای زندگی: سياره شادی  ٣٢
 آموزش مهارتهای زندگی: سياره هنر  ٣٣
 آموزش مهارتهای زندگی: سياره هنر  ٣۴
 شاهنامه فردوسی  ٣۵
 طرح های اسليمی ٣۶
 Ice  age 3=  ٣عصر يخبندان  ٣٧
 عيب يابی و شناسايی سخت افزارهای رايانه ای ٣٨
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 پديدآور عنوان رديف
 استاين وحشت در خيابان شرک ١١٣
 طباطبايی، همايونتاج وقتی خورشيد مريض شد ١١۴
 بهجت، احمد هابيل و قابيل ١١۵
 طاهباز، سيروس هديه ای برای بچه های کنار شط ١١۶
 شعبان نژاد، افسانه هديه خاله نگين ١١٧
 …شعبانی، اسدا هرکسی کاری داره ١١٨
 صمصامی، نسرين سفر نورهم ١١٩
 جانسون، دنووان هندسه کاغذ و تا ١٢٠
 آردلی، نيل هوا و گازها ١٢١
 استاين هيوالهای مريخی ١٢٢
 خداخواه، صديقه ياس منگوال ١٢٣
 آدينه زاده، غالمرضا يک تا ده يک روز خوب و ساده ١٢۴
 اميدعلی، بهرام يک روز رنگی ١٢۵
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 پديدآور عنوان رديف
١ Encyclopedia of American business history Geisst, Charles R. 
٢ Food chemistry Newton, David E. 
٣ Iran yearbook 96  
۴ Little women Alcott, Louisa May 
۵ Sense and sensibility Austen, Jane 
۶ The encyclopedia of drug abuse Gwinnell. Esther 
٧ The Encyclopedia of Genetic disorders and birth 

defects 
Wynbrandt, James 

٨ The facts on file companion to British poetry Brackett, Virginia 
٩ The facts on file companion to British poetry Sauer, Michelle M. 

١٠ The facts on file companion to British poetry Person, James 
١١ The facts on file companion to the French novel Taylor, Karen L.  
١٢ Z39.50 ]ای و  در سيس��تم ه��ای کتابخان��ه] زد س��ی و ن��ه پنج��اه

 ]زدکيت[ Zedkitجعبه ابزار 
 قنبری پور، امان اله

 پی، الی ويه  ]نمايشنامه[آب حيات  ١٣
 شريعتی نيا، محسن آسيا و امنيت انرژی ١۴
 عمرانی، اعظم آموزش خياطی به روش سادريک ١۵
 پارسونز، راب آن چه والدين بايد درباره ی نوجوانان بدانند  ١۶
 حسنی، زينت آنديا ١٧
 محسنی، احمد آيين نگارش و ويرايش مکاتبات اداری ١٨
 خليلی، ناصر ابزار آالت علمی ١٩
 محمودزاده کنی، ايرج اجزای محدود مقدماتی ٢٠
 منادی، انوشه )مجموعه داستان(از پس آبی زالل  ٢١
از چه��ره ه��ای ش��عر معاص��ر اخ��وان ثال��ت، ش��املو، س��پهری،       ٢٢

