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  اهدای کتاب

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

ش���هدای دبس���تان دختران���ه عن���وان کت���اب، ب���ه  ٨٠
دکت���ر دبس���تان پس���رانه عن���وان ب���ه  ٨٢، ص���ادقيه

دانش�گاهی   و پ�يش  دبيرستانه عنوان ب ٩١و  شتیبه

 .  اهداء نموده است تهران در سطح شهر سميه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٨ 

 
 بريکو تتولد  •

 
مهرن����از    خ����انم رياس����ت محت����رم کتابخان����ه س����رکار   

گفت���ه؛  م���اه تـبري���ـک آذرتول���دتان را  در  خراس���انچی

را  از خداون�����د متع�����ال  س�����عادت و پي�����روزی ش�����ما   

 .خواستاريم

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

 

 سپاسگزاری •

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

 : ارشاد سپاسگزاريم   عمومی حسينيه  کتابخانه

 

 

                جلداهداء کنندگان بخش بزرگساالن                  

 ١٩۴نهاد کتابخانه های عمومی کشور                 

 ١٢                                            عابدیآقای 

 

 اين ماهه در که به طور متفرق یساير دوستاناز 

کمال اهداء نمودند نيز،   ان را به کتابخانههايش کتاب

 .  تشکر را داريم

 

موجود در بخش مرجع، به روز کردن نقشه های قديمی 

خوانی  فهرستنويسی کاست های قديمی و رف اين بخش،

منابع به بحث و تبادل نظر پرداخت�ه و تص�ميماتی را در   

 .زمينه های مذکور اتخاذ نمودند

 
 
 همايش ملی "کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد در   •

 "ی کتابخانه ایمعماری فضاها

روزه�ای   "همايش ملی معماری فضاهای کتابخان�ه ای "

آذرم���اه ب���ا حض���ور متخصص���ان و کارشناس���ان    ۵و  ۴

ی از س����وی انجم����ن کتاب����داری و   کتاب����داری و معم����ار 

و ب��ا ه��دف ل��زوم ) ش��اخه اص�فهان (رس��انی اي��ران  اط�الع 

يک���ی دي���دگاه ه���ای مهندس���ان معم���اری ب���ا   تعام���ل و نزد

متخصصان کتابداری در خصوص اجرای پ�روژه ه�ای   

س���اختمانی کتابخان���ه ه���ا، در دانش���گاه عل���وم پزش���کی      

در اي�����ن هم�����ايش مهرن�����از   . اص�����فهان برگ�����زار ش�����د  

خراس��انچی، رئ��يس کتابخان��ه عم��ومی حس��ينيه ارش��اد و   

زه��ره تفض��لی ط��راح گ��روه مهندس��ين مش��اور ش��رکت      

ژه س��اختمان جدي��د کتابخان��ه عم��ومی   زن��ديگان، در پ��رو 

حس�ينيه ارش��اد حض��ور داش�تند و مقال��ه ای تح��ت عن��وان   

معم���اری کتابخان���ه عم���ومی حس���ينيه ارش���اد از ابت���دا     "

که رتب�ه دوم   را ارائه نمودند)" ١٣٨٨ -١٣۵٩(ن تاکنو

در بين مقال�ه ه�ای ارائ�ه ش�ده در هم�ايش را از آن خ�ود       

مفک���ری و نکت���ه ح���ائز اهمي���ت در اي���ن مقال���ه، ه  . ک���رد

همک����اری تنگاتن����گ ب����ين مهندس����ان معم����اری پ����روژه  

. تاب��داری کتابخان��ه ب��ودس��اختمان جدي��د ب��ا متخصص��ان ک

رتب��ه اول و " نگ��اهی ج��دی ب��ه ن��ور در کتابخان��ه "مقال��ه 

 به سوم را ـرت" معماری منظر فضاهای کتابخانه"مقاله 

 
 برگزاری جلسه مسئولين •

آذرم��اه ب��ا حض��ور رئ��يس     ٢جلس��ه مس��ئولين روز  

نفر از مسئولين در واح�د ک�الس ه�ای     ٩ابخانه و کت

مح���ور اص���لی اي���ن جلس���ه  . کتابخان���ه برگ���زار ش���د

بررسی آمار مقايسه ای بخش های مختلف کتابخانه 

اف��راد حاض��ر . ب��ود ١٣٨٧و  ١٣٨۶در س��ال ه��ای 

در جلسه با مشاهده نمودارهای آماری، به تجزيه و 

تحليل عملکرد بخش های مختلف در اين دو سال و 

ائ���ه راهکاره���ای مناس���ب در جه���ت ارتق���اء اي���ن  ار

 . عملکردها پرداختند

 
 
 
 بازديد دانش آموزان از کتابخانه •

نف���ر از دان���ش آم���وزان    ٢٢آذرم���اه تع���داد   ٣روز 

در  )س(ش�اهد حض�رت معص�ومه     مدرسه دخترانه

نف��ر مرب��ی، از بخ��ش  ٢مقط��ع راهنم��ايی ب��ه هم��راه 

اب مهت� . کودکان و نوجونان کتابخان�ه بازدي�د کردن�د   

مين��اچی مق��دم مس��ئول بخ��ش، دان��ش آم��وزان را ب��ا     

ی مختل����ف مانن����د مرج����ع، نش����ريات،   قس����مت ه����ا 

 . آشنا کرد... ، گروه سنی و بندی رده
 
 
 پوسترها فهرستنويسی می شوند •

آذرم�����اه ب�����ا حض�����ور مهرن�����از  ٣جلس�����ه ای روز 

خراسانچی رئيس کتابخانه، فاطمه هويدايی مس�ئول  

ار بخ��ش بخ��ش خ��دمات فن��ی و س��ارا حي��دری کتاب��د  

اين در . مرجع در اتاق رياست کتابخانه برگزار شد

  وسترهایـپ سیـجلسه افراد حاضر درباره فهرستنوي

١ 



 
 

