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 تبريک •

 
مهس���ا  ه���ا من���ا مين���اچی مق���دم،  عزي���ز خ���انم همک���اران

مه���ديزاده و آق���ای ابوالفض���ل گيالن���ی تول���دتان را  در  

ماه تـبريـک گفته؛ سعادت و پيروزی شما عزيزان  دی

 .را  از خداوند متعال خواستاريم

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

 

 سپاسگزاری •

اد زير به دليل اهدای کتاب در اين ماه، به از افر -

 : ارشاد سپاسگزاريم   عمومی حسينيه  کتابخانه

 

                اهداء کنندگان بخش بزرگساالن                  جلد

 ۴٧نهاد کتابخانه های عمومی کشور                 

 ٧     خانم ستاره سنجری                             

 

ماه  دیير دوستانی که به طور متفرقه در سااز 

اهداء نمودند نيز، کمال   هايشان را به کتابخانه کتاب

 .  تشکر را داريم

 

 
  اهدای کتاب

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

 س���ازمان نقش���ه ب���رداری عن���وان کت���اب، ب���ه   ١٠٨

 امامزاده عبداهللا ب�ن موس�ی  عنوان به  ١٥٥، کشور

دی و  عن��وان س��ی  ٥٧و   "تای زي��ارتروس��"ک��اظم 

 بني���اد فرهنگ���ی دکت���ر عل���ی   عن���وان کاس���ت ب���ه    ٢٢

 .  در تهران اهداء نموده است شريعتی

 

 

 برگزاری جلسه عمومی  •

مهرن���از  دی م���اه، ب���ا حض���ور   ٣جلس���ه عم���ومی روز  

نف��ر از کارمن��دان در  ٣۵رئ��يس کتابخان��ه و خراس��انچی 

ئلی مانن�د  رباره مسادر اين جلسه د. کتابخانه برگزار شد

ی کتاب��داران، آم���ار  ب��را  ICDLه���ای  برگ��زاری ک��الس  

، ٨٧و  ٨۶ه��ای  ه��ای مختل��ف در س��ال  مقايس��ه ای بخ��ش

و ش�د  ... چگونگی روند س�اخت س�اختمان جدي�د و     . گفتگ�

خراس�انچی اس�اليدهای مرب�وط ب�ه      مهرن�از در پايان نيز 

تجربه راه اندازی مج�دد کتابخان�ه ک�ودک و نوج�وان در     

نان که توسط شورای کتاب کودک به اردوگاه افاغنه سم

 ،شورا بودن�د را اين انجام رسيده و ايشان بعنوان نماينده 

 ،جلس��ه عم��ومی کارمن��دان . ن��دنمودب��رای پرس��نل ارائ��ه  

 . گرددپنجشنبه پايان هر فصل در کتابخانه برگزار می 

 
 
 
 هفدهمين طرح مبادله کتاب در کتابخانه عمومی   •

 يه ارشاد برگزار شدحسين

دی ماه تا  ٧ين طرح مبادله کتاب از روز دوشنبه هفدهم

، در ١۴ال�����ی  ٩دی م�����اه، از س�����اعت   ١۴روز ش�����نبه 

در اي��ن . کتابخان��ه عم��ومی حس��ينيه ارش��اد برگ��زار ش��د    

جل��د کت��اب در زمين��ه ه��ای مختل��ف   ۴٠٠ط��رح ب��يش از 

از ط���رف ... فرهنگ��ی، روانشناس���ی، ادبي��ات، عل���وم و   

در پاي��ان  .کتابخان��ه در مع��رض دي��د عم��وم ق��رار گرف��ت 

جلد خ�ارج   ٢٢١جلد کتاب دريافت و  ٣٣۶تعداد  ،طرح

 ١۴٠جل�د کت�اب درياف�ت ش�ده؛     ٣٣۶گفتنی اس�ت از  . شد

 لد ـج ١٢سخه ای و ـتاب نـلد کـج ٧٩ديد، ـتاب جـجلد ک

 

 
 

 بازديد مسئولين از کتابخانه کانون اسالمی  •

 انصار

ناص�ر مين�اچی مق�دم رئ�يس      آقای ،روز اول دی ماه

ه ارشاد به همراه مهرناز خراسانچی مؤسسه حسيني

در . انون اسالمی انصار بازديد کردنداز کتابخانه ک

اي��ن بازدي��د آق��ای ج��ابر انص��اری، رئ��يس کتابخان��ه    

مذکور راهنمای بازديد کنندگان بود و ب�ه معرف�ی و   

بي��ان چگ��ونگی فعالي��ت ه��ای مختل��ف اي��ن کتابخان��ه   

در پ��ی اي��ن بازدي��د و ب��ه منظ��ور ايج��اد       . پرداخ��ت

دی م�اه،   ٢٣امل و همفکری ب�ين دو مرک�ز روز   تع

نف��ر از مس��ئولين   ٩هم��راه ب��ه خراس��انچی  مهرن��از

در . کتابخانه مجددًا از کتابخانه کانون بازديد کردند

اين بازديد ابت�دا آق�ای گلچ�ين مع�انی مس�ئول رواب�ط       

عم��ومی ک��انون ب��ا هيئ��ت هم��راه، از بازديدکنن��دگان  

درب�اره نح�وه    راسپس ف�يلم کوت�اهی   . استقبال کردند

 ١٣۵٧تأس��يس و چگ��ونگی فعالي��ت ک��انون از س��ال  

در ادام��ه آق��ای پن��اهی   . گذاش��تندنم��ايش  ب��ه ت��اکنون

معاونت کتابخانه و خانم آزادی سرپرس�ت کتابخان�ه   

انصار ش�عبه اميرآب�اد، قس�مت ه�ای مختل�ف ک�انون       

ها،  لن همايش ها، مرکز اينترنت، کلوپاز جمله سا

. دکنندگان معرفی کردن�د را به بازدي... بخش فنی و 

در پاي����ان بازدي����د ه����ر ک����دام از مس����ئولين عض����و   

 . افتخاری کتابخانه کانون شدند
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 بازديد دانشجويان از کتابخانه •