 …شفيعی کدکنی و
 فوالدوند، عزت اهللا

 يثربی، يحيی از راه تا راز ٢٣
 عامری، جواد از رضا شاه تا محمدرضا پهلوی ٢۴
 ويدال، گور اسپيتا ما ٢۵
 پورتر، مايکل استراتژی مديريت سالمت ٢۶
 کندری، مهران اسطوره خدايان آستک ٢٧
 کندری، مهران اسطوره خدايان مايا ٢٨
 پرافرز، نيکوالس اصول کارگردانی سينما  ٢٩
 شيخ بهائی، محمدبن حسين اعتقادات شيخ بهايی ٣٠
 الری، سميه افتان و خيزان ٣١
 گليپين، رابرت اقتصاد سياسی جهانی  ٣٢
 هاشمی، حميد )مجموعه مقاالت و گفت و گوها(امروز و فردای جوان ايرانی  ٣٣
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 پديدآور عنوان رديف
 عابدی تجريشی، شيده انتخاب آگاهانه شغلی  ٣۴
 ساورسفلی، سارا عشق همه بهانه از توست ای ٣۵
  ايران و استعمار انگليس ٣۶
 عباس، ابول ٢٠٠٧ايمونو لوژی سلولی و مولکولی  ٣٧
 مازور، لورا با بزرگان بازاريابی ٣٨
 ون ريشتافن، ولفگانگ بازرسی کار ٣٩
 زاگوال، جان بازی های استراتژيک بازاريابی ۴٠
  بانک بانکها ۴١
 اکبرزاده، محمود )رمان(د برخور ۴٢
 آقا محمدی، علی محمد بررسی بيماری های گوش، گلو، بينی، سر و گردن ۴٣
 بين. مکاال، سی بنيادهای علم تاريخ ۴۴
 خسروی، عليرضا بيماری های قارچی و پاسخ های ايمنی ۴۵
 مروجی، ابراهيم ١٣۵٧پيشگامان فرهنگ گيالن از آغاز تا  ۴۶
 حبيبی، ماندانا شدهپيمان فراموش ن ۴٧
 شيرکوند، سعيد  تئوری ها و مسائل اقتصاد خرد  ۴٨
 اندرو، جيمز دادلی تئوری های اساسی فيلم ۴٩
 مکی نژاد، مهدی تاريخ هنر ايران در دوره اسالمی ۵٠
 استيگليتز، جوزف تجارت منصفانه برای همه ۵١
 حسينی، صالح  تحرير کارگاه خيال ۵٢
ب�رای ب�ازيگران، کارگردان�ان    (متن نمايشی ) تیفرماليس(تحليل  ۵٣

 )و طراحان
 توماس، جيمز

 موئد، هنک تحليل استنادی در ارزيابی پژوهش ۵۴
 حريری، قاسم بن علی ترجمه مقامات الحريری ۵۵
 اوستين، جين ترغيب ۵۶
 کری، بروس تشريح و فيزيولوژی دام ۵٧
 استون، اروينگ )شور زندگی(تشنه زندگی  ۵٨
 ثمينی، نغمه تماشاخانه اساطير ۵٩
 اسکندريان، مهناز تنديس دروغين ۶٠
 سيروکو، گريس تو قدم بردار، پل در برابرت خواهد بود ۶١
 پراهاالد ی هرم ثروت در پايه ۶٢
 لبيبی، محمد مهدی جامعه شناسی جرائم خشن ۶٣
  جدولهای مهندسی فلزات وسترمان ۶۴
 زرشناس، شهريار ی معاصرجستارهايی در ادبيات داستان ۶۵
  جشن نامه دکتر محسن جهانگيری ۶۶
 فلوتيو، پيرت جمله های کوتاه، عزيزم ۶٧
 رفعتی، حسين جيرفت در آينه تاريخ ۶٨
 دانائی فرد، حسن چالشهای مديريت دولتی در ايران ۶٩
 نيومن، ميلدرد چگونه بهترين دوست خود باشيد  ٧٠

٨ 

 
 

 پديدآور عنوان رديف
  کليله و دمنه ٧۶
  کوهها ٧٧
 زاهدی نامقی، حسين کی شاخه را تکان داد؟ ٧٨
 رويين، ظريفه گربه ستاره را خورد ٧٩
 آقاغفار، علی گل ٨٠
 سادات حسينی، عباس گل فروش ٨١
 شريف زاده، منصوره گل محبت ٨٢
 جنينگز، تری گلها ٨٣
 يوسفی، ناصر گنجشک اشی مشی ٨۴
ه��������وپ اس��������تينبرگ،   گنجشک زبان بريده ٨۵

