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r و کودکان درخواست منبع بخش امانت غییر سیستم ت  

از اواســط مــرداد سیــستم کــامپیوتري درخواســت منبــع، 
  .اندازي شد  در کتابخانه راه1392ماه 
ــن ــهای ــه    برنام ــه ارائ ــرعت بخــشیدن ب ــر س ــالوه ب  ع

کننـدگان، اقـدامی دیگـر        تـر بـه مراجعـه       خدمات مناسب 
 بــه جــویی در مــصرف کاغــذ و رفــتن در جهــت صــرفه

  . سمت کتابخانه سبز است
 
 
 
  
  
 

جلـــسه تنظـــیم صـــبح  10 ســـاعت  :17/1/92شـــنبه 
ــا      ــسف ب ــابع یونی ــراي من ــتورالعمل ب ــنامه و دس اساس

هــا خراســانچی و هویــدایی در دفتــر     حــضور خــانم 
   .ریاست تشکیل شد

-نامــه فــیتوضــیحات بیــشتر در خبــر امــضاي تفــاهم(

ه مــابین ســازمان یونیــسف و کتابخانــه عمــومی حــسینی
  .)ارشاد آمده است

مـــصاحبه   صـــبح  11ســـاعت   : 19/1/92دوشـــنبه  
مطبوعــاتی ســرکار خــانم خراســانچی بــا خبرنگــار      

ــراي   ــه ب ــه خــدمات کتابخان روزنامــه اطالعــات در زمین
  .کودکان صورت گرفت

ــنبه  ــاعت   :28/1/92چهارشـ ــبح  9:45سـ ــسه صـ جلـ
مــسئولین بــا حــضور مــسئولین کتابخانــه در دفتــر      

ــد و   ــشکیل ش ــانچی در  ریاســت ت ــانم خراس ــرکار خ س
ــداري و   ــن کتاب ــع انجم ــات مجم ــالعانتخاب ــانی اط  رس

ــاعت    ــریعتی از س ــر ش ــاالر دکت ــه در ت ــران ک  8-15ای
  . شرکت کردند،برگزار شد
ــنبه  ــر12ســاعت  : 5/4/92چهارش ــسئولین  ظه ــسه م  جل

با حضور مـسئولین کتابخانـه در دفتـر ریاسـت تـشکیل             
  .شد

نــاب ج ،اســانچیســرکار خــانم خر : 12/4/92چهارشــنبه 
ــه    ــر عکاش ــاي دکت ــه   آق ــد از کتابخان ــت بازدی  را جه

  .همراهی کردند
ــنبه  ــاعت  : 19/4/1392چهارشـ ــدازظهر  13:30سـ بعـ

جلسه مسئولین بـا حـضور مـسئولین کتابخانـه در دفتـر             
  .ریاست تشکیل شد

جلـــسه بعـــدازظهر  13ســـاعت  : 16/5/92چهارشـــنبه 
مــسئولین بــا حــضور مــسئولین کتابخانــه در دفتــر      

  .یاست تشکیل شدر
هــا   جلــسه خــانم صــبح11 ســاعت  :27/5/92یکــشنبه 

ــانچی ــاهخراس ــدي ، ش ــانی و مه ــرزاده و ج ــان دکت   آقای
ــاچی ــر مین ــی ، دکت ــر غفران ــندل، دکت ــدس  وروش  مهن

ــصوص  ــیدین درخ ــهس ــازي بهین ــرژي در س ــصرف ان  م
   . در واحد آموزش تشکیل شد،کتابخانه

   بخش امانتتبدیل سیستم

 ریـاسـتبخش اخبار 

 )ص(حضرت محمد  .ها گمان بد به مردم بردن است بدترین دروغ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

...................................................................................................... ٥ ....................................................................................................  

ــه ــنبه  سـ ــاعت :  19/6/92شـ ــانم  18سـ ــرکار خـ  سـ
ــانم  خرا ــراه خ ــه هم ــانچی ب ــاچی و    س ــام، مین ــا بهن ه
جانی جهت ارائـه گـزارش گـروه مرجـع بـه شـوراي              شاه

   .کتاب کودك تشریف بردند
  
  
  
کتابخانـه نـصب   در  18/3/1392در تـاریخ  افـزار ثنـا       نرم
ــدازي شــد و راه ــاط  . ان ایــن نــسخه قابلیــت امکــان ارتب

onlineشی اطالعــات، قابلیــت بــه    نــ ، اشــاعه گزی
هــا و منــابع اطالعــاتی، اســتفاده  ري کتــابگــذا اشــتراك

بهینـــه از امکانـــات موجـــود، بـــه حـــداقل رســـاندن  
ــدمات از     ــه خ ــات و ارائ ــازماندهی اطالع ــشکالت س م

  .راه دور به اعضاء را دارا است
ــوجیهی و آموزشــی   ــسات ت ــس از طــی جل ــداران پ کتاب

در طـی   . افـزار آشـنا شـدند       با امکانـات جدیـد ایـن نـرم        
ـ      سال ه از سیـستم دسـتی بـه ماشـینی          هایی کـه کتابخان

ــرم   ــین ن ــت، اول ــه اس ــا یافت ــده در   ارتق ــصب ش ــزار ن اف
 و در حـال حاضـر       "پیـام "، سـپس    "گنجینـه "کتابخانه  
افــزار ثنــا و پیــام  هــر دو نــرم (. اســت"ثنــا"افــزار  نــرم

  .)تحت پوشش و نظارت شرکت پیام مشرق هستند
  
  

  
 
 
 
 
 

ــه عمــومی   از اواســط شــهریورماه ســال جــاري کتابخان
تـر بـا     حسینیه ارشـاد بـه منظـور ایجـاد ارتبـاط نزدیـک            

جـویی در وقـت و    رسـانی بهتـر و صـرفه    اعـضاء، اطـالع  
افــزار  هزینــه؛ مجهــز بــه ارســال پیامــک از طریــق نــرم

ــراي اعــضا شــده اســت  ــه دو   پیامــک.کتابخانــه ب هــا ب
  :شکل
Å پیــامکی بــا ،در صــورت بازگــشت منبــع رزرو شــده 
  :متن

 روز  3لطفـا تـا     . شـما آمـده اسـت     مـدرك رزروي    : عضو محترم   (

  ).براي دریافت آن به کتابخانه مراجعه کنید..... از تاریخ 
Å  ــابع ــاخیر در بازگــشت من ــا ،در صــورت ت  پیــامکی ب
  :متن

ــرم ( ــاریخ  : عــضو محت ــابع شــما در ت ــت من ــان امان ــان .... زم پای

  ).یافته، لطفا براي بازگشت آنها اقدام نمایید
  .گردد براي اعضا ارسال می

  
  
  
  

 افزار جدید ثنا نصب نرم

 ارسال پیامک براي اعضاء

 )ص(حضرت محمد  .ا وقار است به او نزدیک شو زیرا که او کلمات حکمت آمیز گویدهر گاه دیدى که مؤمن خاموش و ب
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 بـــه منظـــور ،ي عمـــومی حـــسینیه ارشـــاد کتابخانـــه
سهولت دسترسـی بـه منـابع داسـتانی فارسـی و التـین              

هـاي داسـتانی      کتـاب برخـی از     از مدتی پـیش      ،کتابخانه
دار را در قــسمتی بــا  پــر طــرففارســی و ترجمــه شــده 

ــت    ــرار داده اسـ ــاز قـ ــسه بـ ــتقبال  قفـ ــا اسـ ــه بـ کـ
یــن طــرح از کننــدگان روبــرو شــد، در راســتاي ا مراجعــه
بــه ي "بــاز"ي   قفــسه؛ مــاه ســال جــاري   مــرداد
ــا   داســتان هــاي ترجمــه نــشده نیــز اختــصاص یافــت ت

ــاره و    ــابع را نظ ــد از نزدیــک من ــی بتوانن ــاربران گرام ک
  .انتخاب نمایند

 

 

  
ــاریخ  ــسه 26/1/1392از ت ــی جل ــصمیم   ط ــر آن اي ت ب

اي بـراي     جهت گـسترش مخـزن،  قـسمت جداگانـه         شد  
اهـدایی در نظـر گرفتـه شـود کـه      هـاي   برخـی از کتـاب  

 در ابتـداي    "ف"حـرف   هـا فقـط       وجه تمایز ایـن کتـاب     
 که نـشان از ایـن دارد کـه مخـزن ایـن منـابع                استرده  

  .در بخش فنی است
 
 

  

 

  
  

ي  ســـازي کتابخانـــه مـــسئولین انتخـــاب و مجموعـــه
هـاي     امسال نیـز همچـون سـال       ،عمومی حسینیه ارشاد  

 کتــاب المللــی نبــیگذشــته در طــول برپــایی نمایــشگاه 
ــت 11( ــاه 21 لغایـ ــشت مـ ــضور در  ) اردیبهـ ــا حـ ، بـ

 ناشــر 46هــاي حاضــر؛ از  نمایــشگاه و بازدیــد از غرفــه
هـــاي   عنـــوان کتـــاب در حـــوزه514معتبـــر تعـــداد 

  . موضوعی مختلف براي بزرگساالن خریداري کردند
 خریــد کتــاب فقــط بــه صــورت ســاالنه از 90تــا ســال 

گرفـت ولـی بـه        مـی المللـی کتـاب انجـام         نمایشگاه بین 
ــازه  ــا ت ــدا  دلیــل فاصــله زمــانی ب هــاي نــشر فاصــله پی

کرد خرید کتاب از شـکل سـالیانه بـه ماهیانـه تغییـر                می
ي  دهنــده پیــدا کــرد و خریــد از نمایــشگاه نیــز پوشــش 

 .سازي است خرید سه ماهه مجموعه

 

  

  
بیــست و چهــارمین طــرح مبادلــه کتــاب از تــاریخ      

 ادامــه مــاه تیر2 و تــا آغــازدر کتابخانــه  خــرداد مــاه25
ــت ــن .داشـ ــاب 743 دوره در ایـ ــد کتـ از بخـــش  جلـ

ــساالن و  ــان   200بزرگ ــاب از بخــش کودک ــد کت از  جل

 فهرستنویسی منابع اهدایی

 بیست و چهارمین طرح مبادله کتاب

هـاي التـین بـه        اضافه شدن داسـتان   
 از کتابخانهـه بـقفس           

 المللی بیننمایشگاه خرید کتاب از 
 کتاب تهران

 )ص(حضرت محمد . .ی که ثروتمندي را به علت مال و سرمایه اش تکریم و احترام نمایداز رحمت الهی دور باد آن کس
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ــد مراجعــه  ــار خــارج و در معــرض دی ــرار  انب ــدگان ق کنن
 . گرفت

 جلـد   260ي بزرگـساالن       مبادلـه شـده    هـاي   تعداد کتاب 
ــداد     ــن تع ــه از ای ــود ک ــد،  151ب ــد جدی ــد 39 جل  جل

 جلـد   64جـایگزین شـد و نیـز تعـداد           جلد   6اي و     نسخه
 نفــر شــرکت 37در ایــن طــرح . بــه انبــار انتقــال یافــت

 جلـد کتـاب     299 جلـد کتـاب تحویـل و         178کردند که   
ــد  ــت کردن ــل   . دریاف ــه دوره قب ــسبت ب ــن دوره ن در ای

 نفـر افـزایش یافتـه اسـت     37 نفر بـه    24تعداد نفرات از    
ره  دوهماننـد هـاي مبادلـه شـده تقریبـا       اما تعـداد کتـاب    

  .بودقبل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
      
    
      
    
          
        

            
 
 
   
 

ــد از راه ــدازي بخــش بع ــنوایان و   ان ــان، ناش ــاي نابینای ه
ــان  ــمکودک ــوان ک ــی ت ــه     ذهن ــصمیم ب ــسمی، ت  ـ ج

 کودکـان اتیـسم گرفتـه شـد، در          براياندازي بخشی     راه
ــسه  ــصمیم جل ــن ت ــانم  راســتاي ای ــا حــضور خ ــا  اي ب ه

ــیخراســانچی،  ــا رجب ــم بخــش زاده مهــدي، نی  و دو معل
ــانم   ــراب، خ ــتثنایی ت ــه اس ــسم مدرس ــرادي و  اتی ــا م ه

ــصرآبادي  ــاه25ن ــزار شــد اردیبهــشت م هــدف از .  برگ
ــه      ــان و ارائ ــن کودک ــشتر ای ــناخت بی ــسه ش ــن جل ای

ــه ــود  خــدمات کتابخان ــان ب ــن کودک ــه ای ــن . اي ب در ای
جلــسه از معلمــان خواســته شــد کــه متخصــصان ایــن  

ــا    ــد ت ــی کنن ــوزه را معرف ــود در  ح ــوت ش ــان دع از آن
منــد در کتابخانــه  نشــستی بــا حــضور کتابــداران عالقــه

ــوانیم  ــاب  بت ــاب کت ــونگی انتخ ــا چگ ــاي  در رابطــه ب ه
ــی    ــنایی بــا ویژگ ــب و آش ــروه از    مناس ــن گ ــاي ای ه

  .کودکان مذاکراتی انجام شود
  
  
  
  

مبتال به اتیسم جهت  جلسات آشنایی با کودکان
 کودکان براي این اندازي بخشی راه

 )ص(حضرت محمد  .ایمان شناخت با قلب، اقرار به زبان و عمل با اعضا و جوارح است
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اجـرا  بـه    1392 سـال     جدیـدي کـه از     هاي  طرحیکی از   
همچنــین و ش مــاه هــاي پرفــرو  کتــاب معرفــیدرآمــد،
. انـد   مختلـف شـده    وایز کـه برنـده جـ      اسـت هـایی     کتاب

هـا همـراه بـا طـرح           در بـرد تـازه     هـا ماهانـه     این کتـاب  
در  .دنشـو   بـه نمـایش گذاشـته مـی      شاناسکن روي جلد  