 –مرک�ز علم�ی   ) ١(نفر از دانش�جويان ت�رم    ٢٠تعداد 

کاربردی سازمان فرهنگ�ی هن�ری ش�هرداری ته�ران،     

خان�ه مانن�د   های مختلف کتاب از بخش دی ماه، ١۴روز 

. بازدي�د کردن�د  ... امانت، کودکان، نابينايان، مرج�ع و  

اي��ن گ��روه هم��راه يک��ی از اس��اتيد خ��ود ب��ه ن��ام خ��انم        

بازدي�د  " خدمات ويژه کتابخان�ه " نيکبخت برای درس 

در آن روز فاطمه هوي�دايی  . فوق را به انجام رساندند

 .مسئول بخش خدمات فنی، راهنمای دانشجويان بود
 
 
 لسه برگزاری همايش تأسيس کتابخانه نخستين ج •

 و راه اندازی کتابخانه ديجيتال

س�����ی ام�����ين  نخس�����تين جلس�����ه برگ�����زاری هم�����ايش    

سالروزتأسيس کتابخانه عم�ومی حس�ينيه ارش�اد و راه    

دی ماه، در شرکت  ٢٠اندازی کتابخانه ديجيتال روز 

در اي�ن جلس�ه خ�انم ه�ا مهرن�از      . رای مهر برگزار شد

انه، رضواندخت ضاد مش�اور  خراسانچی رئيس کتابخ

خ���انی  علم���ی ش���رکت رای مه���ر و پريس���ا اميرقاس���م    

مسئول روابط عمومی کتابخانه و آقايان محمود دهقان 

رئيس هيئت مديره شرکت رای مهر و مجتبی بهنودی 

م����ديرعامل اي����ن ش����رکت حض����ور داش����ته و درب����اره 

تأس����يس  س����الروزچگ����ونگی برگ����زاری س����ی ام����ين  

ان��ه عم��ومی حس��ينيه    کتابخ. کتابخان��ه ص��حبت کردن��د  

ارش��اد در ص��دد راه ان��دازی کتابخان��ه ديجيت��ال خ��ود      

 کتابخان�ه  س�الروز است و قرار است همايش سی امين 

 شرکتاری کبا موضوع کتابخانه ديجيتـال و بـا همـ

 
عنوان ني�ز   ٢جلد به انبار و  ١٠٣کتاب کودکان بودند؛ 

در طرح مذکور اف�راد  . به بخش نشريات فرستاده شدند

انند کتاب های بدون استفاده خ�ود را ک�ه از نظ�ر    می تو

ه�ايی   کتابمحتوايی و کيفيت ظاهری مناسب هستند؛ با 

. ک��ه کتابخان��ه ب��دين منظ��ور ف��راهم نم��وده؛ مبادل��ه کنن��د   

. ش��رکت در اي��ن ط��رح ب��رای عم��وم اف��راد آزاد اس��ت     

هج����دهمين ط����رح مبادل����ه کت����اب در پاي����ان خردادم����اه 

دله کتاب در پاي�ان  تاکنون طرح مبا. برگزار خواهد شد

ولی به دليل حج�م زي�اد ک�ار     ؛هر فصل برگزار می شد

م��اه يکب��ار  ۶ق��رار اس��ت پ��س از اي��ن ط��رح مبادل��ه ه��ر 

 .برگزار گردد

 
 
 پژوهش کيفی در کتابداری و "نشستبرگزاری  •

 در حسينيه ارشاد" رسانی اطالع

" پژوهش کيفی در کتاب�داری و اط�الع رس�انی   "نشست 

و اط���الع رس���انی پزش���کی   توس���ط انجم���ن کتاب���داری   

، ١٢:٣٠الی ٩:٣٠دی ماه، از ساعت  ١٠ايران، روز 

در اي�ن نشس�ت   . در واحد آموزش کتابخانه برگ�زار ش�د  

ک��ه گروه��ی از کتاب��داران ش��رکت داش��تند؛ آق��ای دکت��ر    

اب��راهيم افش��ار زنج��انی، عض��و هيئ��ت علم��ی دانش��گاه     

اصفهان و آقای دکتر ي�زدان منص�وريان، عض�و هيئ�ت     

ها و چگ�ونگی   تربيت معلم درباره روش علمی دانشگاه

پ���ژوهش کيف���ی در کتاب���داری ب���رای ش���رکت کنن���دگان   

اساليدها و مطالب کامل اين نشست در . صحبت کردند

قابل دس�ترس   0TUwww.imla.irU0T سايت انجمن به آدرس  

 .است
٢ 

 
 توليد کننده مولف عنوان رديف
يه����������ود در دوره رواب����������ط اي����������ران و   ٢٣

 هخامنشيان 
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی صبوری فر، فرهاد

  احمد، جالل آل سنگی بر گوری  ٢۴
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی شجاعی، فريده ستاره شب بی ٢۵
فلس����فه تربي����ت ، ي����ا، فلس����فه آم����وزش و     ٢۶

 پرورش
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی زاده، عيسی ابراهيم

موسسه نهادگذاری مطالعات  هجويری، علی بن عثمان کشف المحجوب  ٢٧
 علمی و پژوهشی گويا

 موسسه فرهنگی هنری رسائل  کمال دين تمام نعمت  ٢٨
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی مهاجرپگاه، علی الله کوير  ٢٩
شناس������ان                 مطالع������اتی در آث������ار جامع������ه   ٣٠

 کالسيک 
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی بودون، رمون

بخش�ی   گفتمان اصالت نجات): ١(موعود  ٣١
 در جهان

 موسسه فرهنگی هنری رسائل صادقی

موسسه نهادگذاری مطالعات  کريب، ايان نظريه اجتماعی مدرن  ٣٢
 علمی و پژوهشی گويا

ه�����ای  شناس�����ی و زمين�����ه نام�����ه روان واژه ٣٣
 وابسته 

 ودکیمجتمع بهزيستی نابينايان ر 

-١٩٦٥(هج�������رت انديش�������ه اجتم�������اعی   ٣۴
١٩٣٠( 

موسسه نهادگذاری مطالعات  هيوز، هنری استيوارت
 علمی و پژوهشی گويا

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی پالس، دانيل هفت نظريه در باب دين  ٣۵
توان�د ن�اراحتم کن�د آره ه�يچ      هيچ چيز نمی ٣۶

 چيز
 دکیمجتمع بهزيستی نابينايان رو اليس، آلبرت

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی علم، امير اسداهللا های علم يادداشت ٣٧
 