 باربارا
 هوگو، ويکتورماری گوژپشت نتردام ٨۶
 راو، جوليان لمس کردن ٨٧
 اورتنر، هاينز ماجراهای جويا و پويا ٨٨
 حکيمی، محمود ماجراهای رابينسون کروزوئه ٨٩
 روزن، مايکل ماجراهای سندباد ٩٠
 اورتنر، هاينز ماجراهای علمی جويا و پويا ٩١
 قنبری، علی ی و پالتوماجراهای گوف ٩٢
 غالمی عزيزی، محمد ماجرای سپيده و جيک جيک خانم ٩٣
 پالکو، پاتريشيا !مادرجون لولو خور خوره ٩۴
 مزينانی، محمدکاظم مار و کبوتر ٩۵
 ژوان، هرو مامی جون کم حافظه ٩۶
 استاين مترسک نيمه شب راه می افتد ٩٧
 ژيالناصريان،  مجموعه دانستنيهای بهداشتی ٩٨
 بارسوتی، الئونورا مردمان سياره من ٩٩

  مرگن و دوستان او ١٠٠
 نژد، محمد مريم کوچولو و ماهی سرخ رنگ ١٠١
 مرادی، فهيمه …چيپ و ديل در باغ وحش و . آسياب قديمی. موش پرنده ١٠٢
 يغمائی موشی که دختر شد ١٠٣
 پيشنس، جان موطاليی و سه خرس ١٠۴
 ، دانناردو مينوسی ها ١٠۵
 لوين، آنا ناشنوايی ١٠۶
 پناهی آذر، اميد نخودی و ديو کله گنده ١٠٧
 رابينز، دری نقاشی ١٠٨
 تيلور، باربارا نقشه و نقشه برداری ١٠٩
 ساطع، وحيد نمايشی برای جشنواره يازدهم ١١٠
 شعبان نژاد، افسانه ننه طال و نازگل ١١١
 روئين، ظريفه نوه های ننه رعنا ١١٢

١۵ 



 
 پديدآور عنوان رديف
 ادواردز، داروتی خواهر کوچولوی آتيش پاره من ٣٧
 ادواردز، داروتی خواهر کوچولوی آتيش پاره من و هری شيطونه ٣٨
 شيرازی، رضا خورشيد نمی ميرد ٣٩
 ميراحمدی، رضا داستان حضرت موسی و هارون ۴٠
 امينی، پرويز داستان های زيبای مولوی ۴١
 تيلور، هلن ی شگفت انگيز درباره زماندانستنيها ۴٢
  دايناسورها ۴٣
 يونوين، مايک در ژرفای آب ها ۴۴
 راتما، لوشيا درستکاری ۴۵
 هارمونز، الری دزد را بگيريد ۴۶
 ...شعبانی، اسدا دنيای رنگارنگ ۴٧
 چترنور، حسين روباه و مرغابی ۴٨
 ناردو، دان روميان باستان ۴٩
 هوآی، مايکل ای موشها متوقف نمی شودزمان هيچ گاه بر ۵٠
 آردلی، بريجت زمين ۵١
 کرول، کاترين زندگی زنان شگفتی آفرين جهان ۵٢
 وحيدی صدر، مهدی سفر به سرزمين غديرخم ۵٣
 اوچيدا، ريکو سفر به قرن بيست و يکم ۵۴
  سفينه های فضائی ۵۵
 حيدری، يعقوب سکان، پنج درجه به چپ ۵۶
 زرگری نژاد، غالمحسين سلمان فارسی ۵٧
  شيرشاه ۵٨
  صرفه جويی در مصرف انرژی  ۵٩
 خانيان، جمشيد طبقه ی هفتم غربی ۶٠
 هارلو، رزی طبيعت در خطر است ۶١
 خسروانجم، مجيد طراح صنعتی ۶٢
 رابينز، دری طراحی ۶٣
  علی بابا و چهل دزد ۶۴
 قاسمی، ميترا عنکبوت ها ۶۵
 ستاينا غول برفی پاسادنا ۶۶
 اکبرپور، احمد غول و دوچرخه ۶٧
 شان، دارن فريادی از تاريکی ۶٨
 وان کليو، جانيس پرت فعاليت های علمی درباره ی علوم ۶٩
 جاسبی نيا، علی قصر گربه سفيد ٧٠
 داونينگ، چارلز قصه ها و افسانه های ارامنه ٧١
 کمالی، روزبه کاخ گلستان ٧٢
 روبست، پيرپ کارولين مسافرت می کنه ٧٣
 پوروهاب، محمود کجاست ردپای تو؟ ٧۴
 گريم، ياکوب لودويگ کارل کاله قرمزی کوچولو ٧۵