 جلـد کتـاب در ایـن        36 تعـداد    1392 ماهه اول سـال      6
حوزه به مجموعه کتابخانـه اضـافه و بـه اعـضا معرفـی              

  :ها عبارت هستند از خی از آنکه بر.  است شده
ش هرمنوتیــک و مطالعــه ـدانــ"، "نـان دروغیـــمهدیــ"

ــاریخ ــ"، "ت ــیـکج ــ ا م ـــم بـری ــ"، "ا؟ـاب ارسی ـف

ــ ــسا"، "دـبخن ــد پ ــه و نق ــتعماري نظری ــ" و "اس رسه ـپ

  "یـره ایرانـی و زندگی روزمـزن

  
  
  

ــه  مــوزان عالقــهآ بــه دنبــال آمــوزش بــه دانــش  منــد ب
ر بخــش کــودك و نوجــوان  د87کتابــداري کــه از ســال

آمـوز بـه      کتابـدار دانـش    5آغاز شده بود، امسال نیـز بـه         
ــام ــداللهی، یاســمن ودادي"هــاي  ن بهــاره ، یاســمین عب

 "ســینا ســلیمی و غــزل جــوان زاد ، بهــشتی شوشــتري

دو نفــر از در ایــن دوره آموزشــی شــرکت داشــتند و    
هــاي قبــل تعلــیم  آمــوزانی کــه در ســال کتابــدار دانــش

نیز به صـورت افتخـاري بـا بخـش کودکـان           دیده بودند   
  .همکاري داشتند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ي خـدمات امانـت بخـش         تغییر حـق عـضویت و شـیوه       
 تـأمین منـابع مـورد نیـاز          کمـک بـه    در جهـت  نابینایان  

رسـانی بـه اعـضاء ایـن         بخش و همچنین بهبود خـدمت     
  .انجام شد 1392 سال از فروردینبخش، 

هاي پرفروش و  معرفی کتاب
 برنده جایزه

  کتابدار دانش آموز
خدمات ي  تغییر حق عضویت و شیوه

 امانت بخش نابینایان

 )ص( حضرت محمد .شودبا مالك اخالص، برتري و مراتب مؤمنین مشخص می
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 سـی دي خـام هـر        بانـک  حق عضویت بـراي      بخشی از 
ــ   ــال کت ــور ارس ــه منظ ــضو ب ــاي باع ــاي گوی ــورد ه  م

کـان  ایـن ام   .آنان در نظر گرفتـه شـده اسـت        درخواست  
هـاي بخـش در        سـی دي   شـدن  گـم شود تا از      باعث می 

هـا و اتـالف منـابع         مسیر رفت و برگشت بـه شهرسـتان       
ــد    ــل آی ــه عم ــت ب ــان ممانع ــراجعین . بخــش نابینای م

نـد از امتیـاز کپـی       توان حضوري به بخـش نابینایـان مـی       
ي شخـصی    هـاي فرمـت شـده       منابع بخـش روي فلـش     

  .نماینداستفاده نیز خود 
  
  
  
  

ــشگاه ــیاء   -نمای ــر اش ــشتمل ب ــان م ــژه نابینای ــوزه وی  م
ــت      ــل و درش ــویس بری ــراه زیرن ــه هم ــس ب ــل لم قاب

ــاریخ   ــده در ت ــسی ش ــاه  28نوی ــشت م ــاه 18( اردیبه م
روز جهــانی مــوزه، در بخــش نابینایــان کتابخانــه ) مــی

ایـن مـوزه بـراي      . عمومی حسینیه ارشاد افتتـاح گردیـد      
 واقــع IBBY در نمایــشگاه 1388اولــین بــار در ســال 

در خانـه هنرمنــدان و بــا همــت شــوراي کتــاب کــودك  
طــرح و ایــده پــرداز مــوزه نابینایــان . برگــزار شــده بــود

ــاش زاده" ــیال کف ــاریخی  "ل ــار ت ــت آث ــناس مرم  کارش
و کـم    اد نابینـا  است که این طـرح را بـراي آشـنایی افـر           

ــه نمــوده اســت  ــاریخی و فرهنگــی ارائ ــار ت ــا آث ــا ب . بین

اشـیاء ارائـه شـده در ایــن نمایـشگاه شـامل سـه دســته       
  : اصلی و قابل لمس هستند 

Å1 .  اشــیاء شــاخص تــاریخی از دوران پــیش از اســالم
  تا اسالم 

Å2 .اشیاء سفالی معاصر مرمت شده  
Å3 .           هرسـت  ماکت برخی از آثار ثبـت شـده جهـانی در ف

  .یونسکو به همراه آرم میراث جهانی

والژهاي اشیـــاء و بنـاهـــاي تــاریخی   ـسازنـــده مــ 
ــاس ــدي  " ،ـادت ــا محم ــماعیل رض ــان "اس  از کارشناس

ــت   ــشگاه اس ــدرس دان ــی و م ــراث فرهنگ ــازمان می . س
 از سـوي شـوراي کتـاب        1391این نمایـشگاه در سـال       

ــد    ــدا گردی ــاد اه ــسینیه ارش ــه ح ــودك ب ــه . ک کتابخان
نیه ارشـــاد در نظـــر دارد در راســـتاي عمـــومی حـــسی

اهـــداف فرهنگـــی و آموزشـــی خـــود بـــا همکـــاري  
 مجموعـه هاي ذي ربـط اقـدام بـه توسـعه ایـن               سازمان
  .نماید

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 موزه نابینایان در ـنمایشگاه  افتتاح
 حسینیه ارشاد  کتابخانه عمومی

 )ص(حضرت محمد . ها در پیش خدا نگهداري زبان استبهترین کار
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تعـداد   مجمـوع  در 1392 اول سـال  ماهـه  شـش  در

 بازدیــد دیجیتــال کتابخانــه ســایت نفــر از 5615

 5شــنبه،   روزدر ازدیــدتعــداد ب بیــشترین. انــد کــرده
 بیـشترین  .اسـت  بـوده  نفـر  89 بـه تعـداد    ومـرداد 

تهـران، کرمـان    اساس شـهر بـه ترتیـب    بر بازدیدکننده
الت ا نفــر ســو65در همــین مــدت . نــدو کرمانــشاه بود

ــامانه   ــق س ــود را از طری ــدار بــ   خ ــش از کتاب ه ي پرس

صــورت آنالیــن بــا کتابــداران بخــش دیجیتــال مطــرح 
 مربــوط بــه  و مــورد20ن تعــداد انــد کــه بیــشتری کــرده

  . اردیبهشت ماه بود
ــش  ــن پرس ــوه    ای ــا نح ــه ب ــا در رابط ــتفاده از ي ه  اس

کتابخانــه دیجیتــال، اطــالع از وجــود منبعــی خــاص در 
کتابخانــه، ســاعات کــار کتابخانــه و شــرایط ثبــت نــام، 
درخواســت دیجیتــالی شــدن منبعــی خــاص و مــواردي  

 .مشابه بود

ــار  ــصل به ــستاندر ف ــال و تاب ــوع    س ــاري در مجم ج
 مقالـــــه 460و )  صـــــفحه245296( کتـــــاب 1149

ــه ) صــــفحه4629( ــالی در ســــایت کتابخانــ دیجیتــ
و بــراي اســتفاده در دســترس کــاربران قــرار بارگــذاري 
  .داده شد

به سایت » مطالب خواندنی« خرداد، ستون 21از تاریخ 
در این ستون روزانه . کتابخانه دیجیتال افزوده شده است

هاي   و مفید در زمینهمختلفهاي  نیمطالب و دانست
مختلف علوم، فناوري، سالمتی، پزشکی، ادبیات، فرهنگ 

 حوزه بهاخبار مرتبط . شود  گذاشته می... و هنر و 
  .دنشو  در ستون اخبار کتابخانه درج میاخیراً  نیزکتابداري

دیجیتال آمار بازدید ازکتابخانه 
 ه ارشادسینیح

 )ص(حضرت محمد . برترین عبادت ها انتظار فرج است
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  بنگـــر بـــر آمـــدن بدیـــدي چـــو شـــدن فـــرو
  

  غــروب شــمس و قمــر را چــرا زیــان باشــد     
  

ــرا ــروب تـ ــد غـ ــی نمایـ ــروق ولـ ــد شـ   باشـ
  

ــان   ــالص ج ــد خ ــبس نمای ــو ح ــد چ ــد لح   باش
  

ــت    ــه نرس ــین ک ــت در زم ــرو رف ــه ف ــدام دان   ک
  

ــه  ــرا ب ــه چ ــسانیت" دان ــن "ان ــد  ای ــان باش   گم
  

  »الدین بلخی موالنا جالل«

علـــم خبـــر درگذشـــت اســـتاد گرانمایـــه و ارزشـــمند 
ـ    کـشور،    شناسـی  اطالعات و دانش   ياس حـرّ  دکتـر عب 

 جامعـه کتابـداري     جـسم و جـان    اي بـر     صاعقههمچون  
ــد ــه    . زده ش ــاز ب ــودنش را و نی ــالء نب ــداریم خ ــاور ن ب

از نبـــودنش بـــسیار متـــاثر و . دانـــیم بـــودنش را مـــی
سفیم، چرا کـه هـم خـودش و هـم قلـم و آثـارش را               أمت
اسـتاد از بزرگـانی در ایـن رشـته بـود کـه               .شناسـیم   می

برکـت وجــودش بـر همگــان عیــان اسـت و صــد البتــه    
که بـراي چنـین بزرگـانی نبـودن بـی معناسـت، مـاییم               

از او بـسیار    . کنـیم   که بـا نبـود او احـساس کاسـتی مـی           
بـالیم کـه افتخـار شـاگردیش را           آموختیم و بر خـود مـی      

کتابخانــه عمـومی حــسینیه ارشـاد ایــن ضــایعه   .داشـتیم 

جانگداز را بـه خـانواده، همراهـان، همـدالن و رهـروان             
عـرض نمـوده و از درگـاه        آن دانشمند گرانقـدر تـسلیت       

خداوند متعال بـراي آن عزیـز از دسـت رفتـه مغفـرت و               
  .براي بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومند است

  
  
  
  
  
  
 
 
  

  
  
Å فروردین ماه  
ــا 17 ــروردین 22 ت ــت روز    : ف ــبت گرامیداش ــه مناس ب

ــانی آب  ــاه 2(جه ــرودین م ــت  )  ف ــانی بهداش و روز جه
ــاه18( ــروردین م ــاریخ )  ف ــت  لغا17از ت ــروردین 22ی  ف

 بـا عنـوان      موضـوعی   هفتگـی  سی و دومـین نمایـشگاه     
  . برگزار شد"بهداشت آب"

  )س(شهادت حضرت فاطمه  : فروردین 24
 روز ارتــــــش و بزرگداشــــــت   : فــــــروردین29

  هاي نیروي زمینی آفرینی حماسه
  

  استاد گرانمایه کتابداري درگذشت
 »رّيـاس حـدکتر عب«

هاي  اهـذار در نمایشگـت و گـگش
 92 و روزانه بهار و تابستان موضوعی

 )ص(حضرت محمد .  پشیمانی استبهترین استغفار نزد خدا، ترك گناه و
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Åاردیبهشت ماه   

   زنان معلم:اردیبهشت  11
 ســی و ســومین نمایــشگاه    :اردیبهــشت   21 تــا 19
اسـناد ملـی و میـراث       "تحـت عنـوان    موضـوعی    فتگیه

 .برگزار گردید" مکتوب

 عـالوه بـر برپـایی نمایـشگاه         :اردیبهشت ماه    26 تا   21
روز جهــــانی " موضــــوعی در کتابخانــــه، همــــایش

ــاهنامه  ــی و ش ــسینیه  را  "فردوس ــومی ح ــه عم کتابخان
 25روز چهارشــنبه مــورخ  خانــه فرهنــگ حــوراو ارشــاد 

 در 17 تــــا 15ســــاعت  از 1392اردیبهــــشت مــــاه 
ــزار   ــباران برگ ــسراي ارس ــردفرهنگ ــن مراســم . ک در ای

هـایی ماننـد نقـالی و شـاهنامه خـوانی همـراه بـا                 برنامه
موسیقی زنده سنتی ایـران توسـط خـانم فرزانـه اخـوت             

  . و جمعی از شاگردان ایشان اجرا شد
Å خرداد ماه  :   

والدت مــــــولی الموحــــــدین ":   خــــــرداد 1
  " و روز پدر)ع(لی  حضرت عامیرالمومنین

  " مصرفسازي بهینهبهره وري و "روز :  خرداد 2
ــرداد  5 ــت   " روز:  خ ــسلمین از بی ــه م ــر قبل تغیی

  "المقدس به مکه المعظم

سـی و چهـارمین نمایـشگاه هفتگـی           :  خـرداد  21 تا   18
ــوعی ــانی روز" :موض ــست  جه ــیط زی ــرداد 15(" مح خ
  ) ژوئن5مصادف با 

 "سرداران عشق"  :  خرداد23 تا 22

   "شریعتی، تفکر همیشه زنده"  :  خرداد31 تا 29
Å تیر ماه  :   

ــر2 ــدي"  :  تیـ ــضرت مهـ ــج(والدت حـ ــه ) عـ و نیمـ
  "شعبان

هفتگــی  ســی و پنجمــین نمایــشگاه   :تیــر  7 تــا 5
ســی و ســومین ســالگرد تاســیس    "موضــوعی بــه  

.  اختــصاص داشــت"کتابخانــه عمــومی حــسینیه ارشــاد
شت سـال اخیـر     اي هـ    آمـار مقایـسه   "در این نمایـشگاه     

ــه ــد عمــوم قــرار گرفــت "کتابخان  ایــن.  در معــرض دی
ــسه ــار مقای ــامل اي  آم ــش ــور مختلف ــونام ــابع : ی چ من