 CDمنابع تبديل شده از کاست به 
 

 توليد کننده مولف عنوان رديف
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی طباطبائی، محمد حسين اصول فلسفه و روش رئاليسم ١
 ستی نابينايان رودکیمجتمع بهزي نبوی، ابراهيم دشمنان جامعه سالم ٢
 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد احمد، جالل آل نفرين زمين  ٣

 
 

  بريل کتاب های تازه های 
 توليد کننده مولف عنوان رديف

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد سيک، گری ريزد همه چيز فرو می ١
 
 
 
 

١٧ 

http://www.imla.ir/�
http://www.imla.ir/�


 
   تازه های کتاب بخش نابينايان 

 
 
 

                         )CD(ويا کتاب های گتازه های 
 توليد کننده مولف عنوان رديف

 ای جانبازان مرکز رايانه  ]آموزش کامپيوتر بنياد جانبازان[ ١
شناس��ی  جامع��ه: شناس��ی اجتم��اعی آس��يب ٢

 انحرافات
 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی اهللا ستوده، هدايت

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی طباطبائی، جواد ابن خلدون و علوم اجتماعی  ٣

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی دينوری، احمد بن داود اخبار الطوال ۴

: از ن��ادر ت��ا کودت��ای رض��اخان مي��رپنج   ۵
 هجری ١٣و  ١٢تاريخ قرن 

  شميم، علی اصغر

ه��ای س��اده   گ��ام: اعتم��اد ب��ه نف��س برت��ر    ۶
 برای کسب اعتماد بنفس

 ستی نابينايان رودکیمجتمع بهزي فيلد، گيل ليندن

هويت چه�ل تک�ه و   : افسون زدگی جديد ٧
 تفکر سيار

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی شايگان، داريوش

مسئوليت خود ب�ودن، خودپ�ذيری   : بلوغ ٨
 و دگرگون شدن

 کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد اشو

 سازمان بهزيستی کشور هوگو، ويکتور ماری بينوايان ٩

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی ممتحن، حسينعلی اسالم در عصر امويان  تاريخ سياسی ١٠

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی اسمارت، نينيان تجربه دينی بشر ١١

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی جعفری، حسين تشيع در مسير تاريخ  ١٢

 موسسه فرهنگی هنری رسائل  تغزل يک صبح  ١٣

د، مف�����اهيم اساس�����ی، جامع�����ه و اقتص�����ا ١۴
شناس�ی   شناس�ی اقتص�ادی، جامع�ه    جامعه

 سياسی 

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی وبر، ماکس

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی واخ، يوآخيم شناسی دين  جامعه ١۵

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی آرون، رمون شناسی معاصر آلمان  جامعه ١۶

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی کوپيوسپرو جنگهای ايران و روم ١٧

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی چالمرز، آلن چيستی علم  ١٨

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی بهيار، گلزار های غرب  دختر کوچه ١٩

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی حکيمی، محمود دالوران عصر شب  ٢٠

 جتمع بهزيستی نابينايان رودکیم وبر، ماکس دين، قدرت، جامعه  ٢١

 مجتمع بهزيستی نابينايان رودکی پامر، استيون راهنمای سنجش مراجعان  ٢٢

 
١۶ 

 

دی م�اه، ب�ه    ٣٠و ١۶، ٩، ٨مهناز ص�الحی روزه�ای   و 

م���دارس دختران���ه و پس���رانه در مقط���ع کودکس���تان ت����ا      

باغچ�ه ب�ان   ، ١باغچ�ه ب�ان ش�ماره    راهنمايی به ن�ام ه�ای   
جل��د کت��اب امان��ت   ۶١رفتن��د و تع��داد  ع��دالتو ٢ ش��ماره

جلد  ۶٩جلد کتاب را تمديد کردندو ۴٠داده؛ مدت امانت 

نف��ر از دان��ش آم��وزان عض��و  ٨. را ني��ز، تحوي��ل گرفتن��د

داران ب���رای ب��ه ع���الوه کتاب��  . جدي��د اي���ن کتابخان��ه ش���دند  

ه�ای آموزش�ی    از طري�ق ک�ارت   آموزان قصه گفته؛ دانش

ب�ار جدي�د مرب�وط ب�ه     و تع�دادی از اخ  ها بازی کرده آنبا 

 .اين گروه سنی را بر روی برد مدارس نصب نمودند
 
 توليد کتاب گويا و بريل ويژه نابينايان  •

ي��ک عن��وان کت��اب در بخ��ش نابيناي��ان   چ��اپ در دی م��اه 

همه چي�ز  اين کتاب . به اتمام رسيدکتابخانه به خط بريل 

 عل�ی بختي�ارزاده  ب�ا ترجم�ه    گری س�يک از  ريزد فرو می

جل��د آن در آذر م��اه   ٣ک��ه  ن��ام دارد) ص ٨٢٢ج در  ٧(

: بل��وغ ب�ا عن��وان  ي��ک عن��وان کت�اب ني��ز . آم�اده ش��ده ب�ود  

 مس���ئوليت خ���ود ب���ودن، خودپ���ذيری و دگرگ���ون ش���دن  

 CD ١در  )ص٢۵۶( مرجان فرج�ی ترجمه اشو نوشته 

 . گويا شده است

 

 ماهنامه گويای شقايق منتشر شد  •

ی م�اه در  ، دهارمين شماره ماهنامه گويای شقايقچهل و چ

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

بررس�ی نق�ش مثب�ت و منف�ی ترجم�ه      : مقاالتی با عناوين 

، قانون تالفی، دانوب دن کيشوت را ب�ه زان�و   در توليد علم

 .است گويا شده... درآورد، کريشنا دعا را می شنود و 

٣ 

 

 . در تيرماه برگزار گرددر ـرای مه

 

   واژه نامه کودکان و  برگزاری جلسات •

 ناشنوا نوجوانان         

 واژه نام���ه کودک���ان و نوجوان���ان ناش���نوا   جلس���ات

دی م��اه، ب��ا حض��ور   ٢٧و  ٢٢، ١۵، ٨روزه��ای 

مهرناز خراسانچی رئيس کتابخان�ه و مين�و رجب�ی    

. نيا کارش�ناس ناش�نوايان در کتابخان�ه برگ�زار ش�د     

در اين جلسه افراد حاضر بررس�ی ب�ر روی واژه   

ه��ای مناس��ب در مقط��ع س��نی دبس��تان را ت��ا ح��رف 

 . به اتمام رساندند" م"