در اي�ن جلس�ه اف�راد حاض�ر     . در کتابخانه برگ�زار ش�د  

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

 .صحبت کردند
 
 
 
 بازديد دانشجويان کتابداری از کتابخانه •

از دانشجويان ت�رم اول رش�ته کتاب�داری     نفر ٢٠تعداد 

آذرم�اه، ب�ه    ١٧و اطالع رس�انی دانش�گاه ته�ران روز    

هم��راه اس��تاد خ��ود، خ��انم دکت��ر معص��ومه ب��اقری، در   

از بخ����ش ه����ای مختل����ف ١١:٣٠ال����ی  ٩:٣٠س����اعت 

کتابخانه از جمله امان�ت، پ�ذيرش، نابيناي�ان، مرج�ع و     

ی فاطم���ه هوي���داي ،در اي���ن بازدي���د. بازدي���د کردن���د... 

 ،نيزراهنمای بازديدکنندگان بود و مهرناز خراسانچی 

در خصوص اخالق در کتاب�داری و س�اخت س�اختمان    

 . ها صحبت کرد جديد کتابخانه با آن
 
 
 
 فعاليت کتابخانه سيار کتابخانه عمومی حسينيه •

 ارشاد

نف���ر از کتاب���داران   ۵آذرم���اه  ٢۴و ٩،۴،٣روزه���ای 

س�ه ناش�نوايان   مدر ٣کتابخانه س�يار حس�ينيه ارش�اد ب�ه     

س�تان و  در سطح شهر تهران و در مقاطع تحص�يلی دب 

، دختران�ه  عدالتپسرانه  راهنمايی به نام های مدارس

 ۶٣رفتن��د و نيم��روز و دختران��ه  ٢باغچ��ه ب��ان ش��ماره 

نوان ـع��  ۴٨انت ـعن��وان کت��اب امان��ت داده؛ م��دت ام��    

 کتاب را نيز،وان ــعن ۶۴و نـد ردـد کـديـمـاب را تـکت
 

 

مانن���د  در اي���ن هم���ايش موض���وعاتی   . دـدن��� رـکس���ب ک

معياره��ای کيفي��ت، ايمن��ی و امني��ت، طراح��ی داخل��ی،      

م�ورد بح�ث   ... استانداردها در معماری کتابخان�ه ه�ا و   

چهار نفر از مسئوالن کتابخانه . و بررسی قرار گرفتند

ب��ه ن��ام ه��ای رزيت��ا ف��دائيان مس��ئول بخ��ش پ��ذيرش، من��ا   

ب مين�اچی مق�دم   ميناچی مقدم مسئول بخش امانت، مهتا

مسئول بخش کودکان و نوجوانان و مريم بدری مسئول 

بخ���ش نش���ريات ادواری ني���ز در اي���ن هم���ايش ش���رکت   

 .داشتند

 
 برگزاری دوره جديد آموزش کامپيوتر ويژه  •

 نابينايان

 ۵دوم���ين دوره آم���وزش ک���امپيوتر وي���ژه نابيناي���ان از   

 پنج ش�نبه ه�ای ه�ر هفت�ه     اين کالس ها. آغاز شد آذرماه

م��درس اي��ن   .برگ��زار م��ی گ��ردد  ١٢ال��ی  ٩س��اعت از 

در اي�ن ک�الس ه�ا مب�انی     . دوره ابوالفضل گيالنی اس�ت 

کامپيوتر اع�م از مق�دمات، وين�دوز، اينترن�ت و اس�تفاده      

 آم����وزش داده  )Jaws(ج����از از ن����رم اف����زار گوي����ای   

من�دان   رکت در اي�ن دوره ب�رای کلي�ه عالق�ه    ش� . ش�ود  می

ات بيشتر می توانيد برای کسب اطالع. نابينا آزاد است

 . با بخش نابينايان کتابخانه تماس حاصل نمائيد

 

 برگزاری جلسه کميته مشترک کتابداری کودکان و  •

 نوجوانان

آذرم����اه ب����ا حض����ور نماين����دگانی از  ٩جلس���ه ای روز  

کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد، کتابخانه ملی، شورای 

 نوجوانانکتاب کودک و کانون پرورش فکری کودکان و 

٢ 

 
 توليد کننده مولف عنوان رديف
لمت������ون، آن ک������اترين  مالک و زارع در ايران  ٢٩

 سواين
 
 فورد 

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی

 موسسه فرهنگی هنری رسائل  ماه افتتاح  ٣٠
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی دومبادزه، نودار من خورشيد را می بينم  ٣١
يو آرلون��د از م��ات: منتق��دان فرهن��گ  ٣٢

 تا ريموند ويليامز 
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی جانسون، لزلی

داری  منط������ق فرهنگ������ی س������رمايه ٣٣
پس�����ت   مق����االتی درب����اره  : مت����أخر 

 مدرنيسم 

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی 

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد ملکيان، مصطفی مهر ماندگار  ٣۴
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی ی، مهدیآذريزد نابينا و دزد بينوا  ٣۵

 
 CDمنابع تبديل شده از کاست به 

 
 توليد کننده مولف عنوان رديف

١ dracula   moasseye farhangi honariye 
gelayol 

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی بک، جان ارنست استاين های خشم  خوشه ٢
 زيستی نابينايان رودکیمجتمع به محمود، احمد درخت انجير معابد  ٣
پاس���������ترناک، ب���������وريس  دکتر ژيواگو  ۴