ــابع امانــت    ــد، من ــشریات جدی ــد، ن ــابع جدی اهــدایی، من
  . بودداده شده، میزان عضوپذیري و تعداد مراجعان 

  "روز صنعت و معدن" :   تیر10

ــر12 ــسافربر  :   تیـ ــاي مـ ــقوط هواپیمـ ــالروز سـ ي سـ
ــا     ــایی ب ــاو امریک ــط ن ــران توس ــالمی ای ــوري اس جمه

   " ترور در آسمان"عنوان 
  "روز ملی مالیات":  تیر 16

  "روز بهزیستی":  تیر25

Å مرداد ماه  :   

  ")ع(والدت امام حسن مجتبی " :   مرداد2
ســی و شــشمین نمایــشگاه    :   مــرداد9 تــا 5

ــی  ــوعیهفتگ ــسان   ":موض ــدیر ان ــب تق قدر،ش
   "نو

   "روز اهداي خون" :   مرداد10
Å شهریور ماه  :   

 "روز پزشک" :  اول شهریور

  "روز کارمند" :   شهریور4

 )ص(حضرت محمد  .براي آخرتت چنان کار کن که گوئی فردا خواهی مرد
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  "روز تعاون" :   شهریور13
و روز ) س(والدت حــضرت معــصومه  " :   شــهریور17
  "دختر

ــهریور19  ــت :  ش ــود   " گرامیداش ــید محم ــت اهللا س آی
 " اولین امام جمعه تهران،طالقانی

هفتمـــین نمایـــشگاه ســـی و  :   شـــهریور28 تـــا 23 
  "روز شعر و ادب فارسی"هفتگی موضوعی 

   ")ع(الرضا  بن موسی امام علی میالد " :   شهریور26
 

 

 

 

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي  نمایشگاهگزارش تصویري از 
  92موضوعی فصل بهار

 )بهداشت آب(روز جهانی آب 

 )س(شهادت حضرت فاطمه زهرا 

 روز ارتش

 زنان معلم

 اسناد ملی و میراث مکتوب

 )ص(حضرت محمد . ران است و مرگ پلی است که مومنان را به بهشت می رساند و کافران را به دوزخدنیا زندان مومن و بهشت کاف
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 روز جهانی فردوسی و شاهنامه

 روز جهانی محیط زیست

 شریعتی تفکر همیشه زنده

هاي  نمایشگاهگزارش تصویري از 
  92موضوعی فصل تابستان

  

 و نیمه شعبان) جع(والدت حضرت مهدي 

 سالگرد تأسیس کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد

 روز صنعت و معدن

 )ص(حضرت محمد . بخل و بدگمانی به روزي: آیددو خصلت است که در مؤمن گرد نمی
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 روز ملی مالیات

 روز بهزیستی

 )ع(والدت امام حسن مجتبی 

 قـدر ، شب تقدیر انسان نو

 روز اهداي خون

 روز پزشک

 )ص(حضرت محمد . جوید، به خدا تقرب نمیچیزي بهتر از سجده نهانهیچ کس به 
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  روز کارمند

 و روز دختر) س(والدت حضرت معصومه 

 سید محمود طالقانی.. گرامیداشت آیت ا

 روز شعر و ادب فارسی

  )ع(میالد امام علی بن موسی الرضا 

 )ص(حضرت محمد  .و استبرترین ایمان آن است که بدانی خداوند همه جا با ت
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 92کتابخانــه عمــومی حــسینیه ارشــاد از ابتــداي ســال  
هـایی بـه مناسـبت سـالروز      اقدام به برگـزاري نمایـشگاه    

ــی   ــسندگان و شــاعران معاصــر ایران ــد برخــی از نوی تول
 آثــار نویــسندگان در هــا در ایــن نمایــشگاه. کــرده اســت

 .شود سالروز تولدشان به نمایش گذاشته می

  احمد آرام:  فروردین ماه22
ــد آرام" ــاریخ  در "احمـ ــه  در 22/1/1281تـ آب محلـ

ــل ــران منگ ــد شــ  ته در  14/1/1377روز  و دمتول
  .درگذشت آمریکا

ــاب  او  ــان کت ــستین مؤلف ــی از نخ ــی و    یک ــاي درس ه
 یکـــی از پرکـــارترین متـــرجمین معاصـــر وآموزشـــی 
  .کشور بود

انــه عمــومی در کتابخ اثــر 70بــیش از از ایــن نویــسنده 
ــاریخ بــه حــسینیه ارشــاد موجــود اســت؛ کــه  در ایــن ت

  .نمایش گذاشته شدند
  
  
  
  
  
  

  قیصر امین پور:  اردیبهشت ماه2
 2/2/1338در  ایرانـی معاصـر   شـاعر " پـور  قیصر امین"

 و بـه دنیـا آمـد    خوزسـتان  اسـتان  ،گتونـد در شهرستان 
 دار فـانی را     ی و قلبـ   وي بر اثـر بیمـاري کلیـ       8/8/1386

در کتابخانــه عمــومی   اثــر 10بــیش از  .وداع گفــت
ــه ارشــاد موجــود اســت کــه  حــسینیه  ــاریخ ب ــن ت در ای

  .نمایش گذاشته شدند
  
  
  
  
  
  
 سیمین دانشور:  اردیبهشت ماه8

 در ایرانـــی نویـــسنده و متـــرجم "ســـیمین دانـــشور"
 چــشم بــه جهــان گــشود و شــیرازدر  8/2/1300تــاریخ

 تهـران در  خورشـیدي  1390سـال   اسـفند  18در تاریخ 
ــانی را وداع گفـــت ــر30بـــیش از . دار فـ در   از وي اثـ

در کتابخانه عمـومی حـسینیه ارشـاد موجـود اسـت کـه              
 .این تاریخ به نمایش گذاشته شدند

 
 
 
 
 
  

  به مناسبت زادروز شاعران 
 و نویسندگان

 )ص(حضرت محمد . ها پس از ایمان به خدا دوستی با مردم استکاربهترین 
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  محمد معین:  اردیبهشت ماه9
د معـین  م" ي و پدیدآورنـده  زبـان فارسـی  اسـتاد   "حمـ 

ــین ــگ مع ــالی فرهن ــرفیه از اه ــتانه اش ــتان  آس در اس
چـشم بـه جهـان گـشود و          9/2/1297 در تاریخ ،  گیالن

ــاریخ  ــراندر 13/4/1350در تـ ــانی را وداع تهـ  دار فـ
ــت و  ــ  گف ــاهش ب ــز در زادگ ــرگ نی ــس از م ــاك ه پ خ

ــپرده شـــد ــه  اثـــر 10بـــیش از از وي . سـ در کتابخانـ
ــه   ــاریخ عمــومی حــسینیه ارشــاد موجــود اســت ک در ت

 .فوق به نمایش گذاشته شدند

 
 
 
 
 
  
  
  

  یفعباس یمینی شر: اول خرداد ماه
ــریف " ــی ش ــاس یمین ــه و  "عب ــدیر مدرس ــار، م  آموزگ

ــسنده ــان ي  نوی ــات کودک ــاریخ ادبی  در 1/3/1298 در ت
 بــه دنیــا آمــد و در تــاریخ    تهــران پامنــارمحلــه 

ــت28/9/1368 ــانی را وداع گفـ ــبت .  دار فـ ــه مناسـ بـ
ــن نو   ــد ایــ ــالروز تولــ ــت ســ ــسنده و گرامیداشــ یــ

ــدر آثـــار موجـــود وي در کتابخانـــه    ي  آموزگارگرانقـ
 اثـر اسـت بـه       60عمومی حـسینیه ارشـاد کـه بـیش از           

  .نمایش گذاشته شدند

 
 
 
  
  
 

  مصطفی رحماندوست: اول تیر ماه
در همــدان بــه  1/4/1329 "مــصطفی رحماندوســت "

 اثــر بــه صــورت 140بــیش از ه اســت، از وي دنیــا آمــد
در کتابخانــه  شــعر مجموعــه داســتان و مجموعــه  

در ایـن تـاریخ     عمومی حسینیه ارشاد موجـود اسـت کـه          
 .به نمایش گذاشته شدند

 
 
  
  
  
  
  
 

  صمد بهرنگی: دوم تیر ماه
ــویس، محقــق، متــرجم و "صــمد بهرنگــی"  داســتان ن

ـ       2/4/1318شاعر بـزرگ ایرانـی در        ه  در تبریـز چـشم ب
ــشود و در   ــان گ ــرو   9/6/1347جه ــان ف ــشم از جه  چ

ــست ــیش از  . ب ــسینیه ارشــاد ب ــه عمــومی ح در کتابخان

 )ص(حضرت محمد . کسی شما را به شگفت نیاورد تا آن گاه که حقیقت خرَدش را در یابیدمسلمانیِ 
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در ایـن تـاریخ    اثر از این نویسنده موجـود اسـت کـه         30
  .به نمایش گذاشته شدند

  
  
  
  
  
  

  منوچهر احترامی:  تیر ماه16
ــی" ــوچهر احترام ــراندر  16/4/1320در  "من  شــرق ته

ــشود و در   ــه جهــان گ ــانی 23/11/1387چــشم ب  دار ف
  .را وداع گفت

از ایــن  اثــر بــه صــورت مجموعــه داســتان 20بــیش از 
ــان در    ــات کودکـ ــزرگ ادبیـ ــاعر بـ ــویس و شـ طنزنـ

در کتابخانه عمـومی حـسینیه ارشـاد موجـود اسـت کـه              
  .به نمایش گذاشته شد روز تولد ایشان 

  
  
  
  
  
  

  آبادي محمود دولت:  مرداد ماه10
  ورانـی ای گرانمایـه  نویـسنده  "محمـود دولـت آبـادي   "

ــالق ــشهور خـ ــان مـ ــدر" رمـ  در 10/5/1319در  "کلیـ

.  چـشم بـه جهـان گـشود    سـبزوار شهرسـتان    آباددولت
ود اســت کــه  اثــر در کتابخانــه موجــ40از وي بــالغ بــر 

  .در این تاریخ به نمایش گذاشته شدند
  
  
  
  
  
  
  
  حسین پناهی:  شهریور ماه6
 شـاعر، نویـسنده، کـارگردان و        "حسین پنـاهی دژکـوه    "

 و بـه دنیـا آمـد    دژکـوه  در 6/6/1335در بازیگر ایرانـی  
 بــر اثــر ســکته قلبــی در تهــران 14/5/1383در تــاریخ 
   .درگذشت
ــاکنون  ــ15ت ــه در     کت ــیده ک ــاپ رس ــه چ اب از وي ب

کتابخانه عمـومی حـسینیه ارشـاد موجـود هـستند و بـه              
  .مناسبت سالروز تولدش به نمایش گذاشته شدند

  
  
  
  
  
  
  

 )ص(حضرت محمد . دانش گنجینه است و کلیدش سؤال کردن است
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ــت  ــم گرامیداش ــین مراس ــصت و نهم ــد   ش ــالروز تول  س
ــرادي" ــنگ م ــسنده"هوش ــانی نوی ــسوت ي  کرم  پیشک

ــوان  ــودك و نوجـ ــات کـ ــنبه ،ادبیـ ــصر روز شـ  16 عـ
ــهریور  ــت داران وي،  در ش ــاران و دوس  در جمــع همک

حــسینیه کتابخانــه عمــومی تــاالر دکتــر علــی شــریعتی 
  .ارشاد برگزار شد

ــن  ــدگی هوشــنگ  مراســمدر ای ــستند زن ــیلم م ــدا ف  ابت
ــام مــرادي کرمــانی  ــه ن  بــه کــارگردانی "قــصه هــا"ب

ــري " ــدي جعف ــه  پخــش  "مه ــري برنام ــپس مج و س
هــایی از زنــدگی نامــه،   بخــش"زهــرا جعفــري بهنــام"
ــار وي و نیــز قــسمتآ هــاي انجــام  هــایی از مــصاحبه ث

خـانم   و در ادامـه  شده با مرادي کرمـانی را قرائـت کـرد       
ــانچی" ــاز خراسـ ــومی "مهرنـ ــه عمـ ــیس کتابخانـ  رئـ

ــران     ــه حاض ــامدگویی ب ــمن خوش ــاد ض ــسینیه ارش  ح
ــت ــمیمانه : گف ــصیت ص ــنگ    شخ ــاي هوش ــاب آق جن

ــه    ــد ک ــث ش ــانی باع ــرادي کرم ــت  م ــی راح ــا خیل م
ن دعـوت کنـیم تـا روز تولدشـان را در           توانستیم از ایـشا   

  . جشن بگیریمکنارشان 
ــاي  ــانی"پــس از آن آق ــرادي کرم  "هوشــنگ م

ضمن تـشکر از مـسئوالن حـسینیه ارشـاد بیـان            

جـا حرفـی     اگر قرار باشد کـسی در ایـن       : داشت  
بزند، او مادرم اسـت کـه مـن را در ایـن روز بـه                

ــا آورد ــار مــن دور . دنی هــر چنــد خیلــی زود از کن
ــایی   ایــن. شــد ــرین کاره ــسات از بهت ــه جل گون

  .شود براي یک هنرمند انجام داد است که می
ــخ    ــم پاس ــئواالت حاضــران در مراس ــه س ــپس ب وي س

ــواب و. داد ــه  در ج ــاکنون    ب ــا ت ــه آی ــئوال ک ــن س ای
موضوعی بوده کـه ذهـن او را بـه خـود مـشغول کـرده                

بلـه امـا نـه      :  گفـت  ؟باشد، اما قادر به نوشـتن آن نبـوده        
ت کـه سانـسور جلـوي مـن را گرفتـه باشـد،              به این جه  