 

 برگزاری جلسه کميته کتابخانه ديجيتال  •

 حسينيه ارشاد

 ٢۴اولين جلسه کميته علمی کتابخانه ديجيتال روز 

دی ماه با حضور مهرناز خراسانچی، آق�ای عب�اس   

ميرزايی مشاور کتابخانه ديجيتال، مريم بدری، ندا 

ا مين�اچی مق�دم از اعض�ای کميت�ه م�ذکور      بزمه ومن� 

 درب��ارهدر اي��ن جلس��ه اف��راد حاض��ر   . برگ��زار ش��د 

ت گذاری در راس�تای   منابع مختلف کتابخانه، سياس

ف��از اول پ��روژه و انتخ��اب من��ابع و  ديجيت��ال س��ازی

 . به بحث و تبادل نظر پرداختند... 

 
 کتابخانه سيار حسينيه ارشاد در مدارس  •

 ناشنوايان

ف��راز کتاب��داران کتابخان��ه س��يار حس��ينيه     ن ۶تع��داد 

 دری،ـم ب� ـور، مري� ـيعی پـارشاد به نام های مينا رب

 مهتاب ميناچی مقدم، سارا حيدری، سارا جواهری 



 

 .اسامی برخی از اين کشورها هستند... سوئد و 

 

   ماه دیها در  تعداد مراجعه کنندگان و امانت بخش •

 ١٣٨٨سال 

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

 :اين ماه طبق آمار موجود به شرح زير است 

 :تعداد مراجعه کنندگان 

؛ ١١٧: ؛ مرج�����ع ٢٠٥: ؛ کودک�����ان ١٥٥٣: امان�����ت 

: ؛ نابيناي��ان ١٢٤:   CD؛ اينترن��ت و ٥٣٦: نش��ريات

 .نفر ٧٥

 :استفاده از منابع

؛  ۵۴٣: ؛ مرج�����ع ۴٧٠: ؛ کودک�����ان ٣٩٨٠: امان����ت  

: ؛ نابيناي�ان  ٢٣۴:  CDاينترن�ت و  ؛ ١٠٧٢: نشريات 

 .منبع ٢٠٢

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۴ 

 
 سری جديد سخنرانی های انجام شده در حسينيه  •

 ارشاد

ه��ای  عن��وان از سلس��له س��خنرانی ۵تع��داد در اي��ن م��اه، 

برگ���زار ش����ده در حس���ينيه ارش����اد، ب���ه من����ابع اس����ناد    

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

  از  تفس�ير ق�رآن  : سخنرانی ها عبارتن�د از   عناوين اين
: چه���اردهمين و پ���انزدهمين جلس���ه   ( ناص���ر مه���دوی 

نيازه����ای وج����ودی  ؛  ١DVDکاس����ت و  ٢، )١٣٨٨

پنج�اه و س�ومين و   ( ناصر مهدویاز  انسان در مثنوی

 ٢کاس����ت و  ٣، )١٣٨٨: پنج����اه و چه����ارمين جلس����ه  

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

، )١٣٨٨: تمين و بيست و هش�تمين جلس�ه   بيست و هف(

چهل (هدی صابراز  باب بگشا؛  DVD ٢کاست و  ۴

ت   ٩، )١٣٨٨: و هفتمين تا پنجاه و يکمين جلس�ه   کاس�

 فرزان����ه اخ����وت از  ش����اهنامه خ����وانی ؛  DVD ۴و 

 . ۴CD، )١٣٨٨: بيستمين تا بيست و دومين جلسه (
 
 
 آمار بازديد از وب سايت  •

دی م�اه، تع�داد    ٣٠ال�ی   ۴ريخ آمار نشان می دهد از تا

طب��ق . نف��ر از وب س��ايت کتابخان��ه بازدي��د کردن��د ٨١٨

نف����ر بيش���ترين تع����داد   ۴۶دی م����اه ب���ا   ١۶آم���ار روز  

نف���ر کمت���رين  ١٨اي���ن م���اه ب���ا  ٢٧بازديدکنن���ده و روز 

. تعداد بازديدکننده را از وب سايت کتابخان�ه داش�ته اي�م   

ل از قب�  ١١بيشترين تعداد بازدي�دها مرب�وط ب�ه س�اعت     

. ص�بح ب�وده اس�ت    ٣ظهر و کمترين مربوط به ساعت 

کش�ور اس�ت    ۴١تعداد کش�ورهای بازديدکنن�ده ب�يش از    

 ادا، آلمان، ـل، کانـکا، انگلستان، برزيـران، آمريـه ايـک

 

 تازه های بخش سی دی 
 عنوان رديف

 ]١١دايرکتور [  Director 11آموزش  ١
 ]٩٫٢اتبز [ Etabs 9.2آموزش  ٢
 ]فتو ايمپکت ايکس تری[  Photo impact X3آموزش  ٣
 ]١١کد  آرشی[ Archicad 11آموزش جامع  ۴
 برای عکاسان ديجيتال:   Adobe photoshop CS] = ادوبی فتوشاپ سی اس[ ۵
 The lord of the rings:  ارباب حلقه ها ۶
 بادها ٧
 به سوی فرهنگ توسعه دينی در جامعه ايران ٨
  Bahaism:بهائيت  ٩

  ٢٠٠*١جعبه جادويی آموزشی  ١٠
 دو مجله از سيد محمد علی داعی االسالم ١١
 آموزش هوش و رياضی: سياره اعداد  ١٢
 آموزش هوش و رياضی: سياره اعداد  ١٣
 Persepolis recreated= شکوه تخت جمشيد  ١۴
 فرقه سازی ١۵
 قطعات و مدارات الکترونيک ١۶
 Lock= قفل گذاری  ١٧
 نجينه سخنگ ١٨
 لوح هوشمند آرين ١٩
 لوستر و نورپردازی ٢٠
 Microsoft visual ADO. Net] : نت. او. دی. مايکروسافت ويژوال ا[ ٢١
 ]ايکس. فلش ام[  Flash MXسازی با متحرک  ٢٢
 مديريت مجالت ٢٣
 مذاکره موفقيت آميز و روش های آن  ٢۴
 مير عماد ٢۵
 نانو تکنولوژی و کاربردهای آن در صنعت نساجی ٢۶
 نقد عقايد صوفيه ٢٧
 تهران –نقشه مينی ايران  ٢٨
 همراه جوان ٢٩
٣٠ Microsoft office XP 