 لئونيدوويچ
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی احمد، جالل آل ها  گزيده داستان ۵
 
 

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

موسسه نهادگذاری مطالعات علمی و  ز جانگاالگر، جيم آموزش کودکان تيزهوش  ١
 اپژوهشی گوي

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد فوکوياما، فرانسيس پايان نظم  ٢

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد فصيح، اسماعيل ثريا در اغما  ٣

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد ملکيان، مصطفی مهر ماندگار  ۴

 
 
 

١٧ 



 
   ينايان تازه های کتاب بخش ناب

 
 
 

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

موسسه نهادگذاری مطالعات علمی  گاالگر، جيمز جان موزش کودکان تيزهوش آ ١
 و پژوهشی گويا

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی حری، عباس آيين گزارش نويسی  ٢
های سيد جم�ال ال�دين    افکار و انديشه ٣

 اسدآبادی 
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی نظروف، حق نظر

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی کامو، آلبر بيگانه ۴
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد فوکوياما، فرانسيس پايان نظم  ۵
: پروتکله����ای دانش����وران ص�����هيون    ۶

 برنامه عمل صهيونيسم جهانی
 ع بهزيستی نابينايان رودکیمجتم نويهض، عجاج

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی طباطبائی، جواد تامالتی درباره ايران  ٧
ای از مه��رورزی ب���ه   واگوي��ه : ت��وال   ٨

 حجت هشتمين
 موسسه فرهنگی هنری رسائل 

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد فصيح، اسماعيل ثريا در اغما  ٩
موسسه نهادگذاری مطالعات   چلبی، مسعود شناسی نظم جامعه ١٠

 علمی و پژوهشی گويا
 کتابخانه عمومی نابينايان شيراز  جانسون، اسپنسر چه کسی پنيرم را برداشت  ١١
معاونت آموزش و بنياد اشتغال   الدين خرمشاهی، بهاء نامه  حافظ  ١٢

 مستضعفان
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی قاسم، نعيم اهللا لبنان حزب ١٣
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی کار، ادوارد هالت داستايوفسکی  ١۴
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی ويتگنشتاين، لودويگ درباره يقين  ١۵
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی سلينکو، آنماری دزيره  ١۶
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی جويس، جيمز ها ها و نقد دوبلينی دوبلينی ١٧
  رضاپور، مريم دورگه ١٨
   دين و مهر در جهان باستان ١٩
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی پور، مرتضی مودب رکسانا ٢٠
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی سليمانی، محسن رمان چيست؟  ٢١
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی طباطبائی، الهه دار عشق  ستاره دنباله ٢٢
 ی فرهنگی هنری ماهور موسسه ]مستعار[نيما يوشيج  يما شعرهای ن ٢٣
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی وبر، ماکس شهر در گذر زمان  ٢۴
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی گراس، گونتر طبل حلبی ٢۵
فرهنگ توصيفی اصطالحات ادبی  ٢۶

 انگليسی فارسی 
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی براونر

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی دستغيب، عبدالحسين ب سليم قل ٢٧
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی احمدی، حميد ما هم در اين خانه حقی داريم  ٢٨

 
١۶ 

 

 شماره جديد ماهنامه شقايق  •

چهل و دومين شماره ماهنامه گوي�ای ش�قايق اي�ن م�اه در     

ه مقاالتی اين شماره ب .بخش نابينايان کتابخانه منتشر شد

دع��ا، ت��رک ع��ادت ی چ��ون س��عدی ش��يرازی و ب��ا عن��اوين

ب�ر علي�ه س�رطان،     یال دش�من موجب م�رض اس�ت، پرتق�   

 .می پردازد...و  هيپنوتيسم چيست؟

 

 

 سری جديد سخنرانی های انجام شده در حسينيه   •

 ارشاد

عن��وان از سلس��له س��خنرانی ه��ای برگ��زار    ۶در آذرم��اه 

ش�نيداری   -ناد ديداریشده در حسينيه ارشاد، به منابع اس

عن����اوين اي����ن . اض����افه ش����دند بخ����ش مرج����ع کتابخان����ه 

 ناص�ر مه�دوی  از  تفسير ق�رآن : ها عبارتند از  سخنرانی

 ١کاست،  ٢، )١٣٨٨: دوازدهمين و سيزدهمين جلسه (

CD  ١و DVD نيازه��ای وج��ودی انس��ان در مثن��وی؛ 

چهل و نهمين تا پنجاه و دومين جلس�ه  ( از ناصر مهدوی

از  خ����دا راز جه����ان ؛ ٣DVDکاس����ت و  ٣، ) ١٣٨٨: 

بيس���ت و پنجم���ين و بيس���ت و  ( محم���د مجته���د شبس���تری 

ب���اب ؛ DVD ١کاس���ت و  ۴، )١٣٨٨: شش���مين جلس���ه 

چهلم�ين ت�ا چه�ل و شش�مين جلس�ه      ( هدی صابراز  بگشا

از  ش���اهنامه خ���وانی؛ DVD ۵کاس���ت و  ١٢، )١٣٨٨

: ش����انزدهمين ت����ا ن����وزدهمين جلس����ه  ( فرزان����ه اخ����وت

١٣٨٨( ،۴ CD  عرف�����ه ع�����ای روزدو  ) :٢، )١٣٨٨ 

 . کاست

 
 

٣ 

 

نف��ر از دان��ش آم��وزان  ٢ب��ه ع��الوه . تحوي��ل گرفتن��د

 .عضو جديد اين کتابخانه شدند

 
 