ــوده    ــن ب ــود م ــن خ ــه ای ــسته  بلک ــه نتوان ام از آن  ام ک
هـا بـا مـسئله        مـن مـدت    به طور مثـال      موضوع بنویسم 

ــی  ــدگی م ــهادت زن ــردم    ش ــاري ک ــر ک ــی ه ــردم ول ک
ــن موضــوع بنویــسم  ــاره ای ــستم درب ــا نقــل . نتوان وي ب

ــشتر خــاطره ــه توضــیح بی ــارهاي ب ایــن موضــوع ي   درب
  .پرداخت
ــان کــرد ادامــه و در هــا وقتــی از یــک دوره  بعــضی: بی

رونــد، بــا دوران قبلــی  ســنی بــه دوره ســنی بــاالتر مــی
ــا دوره   خــداحافظی مــی کننــد، ولــی مــن هــیچ وقــت ب

شـاید بـه ایـن خـاطر      .قبلی خـودم خـداحافظی نکـردم   
که پـدر و مـادرم را خیلـی زود از دسـت دادم و در واقـع          

 .هیچ وقت بچگی نکردم

 پاسخ به ایـن سـئوال کـه چـرا فـضاي             وي همچنین در  
ــصه  ــیلم ق ــد و    ف ــاخته ش ــفهان س ــد در اص ــاي مجی ه

ــه       ــت ن ــفهانی اس ــه اص ــسر بچ ــک پ ــان آن ی   قهرم

نکوداشت شصت و نهمین سالروز 
 تولد هوشنگ مرادي کرمانی

 )ص(حضرت محمد . کیبایی و بخشش استایمان، ش
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 :آن گونه که در کتاب یـک پـسر بچـه کرمـانی؟ گفـت              
 ایـن مجموعـه   تلویزیون کمترین پـول را بـراي سـاخت          

ــت ــتان   ،گذاش ــن داس ــود ای ــد ب ــون معتق ــار    چ ــا آث ه
هـا خـوب    ر بـراي خنـده بچـه    بیـشت ند و   ارزشمندي نیست 

مساله دیگـر بعـد مـسافت بـین کرمـان و تهـران              . است
و پروژکتـور در کرمـان نبـود         چون آن زمـان ویـدئو      ،بود

ــم  ــه مه ــود   از هم ــازیگر ب ــاب ب ــر انتخ ــی  . ت ــا پیرزن م
ــی ــد   م ــه بتوان ــتیم ک ــار 17، 16خواس ــاعت در روز ک  س

ش ایــن بــود کــه چنــین کــاراکتري را در ا کنــد واقعیــت
  .ا نکردیمکرمان پید

ــخنرانی  ــس از س ــد   ،پ ــک تول ــانی کی ــرادي کرم  69 م
ــالگی  ــدس ــود را بری ــتداران و وخ ــار  دوس ــان آث  مخاطب

ــاً هــم خردســال    ــسنده پیشکــسوت کــه عموم ــن نوی ای
وي بودنــد، بــراي گــرفتن امــضا و عکــس یادگــاري بــا 

  .دورش را احاطه کردند
عالوه بر ایـن مراسـم، نمایـشگاهی نیـز از آثـار ایـشان               

ــه نمــایش گذاشــته  10از ســاعت  ــه ب  صــبح در کتابخان
  .شده بود

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )ص(حضرت محمد . بیش از هر چیز از هوس و آرزوي دراز بیم دارمخویش بر امت 
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ــنبه      ــاد چهارشـ ــسینیه ارشـ ــومی حـ ــه عمـ   کتابخانـ
ــروردین28( ــان )  ف  مجمــع عمــومی و دوازدهمــینمیزب

 . ایـران بـود  رسـانی  اطـالع انتخابات انجمن کتابداري و 

بخانـه عمـومی    در این مراسـم پـس از پخـش تیـزر کتا           
ــانچی،    ــاز خراس ــامدگویی مهرن ــاد و خوش ــسینیه ارش ح

 دکتــر ســعید رضــایی شــریف آبــادي، ،رئــیس کتابخانــه
 ، ایــرانرســانی اطــالعرئــیس انجمــن کتابــداري و   

ــن،    ــدازهاي انجمـ ــشم انـ ــداف و چـ ــصوص اهـ درخـ
... هــا و هــا و ارتبــاط انجمــن بــا ســایر انجمــن موفقیــت

ائـه گزارشـی   دکتـر رضـایی در ادامـه بـا ار         . صحبت کرد 
هـاي انجمـن در طـول دوره ریاسـت خـود، از               از فعالیت 

هـاي اسـتانی و       تمامی دست انـدرکاران انجمـن، شـاخه       
ســپس دکتــر  .حامیــان انجمــن تــشکر و قــدردانی کــرد

هــاي علمــی ایــران،  بــراري، رئــیس کمیــسیون انجمــن
انجمــــن کتابــــداري و : نمــــودبیــــان ســــخنانی را 

ــانی اطــالع ــی از انجمــن رس ــران یک ــ  ای ــال در ه اي فع
منـدان   هبـراي عالقـ   را   کـه زمینـه فعالیـت        اسـت کشور  

در ادامـه خزانــه دار  . بـه ایـن رشـته ایجـاد کـرده اسـت      
انجمن، سـید کـاظم حافظیـان رضـوي، عملکـرد مـالی             

العابـدینی، بـازرس     انجمن و دکتـر محـسن حـاجی زیـن         
 . کاري خود را ارائه کردندانجمن گزارش

 ، ســخنرانیمــنهــاي انج  تیــزر فعالیــتپــس از پخــش
 پژوهــشگر حــوزه وب ســنجی و علــم "مایکــل تلــوال"

ــد  ــداري و   رأي .ســنجی پخــش ش ــن کتاب ــري انجم گی
ــالع ــانی اط ــضور  رس ــا ح ــران ب ــن 77 ای ــضو انجم و  ع

همچنــــین  .آغــــاز گردیــــدکاندیــــداها معرفــــی 
ــر ــام      نظ ــر ن ــصوص تغیی ــی درخ ــنجی کتب س

 بـه   "رسـانی ایـران     انجمن کتابـداري و اطـالع     "
ــا " ــم اطالع ــن عل ــی انجم ــش شناس  "ت و دان

 نفـر بـا     47 رأي   58صورت گرفـت کـه از تعـداد         
ــد    ــق بودن ــام مواف ــر ن ــرورت تغیی ــان  .ض در پای

جلــسه امــضا و از حامیــان و همکــاران انجمــن  صــورت
  . به عمل آمدقدردانی و تشکر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 کتابداري ومجمع عمومی انجمن 
  ایرانرسانی اطالع

 )ص(حضرت محمد . استیطان شنگاه بد ، تیري زهر آگین از تیرهاي 
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موسسه پژوهـشی کودکـان دنیـا از فـروردین مـاه سـال         
ابخانــه عمــومی حــسینیه ارشــاد بــا همکــاري کتجــاري 

هـایی بـا موضـوعات مختلـف          اقدام بـه برپـایی نشـست      
  .کرده است
Å  اولــین نشــست ماهانــه موســسه پژوهــشی کودکــان

 لغایـــت 9:30 از ســـاعت 29/1/1392دنیـــا در تـــاریخ 
برگــزار  "اکــودك، انــسان و ســینم"موضــوع بــا  12:30
 ،احمــد طـــالبی نـــژاد ایــن جلـــسه   ســـخنرانان شــد 

  .بودندو مرضیه برومند محمدرضا صدر 

Å           روز جهـانی   "دومین نشـست ماهانـه تحـت عنـوان
ــانواده ــاریخ "خ ــاعت 26/2/1392 در ت ــت 9 از س  لغای

هـا و مـادر     در ایـن نشـست پـدر بـزرگ        .  برگزار شـد   12
  .ها از تجربه هایشان گفتند  بزرگ
Å  ــاریخ ــه در ت ــا  31/5/1392ســومین نشــست ماهان ب

ــه گــزارش ســفر همکــارا "موضــوع  ــه ارائ ن موســسه ب
ــا و برخـــی از کـــشورهاي   ــن، امریکـ کـــشورهاي ژاپـ

هـاي آموزشـی کودکـان        از برنامـه  ایـشان   .  بود "اروپایی
   .جهان صحبت کردند کشورهاي  دیگردر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هاي موضوعی موسسه کودکان دنیا  نشست

 کودك، انسان، سینما

 )ص(حضرت محمد .  فرشتگان او عزیزتر استینزد خدا از بعضمؤمن 
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ــه عمــومی   نشــست هــاي علمــی توســط کتابخان
کتـر مهـدي   حسینیه ارشاد و بـا همکـاري آقـاي د     

زارع رییس مرکز ملی پـیش بینـی زلزلـه از نیمـه             
 روز 15دوم فــروردین مــاه بــه طــور مرتــب هــر 

یــک بــار بــا موضــوعات مختلــف علمــی برگــزار  
  . گردد می

 بــه 1392هــاي علمــی شــش ماهــه اول ســال  نشــست
  :شرح ذیل است

u ست یــبررســی محــیط ز" : نشــست علمــی اولــین
  "ایران 

ــا 10 ســاعت  از15/1/92روز پنجــشنبه در  ــین  12 ت اول
ــا نشــست ــد   علمــی ب ــدس محم ــاي مهن ــخنرانی آق س

ــل   ــازمان جنگ ــی س ــات علم ــضو هی ــش، ع ــا و  دروی ه
در ایـن نشـست مبـاحثی چـون      . برگزار شـد مراتع ایران

ــاك پالســتیکی انباشــت زبالــه ، زبالــه و ضــایعات خطرن
در محــیط زیــست و بــه ویــژه در حــریم اندوختــه هــاي 

 و در ند مطــرح شــدتنــوع زیــستی کــشور و آبــی کــشور
مـواد آالینـده در سـد مـارون          از    نیـز  تـصاویري  کنار آن 

 تـصاویري کـه      و و نگاه بـی تفـاوت مـسافران نـوروزي         
 از 1392در روزهـــاي ابتـــدایی فـــروردین مـــاه ســـال 

ــه    ــارون، رودخان ــد م ــه و س ــراف رودخان ــاد،  اط خیرآب

هاي علمی در  برپایی نشست
 کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد

 روز جهانی خانواده

 ارائه گزارش سفر به دیگر کشورها

 )ص(حضرت محمد  .ایمان بدون عمل و عمل بدون ایمان مورد قبول نیست
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تــاالب شــیمبار، تــاالب شــادگان و تــاالب گنــدمان در  
و چهارمحـال و بختیـاري گرفتـه      هـاي خوزسـتان      استان
  .، به نمایش گذاشته شدشده بود

ــد    ــیش از ح ــن نشــست علمــی ب ــزان اســتقبال از ای می
میـزان توجـه بـه       و این بدان معنـا اسـت کـه           انتظار بود 

مالحظــات محــیط زیــستی در بــین شــهروندان تهرانــی 
  .در حال افزایش است

  
u  ــین ــی دوم ــست علم ــابع آب " :نش ــی من بررس

  "ایران
ــران؛  نشــست ع ــابع آب ای ــی من ــی بررس  29 در روز لم

ــاعت   ــاه از س ــروردین م ــا 10ف ــا12 ت ــاي  ب ــضور آق  ح
دکتــر مهــدي میرزایــی، عــضو هیــات علمــی دانــشگاه  

 .برگزار شدآزاد اسالمی 

ــازن آب      ــابع و مخ ــون من ــواردي چ ــسه م ــن جل در ای
ایران، قنات ها، رودهـا و سـدهاي ایـران مـورد بررسـی              

اسـخ حاضـرین چنـد       پـس از پرسـش و پ       قرار گرفـت و   
توســط خــانم هــاي موضــوعی مــرتبط  عنــوان از کتــاب

  .گردیدبراي حاضرین معرفی پاکدامن 
 " اهمیت نجوم در ایران": نشست علمی سومین 

ــست     ــومین نش ــاد، س ــسینیه ارش ــومی ح ــه عم کتابخان
ــورخ   ــشنبه م ــی را در روز پنج ــاه 12علم ــشت م  اردیبه

ــاعت  ــا 10از س ــصور   12 ت ــر من ــاي دکت ــضور آق ــا ح  ب
ــر     ــت دبی ــشگاه تربی ــی دان ــات علم ــضو هی ــالی، ع وص

 "اهمیــت نجــوم در ایــران"شــهید رجــایی، بــا موضــوع 
 .برگزار کرد

ــا و     ــمان نماه ــوم، آس ــه نج ــه تاریخچ ــشان در زمین ای
 مبــاحثی را مطــرح کردنــد و بــه در ایــران آینــده نجــوم

  .معرفی چند منبع در این حوزه پرداختند
u اشـف،   پرسـش کلیـد ک     ":  نشست علمـی     چهارمین

 "اهمیت خالقیت در یادگیري و کابرد دانش 

پنجــشنبه ســوم خــرداد مــاه چهــارمین نشــست علمــی، 
 الـی   10با حـضور مهنـدس محمـود کریمـی از سـاعت             

 آقـاي محمـود کریمـی     ایـن جلـسه    برپا شد، کـه در       12
هـاي تقویـت و بـه         مباحثی ماننـد تعریـف خالقیـت، راه       

یــت کــار گــرفتن خالقیــت و رفتارهــایی کــه بــراي تقو
  . را معرفی کردند؛خالقیت نباید انجام داد

u ــین ــی پنجم ــست علم ــتپاس":  نش ــال 45 داش  س
استاد بهرام عکاشه، پیـشگام دانـش زلزلـه شناسـی           خدمت  

  "ایران در 

 سـال  45 پنجمین نشـست علمـی بـا عنـوان پاسداشـت       
ــه    ــش زلزل ــشگام دان ــرام عکاشــه، پی خــدمت اســتاد به

ــنج  ــران، روز پ ــر 6شــنبه  شناســی در ای ــزار تی ــاه برگ  م
مراسـم جمعـی از اسـاتید، دانـشجویان و           در این    .گردید