 
 های جديد بخش سی دی ebookليست 

 
 عنوان کتاب الکترونيکی رديف

e-book title 
  شماره رده                                            

Chass no [e- book] 
 VB1 004 2813 84C کامپيوتر ١

 
١۵ 



 

 

 پديدآور عنوان رديف
 حسن زاده، فرهاد کنار درياچه، نيمکت هفتم ٧۵
 بايرامی، محمدرضا گرگ ها از برف نمی ترسند ٧۶
 اکسليد، کريس گرم شدن زمين ٧٧
 فردوسی، ابوالقاسم گزيده ای از شاهنامه ٧٨
 هوگو، ويکتورماری گوژپشت نتردام ٧٩
 اسالمی، مريم الاليی بهاره ١٢الالال گل شب بو،  ٨٠
 تواين، مارک ماجراهای تام ساير ٨١
 کو، بوسوکيا ماجراهای سندباد ٨٢
 عمو عماد ماهيگير جوان و شاهزاده خانم دريا ٨٣
 رحماندوست، مصطفی مثل ها و قصه هايشان ٨۴
 پوروهاب، محمود محمدتقی بهار ٨۵
 اسندن، رابرت محيط زيست به روايت آزمايش ٨۶
 آالبای، مايکل محيط زيست به روايت تصوير ٨٧
 مزينانی، محمدکاظم مرد، کوچه، پسر ٨٨
 شرلوک، فيليپ ماندرسون مردی در تارعنکبوت ٨٩
 امين، مرتضی موش پير، زاغ دلير ٩٠
  موش و گربه ٩١
  موگلی پسر جنگل ٩٢
  ميمون و تمساح ٩٣
 گروگان، حميد ناآشناهای با معرفت ٩۴
 هيند، سسيليا نخستين جانداران زمين ٩۵
 …صلح ميرزايی، قدرت ا ندا ٩۶
 قلی پور، جمشيد نوروز تو راهه ٩٧
 راد، مسعود هادی و هدی در اسارات مورچه ها ٩٨
 گريم، ياکوب لودويگ کارل هانس خوش شانس ٩٩

 ميرزا صفی، مينا لهای تازهيه فصل خوب و سرسبز بهارم پر از گ ١٠٠
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

١۴ 

 

 
 

 
 
 
 
 

۵ 



 ٣٠/١٠/١٣٨٨ -١/١٠/١٣٨٨             تازه های کتاب بخش بزرگساالن                                             
 

 پديدآور عنوان رديف
 ماتيوز، اندرو آخرين راز شاد زيستن ١
 عادلی، فاطمه آخرين فرصت ٢
 مک گرا، فيل آشپزی راه حل نهايی کاهش وزن ٣
آموزش علمی گام به گام الگو، برش و دوخت لباس های گره  ۴

 ای
 بدريان، شکوه

 برن، راندا آموزه های روزانه راز ۵
 اوجبی، علی آوردگاه متکلمان، حکما و عرفا ۶
 احمدی، صديقه آهنگ ديدار ٧
 مشايخی، عليرضا به شيوه ی کالسيک آهنگسازی ٨
 جوادی آملی، عبداهللا ادب فنای مقربان ٩

 صدرا، عليرضا ارزشهای حاکم بر جامعه ايرانی ١٠
 روح بخش، علی از عشق چه می دانی؟ ١١
  اسپانيا ١٢
 مهدوی، فرشته استاندارد نقاشی ١٣
 فهيمی فر، اصغر استوری برد ١۴
  و روسيه از صفويه تا قاجاريهاسنادی از روابط ايران  ١۵
 عالی پور، آذر اشتياق ١۶
 طريقت منفرد، محمدحسن )مطالعه تطبيقی(اصول و مبانی سياست ملی سالمت  ١٧
  اطلس جمعيتی تهران ١٨
 حبيبی، محسن اطلس کالنشهر تهران ١٩
 نظامی، الياس بن يوسف اقبالنامه ٢٠
 شربيانی، قوام مرکزیامنيت ايران و رويکرد ناتو در آسيای  ٢١
 ماالمد، استنلی )ماالمد(اورژانس های دندانپزشکی  ٢٢
  )مجموعه مقاالت(ايران و مطالعات منطقه ای آسيای مرکزی  ٢٣
 رحمدل، منصور بار اثبات در امور کيفری ٢۴
 فقيری، امين !ببينم نبض تان می زند؟ ٢۵
 عطروش، طاهره بته جقه چيست؟ ٢۶
 ولش، جک برد ٢٧
بررسی نحوه استفاده از دستاوردهای دانشگاه آزاد اسالمی در  ٢٨

 صنايع توليدی
 نوبخت، محمدباقر

 طاهايی، جواد بنياد نظری سياست خارجی جمهوری اسالمی ايران ٢٩
 مقيمی زاده، آناهيتا بهره وری و شيوه های مطالعه ٣٠
 فريد گلپايگانی، حسن بينات الفريد شرح تفسير النعمانی ٣١
 الهيان، محمدجواد پرسش و پاسخ در زمينه روابط کار ٣٢
 ترکی، محمدرضا پرسه در عرصه کلمات ٣٣
 ماکسول، جان پرورش رهبر درون ٣۴