 ١۴ 

 
 پديدآور عنوان رديف
  چهارده خورشيد و يک آفتاب ٧١
 حکيمی، زهره حال سگ ٧٢
 کامشاد، حسن حديث نفس ٧٣
  حزب مردم به روايت اسناد ساواک ٧۴
 توس، جکگن حفره ای در زندگی من ٧۵
 قربان نيا، ناصر حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه ٧۶
 ويلپن، دومينيک دو حکومت صد روزه ناپلئون بناپارت ٧٧
 توخولسکی، کورت خرده فرمايش های جناب پترپانتر ٧٨
 همپتون، رابرت خشونت خانواده ٧٩
 حاتمی، جواد خويشتن ٨٠
 رابينسون، آندرو داستان نگارش ٨١
 ايمانی، علی های پر آب چشمداستان  ٨٢
 سيف، عبدالرضا داستانهای پيامبران در مثنوی ٨٣
 مانياگوالمپونيانی، ويتوريو دانشنامه معماری قرن بيستم ٨۴
 هدايت نيا، فرج اهللا داوری در حقوق خانواده ٨۵
 جبلی، ناصر دختر گلفروش ٨۶
 هسه، هرمان در ستايش سالخوردگی ٨٧
 عباديان، محمود معاصر ايران درآمدی بر ادبيات ٨٨
 بايرامی، محمدرضا دربادآمد، در باران رفت ٨٩
 داوری، رضا درباره غرب ٩٠
 نيک نام، يوسف درد مشترک ٩١
 ويليامز، کتی دستيابی به شکل پايدار شهری ٩٢
 موراويا، آلبرتوپينکرله دلتنگی ٩٣
 گوارسکی، جووانی دن کاميلو و پسر ناخلف ٩۴
 اعتصامی، پروين  دو زبانه پروين اعتصامی ديوان  ٩۵
 مختاری نيا، احمد راز شفا ٩۶
 کاستانيو، پل راهبردهای نمايشنامه نويسی جديد ٩٧
 بنگز، ديويد راهنمای برنامه ريزی بازار ٩٨
 صبوری، علی اکبر راهنمای نشريات بين المللی استنادی ٩٩

 دفارابی، محمد بن محم رسائل فلسفی فارابی ١٠٠
 تاجيک، انسيه رقص آخر ١٠١
  رکعتی عشق ١٠٢
 بروجردی، مصطفی روابط اسالم و غرب و تاثير آن بر سياست خارجی جمهوری ايران ١٠٣
 زرگری نژاد، غالمحسين روز شمار تحوالت ايران در عصر قاجاريه  ١٠۴
 قهرمان پور، رحمن رويکرد قدرت های بزرگ به موضوع هسته ای ايران ١٠۵
 واحد دوست، مهوش رويکردهای علمی به اسطوره شناسی ١٠۶
 منوچهری، عباس رهيافت و روش در علوم سياسی ١٠٧
 محسنيان راد، مهدی ريشه های فرهنگی ارتباط در ايران ١٠٨