 پايان دوره کارورزی دو دانشجو در کتابخانه •

دو نفر دانشجوی کتاب�داری ب�ه ن�ام ه�ای ش�يوا قم�ی       

ت   ١٠٠ب�ه م�دت    از دانشگاه عالمه طباطبائی س�اع

ب��ه م��دت   دانش��گاه تربي��ت معل��م و فريب��ا کش��انی از  

خ����ود را در ) ٢(دوره ک����ارآموزی   س����اعت ١٠۴

. در کتابخان��ه ب��ه اتم��ام رس��اندند  ،آذرم��اه ٢٨ت��اريخ 

) ٢(اي���ن دانش���جويان از مهرم���اه دوره ک���ارورزی  

خود را آغاز ک�رده و در تم�ام بخ�ش ه�ای کتابخان�ه      

 . عمومی دوره ديدند به جزء بخش پذيرش و روابط
 
 
 
    کتابخانه ؤسسه حسينيه ارشاد اززديد رئيس مبا •

 کانون اسالمی انصار

آذرم��اه دکت��ر ناص��ر مين��اچی مق��دم رئ��يس   ٣٠روز 

همراه مهرناز خراسانچی به موسسه حسينيه ارشاد 

از کتابخانه کانون اس�المی انص�ار    ،رئيس کتابخانه

در اين بازديد ج�ابر انص�اری رئ�يس    . بازديد کردند

ن را همراه�ی نم�ود و   کتابخانه کانون، بازديدکنندگا

. همه بخش های کتابخانه را ب�ه آن ه�ا معرف�ی ک�رد    

مس������ئوالن حاض������ر در آن روز، ب������ه گفتگ������و در 

خص���وص چگ���ونگی همک���اری نزديکت���ر ب���ين دو    

کتابخان��ه پرداختن��د و ق��رار ش��د مس��ئولين کتابخان��ه     

عم����ومی حس����ينيه ارش����اد ب����ه زودی بازدي����دی از   

 . کتابخانه کانون داشته باشند



 

   ماهآذرها در  جعه کنندگان و امانت بخشتعداد مرا •

 ١٣٨٨سال 

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 

؛ ١٤٦: مرج�����ع  ؛٢٠٣: کودک�����ان  ؛١٦٠٣: امان�����ت 

: نابيناي��ان  ؛١٣٩:   CDاينترن��ت و ؛ ٦٤٠: نش��ريات

 .نفر ٧٢

 :ستفاده از منابعا

 ؛ ۶٠٠ :مرج�����ع  ؛۵٣۵: کودک�����ان  ؛٣٧۴٩: امان����ت  

: ن انابيناي�  ؛٢٢۴:  CDاينترن�ت و   ؛١٢٨٠: نشريات 

 .منبع ٢٠١

 
 

 
 و بريل توليد کتاب گويا •

. گوي���ا درآمدن���د ش���کلعن���وان کت���اب ب���ه  ٣در آذرم���اه 

نوش�ته   مه�ر مان�دگار  : عناوين اين کتاب ها عبارتند از 

ثري����ا در ، )٢CDو  کاس����ت ٢١( مص����طفی ملکي����ان 

، )١CDکاس�ت و   ١٠( اس�ماعيل فص�يح  نوش�ته   اغماء

غالمعب�اس  ترجم�ه   فرانس�يس فوک�و يام�ا   اثر  پايان نظم
جل����د از  ٣  همچن����ين). CD ١کاس����ت و  ۵( توس����لی

 هم�ه چي��ز ف��رو م��ی ري��زد مجموع�ه هف��ت جل��دی کت��اب  

ب��ه خ��ط   عل��ی بختي��ارزاده ترجم��ه  گ��ری س��يک نوش��ته 

نوان فاي�ل کت�اب از   ع ١٠۶ .بريل به چاپ رسيده است

جه��ت تب��ديل ب��ه خ��ط بري��ل و اس��تفاده  ،ني��ز مرک��ز نش��ر

 .  اعضای نابينا به کتابخانه اهداء شد

 
 
 

 آمار بازديد از وب سايت  •

نف���ر از وب س���ايت کتابخان���ه  ١٠٢۴در آذرم���اه تع���داد 

ص���بح و  ١١بيش���ترين س���اعت بازدي���د . بازدي���د کردن���د

 تع��داد کش��ورهای. ص��بح ب�وده اس��ت  ۵کمت�رين س��اعت  

کشور است که اس�امی برخ�ی    ۴١بازديد کننده بيش از 

اي����ران، آمريک����ا، انگلس����تان، : از آن ه����ا عبارتن����د از 

 ...کانادا، سوئد، کويت و 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
۴ 

 

  تازه های بخش سی دی
 عنوان رديف

١ Longman Dictionary of American English 
٢ Longman wordwise dictionary 
٣ Oxford advanced learner's dictionary of current english 
 Learning recovery] : لرنينگ ريکاوری[ ۴
  Nero 9  ] :٩نرو [ ۵
 مونتاژ -مدلسازی پيشرفته ] : کاتيا[  Catiaآموزش  ۶
 مباحث پايه] : کاتيا[ Catiaآموزش  ٧
 ]٧پوزر [ Poser 7آموزش  ٨
 ]۵اديوس [  Edius 5آموزش جامع   ٩