۶ 

 
 پديدآور عنوان رديف
 کرول، کاتلين زندگی ورزشکاران ٣٨
 خسرونژاد، مرتضی زور چه کسی از همه بيشتر است؟ ٣٩
  ساواک عامل وحشت ۴٠
  ت آبسرگذش ۴١
 آلکوت، لوئيزامی سرگذشت رز ۴٢
 حسينی، سعيد سرود درس بازی ۴٣
 خليلی فر، مصطفی سرود الله و سرو ۴۴
 ورن، ژول سفر به قطب شمال ۴۵
 برازش، محمودرضا سوريه ۴۶
 طاقديس، سوسن سيندرال ۴٧
 راد، مسعود شگفتی های آفرينش ۴٨
 دبلوری، محم شهر سنگستان در چنگ غول سياه ۴٩
 مزينانی، محمدکاظم شير در پرده ۵٠
 اشترانی، هوشنگ شيرين تپل و آدم برفی ۵١
 اشترانی، هوشنگ شيرين تپل و بچه گربه ها ۵٢
 وايز براون، مارگارت صبر کن تا ماه کامل شود  ۵٣
 معينی، مهدی صفحه نقش ۵۴
 ميرحسينی، اميرحسين ضامن آهو کيه؟ ۵۵
 جزايری، نعمت اهللا بن عبداهللا طنزهای شيرين زهر الربيع ۵۶
 ساالری، حسن علم در ايران باستان ۵٧
 ساالر، محمد )ع(علی اکبر  ۵٨
 ويلدراک، شارل عينک شير ۵٩
 کشاورزی آزاد، مرجان غول چمنزار ۶٠
  فرهنگ در عصر پهلوی ۶١
 بايرامی، محمدرضا فصل درو کردن خرمن ۶٢
 پناهی، علی فلفلی و گل باقالی ۶٣
 کوپرين، آلکساندرايوانوويچ فيل ۶۴
 دوبرانهوف، لوران فيل و گردش در يک روز تعطيل ۶۵
 شمس، محمدرضا قصه پلی که بود و ديگر نيست ۶۶
 بهرامی پارسا، مليحه قصه نقطه و خط ۶٧
 ويندهام، لی ٢قصه ها و افسانه های مردم روسيه  ۶٨
 امين، عبدالودود قصه های حيوانات در قرآن ۶٩
 لرستانی، فريبرز داستانک ديگر] پنج[ ۵قطار کوکی و  ٧٠
 گارين، سيمون سيمونوويچ کانال ذغال سنگ ٧١
 عاملی، حميد کدو قلقله زن ٧٢
 براون، جف کريسمس پر ماجرای استنلی ٧٣
  کفش قرمزی ٧۴

١٣ 



 
 تازه های کتاب های جديد بخش کودکان

 پديدآور عنوان رديف
 کارل، جورج ميتو حمله در بسکتبال تمرين] صد و يک[ ١٠١ ١
 طه آب حيات ٢
 استاين آدم برفی می آيد ٣
 هوروويتس، آنتونی آرک انجل ۴
 آلکرافت، راب آلودگی شيميايی ۵
 کروبی، رضا آلودگی صوتی ۶
 دالگيش، شارون آلودگی هوا ٧
 امينی، ابراهيم آموزش دين ٨
  از بدنت چه می دانی؟ ٩

 هنکين، رزی از دانه تا گل ١٠
 مزينانی، محمدکاظم اسب چموش ١١
 پيج، جيسن اشباح و هيوالها ١٢
 کتبی، سرور افسانه داراب ١٣
 کالفر، يون افسانه ی دندان ناخدا کرو ١۴
 امينيان، توفيق انشاء و نامه نگاری اقبال ١۵
 ادواردز، داروتی باز هم داستانهايی از خواهر کوچولوی آتيش پاره من ١۶
 جوديت، کاندن بازيافت کاغذ ١٧
 مارشاک بچه گربه لجباز ١٨
 لرستانی، فريبرز داستانک ديگر] پنج[ ۵برگ قلقلکی و  ١٩
  بهترين داستانهای دنيا برای کودکان و نوجوانان ٢٠
  پرندگان ٢١
 کيانپور، حسين پسر رودخانه ٢٢
 ايروينگ چون و چرا ٢٣
  چه وقت، چه کار؟ ٢۴
 شوارتز، ليندا زيست به روايت مارمولکحفظ محيط  ٢۵
 سپاهی يونسی، عباسعلی خسته نباشی خدا جان ٢۶
 سليمانی، نقی خوابگردی با يازده گرگ ٢٧
 تيلور، هلن دانستنيهای شگفت انگيز درباره ستارگان ٢٨
  دايره المعارف انقالب اسالمی ٢٩
 دهقان، احمد دشت بان ٣٠
 نگ، هيوالفتي دکتر دوليتل در ماه ٣١
 پارسی نژاد، کامران دوست خدا ٣٢
  دين ستيزی در عصر پهلوی ٣٣
 کاری راز کوهستان وحشت ٣۴
 برآبادی، محمود راننده تاکسی ٣۵
 کرول، کاتلين زندگی نقاشان ٣۶
 کرول، کاتلين زندگی نويسندگان ٣٧

١٢ 
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 تيگان، ريچاردبرا پس باد همه چيز را با خود نخواهد برد ٣۵
  پليس و فناوری اطالعات و ارتباطات ٣۶
 عبداللهی، رضا )گاه شماريهای ايرانی(ايران در  تاريخ تاريخ  ٣٧
 ليمبرت، جان تاريخ شيراز در عصر حافظ ٣٨
ابن عبری، غريغوريوس بن  تاريخ مختصر الدول ٣٩

 هارون
  تايلند ۴٠
 ن محمد تقیقزوينی، عبدالنبی ب تتميم امل اآلمال ۴١
 کلينی، محمدبن يعقوب )ترجمه اصول کافی(تحفه االولياء  ۴٢
 نوروزی، عبدالرضا )٢٠٠٧تا ١٩٩٣(تحليلی بر اشاعه دانش ايران در جهان  ۴٣
 آلگوزين، باب تدريس دانش آموزان کم توان ذهنی ۴۴
 سليمان نژاد، فرهاد تراژدی در عصر سياسی يونانيان ۴۵
 دراخن برگ، مارگارته و يار و ديارترک برلين کنيم  ۴۶
 منتظری، حسينعلی التعليقه علی العروه الوثقی ۴٧
 اقليما، مصطفی تکنيک های کار با جامعه ۴٨
 محمدی اصل، عباس جامعه شناسی تالکت پارسنز ۴٩
 )شيخ جوادی(بهزاد، منيژه  جان خسته ۵٠
 اوتس، جويس کارول جانورها ۵١
 مک کارتی، کارمک نيستجايی برای پيرمردها  ۵٢
  جمهوری بالروس ۵٣
 ويلسون، برايان )محدوديت ها و امکانات(جنبش های نوين دينی  ۵۴
 کياشمشکی، ابوالفضل جهان شناسی در قرآن ۵۵
 رحيم زاده، مه کامه …چه دير ۵۶
 دژاکام، امير ]پنج نمايشنامه ی تک پرده ای[چهار بند مخالف  ۵٧
  چين ۵٨
استرآبادی، محمدامين بن محمد  علی اصول الکافیالحاشيه  ۵٩