 
٩ 



 
 پديدآور عنوان رديف
 هفده تن، حسن الزامات و زيرساخت های بهره وری نيروی کار ١٠٩
 حديد، زاها ٢٠٠۴-١٩٨٣و پروژه ها بناها : زاها حديد   ١١٠
  زنان و زايمان برپايه علت مراجعه ١١١
 اعتصامی، پروين زندگی و اشعار پروين اعتصامی ١١٢
 بنيامين، والتر زيبايی شناسی انتقادی ١١٣
 حسينی، رکسانا زير درخت بيد ١١۴
  سايه ها ١١۵
 آلنده، ايزابل سرزمين خيالی من ١١۶
 رنولت، مری مقدونی سرشت اسکندر ١١٧
 برخورداری، سجاد ]آی. پی. اف[ FPIسرمايه گذاری خارجی در سبد مالی  ١١٨
 هاشمی نژاد، اکرم السادات سرور زنان جهان ام المومنين خديجه کبری ١١٩
 کالياندرو، آرتور سفر تا خوشبختی ١٢٠
 کرافورد، هريت سومر و سومريان  ١٢١
 ويتلی، دنيس روز لذت بردن از کار ٣٠ ١٢٢
 دورسی، رابرت سيستم های اجرای پروژه در صنعت ساختمان ١٢٣
 خليلی، محمد شبی هم در آغوش دريا ١٢۴
 داير، وين شگفتی های نيروی اداره  ١٢۵
 کاری، فرانسيس شيمی آلی فرانسيس ای کری ١٢۶
  ٢شيمی معدنی  ١٢٧
 کاوه، سعيد شيوه های رويارويی با عصبی ها ١٢٨
 کاراعلی اوغلو، کمال د سال رمان نويسی ترکيهص ١٢٩
 کيانيان، رضا عکس های تنهايی ١٣٠
 )آقاخانی(راستين، فروردين  فرهنگ اصطالحات فلسفی عرفانی هانری کربن ١٣١
 قيم، عبدالنبی فارسی -فرهنگ معاصر ميانه عربی ١٣٢
 صدری افشار، غالمحسين فرهنگنامه فارسی ١٣٣
 ن، طهشاهيا قافله دل ١٣۴
 يعقوبی، حسين قتل با عسل ١٣۵
 استار، پل قدرت آزادی ١٣۶
 مظفری ساوجی، مهدی قصه انسان و پايداری اش ١٣٧
 ذکاوتی قراگزلو، عليرضا قصه های عاميانه ايرانی ١٣٨
 زوکاو، گاری قلب جسم ١٣٩
 زوکاو، گاری قلب روح ١۴٠
 سارک قلم های پر آب، کاغذهای تشنه ١۴١
 سياهپور، کشواد )١٣۴١ – ١٣۴٣(عشاير جنوب قيام  ١۴٢
 رضوی اردکانی، ابوفاضل )ابن ابی عبيد ثقفی(قيام مختار  ١۴٣
 راغب، عبدالسالم احمد کارکرد تصوير هنری در قرآن کريم ١۴۴
 شجاعی صائين، علی کارنامه نشر ١۴۵

١٠ 

 بخش کودکانکتاب تازه های 
 

 پديدآور عنوان رديف
 اد، مرجانکشاورزی آز آرزو ١
  آقای خرس دانا ٢
 مک کال اسميت، الکساندر آنی ماشين حساب ٣
 ناصری، مسلم ابوحامد غزالی ۴
 رمزی، الکس از تخم تا قورباغه ۵
  اسب عربی ۶
 ابوت، تونی افعی چنبرزده ٧
 بک، کتی انسان موآها را نابود کرد ٨
 ليس، ويليام انگلستان ٩