 آموزش کمک درسی سوم راهنمايی ١٠
 آموزش متفاوت زبان انگليسی برای کودکان ١١
 ]٢کورل پينت شاپ پرو فتو ايکس [ Corel paintshop pro photo X2آموزش نرم افزار  ١٢
 آموزش نصب سيستم عامل ١٣
 اسرار فتوشاپ ١۴
 !Chill out Scooby- doo= اسکوبی دو و هيوالی برفی  ١۵
 ايران جهانگردیراهنمای جامع :  پارسيکا ١۶
 Tweety's high flying adventure= روز ٨٠توئيتی و سفر به دور دنيا در  ١٧
 Berentain bears= خرس های خانواده برنستين  ١٨
 دنيای شگفت انگيز گياهان ١٩
 روز ٨٠دور دنيا در  ٢٠
 Barn- yard  2= ٢رئيس مزرعه  ٢١
 Iranian publishers booksellers dictionary 1385= فروشان ايران راهنمای ناشران و کتاب ٢٢
 آموزش تغذيه صحيح: سياره خوراکی ها  ٢٣
 آموزش تغذيه صحيح: سياره خوراکی ها  ٢۴
 سيستم ايمنی بدن ٢۵
 )قم:  ٣٠/٨/٨٧: سی امين (شيطان پرستی و شيطان پرستان مدرن  ٢۶
 Interior design= طراحی داخلی ساختمان  ٢٧
 فرهنگ لغات ٢٨
 کارگاه صدا ٢٩
 ١٣٨۶بانک اطالعات شهری : کتاب اول  ٣٠
 کتابشناسی جهانی قرآن کريم ٣١
 ۴ماه آسمانی  ٣٢
 )عج(معرفت امام زمان  ٣٣
از طري��ق ] (ت��ک مت��د [ Tec methodمکالم��ات روزم��ره انگليس��ی ب��ه روش خ��ارق الع��اده      ٣۴

 )رونويسی به روش اليتنر
 The blessincs around us= ی پيرامون ما نعمت ها ٣۵
 ٢سرويس پک : ويندوز ايکس پی  ٣۶

١۵ 



 

 

 پديدآور عنوان رديف
 رزاقی، سعيد مثل آباد ٧۵
 پورسامانی، منصوراحمد مدرسه من ٧۶
 سالمی، مهين مراقبت از کره زمين ٧٧
 مزينانی، محمدکاظم مرد بارانی ٧٨
 ، حميدعاملی مشهدی صفر گربه ای داشت ٧٩
 رضايی، زهرا مشهورترين نويسندگان و شاعران ٨٠
 فدايی حسين، حسين معلمی به نام صفر ٨١
 عزيزی، مجتبی مقدمه ای بر شناخت حيات وحش ايران ٨٢
 بابايی، کبری من آدم آهنی شدم ٨٣
 شمعی، بابک من روی نقشه ٨۴
 قلی پور، جمشيد مورچه مهربان ٨۵
 نوچهرسليمی، م مورچه و شير ٨۶
 امين سلماسی، بهراد موش دله، گربه يله ٨٧
 حق پرست، نورا موش موشی و خرگوشی ٨٨
 آسيموف، ايزاک موشکها، کاوشگرها، و ماهواره ها ٨٩
 مزينانی، محمدکاظم نردبان آسمان ٩٠
 راو، جوليان نورهای رنگی ٩١
 يوسفی، محمدرضا نيم وجبی ٩٢
 يناستا وحشت در اردوگاه مارماالد ٩٣
 پلوکرز، هنری )بچه ايم(وقتی که ما  ٩۴
 برازش، محمودرضا هلند ٩۵
  هوای اين فصل، هوای آن فصل ٩۶
 وطن پرست، مهدی يادگاری پدربزرگ ٩٧
 استاين يک روز در سرزمين وحشت ٩٨
 دانشمند، مرتضی يک نفر به اندازه همه ٩٩

 ياوری، هاشم يلدا ١٠٠
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

١۴ 

 

 
 

 
 
 
 
 

۵ 



 ٣٠/٩/١٣٨٨ -١/٩/١٣٨٨                                        تازه های کتاب بخش بزرگساالن                     
 

 پديدآور عنوان رديف
 بازرگان، مهدی آثار صنعتی و علمی ١
 رمضانی گيالنی، رضا )ره(آرای اخالقی عالمه طباطبايی  ٢
 معينی، محبوبه آسمان من ٣
 استراترن، پل آشنايی با ارسطو ۴
 استراترن، پل آشنايی با داستايفسکی ۵
 استراترن، پل آشنايی با ماکياوللی ۶
 استراترن، پل آشنايی با ويرجينياوولف ٧
آموزش دوره های مفاهيم پايه ی فناوری اطالعات، ويندوز و  ٨

 اينترنت
 

 برکهارت، جوآنا به دانشجويانآموزش سواد اطالعاتی  ٩
 تولستوی، لی يف نيکااليويچ آناکارنينا ١٠
  آيت اهللا حاج شيخ غالمحسين جعفری همدانی ١١
 همل، گری آينده مديريت ١٢
  آيين نامه های حفاظت و بهداشت کار ١٣
 خليلی، ناصر ابزارآالت جنگ ١۴
  اتريش ١۵
 ميالنی، آرماندو از چشم تا قلب ١۶
 عبداله زاده، مريم از دل تا قلم ١٧
  ازبکستان ١٨
 کاونديش، ريچارد اسطوره شناسی ١٩
  اسلواک ٢٠
 گيسک، جوآن اصول علمی مديريت کتابخانه ٢١
 مافی، فرزانه )ويژگی ها، تجارب، مالحظات، راهبردها(اعتبارات خرد  ٢٢
 صرفی، محمدرضا افسانه های مردم کرمان ٢٣
 شيرازی، رضا )رمان.. (! .ای رسول خدا ٢۴
 آدميت، فريدون ايدئولوژی نهضت مشروطيت ايران ٢۵
 پورقربان، زهرا !با شما که رودرواسی ندارم ٢۶
 بورکرت، والتر بابل، ممفيس، تخت جمشيد ٢٧
 توينبی، آرنولد جوزف برای قرن بيست و يکم ٢٨
بررسی تطبيقی شرايط کار زنان و نوجوانان در کشورهای  ٢٩