ــر     ــاالر دکت ــی در ت ــه شناس ــوزه زلزل ــاالن ح ــی فع عل
ــسینیه  ــه ح ــاد شــریعتی کتابخان ــتندارش در .  حــضور داش

ابتداي مراسـم پـس از پخـش قـرآن، سـرود جمهـوري              
ــصاحبه     ــپ م ــه و کلی ــپ کتابخان ــران، کلی ــالمی ای اس

یان و همکــاران ایــن برخــی از دانــشجو دکتــر عکاشــه،

 )ص(حضرت محمد . مانند یکی از شما هستمنرسیده که بمن وحی   ییمن درچیزها
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دکتـر حـسین معماریـان،      آقـاي    :استاد گرانقدر از جملـه    
ــران،    ــشگاه ته ــی دان ــشگاه فن ــتاد دان ــاي اس ــر آق دکت

ــشگاه تهــران،   ــان، اســتاد ژئوفیزیــک دان ــصراهللا کمالی ن
ــه و  آقــاي  دکتــر مهــدي زارع، دانــشیار پژوهــشگاه زلزل
دکتــر فریــدون ســینائیان، معــاون تحقیقــات راه،  آقــاي 

هرســازي ســخنرانی کوتــاهی در رابطــه بــا مــسکن و ش
آقـاي دکتـر عکاشـه داشـتند و از ایـشان             خدمات

ــد  ــل آوردن ــه عم ــدردانی ب ــم، .ق ــه مراس در ادام
قسمت دوم کلیـپ مـصاحبه آقـاي دکتـر عکاشـه         
پخش و پـس از آن آقـاي دکتـر بهـرام عکاشـه              

ا تقــــدیر از بانیــــان و بــــطـــی ســــخنانی  
ایـن نکتـه    : کنندگان مراسم تـصریح کـرد       شرکت

که در قید حیات از من تقـدیر شـد، اقـدام نیکـی              
ــسترش داد  ــد آن را آموخــت و گ ــه بای  .اســت ک

 تاریخچــه زلزلــه  مبــاحثی چــون ایــشان همچنــین  
 را طـرح کـرده      پیامـدهاي زلزلـه تهـران      و   شناسی ایران 

مـــدیریت و در انتهـــا پیـــشنهاداتی را بـــراي تـــشکیل 
برنامـه ریـزي بـراي مقابلـه        ،  بحران براي شـهر تهـران     

،  بــراي تغییــر پایتخــتات الزممطالعــ، انجــام زلزلــهبــا 
ــه  ــه در   آمــوزشارائ ــا زلزل ــا مقابلــه ب هــایی در رابطــه ب

دبستان، راهنمـایی، دبیرسـتان و دانـشگاه و ارایـه یـک             
ــد درســی ــانی  ، واح ــف شــده جه ــانور تعری ــزاري م برگ

ــیلم   ــاخت ف ــه، س ــه   زلزل ــن رابط ــایی درای ــش  وه  پخ
 را  بکه تلویزیـونی  هـایی در رابطـه بـا زلزلـه از شـ             برنامه

  .مطرح کردند

u ــشمین ــی ش ــست علم ــبکه" : نش ــعه ش ــاي  توس ه
 "پژوهشی در ایران

ایـــن نشـــست شـــشمین نشـــست علمـــی از ســـري  
ــست ــال   نش ــاي س ــسینیه   92ه ــومی ح ــه عم  کتابخان

 برگــزار شــد و ســخنران آن مــرداد مــاهارشــاد بــود کــه 
  .آقاي مهندس هادي نیل فروشان، بودند
ــبکه، در ایـــن نشـــست مبـــاحثی چـــون   تعریـــف شـ

تاریخچــه و چگــونگی بــه وجــود آمــدن انــواع آن،      
چرایـی نیـاز بـه شـبکه بـراي پـژوهش، معرفـی برخــی        

ــه   شــبکه ــا، بررســی موضــوع مبادل هــاي تحقیقــاتی دنی
ــبکه" ــبکه    ش ــی ش ــوع شناس ــشی، ن ــاي پژوه ــاي  ه ه

هـــاي  پژوهـــشی، چگـــونگی شـــکل گیـــري شـــبکه 
ــبکه  ــی ش ــشی، معرف ــران و   پژوه ــشی در ای ــاي پژوه ه

هـاي    هـا در تـشکیل شـبکه        انع اصلی ناکـامی   بررسی مو 
  . تحقیقاتی بود

u لزوم ترویج علم در ایران": نشست علمی  هفتمین"  

 در تـاریخ هفــتم شــهریور مــاه هفتمــین نشــست علمــی 
رئـیس   و سـخنران آن خـانم دکتـر قـدیمی،          برگزار شـد  

در ایــن نشــست . بودنــد انجمــن تــرویج علــم در ایــران

ــم،   ــرویج عل ــوم ت ــون مفه ــاحثی چ ــاریف مب ــی تع  برخ
ــام،      ــوي ع ــم از س ــذیرش عل ــل پ ــم، مراح ــرویج عل ت
پیــشینه تــاریخی تــرویج علــم در ایــران، اهــداف کلــی  

 در ایـران،    ایـن حـوزه   تـرین نهادهـاي      ، معرفی عمده  آن
ــالش ــران  چ ــم در ای ــرویج عل ــاي ت ــاي  وه  آن راهبرده

 )ص(حضرت محمد . رساند خواهد به تو نفع رساند ولی ضرر میاحمق بگریز، که میدوستی از 
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ــه پرســش و پاســخ در انتهــاي نشــست . مطــرح شــد ب
 .اختصاص داشت

u فیزیک در زندگی":  نشست علمی هشتمین"  
ــه عمــومی حــسینیه ارشــاد، هــشتمین نشــست   کتابخان

 شـهریور مـاه   21علمی خـود را در روز پنجـشنبه مـورخ           
ایــن نشــست .  برگــزار کــرد12 تــا 10 از ســاعت 1392

ــه   ــیس اتحادی ــا حــضور اســتاد اســفندیار معتمــدي، رئ ب
ــران  ــک ای ــان فیزی ــزار شــد معلم ــاي . برگ ــفندیار آق اس

 شمـــسی در روســـتاي 1317 بهمـــن 28معتمـــدي در 
اي کـــشاورز  ي لنجـــان اصـــفهان و در خـــانواده ســـده

 از جمله آثـار ایـن اسـتاد گرانقـدر           چشم به جهان گشود   
ــوم  ــاریخ عل ــا ت ــنایی ب ــک( آش ــوزش ، )بخــش فیزی آم

القــاي ، الکتریــسیته جــاري، ابوریحــان و ریحانــه، علــوم
ــاوب ایــشان روز .  اســتالکترومغناطیــسی و جریــان متن

ــل از نشــست ا ــاد  قب ــسینیه ارش ــومی ح ــه عم ز کتابخان
ــدند    ــه ش ــاري کتابخان ــضو افتخ ــد و ع ــد کردن و  .بازدی

  .تعدادي از منابع خود را به کتابخانه اهدا کردند
 2در این نشست عالوه بـر بحـث فیزیـک در زنـدگی،               

ــی از    ــرا و برخـ ــوع اجـ ــا موضـ ــرتبط بـ ــرگرمی مـ سـ
هــاي منتــشر شـده بــا موضــوع مـورد بحــث نیــز    کتـاب 

مچنــین نمایــشگاهی از آثــار اســفندیار ه. معرفــی شــدند
معتمدي به همـراه کتابـشناسی ایـشان در معـرض دیـد             

  . شرکت کنندگان قرار گرفت
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي علمی  نشستگزارش تصویري از
  در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد

 )بررسی محیط زیست ایران(ن اولی

 )بررسی منابع آب ایران(دومین 

 )ص(حضرت محمد . از موجبات مغفرت، سالم کردن است
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 )اهمیت نجوم در ایران(سومین 

 )اهمیت خالقیت در یادگیري(چهارمین 

 )پاسداشت استاد عکاشه(پنجمین 

 )هاي پژوهشی در ایرانتوسعه شبکه(ششمین 

 )ص(حضرت محمد  .مسافرت کنید تا سالمتی و روزي بدست آورید
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 )لزوم ترویج علم در ایران(هفتمین 

 )فیزیک در زندگی(هشتمین 

 )ص(حضرت محمد . است که مردم او را بر جان و مال خود امین کرده باشندمؤمن کسی 

هاي علمی  نشست ازنمودار نظرسنجی
  در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد
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 اردیبهــشت مــاه 2در روز همــایش بزرگداشــت ســعدي 
به مناسبت سالروز تولـد اسـتاد سـخن پارسـی در تـاالر              

در ایـن همـایش اسـاتیدي       . دکتر شـریعتی برگـزار شـد      
دکتر سـید حبیـب اهللا نبـوي، دکتـر علـی            آقایان  : چون  

 .حــضور داشــتندرضــاقلی و دکتــر محمدحــسین ســاکت 
ــت   ــتاي فعالی ــت در راس ــن بزرگداش ــی   ای ــاي فرهنگ ه

ــزار و مــورد       ــاد برگ ــسینیه ارش ــه عمــومی ح کتابخان
ــت  ــرار گرف ــتقبال ق ــت،   .اس ــر اس ــایان ذک ــن ش در ای

نمایـشگاهی از منـابع مـرتبط، نیـز بـه نمـایش             همایش  
  .گذاشته شده بود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــسه     ــران جل ــم ای ــرویج عل ــن ت ــپ و گفــ “انجم ت گ
دوسـتانه بــا حـضور اعــضاي انجمـن و برنــدگان جــوایز    

ــاکنون   ــین دوره ت ــم از اول ــرویج عل ــاري  “ت ــا همک را ب
ــاد   ــسینیه ارش ــه ح ــاه  کتابخان ــرداد م ــاریخ دوم خ در ت

ــرد ــزار ک ــدگان   ،برگ ــی از برن ــسه برخ ــن جل ــه در ای  ک
 علـی رئـوف، دکتـر مهـدي         انهاي قبل مانند آقایـ      دوره

فاریان پـور و    زارع، دکتر منـصور وصـالی، سـیاووش صـ         
  .نماینده موسسه مادران امروز حضور داشتند

 همایش بزرگداشت سعدي

گپ و گفت دوستانه با حضور اعضاي 
 انجمن ترویج علم 

 )ص(حضرت محمد  .برترین ایمان، شکیبایی و بخشندگی است
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در ایــن جلــسه آقــاي علــی رئــوف از دوســتان مرحــوم  
اي از ایـشان تعریـف و یـاد           دکتر عبـاس حـري خـاطره      

  .ایشان را گرامی داشتند
 در ادامه شرکت کنندگان نظـرات خـود را در رابطـه بـا              

هاي انجمـن و طریقـه انتخـاب برنـدگان جـایزه              فعالیت
انجمن ترویج علـم بیـان کردنـد کـه خـانم خراسـانچی              
نیــز ضــمن گرامیداشــت یــاد و خــاطره اســتاد گرانقــدر  
دکتــر عبــاس حــري، بــه ارائــه برخــی نظــرات خــود در 

ایـن مراسـم از    .هـاي انجمـن پرداخـت    رابطه با فعالیـت 
ــاعت  ــت 15س ــه آن از   17 لغای ــد و در ادام ــزار ش  برگ
رویج  مجمــع عمــومی انجمــن تــ19 لغایــت 17ســاعت 

  .دگردیعلم در همان مکان برگزار 
  
  
  
  
  
u زلزله"آموزي با موضوع   دانش کارگاه"  

 اردیبهــشت مــاه 2 و فــروردین 18 یکــشنبه هـاي در روز
 کارگـاهی بـراي کودکـان مقـاطع         12 الـی    10از ساعت   

 برگـزار شـد     "زلزلـه " سـال بـا موضـوع        13 تا   10سنی  
ــ ــانم  ینمدرس ــاه خ ــن کارگ ــا  ای ــتی ه ــر درس  و ان دکت

ــایی  ــدس باب ــد و  مهن ــر زارع بودن ــاي دکت ــن . آق در ای
هـا مبـاحثی چـون چگـونگی بـروز زلزلـه، ایمـن                کارگاه

ــا    ــنایی ب ــدگی، آش ــردن محــل زن ــوازم و ک ــا و ل ابزاره
  . مطرح گردیدتجهیزات نجات

  
  
  
  
  
u نویسیگزارش کارگاه  

ــه   ــنل کتابخانــ ــی از پرســ ــاریخ گروهــ  8 و 4در تــ
. رکت کردنــدنویــسی شــ در کارگــاه گــزارشاردیبهــشت 

دکتـر ابـراهیم افـشار      مدرس ایـن کارگـاه جنـاب آقـاي          
  .  بودزنجانی

ــدریس      ــه ت ــانی ب ــشار زنج ــتاد اف ــاه اس ــن کارگ در ای
... نگـاري و     نویـسی، نامـه    مباحثی در ارتباط بـا گـزارش      

  . پرداختند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هاي برگزار شده کارگاهکالس ها و 

 )ص(حضرت محمد . پردازياي است که براي خودت میآزاري صدقهبه مردم آزار نرسان، که بی
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u   هـاي شخـصیتی، کـار و         آشنایی با ویژگی  " کارگاه
  " رشته مناسب

ــا 8:30 از ســـاعت 10/4/92در روز دوشـــنبه   13:30 تـ
هــاي    آشــنایی بــا ویژگــی  "کارگــاهی بــا عنــوان   

ــته مناســـب  ــار و رشـ ــه " شخـــصیتی، کـ  در کتابخانـ
ــد    ــزار ش ــاد برگ ــسینیه ارش ــومی ح ــن  . عم ــدرس ای م

ــاب       ــوراي کت ــضو ش ــه، ع ــریم یگان ــانم م ــاه خ کارگ
ایــن . وکــودك و موســسه پژوهــشی کودکــان دنیــا بــود