 شريف
عل����وی ع����املی، احم����د ب����ن زي����ن  الحاشيه علی اصول الکافی ۶٠

 العابدين
 حسينی عاملی، بدرالدين بن احمد الحاشيه علی اصول الکافی ۶١
 کرايگر، ماير خواب و بی خوابی ۶٢
 خانيکی، هادی در جهان گفت و گو ۶٣
 موديانو، پاتريک م شدهدر کافه ی جوانی گ ۶۴
 دراکر، پيتر دراکر و شش دهه انديشه های مديريتی ۶۵
 براون، دن دژ ديجيتالی ۶۶
 فرشيد ورد، خسرو دستور مختصر تاريخی زبان فارسی ۶٧

٧ 
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 نوبخت، محمدباقر دولت الکترونيک و امکان سنجی استقرار آن در ايران ۶٨
 نيومن، سوزان روش برای نه گفتن] و پنجاهدويست [ ٢۵٠ ۶٩
 برايتهاوپت، تيم گام برای فروش موفق ١٠ ٧٠
 عزالدين، يوحنا دياتسارون فارسی ٧١
 اسکندر اوغلو، معمر ديدگاه فخر رازی و اکوئيناس در باب قدم عالم ٧٢
جيالنی، رفيع الدين محمد بن  الذريعه الی حافظ الشريعه ٧٣

 محمد مومن
 طاهری، اعظم خانه قديمیراز  ٧۴
 مير کيايی، مهدی ردپای آتش ٧۵
 عاملی، حسين بن عبدالصمد رسائل الشيخ بهاء الدين ٧۶
 ناصح پور، نصراهللا رساله موسيقی از دره التاج ٧٧
 کعاک، عثمان روابط ايران و تونس در گذرزمان ٧٨
 بريج، جان رودخانه ها و دشت های سيالبی ٧٩
 فراهانی، حسن خ معاصر ايرانروزشمار تاري ٨٠
  رومانی ٨١
رهنموده��ای تقنين��ی جه��ت اج��رای کنوانس��يون مل��ل متح��د ب��رای   ٨٢

 مبارزه با فساد
 

 مجنون حسينی، ناصر )حبوبات در ايران(زراعت و توليد حبوبات  ٨٣
بررس��ی جايگ��اه زالل��ی در  (زالل��ی خوانس��اری و س��بک هن��دی   ٨۴

 )عر اوشعر قرن يازدهم همراه نمونه های ش
 شفيعيون، سعيد

 ميرباقری، مهدی ]نمايشنامه[زمستان در آتش  ٨۵
زندگی نامه و خ�دمات علم�ی و فرهنگ�ی و اجتم�اعی پروفس�ور       ٨۶

 سيد حسن امين همراه سروده های يکصد شاعر معاصر
 

 انصاری، باقر )حقوق پژوهش(ساز وکارهای حقوقی حمايت از توليد علم  ٨٧
 ژاد، مريمسعيدی ن ستاره غريب ٨٨
 صالحی، سمانه ستاره های آرزو ٨٩
 سيرولنيک، بوريس سخن از عشق بر لبه ی پرتگاه ٩٠
 فروهر، نصرت اله سرچشمه های عرفان ٩١
سرو زرتشت به همراه زندگی نامه زرتشت پيامبر ايران  ٩٢

 باستان
 فاروقی، فواد

 ترور، ويليام سفر فليشا ٩٣
 حسن زاده، محمد و مراکز اطالع رسانی سنجش و ارزيابی کتابخانه ها ٩۴
  سنگال ٩۵
 هلر، استيون سواد طراحی ٩۶
  سوريه ٩٧
 شيرزادی، فرزام سه شنبه ی قرقی ٩٨
  سياست خارجی چين؛ جايگاه ايران ٩٩

٨ 
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 سونسون، گوران )در جستجوی نمايه(نشانه شناسی عکاسی  ١۶۶
  )مجموعه مقاالت(ندی و توسعه سازمانی نظارت همگانی، شهرو ١۶٧
 گودرزی، مرتضی نقاشی انقالب ١۶٨
 نظراف، حق نظر نقش ايرانيان و تاجيکان در تاريخ و فرهنگ جهان ١۶٩
 عزيز طائمه، اکرم نقش بند خيال ١٧٠
  نقشه راهنمای شهر آمل ١٧١
  نقشه راهنمای شهر اردبيل ١٧٢
  نقشه راهنمای شهر پاکدشت ١٧٣
  نقشه راهنمای شهر خرم آباد ١٧۴
  نقشه راهنمای شهر سنندج ١٧۵
  نقشه راهنمای شهر شوشتر ١٧۶
  نقشه راهنمای شهر فرخ شهر ١٧٧
  نقشه راهنمای شهر قزوين ١٧٨
  نقشه راهنمای شهر کاشان ١٧٩
  نقشه راهنمای شهر گنبد کاووس  ١٨٠
 اسماعيل زاده، مرتضی علی ورزش بسکتبال ١٨١
 اسماعيل زاده، مرتضی علی ورزش تيراندازی ١٨٢
 اسماعيل زاده، مرتضی علی ورزش ژيمناستيک ١٨٣
 اسماعيل زاده، مرتضی علی ورزش واليبال ١٨۴
 اسماعيل زاده، مرتضی علی ورزش وزنه برداری ١٨۵
 اسماعيل زاده، مرتضی علی ورزش هاکی ١٨۶
 ابومخنف، لوط بن يحيی وقعه الطف ١٨٧
مجذوب تبريزی، محمدبن  لهدايا الشيعه ائمه الهدیا ١٨٨