 ن، کره جنوبی، هند، مصر، انگلستان و ايرانژاپ
 موسوی، فضل اهللا

 غريب آبادی، کاظم برنامه هسته ای ايران ٣٠
 شبيری نژاد، علی اکبر بودجه ريزی در ايران ٣١
 مهرجويی، داريوش به خاطر يک فيلم بلند لعنتی ٣٢
 کاوه، سعيد بهداشت روانی رفتار جنسی ٣٣
  پاکستان ٣۴

۶ 

 
 پديدآور نعنوا رديف
 صادقی نشاط، مسعود دوست من نماز ٣٨
 حيدرزاده، مجتبی دوستی خاله خرسه ٣٩
 شيرازی، رضا دهمين ستاره ۴٠
 پارسائی، محمد مهدی رستم و سهراب و قصه های شاهنامه فردوسی ۴١
 هار، ياپ تر زندگی را عزيزدار ۴٢
 باوفا، کريم )س(زينب کبری  ۴٣
 ابرازش، محمودرض ژاپن ۴۴
 قاسم نيا، شکوه سفر پر خطر ۴۵
  سالم بر زندگی ۴۶
 پلوکرز، هنری سالمتی ۴٧
 سولوتارف، گرگوار سه جادوگر ۴٨
 بلير، سوفی شب چه فايده ای دارد؟ ۴٩
 استاين شبح اردوگاه ۵٠
 استاين شبح ساحل ۵١
 استاين شبح سخنگو ۵٢
 پارسی نژاد، کامران شيخ بهايی ۵٣
 جمال غز االغ شير بيمار و م ۵۴
 هوروويتس، آنتونی ضربه ی عقاب ۵۵
 سالمی، علی عروسک سنگ صبور ۵۶
  عقاب سپاسگذار ۵٧
 هوروويتس، آنتونی عقرب ۵٨
 بهاری، محمد عالء الدين و چراغ جادو ۵٩
  علی بابا و چهل دزد ۶٠
 احمدی، ژيال عمو زنجيرباف ۶١
 کونبگسبرگ، ای، ال فرار به موزه نيويورک ۶٢
  قصه گويی ۶٣
 رنسام، آرتور ١قصه ها و افسانه های مردم روسيه  ۶۴
 اهللا لزگی، حبيب قناری آزاد ۶۵
 شيخی، مژگان کاش تو را می ديدم ۶۶
 زاهدی مطلق، ابراهيم کی خوشمزه تر است؟ ۶٧
 احمدی، ژيال گربه شيطان بال زبر و زرنگ و ناقال ۶٨
 خاتمی، محمدمهدی گاليه ۶٩
 سليمانی زاده، عظيم ژه های شيرين و گلخنده های دلنشينگلوا ٧٠
 شاگاهيراتا لباس جديد پادشاه ٧١
 پناهی، علی ماجرای سفر بره کوچولو ٧٢
 رايون، مادلن مارتين در باغ وحش ٧٣
  ماه ٧۴

١٣ 



 
 تازه های کتاب های جديد بخش کودکان

 پديدآور عنوان رديف
 بزانت، پام کاربردهای آن آشنايی مقدماتی با الکترونيک و ١
 رضايی پناه، ناديا آمادگی در برابر زلزله ٢
 خويشتن دارلنگرودی، احمد آموزش الفبای فارسی همراه با شعر ٣
 کالدول، سوزان آموزش شطرنج ۴
  ؟...آيا می دانيد که  ۵
 برازش، محمودرضا اتريش ۶
 بلوری، محمد ارباب ظالم و قاصدک ٧
 رمزی، الکس انهاز کرم تا پرو ٨
 ويلز، جين اژدها کوچولو ٩

 مزينانی، محمدکاظم اشک های گاو ١٠
 باباجانی، علی اوزون حسن ١١
 کاتايف، والنتين پتروويچ بابونه هفتگونه ١٢
 کوته، راينر برج ها و آسمان خراش ها ١٣
 ملکی، کيانا بز زنگوله پا ١۴
 پلوکرز، هنری بزرگ شدن ١۵
 مجرد، ناصر بيژن و منيژه ١۶
 هدايت پور، فريدون پلنگ زورگو ١٧
  پلنگ صورتی ١٨
  پلنگ مغرور ١٩
 ياماس، آندريو پيدايش آب و هوا ٢٠
 ياماس، آندريو پيدايش رودخانه ها ٢١
 ياماس، آندريو پيدايش ستاره ها و کهکشان ها ٢٢
 همتی، سيروس پيکر ٢٣
 سيليتو، آلن تنهايی دونده استقامت ٢۴
  مجموعه چهل حديث مصور –لوه نور ج ٢۵
 استاين چگونه هيواليی را بکشيم ٢۶
 جنينگز، تری حرارت ٢٧
 نظامی، احمدبن عمر حکايت های شيرين چهار مقاله نظامی عروضی ٢٨
 فدايی حسين، حسين حلقه مفقوده ٢٩
 عاملی، حميد خاله سوسکه ٣٠
 امين، مرتضی خانم کوچولو ٣١
 ، پنیباسهاف خدا و من ٣٢
 حبيبيان، قنبرعلی خرگوش مهربان و خرس شکمو ٣٣
 مراد حاصل، اميرمهدی )ع(داستان زندگی امام جعفر صادق  ٣۴
 تيلور، هلن دانستنيهای شگفت انگيز درباره حواس ٣۵
 کاشانی نژاد، سيروس دختری که می خواست پسر باشد ٣۶
 هوارسی، مرتضی دليل ماريا ٣٧