 ارناوکانر، ک باز هم زباله ١٠
 ون هيج، ماری آن باغبانی کنيد ١١
 بايگی، اسماعيل "…بخند عشق نمک گير شود، بعد برو" ١٢
 احمدی، زکيه بديع الزمان فروزانفر ١٣
 بادکوبه ای هزاوه ای، مصطفی بر امواج نيل ١۴
 کاليگن، لوئيس !بلد نيستم درس بخونم: به دادم برسيد  ١۵
 گتانگ، گر به من بگو چندتاست؟ ١۶
 ابراهيمی، مريم بهمنيار ١٧
 بنت، جيل بينايی ١٨
 غالمی، فاطمه پرستار ١٩
 دماوندی، داريوش پرواز در آسمان ٢٠
 عربانی، احمد پول چگونه بوجود آمد؟ ٢١
 ياماس، آندريو پيدايش زلزله ها و آتشفشان ها ٢٢
 ياماس، آندريو پيدايش فصل ها ٢٣
 ياماس، آندريو پيدايش هستی ٢۴
 شيرازی، محمدهاشم جعفرو ٢۵
 آزکان، مايکل وی جنگ کره ٢۶
 لرستانی، فريبرز داستانک ديگر] پنج [ ۵جوجه حنايی و  ٢٧
 سپولودا، لوئيس جوجه مرغ دريايی و گربه ای که به او پرواز کردن آموخت ٢٨
 آلن، جان چشايی و بويايی ٢٩
 استاين چگونه سرم کوچک شد ٣٠
 رحيم بخش، زرين وحسنی و ديو زورگ ٣١
 آقابااليی، عليرضا حکايت آخر ٣٢
  حيوانات باغ وحش ٣٣
 پريرخ، زهره خانم کوچيک رفت خريد ٣۴
 استاين خانه مرگ ٣۵
 بودن بورگ، آنجال -زومه خطر ٣۶

١٣ 



 

 
 پديدآور عنوان رديف
 اوستر، پل موسيقی شانس ١٨٢
 خدابخش حصار، منيره مهتاب رو ١٨٣
 جدی، محمد جواد کی در ايران مهر و حکا ١٨۴
 مشتاقی، هاله ناامنی ١٨۵
 دارمی، سليمه ناتو در قرن بيست و يکم  ١٨۶
 الری، سميه نازنازان ١٨٧
 الری، سميه ناقوس خاطره ها ١٨٨
 بهزادی، شهين دخت نان، جنگ، وکالرک گيبل ١٨٩
نخستين مجموعه سخنرانی های مشترک فرهنگستان زبان و  ١٩٠

 سی و بنياد ايران شناسیادب فار
 

  های مطبوعات  نخستينه ١٩١
  )بررسی انتقادی(نظريه سياسی در گذار  ١٩٢
 بومپا، تودور )علم تمرين(نظريه و روش شناسی تمرين  ١٩٣
 جالئی پور، حميدرضا نظريه های متاخر جامعه شناسی ١٩۴
 رسيد، کريستوف نظم نوين جهانی و جغرافيای سياسی اطالعات ١٩۵
 حسن زاده، محمد نقش چين در امنيت اقتصادی ايران  ١٩۶
 چامسکی، نوآم نگاهی انتقادی به سياست آمريکا ١٩٧
 ساعدی، بابک نگاهی به جراحی پالستيک بينی ١٩٨
 موسوی زاده، محمد نگرش اسالم به ساير اديان و ملل ١٩٩
 شرو، آنيتا نور بر برف ٢٠٠
 )ع(الب علی بن ابی ط نهج البالغه ٢٠١
 اسماعيل زاده، مرتضی علی ورزش اسکی ٢٠٢
 اسماعيل زاده، مرتضی علی ورزش چوگان ٢٠٣
 اسماعيل زاده، مرتضی علی ورزش فوتبال ٢٠۴
 اسماعيل زاده، مرتضی علی ورزش کشتی ٢٠۵
 جمشيدی، مصطفی )مجموعه داستان(وقت نيايش ماهيها  ٢٠۶
 کرم رضايی، رضا همه دوستان ٢٠٧
 عليمردانی، مريم ميشه آن باال کسی هسته ٢٠٨
 تويبنر، کريستيان هنر غذاهای سرد در منزل ٢٠٩
 کريگان، مايکل هنر مدرن ٢١٠
 مور، هری تورنتون هنری جيمز  ٢١١
 فريش، ماکس )اشتيلر(هويت گمشده  ٢١٢
 سرگلزايی، محمدرضا يادداشت های يک روان پزشک ٢١٣
محسين يوسفی در درسهای منابع و يادداشتهای استاد دکتر غال ٢١۴