کنـد    بیـان کمـک مـی     بـه والـدین و مر      آموزشـی    کارگاه
ــان و نوجو  ــتعدادهاي کودک ــا اس ــر  ات ــود را بهت ــان خ ن

بشناسند و آنهـا را در انتخـاب رشـته و شـغل راهنمـایی               
هـاي   شـناخت خـود و درك تفـاوت   کنند و نیز افـراد بـه      

 بـه همچنـین ایـن کارگـاه       کننـد    دست پیـدا مـی    فردي  
هــاي افــراد  مــدیران مراکــز نیــز در شــناخت توانمنــدي

 .کند یبه سزایی مکمک 

 
 
 
 
 
 
 
u  ارتباطات سازمانی"کارگاه"  

کارگـاه ارتباطـات    " تیـر مـاه      4 خـرداد و     26در روزهاي   
 بــراي کلیــه پرســنل کتابخانــه در دو شــیف  "ســازمانی

مــدرس ایــن کارگــاه آقــاي فرامــرز     . برگــزار شــد 

ــداري و     ــن کتاب ــی انجم ــات علم ــضو هی ــسعودي ع م
 . ایران بودندرسانی اطالع

ــاه در  ــن کارگ ــسه 2ای ــد و در  4 جل ــزار ش ــاعته برگ  س
ــاختارها،    ــواع سـ ــا انـ ــه بـ ــنل کتابخانـ طـــی آن پرسـ

 و رفتــار هــا و اختیــارات ســازمانی ارتباطــات، مــسئولیت
 در تـاریخ  ،هـا  در ادامـه ایـن کارگـاه    .  آشنا شدند  سازمانی

ــز 29 و 28 ــاه نی ــسه  مردادم ــضور در   جل ــابی ح ي ارزی
ر د. هـا توسـط آقـاي مـسعودي برگـزار شـد             این کارگـاه  

ایــن دو روز پرســنل کتابخانــه در دو گــروه در ایــن     
ــراي      ــود اج ــل بهب ــه دلی ــد و ب ــرکت کردن ــسات ش جل

هاي آموزشـی پرسـنل میـزان اثرگـذاري ایـن دوره              دوره
  .مورد ارزیابی قرار گرفت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )ص(حضرت محمد . ها مهربانی نماییدها را دوست بدارید و به آنبچه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

...................................................................................................... ٣٣ ....................................................................................................  

  

u "در کتابخانه"کالس عکاسی   

ــوزش     ــالس آم ــاد ک ــسینیه ارش ــومی ح ــه عم کتابخان
ــا  ــود را از ت ــرد 2ریخ عکاســی خ ــاز ک ــاه آغ ــن .  تیرم ای

از سـاعت    کالس در روزهـاي یـک شـنبه و سـه شـنبه            
 در واحــد آمــوزش کتابخانــه عمــومی    19 تــا 17:30

حسینیه ارشاد برگزار شـد و مـدرس ایـن کـالس آقـاي              
ــدس  ــا"مهن ــان  "آزادکی ــن عکاس ــلی انجم ــضو اص ، ع

ایـــران و عـــضو فدراســـیون جهـــانی هنـــر عکاســـی 
 را بـا نگـاهی نـو و         بـود کـه آمـوزش عکاسـی       ) فرانسه(

 دو جلـسه عملـی ایـن کـالس در     .کاربردي ارائه کردنـد  
 .پارك آب و آتش برگزار گردید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

کتابخانـه سـبز ـ    "بـا عنـوان    2/2/92نشستی در تاریخ 
، در دانـشکده مهندسـی انـرژي،        "هـا و راهکارهـا      چالش

ــه در آن     ــد ک ــزار گردی ــریف برگ ــنعتی ش ــشگاه ص دان
هـاي آمـوزش کودکـان و نوجوانـان           چون روش مباحثی  

اتوبــوس : صرف انــرژي از جملــهمــســازي  بــراي بهینــه
ــوزه ــرژي، م ــازي  ان ــرژي، ب ــاي ان ــامپیوتري،  ه ــاي ک ه

هــاي مختلــف، مــسابقات  مجــالت، جــدول و ســرگرمی
با موضوع انـرژي، فـیلم و انیمیـشن و مباحـث دیگـري              

هــاي تجدیــد پــذیر بــه  در رابطــه بــا اســتفاده از انــرژي
ــا ــوختج ــه    ي س ــرح بهین ــسیلی و ط ــاي ف ــازي  ه س

ــودك و   ــدار ک ــه کتاب ــرژي در ســاختمان خان مــصرف ان
  .مطرح شدنوجوان 

ــسه  ــتاي آن جلــ ــاریخ اي  در راســ  در 18/4/92در تــ
ــرژي   ــشکده مهندســی ان ــشگاه صــنعتی شــریف، دان دان

 زاده  مهـدي هـا خراسـانچی و        ایی بـا حـضور خـانم       جلسه
  انــرژيو آقــاي دکتــر روشــندل، مــدیر گــروه مهندســی

 شـد آقـاي     قـرار دانشگاه شریف تشکیل شـد و طـی آن          
دکتر روشندل بـراي انجـام ممیـزي انـرژي از کتابخانـه             
عمومی حـسینیه ارشـاد بازدیـد کننـد و بـا ابـراز تمایـل                

ــه  ــر بهین ــرار شــد عــالوه ب ســازي مــصرف  دو طــرف ق
هــایی  انــرژي در کتابخانــه از طریــق برگــزاري دوره   

اولین قدم در راستاي رفتن به سمت 
 کتابخانه سبز

 )ص(حضرت محمد . هاستحدیث و روایت باعث نورانی شدن دل
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ت دو مرکـز در حـوزه       براي عموم و کودکـان بـا مـشارک        
  .فرهنگ سازي نیز اقداماتی صورت گیرد

ــندل و   در ادامـــه بازدیـــدي کـــه آقـــاي دکتـــر روشـ
ــاریخ   ــشان در ت ــتند  26/4/92همکاران ــه داش  از کتابخان

 در   مـصرف انـرژي    سـازي   بهینـه جلسه ارائه طرح اولیـه      
ــاریخ  ــومی  27/5/92ت ــه عم ــوزش کتابخان ــد آم  در واح

  دکتـر  یـن جلـسه آقـاي      در ا  .شـد برگـزار    حسینیه ارشاد 
محمد بـاقر غفرانـی، رئـیس دانـشکده انـرژي دانـشگاه             

سـالمی، مـدیر اجرائـی      مهنـدس   صنعتی شریف، آقـاي     
ــاي    ــریف، آق ــنعتی ش ــشگاه ص ــدسدان ــیدین  مهن  س

 روشـندل    دکتـر  مسئول فنـی دانـشگاه شـریف و آقـاي         
مدیر گروه مهندسـی انـرژي دانـشکده انـرژي دانـشگاه            

ــاچی و خــ    ــر مین ــاي دکت ــریف و آق ــانچی ش انم خراس
آقـاي دکتـر مینـاچی در رابطـه بـا           ابتـدا   . حضور داشتند 

ــونی حــسینیه   توضــیحاتی ارشــاد تاریخچــه و وضــع کن
 روشــندل طــرح اولیــه را  دکتــر آقــايدادنــد و در ادامــه

  :ارائه کردند که به شرح ذیل است 
هـا    تـرین گـام     سازي مصرف انـرژي یکـی از مهـم          بهینه

ه وري و تولیــد در راســتاي پیــشرفت، افــزایش بهــر   
امــروزه کــاهش منــابع . ناخــالص ملــی در کــشور اســت

انرژي فـسیلی، افـزایش اثـرات زیـست محیطـی ناشـی             
هـاي   از استفاده از ایـن منـابع و افـزایش هزینـه حامـل             

سـازي مـصرف انـرژي        انرژي باعث شده است تـا بهینـه       
سـهم  . مورد توجه بـسیاري از افـراد جامعـه قـرار گیـرد             

ــانگی در مــصرف ا  ــرژي در ســال بخــش خ ــر 91ن  براب

کل انرژي مصرفی کـشور بـوده اسـت کـه بـسیار             % 36
ســازي  اولــین مرحلـه در فرآینــد بهینـه  . چـشمگیر اسـت  

  . مصرف انرژي، ممیزي انرژي است
ــدازه   ــی، ان ــد بازرس ــه فرآین ــرژي ب ــزي ان ــري و  ممی گی

هـاي انـرژي در سـطوح مختلـف انـرژي             تحلیل جریـان  
د مـسکونی و    ماننـد یـک واحـ     (در یک سیـستم انـرژي       

بـه دلیـل نقـش فرهنـگ        . شـود   گفته مـی  ) یا صنعتی 
سـازي و ارتبـاط بــسیار نزدیـک بـا فرهیختگــان     

ســازي مــصرف انــرژي  جامعــه، توجــه بــه بهینــه
ــه ــم و ضــروري اســت  درکتابخان ــسیار مه ــا ب . ه

هـاي    کتابخانه حـسینیه ارشـاد یکـی از کتابخانـه         
هــاي نــوین در جهــت  پیــشگام در انجــام طــرح

ــاء  . فرهنــگ عمــومی جامعــه اســترشــد و ارتق
ــل   ــزي و تحلی ــروژه، ممی هــدف از انجــام ایــن پ

ــان ــار  جری ــه راه ک ــراي ارائ ــرژي ب هــاي  هــاي ان
سـازي مـصرف انـرژي و         اجرایی در جهـت بهینـه     
ــتفاده از انـــرژي ــذیر در  اسـ ــاي تجدیـــد پـ هـ

ــت   ــاد اس ــسینه ارش ــه ح ــروژه  . کتابخان ــن پ ای
ــوم    ــاد مفهـ ــت ایجـ ــام در جهـ ــستین گـ نخـ

  .ت اس"کتابخانه سبز"
  
  
  
  
  

 )ص(حضرت محمد . ترین مردم آن که بر هواي نفس چیره شودشجاع
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r مراحل اجراي پروژه کتابخانه سبز  

u جمع آوري اطالعات: فاز اول  
اطالعــات عمــومی کتابخانــه شــامل تاریخچــه،      -1

مــساحت زیربنــا، کــاربري بخــش هــا، مشخــصات      
 ....پرسنل و 

ــوع     -2 ــامل نـ ــه شـ ــاختمان کتابخانـ ــات سـ اطالعـ
ــره ــا، درب پنج ــایش  ه ــستم گرم ــا، سی ــرمایش،  وه  س

 ... مکان تاسیسات و

ــال      -3 ــنج س ــرق در پ ــصرف ب ــشینه م ــات پی اطالع
  گذشته

اطالعــات پیــشینه مــصرف گــاز در پــنج ســال       -4
 گذشته

فهرســـت تجهیـــزات مـــصرف کننـــده انـــرژي در  -5
  ساختمان کتابخانه

مــــصارف تجهیــــزات گرمایــــشی، سرمایــــشی،  -6
روشــنایی و ســایر تجهیــزات مــصرف کننــده انــرژي در 

  ساختمان کتابخانه
u ــدازه: فــاز دوم ــانگیــري ان ــرژي و   جری هــاي ان

  ترازنامه انرژي تشکیل 
  پروفیل روزانه برق مصرفیگیري  اندازه-1

  برق مصرفی سیستم سرمایشگیري  اندازه-2

ــدازه -3 ــستم    ان ــه سی ــرد ورودي ب ــی آب س ــري دب گی
  سرمایش

 کیفیـــت هـــواي فـــضاي داخلـــی گیـــري  انـــدازه-4
  کتابخانه

 ی فضاي داخلی کتابخانه روشنایگیري  اندازه-5

  تشکیل ترازنامه انرژي براي کتابخانه -6
u پیشنهاد راهکارهاي اجرایی: فاز سوم  
 )1سطح (راهکارهاي بدون هزینه  -1

 )2سطح (راهکارهاي کم هزینه  -2

راهکارهــاي اصــالح ســاختاري سیــستم انــرژي      -3
 )3سطح (

 هاي تجدیدپذیر استفاده از انرژي -4

 )ص(حضرت محمد . تر از دعا نیستگرامی هیچ چیز نزد خدا ، 
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u  کتابخانـه  " راه دسـتیابی بـه هـدف         نقشه: فاز چهارم
  "سبز

در انتهــاي جلــسه آقــاي دکتــر مینــاچی جهــت اجرایــی 
ــراز تمایــل کردنــد و آقــاي   ــسیار اب شــدن ایــن طــرح ب
دکتــر غفرانــی نیــز بــراي همکــاري دانــشگاه شــریف و 
. کتابخانه عمومی حـسینیه ارشـاد بـسیار مـشتاق بودنـد           

ــر       ــی، دکت ــر غفران ــان دکت ــسه آقای ــام جل ــد از اتم بع
شــندل، مهنــدس ســیدین و آقــاي مهنــدس ســالمی رو

ــال    ــاختمان در ح ــانچی از س ــانم خراس ــی خ ــا همراه ب
ــسینیه   ــومی حـ ــه عمـ ــاخت کتابخانـ ــاد و  سـ ي ارشـ

 بعـد از    ساختمان کنـونی آن بازدیـد کردنـد و در نهایـت           
ــرژي در      ــزي ان ــل اول ممی ــه، مراح ــرح اولی ــد ط تأیی

   . آن انجام شد مصرفسازي بهینه جهت
  
  
  
  
  

ســمینار علمــی و آموزشــی انجمــن دیابــت  پــانزدهمین
 مرحومــهزمـان بــا بزرگداشـت مقـام علمـی      ایـران هـم  

در تـاالر   پـنجم مـرداد مـاه       ” فاطمـه طالقـانی   “مهندس  
  .شد حسینیه ارشاد برگزار دکتر شریعتی

ــا  آقــاي  ــران، ب ــیس انجمــن دیابــت ای ــر رجــب ری دکت
کـه درایـران بـراي نخـستین بـار اصـول             اشاره به ایـن   
ــه در ب ــدس   تغذی ــادروان مهن ــت توســط ش ــاري دیاب یم