١٢ 

 
 ورپديدآ عنوان رديف
 مرتضوی کياسری، حسين )رمان(پری رو  ٣۵
 باقری، تابانه پل ٣۶
 استاين، گرترود پيکاسو ٣٧
 راعی شريف، مسعود ترجمه مکاتبات و اسناد ٣٨
 منوچهريان، عليرضا ترجمه و تحليل ديوان متنبی ٣٩
  ترکمنستان ۴٠
 احمدی لفورکی، بهزاد حال و آينده: ترکيه  ۴١
 ی، يحيیيثرب تفسير روز ۴٢
 شيردل، سيمين تالفی ۴٣
 کيان افراز، اعظم جادوی صحنه ۴۴
  جمهوری آذربايجان ۴۵
 گولينگر، اوا چاوز ۴۶
های دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی  چکيده پايان نامه ۴٧

 ١٣٨۶تا ١٣٨٣سال های ) س(دانشگاه الزهرا 
 رضايی شريف آبادی، سعيد

 عمرنظامی، احمد بن  چهار مقاله ۴٨
  حجت االسالم حاج سيد احمد خمينی به روايت اسناد ساواک ۴٩
  حزب مليون به روايت اسناد ساواک ۵٠
با (نظامی -خطر نبرد هسته ای نوين و کارکرد منظومه صنعتی ۵١

 )پيش درآمدی بر رويدادهای نهفته نبرد در کشور عراق
 کالديکوت، هلن

 آقا ميری، اکرم السادات يلخودآموز بافتنی و سايز بافی با دو م ۵٢
 ژوليده، حميده دارگل ۵٣
 سلحشور، يزدان )مجموعه داستان(دارم احتجاب را زنده می کنم  ۵۴
 جانسون، ساموئل داستان راسالس، شهزاده ی حبشه ۵۵
 ادواردز، کيم دختری در غبار خاطره ها ۵۶
 فضلی، عاطفه دريای عشق ۵٧
 حميدی، جعفر )مثنوی طنز و جد(دگرگون نامه  ۵٨
 شولوخف، ميخائيل الکساندروويچ دن آرام ۵٩
 بکفورد، جيمز دين و جامعه صنعتی پيشرفته ۶٠
امير عليشيرنوائی، عليشير بن  "فانی"ديوان اميرنظام الدين عليشير نوايی  ۶١

 کيچکنه
 نرودا، پابلو ...راستی چرا؟ ۶٢
 عاکف، سعيد رقص در دل آتش ۶٣
 شعاری نژاد، علی اکبر نگ و تربيت روان شناسی فره ۶۴
 چلونگر، محمدعلی روزنامه ها و نشريه های بلديه اصفهان ۶۵
 شورت، ادموند روش شناسی مطالعات برنامه درسی ۶۶
 ری، دانوتا زبان روزنامه ۶٧
 اشميت، اريک امانوئل زمانی که يک اثر هنری بودم ۶٨
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 ، فونگرمر زن توانا ۶٩
 کالين، کارولين زندگی با سرطان پستان ٧٠
 مارا، مايکل زيبايی شناسی مدرن ژاپنی ٧١
 رازی، فريده زير پلک های بسته ٧٢
  )ايسيسکو(سازمان علمی، آموزشی، فرهنگی، اسالمی  ٧٣
  سفر در آينه ٧۴
 اوستر، پل سفر در اتاق تحرير ٧۵
 اوستر، پل سفر در اتاق کتابت ٧۶
 صالح شيرازی فرنامه هاس ٧٧
 داورپناه، محمدرضا سنجش سواد اطالعاتی دانشجويان ٧٨
 مورتنسون، گرگ سه فنجان چای ٧٩
 آساره، وحيده سهم من از زندگی ٨٠
 ميرمحمدی، مهدی )مطالعه موردی اياالت متحده آمريکا(سياست و اطالعات  ٨١
 رحيمی، بهرام سيب های کابل شيرين است ٨٢
 شنيتسر، لودا در انقالب سينما ٨٣
 نژاد اکبری مهربان، مريم شاه عباس کبير ٨۴
 نژاداکبری مهربان، مريم شاهنشاهی ساسانيان ٨۵
 قيصری، مجيد شماس شامی ٨۶
 ليدال، کن رفتار درمانگری سالمندان –شناخت  ٨٧
 شاهين دژی، شهريار شهريار شهر سنگستان ٨٨
 ليمانی، اسماعيلس شيمی ترکيبات کئوردينانسيون ٨٩
 قبانی، نزار ی عاشقانه صدنامه ٩٠
 ايوبی، محمد صورتک های تسليم ٩١
 حسينی، حسن طرح خاورميانه بزرگتر ٩٢
 موسوی گرمارودی، رويا عرفان در ديوان منسوب به امام علی عليه السالم ٩٣
 فرزام، مژگان عشق پنهان ٩۴
  عمان ٩۵
 يويدسالينجر، جروم د فرانی و زويی ٩۶
 بختياری، پگاه فرشته های لعنت شده ٩٧
 حييم، سليمان انگليسی -فرهنگ بزرگ فارسی ٩٨
 غفوری، علی فرهنگ مهندسی عمران ٩٩

 افضلی، محمدرضا فرهنگ مهندسی مکانيک ١٠٠
فرهن��گ نام��ه ی رج��ال علم��ی و مش��اهير فرهنگ��ی کرم��ان از       ١٠١

 آغاز اسالم تا پايان عصر قاجار
 کردی، رضا

 هادوی نيا، علی اصغر )در پرتو جهان بينی قرآن کريم(فلسفه اقتصاد  ١٠٢
  فنالند ١٠٣
  قزاقستان ١٠۴
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١٧٢ Handbook to life in medieval and early Modern 

Japan 
Deal, William E. 