روش تحقيق در ادبيات و فرهنگ ايران و تاريخ تصوف 
 اسالمی

 يوسفی، غالمحسين

 دس پس، جان ينگه دنيا ٢١۵
 شارما يوگای پيشرفته ٢١۶

١٢ 

 
 پديدآور عنوان رديف
 گاتمن، جان کاميابی و ناکامی در ازدواج ١۴۶
  کتاب جامع سالمت خانواده ١۴٧
 مهراد، جعفر ١٣٨۴ -١٣٨٢اب علم ايران کت ١۴٨
 شجاعی، مهدی کرشمه خسروانی  ١۴٩
 طهرانی، محبوبه کريم خان زند ١۵٠
 کوفمان، والتر کشف ذهن ١۵١
 کاهل، ماری آن کشف نقاشان بزرگ ١۵٢
 کاوه، سعيد کمبود اعتماد به نفس ١۵٣
 عيدگاه طرقبه ای، وحيد کهن ديارا ١۵۴
 ست گادين، گاو بنفش ١۵۵
 حافظ، شمس الدين محمد گزيده غزليات حافظ ١۵۶
 تانن، دبورا گفت و گوی زن و مرد بدون درک يکديگر ١۵٧
 رهنما، فريده گلبرگی در مسير باد ١۵٨
 منصور بيگی، ثريا لذت تلخ  ١۵٩
 دوما، آلکساندر مادموازل اولمپ ١۶٠
 پورعزت، علی اصغر )یمبانی مديريت دولت(مبانی دانش اداره دولت و حکومت  ١۶١
 عليزاده، عبدالرضا مبانی رويکرد اجتماعی به حقوق ١۶٢
  ٢٠٠٧مبانی طب داخلی سيسيل  ١۶٣
 قماشچی، طلعت مبانی فناوری امولسيون ها ١۶۴
 اردستانی، محسن مبانی گردشگری روستايی ١۶۵
 ادوارد. اونز، جی مبانی مديريت برای متخصصان اطالع رسانی ١۶۶
 تيم، اووه ًال برادرممث ١۶٧
 آزادواری، علی اصغر …محاکمه کتابخوان و  ١۶٨
 مجلسی، محمدباقربن محمد تقی محن االبرار ١۶٩
  مختصر النافع ١٧٠
  المختصر النافع من الکتب الفقهيه ١٧١
 گرابار، آلگ مسجد بزرگ اصفهان  ١٧٢
 عاملی، سعيدرضا مطالعات شهرمجازی تهران ١٧٣
 قدمياری، مجيد روينمعجزه پ ١٧۴
 تودوروف، تزوتان مفهوم ادبيات و چند جستار ديگر ١٧۵
 کرباليی لو، مرتضی مفيد آقا ١٧۶
 بالنچارد، کندال مقدمه ای بر مردم شناسی ورزش ١٧٧
 کاظم پور، زهرا )راهنمای عملی(مقدمه ای بر نمايه سازی و چکيده نويسی  ١٧٨
حم��������دباقر ب��������ن مجلس��������ی، م ملحقات صحيفه سجاديه ١٧٩

 محمدتقی
 مدرس صادقی، جعفر من تا صبح بيدارم  ١٨٠
 عطار، محمدبن ابراهيم منطق الطير ١٨١

١١ 
 



 
 