 محمدرضا
 کاوی، شون عادت نوجوانان موفق] هفت[ ٧ ١٨٩
 فرد، محمد همراه جوان ١٩٠
 زماندار، شکوه همسفر هميشه غايب ١٩١
  همه بايد زندگی کنند ١٩٢
١٩٣ Encyclopedia of catholicism Flinn, Frank K. 
١٩۴ Encyclopedia of Medieval literature Ruud, Jay 
١٩۵ The anatomy of the human embryo Stending, Gerd 
١٩۶ The encyclopedia of child abuse Clark, Robin E.  
١٩٧ The encyclopedia of phobias, fears and anxieties Doctor, Ronald M. 
١٩٨ The encyclopedia of world religions Ellwood, Robert S. 
١٩٩ The facts on file dictionary of Allusions Manser, Martin H. 
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 ابن بابويه، محمدبن علی کتاب الخصال ١٣٣
 حسينی، علی کتاب الشهادات ١٣۴
 ابن نديم، محمدبن اسحق کتاب الفهرست ١٣۵
 رشتی، حبيب اهللا بن محمد علی کتاب القضاء ١٣۶
 فخررازی، محمدبن عمر کتاب المباحث المشرقيه فی علم االلهيات و طبيعيات ١٣٧
معين الدين الشيرازی، محمدهادی  الکشف الوافی فی شرح اصول الکافی ١٣٨

 بن محمد
 خسروی، زهره سالمت يا بيماری؟: کمال گرايی  ١٣٩
 عامری، هوشنگ کمانداران پارت ١۴٠
 ناصربخت، محمدحسين )چند نمايشنامه کوتاه مجموعه ای از(کنار ريل  ١۴١
  گامبيا ١۴٢
 صاحب ياری، علی گذرنامه ی بهشت ١۴٣
  گردهمايی مکتب شيراز ١۴۴
 اوئه، کنزابورو گريه ی آرام ١۴۵
 عبدالکريمی، بيژن ما و جهان نيچه ای ١۴۶
  ماداگاسکار ١۴٧
 مارکس، کارل مارکس و خودکشی ١۴٨
 بهشتی، محمد يدگاه قرآنمبانی تربيت از د ١۴٩
 ميرعمادی، طاهره مبانی حقوق ملی  و شهروندی در فضای تبادل اطالعات ١۵٠
  مجارستان ١۵١
مجموعه مقاالت تکنولوژی جديد رسانه ای از منظر  ١۵٢

 کارشناسان
 صالحی اميری، رضا

 هاشمی مينادباد، حسن مجموعه مقاالت فرهنگ نگاری ١۵٣
 يعقوبی، حسين و و ژوليتمحرمانه های رومئ ١۵۴
  محمد معتضد باهری به روايت اسناد ساواک ١۵۵
 آنالويی، فرهاد )SMFS(مديريت استراتژيک در صنايع کوچک و متوسط  ١۵۶
 امرايی، اسداله مرد در بند ١۵٧
 غياثی، محمدتقی معراج شقايق ١۵٨
 مقدم، عبدالرزاق مقتل الحسين عليه السالم ١۵٩
 مدرسی طباطبايی، حسين ايند تکاملمکتب در فر ١۶٠
منطقه ويژه اداری هنگ کنگ و منطقه ويژه اداری ماکائو  ١۶١

 )جمهوری خلق چين(
 

 گلستانه، عالء الدين محمد )به شيعيان) عليه السالم(شرح نامه امام صادق(منهج اليقين  ١۶٢
 نيکنام، الدن مورچه در ماه ١۶٣
 ونانميشل، پرنس ي مهاراجه فرانسوی ١۶۴
  نپال و بوتان ١۶۵
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 وستفال، متيو شاخص های شهری برای مديريت شهرها ١٠٠
 محلوجيان، شهناز شادی ١٠١
 قزوينی، خليل بن غازی الشافی فی شرح اصول الکافی ١٠٢
 درانی، زهره شاهزاده ترديد ١٠٣
 مه ير، نيکالس شرلوک هلمز در محلول هفت درصدی ١٠۴
 مقيمی، مژگان شهريار ١٠۵
 قزوينی، خليل بن غازی صافی در شرح کافی ١٠۶
 تمپلر، ريچارد قانون والدين برای تربيت کودکان شاد و با اعتماد به نفس ١٠٠ ١٠٧
  طرح و نقش فرش ايران ١٠٨
  طهران قديم ١٠٩
 بوکوفسکی، چارلز عامه پسند ١١٠
 صدرا، عليرضا علم مدنی فارابی ١١١
 آرمين، منيژه عمه خورشيد ١١٢
 سعيدی نژاد، مريم غريب آشنا ١١٣
 قربانی، نسرين فخرالزمان ١١۴
 صفا، حسين فرهنگ زيست شناسی و زمين شناسی ١١۵
 رهبانی، مرتضی فرهنگ شرق و چالش های آن ١١۶
 رهبانی، مرتضی فرهنگ غرب و چالش های آن ١١٧
 ژاد، عنايت اهللافاتحی ن عربی -فرهنگ معاصر فارسی  ١١٨
 امامی، کريم فرهنگ معاصر کيميا ١١٩
 زنجانی، موسی الفقه علی آراء فقهاء االسالم ١٢٠
فرهنگستان علوم جمهوری  فهرست تفصيلی نسخ خطی فارسی انستيتو ککليدزه تفليس ١٢١

 گرجستان
 بدوی، عبدالرحمن فيلسوفان جهان اسالم ١٢٢
 غفرانی، محمد )فرهنگنامه ی معاصر(يثه قاموس عصری فی المصطلحات الحد ١٢٣
  )٢(قرآن و ادب  ١٢۴
  قرقيزستان ١٢۵
رضوی نعمت الهی، شمس  قصه های زير کرسی مردم کرمان و اطراف آن ١٢۶

 السادات
 پوستچی، مليحه قلب شيرينم هديه به تو ١٢٧
 مکارم شيرازی، نادر القواعد الفقهيه ١٢٨
ت کتابداری و اطالع رسانی در کاربرد واژه ها و اصطالحا ١٢٩

 جمالت انگليسی
 مختاری معمار، حسين

 خرم زاده اصفهانی، ستاره )١٣۴٨-١٣۵٧(کارگاه نمايش از آغاز تا پايان  ١٣٠
 وود، آلن کارل مارکس ١٣١
 احمدی لفورکی، بهزاد ويژه سياست خارجی و امنيتی اتحاديه اروپا) ٩(کتاب اروپا  ١٣٢

٩ 