١٧٣ Handbook to life in renaissance europe Sider, Sandra 
١٧۴ Handbook to life in the Aztec world Aguilar- Moreno, 

Manuel 
١٧۵ The facts on file companion to world history 1900 to 

the present 
Arana, R Victoria 

١٧۶ The Hermitage Asvarishch,B. 
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دبيات با بررسی انتقادی تاريخ ادبيات نگاری نظريه تاريخ ا ١٣٩

 در ايران
 فتوحی، محمود

 کاپوراسو، جيمز نظريه های اقتصاد سياسی ١۴٠
 هلد، ديويد نظريه های جهانی شدن ١۴١
افالطون، از آکادمی تا جنگ خونين (نقاب آپولون  ١۴٢

 )سيراکوز
 رنولت، مری

 کامرانپارسی نژاد،  نقد ادبيات منطبق با حقيقت ١۴٣
 حاجيانی، ابراهيم نقش دانشگاه آزاد اسالمی در توسعه اجتماعی ١۴۴
  نقشه راه های جمهوری اسالمی ايران ١۴۵
  نقشه راهنمای شهر آبادان ١۴۶
  نقشه راهنمای شهر اراک ١۴٧
  نقشه راهنمای شهر اروميه ١۴٨
  نقشه راهنمای شهر بندرعباس ١۴٩
  نقشه راهنمای شهر تبريز ١۵٠
  نقشه راهنمای شهر تهران ١۵١
  نقشه راهنمای شهر رامسر ١۵٢
  نقشه راهنمای شهر زاهدان ١۵٣
  نقشه راهنمای شهر ساوه ١۵۴
  نقشه راهنمای شهر الهيجان ١۵۵
  نقشه راهنمای شهر مراغه ١۵۶
 محب علی، مهسا نگران نباش ١۵٧
 ميرازمردی، ح نمادها و رمزهای گياهی در شعر فارسی ١۵٨
 اسماعيل زاده، مرتضی علی ورزش تنيس ١۵٩
 اسماعيل زاده، مرتضی علی ورزش دو ميدانی ١۶٠
 اسماعيل زاده، مرتضی علی ورزش شطرنج ١۶١
 اسماعيل زاده، مرتضی علی ورزش شمشير بازی ١۶٢
 وی، چوهو هزار توی اژدها ١۶٣
 بايرامی، محمدرضا هم سفران ١۶۴
 عدل، سعد عبدالمطلب )تفسيری نوين از حروف مقطعه(ريم هيروگليف در قرآن ک ١۶۵
 نيما يوشيج يادداشت های روزانه نيما يوشيج ١۶۶
١۶٧ A to Z of American women writers Kort, Carol 
١۶٨ Encyclopedia of space and astronomy Angelo, Joseph A.  
١۶٩ Encyclopedia of the united states congress Dewhirst, Robert E. 
١٧٠ Encyclopedia of weather and climate Allaby, Michael 
١٧١ Guidelines for library services for people with 

mental illnesses 
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 احمدی، فاطمه قصه خانواده من ١٠۵
   ١٣٨۶کتاب سال تصويرگران  ١٠۶
مول��وی، ج��الل ال��دين محم��دبن    کتاب فيه مافيه ١٠٧

 محمد
  کره شمالی ١٠٨
 آنتونيونی، ميکل آنجلو کسوف ١٠٩
 بازرگان، مهدی کوبا، هندوستان، ايران ١١٠
 آندرسون، پری گذار از عهد باستان به فئوداليسم ١١١
 ملوين، جرمی گرايش های معماری ١١٢
  گردهمايی مکتب اصفهان ١١٣
 اشرفی اصفهانی، عطاء اهللا شتات فی اصول االعتقاداتگزيده و ترجمه مجمع ال ١١۴
 نيوماير، سارا لذت بردن از هنر مدرن ١١۵
  لهستان ١١۶
  ليبريا ١١٧
 بريگز، ايسا مارکس در لندن ١١٨
 حقيقت، صادق مبانی انديشه سياسی در اسالم ١١٩
 ماس، جئوفری )راهکارهای موفقيت برای مديران(مديريت برتر  ١٢٠
 پلزر، ديويد مردی به نام ديويد ١٢١
 صالحی، علی مسئله زن ها بودند ١٢٢
 صدرا، عليرضا مشروعيت سياسی ١٢٣
 گری، جان معجزات دست يافتنی ١٢۴
 سگای، ماری رز معراج نامه ١٢۵
  مغولستان ١٢۶
 بازرگان، مهدی مقاالت اعتقادی و اجتماعی ١٢٧
 آندره، ميکل مقدمه بر هزار و يک شب ١٢٨
 TECمکالمات روزمره انگليسی به روش خارق العاده  ١٢٩

Method  ]از طريق رونويسی به روش اليتنر] (تک متد( 
 راسخی نژاد، حسن

 سينوئه، ژيلبر ملکه ی مصلوب ١٣٠
 گاوالدا، آنا من او را دوست داشتم ١٣١
 بازرگان، زهرا …من فقط يک خاطره دارم ١٣٢
 چوالنديم، عيسیاميری  مواد و ابزار هنری ١٣٣
 طالبيان، نيما موزه ١٣۴
  مولداوی ١٣۵
  ميانمار ١٣۶
 کلين، جوئل ناگفته های بيماری های عفونی کودکان ١٣٧
 کرميار، صادق ناميرا ١٣٨
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