 : ، افــزوده اســتگــذاري شــد بنیــان “فاطمــه طالقــانی“
ــال   ــا س ــصادف ب ــاه م ــرداد م روز درگذشــت  روز دوم م

ــشان ــوان روز ای ــه عن ــوزش"، ب ــدگان  تجلیــل از آم دهن
  بـه همـین خـاطر هـم     اسـت، گـذاري شـده    نـام  "دیابت

ــدس     ــت مهن ــم بزرگداش ــمینار مراس ــن س ــا ای ــان ب زم
  .گردد برگزار میطالقانی نیز 

ــوعاتی     ــی موضـ ــی و آموزشـ ــمینار علمـ ــن سـ در ایـ
ــه و دیابــت،    ــون اصــول تغذی  ورزش و دیابــت، همچ

ــسایل    ــر موضــوعات و م ــت، و دیگ ــشار خــون و دیاب ف
ه ئــعمــومی دیابــت بــه زبــانی ســاده بــراي بیمــاران ارا 

   .شد
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  

  سمینار علمی و آموزشیپانزدهمین 
  انجمن دیابت ایران

 )ص(حضرت محمد .  میدانید باز ندارد، شما را از رعایت حقی کهاز مردمترس 
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ــر یونیــسف در  د ــه مق ــابع کتابخان ر راســتاي اهــداي من
 ،بــین دو مرکــزنامــه امــضاي تفــاهم  جهــت  بــه،رانایــ

الـدین رئـیس دفتـر یونیـسف          آقاي محمـد امـین صـفی      
ــد در    ( ــل متح ــازمان مل ــان س ــندوق کودک ــده ص نماین

ــران ــه ) ای ــاه ب ــاریخ ســوم اردیبهــشت م ــه در ت  کتابخان
هـاي مختلـف    از بخـش   ارشـاد آمدنـد و     حـسینیه عمومی  

 .دنـد کتابخانه با همراهـی خـانم خراسـانچی بازدیـد کر          
ــد  ــن بازدی ــس از ای ــشان پ ــت،ای ــه در   از فعالی ــایی ک ه

ــصوص در      ــه خ ــاد ب ــسینیه ارش ــومی ح ــه عم کتابخان
رســد اظهــار خرســندي  حــوزه کودکــان بــه انجــام مــی

ــد ــه    . نمودن ــاهم نام ــز تف ــاي بازدیــد نی اي در  در انته
 بـین   ،خصوص منـابع اهـدایی ایـن مرکـز بـه کتابخانـه            

مفـاد  ه در ایشان و خانم خراسـانچی بـه امـضا رسـید کـ      
 عــالوه بــر دالیــل انتخــاب ایــن کتابخانــه، شــرایط  آن

ــده     ــاظ ش ــذکور لح ــابع م ــه من ــی ب ــتفاده و دسترس اس
ــت ــین .اس ــاد   همچن ــتار ایج ــانچی خواس ــانم خراس  خ

امکــان اســتفاده از نــسخه دیجیتــال منــابع در کتابخانــه 
الـدین   دیجیتال حسینیه ارشـاد شـدند، کـه آقـاي صـفی           

 رعایـت قـوانین     بـا انـه   کـه کتابخ   توجـه بـه ایـن      نیز با 
ــف  ــق مول ــه    ،ح ــابع را ب ــی من ــارگیري و کپ ــازه ب  اج

ــت    ــر موافق ــن ام ــا ای ــد، ب ــدگان نمــی ده اســتفاده کنن

ــد ــیش از    . کردن ــسف ب ــه یونی ــابع کتابخان ــوع من مجم
منبـــع اســـت کـــه درحـــال حاضـــر در دســـت  3000

فهرستنویسی بـوده و اسـتفاده از آنهـا بـراي محققـین و        
ــه در بخــش مرجــع کتابخپژوهــشگران  ــذیر  امکــانان پ

   .است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مابینفی "تفاهم نامه"امضاي 
  سازمان یونیسف و کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد

 )ص(حضرت محمد . شود، از همه دعاها زودتر مستجاب میکه غایبی براي غایبی دیگر کنددعایی 
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t              بازدید دو نفـراز دوسـتداران دکتـر علـی شـریعتی در

 1/2/1392تاریخ

t         بـه همـراه یکـی       3بازدید رئـیس کالنتـري منطقـه 
هــاي   از بخــش11/3/1392شــان در تـاریخ  از همکـاران 

ــد در    ــن بازدی ــاي ای ــشان در انته ــه، ای ــف کتابخان مختل
ــس  ــا م ــه ب ــانم   رابط ــا خ ــه ب ــن کتابخان ــی ای ائل امنیت

 .خراسانچی صحبت کردند

t دکتــر مهــدي زارع و   عکاشــهبازدیــد آقایــان دکتــر
ــاریخ  ــشان  . 12/4/92در ت ــشای ــف   از بخ ــاي مختل ه

پـــس از ایـــن بازدیـــد از ه و کتابخانـــه بازدیـــد کـــرد
هـایی کـه در کتابخانـه عمـومی حـسینیه ارشـاد              فعالیت

رسـد    بـه انجـام مـی       ویـژه  به خصوص در حوزه کودکان    
 .نداظهار خرسندي کرد

ابـراز تمایـل    آقاي دکتـر عکاشـه در ادامـه ایـن بازدیـد             
کردند که برخـی منـابع کتابخانـه شخـصی خـود را بـه               

همچنـین  . کتابخانه عمومی حـسینیه ارشـاد اهـدا کننـد         
آقاي دکتر ضـمن بازدیـد از سـاختمان کتابخانـه جدیـد             

بــر زلزلــه تاییــد حــسینیه ارشــاد، امنیــت آن جــا را در برا
  .دندنمو
t   بازدیـــد خـــانم فریـــده خلعتبـــري، مـــدیر عامـــل

ــاریخ  ــشارات شــباویز، در ت ــن 18/4/92انت ــشان در ای  ای

، از نیـا   و رجبـی  هـا خراسـانچی       تاریخ بـا همراهـی خـانم      
در ایــن . هــاي مختلــف کتابخانــه بازدیــد کردنــد بخــش

ــابع مناســب ســازي شــده از ایــن روز نمایــشگاهی از من
هـاي کودکـان ناشـنوا در بخـش بـه            و نقاشـی  انتشارات  

ــابع موجــود از   ــز من ناشــنوایان و در بخــش کودکــان نی
  .این انتشارات به نمایش گذاشته شده بود

t  کارشــناس مــشاوره ایــزو بــراي 24/5/92در تــاریخ 
هاي کتابخانـه عمـومی حـسینیه         آشنایی بیشتر با فعالیت   

  . ارشاد از کتابخانه بازدید کرد
t ــوزش ــسئول آم ــسراي م ــاریخ فرهنگ ــباران در ت ارس
هــاي مختلــف از   جهـت آشــنایی بــا بخــش 14/5/1392

  .کتابخانه بازدید کردند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هـد از کتابخانـبازدی

 3بازدید رییس کالنتري منطقه 

 )ص(حضرت محمد . یکی از شما کاري میکند آن را کامل کندوقتی د دوست دارد که خداون
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 بازدید آقاي دکتر عکاشه

  بازدید سرکار خانم خلعتبري
  مدیر عامل انتشارات شبایز

 بازدید آقاي دکتر روشندل

 )ص(حضرت محمد . ، خداوند بهتر از آن را به تو خواهد داددرگذرياگر از ترس خدا از چیزي 
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ــه ــز   در ادامـ ــه از مراکـ ــدان کتابخانـ ــد کارمنـ ي بازدیـ
منظـور بـاال    فرهنگی، تفریحی و هنري تهـران کـه بـه           

گــردد،  بــردن روحیــه و کــسب نــشاط آنــان انجــام مــی
ــستان انجــام دو فــصلبازدیــدهاي ذیــل در   بهــار و تاب

 .پذیرفت

t بازدید فصل بهار 

ــاریخ  ــداران از 9/3/92در ت ــرج آزادي" کتاب ــد "ب   بازدی
ــد ــد. کردن ــن بازدی ــوام،   در ای ــه اق ــداران از نگارخان کتاب

ــالن ا    ــه، س ــاالر آین ــلی، ت ــه اص ــشناسی و نگارخان یران
  .طبقات برج آزادي دیدن کردند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

t بازدید فصل تابستان  
 مــرداد مــاه پرســنل 24 و 17هــاي  کتابــداران در تــاریخ

ــروه از  ــوزه رضــا عباســی "در دو گ ــد"م ــد کردن  . بازدی
 یکـی از نگـارگران عـصر صـفویه          بـه یـادبود   این مـوزه    

ــام ــت  نـ ــده اسـ ــذاري شـ ــشکیل آن . گـ ــدف از تـ هـ
، پــاس داشــتن، مطالعــه کــردن و شناســاندن گــردآوردن

هـاي بـه یادگـار مانـده از هنرمنـدان چیــره       مایـه  دسـت 
روي در ایــن مــوزه بــه . اســتدســت ایــن مــرز و بــوم 

عمــوم شــیفتگان هنــر و فرهنــگ واالي ایــران گــشوده 
ایـن مـوزه از دوره ماقبـل تـاریخ          موجـود در    آثـار   . است

   .گیرد  هجري را در بر می13تا قرن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دید فصلی پرسنل کتابخانهباز

 )ص(حضرت محمد . توبه کننده مانند کسی است که گناه انجام نداده
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پیــرو مــذاکرات قبلــی بــا جنــاب آقــاي فراســتی، مــدیر 
ــاریخ معاصــر ایــران   روابــط عمــومی مرکــز مطالعــات ت

اي جهــت آشــنایی بــا    مبنــی بــر برگــزاري جلــسه   
ــت راه    ــز جه ــه آن مرک ــین نام ــنامه و آئ ــدازي  اساس ان

ــاد،    ــسینیه ارش ــومی ح ــه عم ــی در کتابخان ــیو محل آرش
 حــسین پــور،   بــه همــراه خــانم  زاده مهــديخــانم 

ــد  ــی ارش ــشجوي کارشناس ــیوي، دان ــات آرش  در  مطالع
ــاریخ  ــسه21/5/1392ت ــا حــضور آقــاي   بعــد از جل اي ب

ــه و جنــاب آقــاي فراســتی از   ــیس کتابخان مــشعوف، رئ
  .دبه عمل آوردنآن مرکز بازدید 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نکتابخانــه ســیار حــسینیه ارشــاد بــه دو گــروه کودکــا 
ذهنـی ـ جـسمی و کودکـان ناشـنوا بـا اعـزام        تـوان   کم

اي ارائــه  کتابــداران بــه مــدارس خــدمات کتابخانــه    
  : ماهه آن به شرح ذیل است6دهد که آمار  می
r   بخـش کـم توانـان در سـال          سه ماهه اول  آمار 

1392  
ï  مدرسه سروش:  
 2 جلــد برگــشت؛ 16 جلــد تمدیــد؛ 24 جلــد امانــت؛ 21

  .بار مراجعه کتابداران به مدرسه

 اندازي بخش آرشیو محلی راه

 کتابخانه سیار کودکان با نیازهاي ویژه

 

 )ص(حضرت محمد . داردآن کس را که در پرداخت حق وي گشاد دست باشد دوست می خداوند
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ï  مدرسه تـراب:  
 2 جلــد برگــشت؛ 16 جلــد تمدیــد؛ 10 جلــد امانــت؛ 41

  .بار مراجعه کتابداران به مدرسه
r   در سـال    ناشـنوایان  بخـش    سه ماهـه اول   آمار 

1392  
ï  2مدرسه شماره:  

   بار قصه گویی2
ï  13مدرسه شماره:  

   بار قصه گویی1
ï  11مدرسه شماره:  

   جلد برگشت1
   بار قصه گویی2
ï 6اره مدرسه شم:  

   بار قصه گویی1
ï  5مدرسه شماره:  

   بار قصه گویی2
   برگشت کتاب1
  
  
  
  

در فصل بهار و تابـستان همچـون  گذشـته منـابعی بـه               
کتابخانه اهدا شـده کـه در ایـن جـا بـراي سپاسـگزاري               

  :شود  اسامی این عزیزان ذکر می
  
 

r اسامی اهداکنندگان  
  جلد  92  آقاي اکبرزادگان
  لدج  7  مهدي ایکلدلو
  جلد  8  آقاي تخیري
  جلد  13  خانم جاوید

  جلد  7  آقاي حسینی نسب
  جلد  112  خانم خراسانچی

  جلد  19  سازمان بهزیستی کشور
  جلد  1  دفتر ریاست جمهوري

  جلد  2  آقاي عراقی
  جلد  65  خانم فقیه زاده

  جلد  45  آقاي کریمی احمدآبادي
  جلد  60  پور خانم رزانا کمالی

  دي  سیجلد و  1  رمانیآقاي هوشنگ مرادي ک
  جلد  8  آقاي معتمدي

  جلد  4  آقاي سیاوش مکري
      

  جلد  202  خانم میخ چیان
  جلد  14  آقاي میرحیدر

  جلد  65  آقاي دکتر میناچی
  جلد  36  خانم نامور
  جلد  39  خانم نفیسی

  جلد  111  آقاي افشین هاشمی
rاهدا کتاب به مراکز مختلف توسط کتابخانه   

 ارشاد در ادامـه اهـدا کتـاب بـه مراکـز             کتابخانه حسینیه 
  :مختلف، در این دو فصل نیز

ــاریخ  ــوان150(؛ ) 1/2/92(در ت ــه ســراي  )  عن ــاب ب کت
ــاریخ   ــارس و در تـ ــیج فـ ــه خلـ  163(؛ ) 6/3/92(محلـ

کتــاب بــه آموزشــگاه خــسروي حــسینی اهــدا  ) عنــوان
  .شد

 سپاسگزاري

 )ص( حضرت محمد . هفت بخش است وبرتر از همه حالل جویی استپرستش
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   بخش ها کنندگان تعداد کل مراجعه
   :1392در شش ماهه اول 

  
   نفر ؛3558 : دي  و سی انتام

    نفر ؛2153 :  نشریات
   نفر؛159 :  مرجع

   نفر ؛887: کودکان و نوجوانان 
   نفر ؛62 :  نابینایان
   نفر ؛698 :  اینترنت
  . نفر1091: پذیرش 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
  
 

  تعداد کل منابع به امانت رفته
   :1392در شش ماهه اول 

  
   ؛8626  :دي بزرگساالن و سی

    ؛4306 :  نشریات 
   ؛246 :  مرجع 

   ؛2165: کودکان و نوجوانان 
  .196 :  نابینایان 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 کنندگانآمـار مراجعه

  
 منـابـعامانت آمـار 

 )ص(حضرت محمد . عبادت هفتاد جزء است و باالترین و بزرگترین جزء آن کسب حالل است
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  هاي کتاب بخش بزرگساالن  تازه
  پدیدآور  عنوان  ردیف

1  A.L.A Cataloging rules for author and title entries Date, C.J. 
2  The Best laid plans Sheldon, Sidney 
3  The Big House Howe colt, George 
4  Le Coran Voila Le Livre…  
5  1st urban design international congress  
6  Glossary of Literary Terms Abrams, M.H. 
7  An Introduction to database systems Date, C.J. 
8  Linguistics Aitchison, Jean 
9  Love story  
10  Second language acquisition Krashen, Stephen 
11  The Secret Garden Burnett, Frances Eliza 
12  Sociology of Radio Khojasteh, Hasan 
13  Tehran 3D photos  
 پرناك، ابراهیم آب و آفتاب  14
 اویس، زیب آبیاري تکمیلی  15
 هیلل، دانیل آبیاري در مقیاس کوچک براي مناطق خشک  16
 انصاریان، حسین آثار مثبت عمل  17
  آثار نخستین جشنواره هنري پوستر و کاریکاتور  18
 ظریف، رویا آخرین راه  19
 مورت، جیم آخرین روز زندگی من  20
 سیفی، نسرین تاره شبآخرین س  21
 چوبچیان، فریده آدمها و قضا و قدر  22
 شیرمحمدي، مرجان آذر، شهدخت، پرویز و دیگران  23
 جعفرزاده بوشهري، رضا آرام و شاد باش  24
 ژنت، ژرار ]یک[1آرایه ها   25
  تجربه هایی براي داشتن آرزو و رسیدن به آرزوها: آرزوها   26
 غنی نژاد، موسی تصاديآزادسازي و عملکرد اق  27
  آسمانی  28
 صالحی امیري، رضا آسیب شناسی فرهنگی در ایران  29
آسیب هاي شدید روانی و اختالل استرس پس از سانحه در   30

 کودکان و نوجوانان
 محمودي قرائتی، جواد

 یعی، احمدمس آشنایی با ادبیات عصر اشکانی و ساسانی  31
 ی، حسینتوفیق آشنایی با ادیان بزرگ  32
 نعیمی، عمران آشنایی با بیمه هاي تکمیلی درمان  33
 اش، ریچارد آشنایی با دردهاي مبهم گوارشی  34
 سمیعی، احمد آشنایی با زبان شناسی  35
 صفوي، کورش آشنایی با زبان شناسی در مطالعات ادب فارسی  36
 لطفی، داود )لیتوگرافی، چاپ و صحافی(آشنایی با مواد صنعتی   37

 )ع(حضرت علی. د آمده فردا براي تو چه پیش خواهدانی از اینکحاجت محتاج را به تاخیر نینداز زیرا نمی
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 کشاورزي، مرجان آشنایی با هنرهاي سنتی ایران  38
  آغازي سالم  39
 وندادي، آذین آغوش تنهایی  40
 هادي منش، ابوالفضل آفتاب حسن  41
 محسنی، مرتضی آفرینش انسان  42
 ریگان، مایکل آفرینش خدا  43
 ملک مرزبان، روشن آقا جون  44
 ت کیش، آرشصداق آلبوم تصویري عناصر مبلمان شهري   45
 پورمحسن، مجتبی آلبوم خانوادگی  46
 نیکوکار، مسعود 1آمار و کاربرد آن در مدیریت   47
 برنستاین، داگالس  آموزش آرمیدگی پیشرونده  48
 فیشر، بابی آموزش شطرنج   49
 هادینات، برندا آموزش طراحی  50
 کرباس فروشان، زهرا آموزش قرآن با روش آسان  51
 عرفان منش، راهله  به گام هنر قلم زنیآموزش گام  52
آموزش موثر والدین با روشی اجرا شده و دموکراتیک براي تربیت   53

 فرزندانی مسئول
 گوردون، تاماس

 طیاري، محمود آن سال برفی  54
 ادشورن، نلی آن سوي پیکر طبیعی  55
 صالحی ابرقویی، محمدحسین آن گوهر بی همتا  56
 باقري، شهریار رباره درد مفصل بدانندآنچه همگان باید د  57
 سراجی، مژگان آنچه همگان باید در مورد سالمت ازدواج و بهداشت خانواده بدانند  58
 بوچلی، آندرئا آواي سکوت  59
 کینگ، استیون آهنگ آخر دنیا   60
آیا دین براي سالمتی شما سودمند است؟ آثار دین بر بهداشت   61

 جسم و روان
 ورجد جکونیگ، هارول

 حیدري، سلیمان آیت اهللا سید محمودطالقانی به روایت اسناد  62
 ناي، جوزف آینده ي قدرت  63
آئین پژوهش در زبان و ادبیات با رویکرد  به منظرهاي شش   64

 دهگانه
 گرجی، مصطفی

 کارنگی، دیل آئین دوست یابی  65
 الساندرا، آنتونی آئین روابط موثر  66
ستراتژي هاي پیشگیري از سرطان روده بزرگ در اپیدمیولوژي و ا  67

 ایران و جهان
 

 رحیم زاده، مه کامه اتاق صورتی  68
 گانتر، باري اثر بازي هاي ویدیوئی و رایانه اي بر کودکان  69
 سلطانی، حسن اثر شکایت از احکام بر اجراي احکام  70
 یزدانی، سهراب اجتماعیون عامیون  71

 )ع(حضرت علی. حق سنگین است اما گوارا، باطل سبک است، اما در کام چون سنگی خارا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

...................................................................................................... ٤٦ ....................................................................................................  

  
 
 فهم و درك شش سیگماي ناب با تاکید بر اجراي عملی جهت  72

 رویکرد مالی
 

 برنز، دیوید احساس کامیابی  73
 حسینی، مجتبی احکام ازدواج  74
 صانعی، یوسف احکام تعلیم و تربیت  75
 حسینی، مجتبی احکام تقلید و بلوغ  76
 حسینی، مجتبی احکام خمس  77
 حسینی، مجتبی احکام روزه  78
 حسینی، مجتبی  ضمیمه رقص و قماراحکام موسیقی به  79
 حسینی، مجتبی آرایش، روابط، گفت و گو: احکام نگاه و پوشش   80
 رجبی، فاطمه احمدي نژاد معجزه هزاره ي سوم  81
 ریدپات، ایان اخترشناسی  82
 شکوهی یکتا، محسن اختالالت رفتاري کودکان و نوجوانان  83
 و روحی روانی پیش از اختالالت قاعدگی و ناراحتی هاي جسمی  84

 قاعدگی
 

 داوري اردکانی، رضا اخالق در عصر مدرن  85
 گنسلر، هري اخالق صوري  86
  ادب و حکمت  87
 مهدي پور عمرانی، روح اهللا ادبیات زندان  88
  ادبیات معاصر عربی  89
 امامی نائینی، نسرین ارتباطات   90
 هد، دانکن ارتش ایران هخامنشی  91
 نصراللهی، رویا ي ابن سینا در علم پزشکیارجوزه   92
 مهدوي، عبدالرضا اردشیر زاهدي  93
 جعفري، ابوالفضل !ارزش عظیمی در فاجعه نهفته است  94
 انصاریان، حسین ارزش عمر و راه هزینه آن  95
 دیویسون، پیتر ارزیابی ادعاهاي پیمانی  96
  ارزیابی سیاست هاي علم، فناوري و نوآوري  97
 توفیق، فیروز رزیابی طرح ها و تحلیل ریسکا  98
 حقیقی کفاش، مهدي ارزیابی عملکرد در سازمان هاي فرهنگی  99
 صادقی نائینی، حسن ارگونومی شهري شهر ارگونومیک  100
 رحمانی زاده دهکردي، حمیدرضا از آموختن تا سوختن  101
 حمزه لو، تکین از آن سوي آیینه  102
 دستغیب، عبدالعلی اي تا جامعه جهانیاز اجتماع قبیله   103
 موحد، ضیاء از ارسطو تا گودل  104
  1از ایده تا اجرا در آثار طراحان گرافیک ایرانی   105
 صفاریان، محمدحسین از این عاشقی ها  106
 عرفانی ، سارا از جنس خدا  107
 ضیاء آبادي، محمد از حسین گفتن تا حسینی شدن  108
 اندر، کاترینپ از دولت عشق  109

 )ع(حضرت علی.  تا از اهل حق باشید حق بگویید تا به حق معروف شوید،حق را به کار ببندید
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 علوي، رضا از رنگ کودکی  110
 آژند، یعقوب از کارگاه تا دانشگاه  111
 پولکینن، آن از کودکان خود نابغه بسازیم   112
 هویر آپدایک، جان از مزرعه  113
 لیقوانی، نازنین از میان ظرف هاي شسته شده  114
 فیروزي، آذر از هر دري سخنی  115
 کریمی، علی  فرهنگ ایرانیازدواج موفق در  116
 - اطالعـات و مـستندسازي  ISO 25964-1اسـتاندارد بـین المللـی      117

 اصطالح نامه ها و تعامل پذیري آن ها با واژگان هاي دیگر
 

  استانداردهاي انتخاب اهداکننده خون و بافت در کشور بریتانیا  118
ي پاسخ خواهی از اصحاب دعوا(استجواب در دادرسی مدنی   119

 )مدنی
 قدمیان، رضا

 اخالصی، امیر استراتژي محصول  120
استراتژي هاي توسعه و الگوهاي سرمایه گذاري در صنعت   121

 خودروسازي
 سلیمیان، عباس

 ویلکینسون، گرگ استرس  122
  استقبال از کودکان  123
 کندي، میشل استقالل و کاهش وابستگی کودك  124
 المه فلسفی،احمدع اسرار روان شناسی رنگ ها  125
 عالمه فلسفی، احمد اسرار زبان بدن  126
 هی، لوئیز اسرار قدرت درون  127
 عالمه فلسفی، احمد اسرار مغز  128
 صدر حاج سیدجوادي، حسن اسرار مواد مخدر  129
 هانتر، شیرین اسالم در روسیه  130
 رضوانی، علی اصغر اسالم شناسی و پاسخ به شبهات  131
 فرید، عبدالوهاب  رجعتاسالم و  132
 مارکس، کارل اسناد بین الملل اول  133
 حسینی اشکوري، صادق اسناد نظام الملک  134
 آقا نجفی، محمدتقی بن محمدباقر اشارات ایمانیه  135
 زرشناس، شهریار اشاراتی درباره لیبرالیسم در ایران  136
 هنکاك، پل اشتباهات متداول در زبان انگلیسی  137
 اوتس، جویس کارول اشتهاي آمریکایی  138
 امیدواري، لیال اشک باران  139
 ممدوحی، محسن اشک شمع  140
 صابري کرمانی، فاطمه اشک و بارون و عشق  141
 فعالی، محمدتقی اشو  142
 باقرزاده آتش چی، سمیرا اصطالحات و پدیده هاي نو در گرافیک   143
 یرخلیلی، محمودم اصالح الگوي مصرف از منظر حقوقی  144
 ذوالقدر، محمد باقر اصالحات آمریکایی  145
 اخالصی، امیر اصول بازاریابی براي مدیران اجرایی  146

 )ع(حضرت علی. آنچه را نمی دانی مگو ، بلکه هر آنچه را که می دانی نیز اظهار مکن
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 حدادنیا، جواد اصول پردازش تصویر  147
اصول دادرسی عادالنه در نظام حقوقی رسیدگی به اختالفات   148

 گمرکی
 ابوطالبی نجف آبادي، میثم

 مارکزیک، جوفري ق و روش شناسیاصول طرح تحقی  149
 داتی، استیو اصول کاربردي مدیریت انرژي حرارتی  150
 سوداگر، حسین اصول معماري و شهرسازي  151
 هاینزه،  اصول و روش هاي صحافی صنعتی  152
 لطیفی، غالمرضا اصول و مبانی برنامه ریزي شهري  153
 شفیع خانی، محمد اصول و مبانی فروش حرفه اي  154
 فدایی، داود اصول و مبانی کاربردي تکنولوژي مواد  155
 حمزه پور، محمدتقی اطالعات عمومی براي مصاحبه حضوري  156
 صادق زاده وایقان، علی اطالعات و جریان اطالعات در سازمان ها  157
 اووري، ریچارد اطلس تاریخی قرن بیستم  158
  اعتکاف ابرار  159
 گ، کیمبرلییان اعتیاد اینترنتی  160
 علوي، سلمان اعتیاد به اینترنت  161
 فیشر، گري اعتیاد به داروها  162
 کشاورزي، مرجان CS6افترافکت   163
 موروا، آندره افسانه عشق  164
 افنان، سهیل محسن افق زندگی و اندیشه هاي ابن سینا  165
 سنت، ریچارد اقتدار  166
 عظیمی آرانی، حسین ، سیاست و فرهنگتوسعه، برنامه ریزي: اقتصاد ایران   167
 غنی نژاد هري، موسی اقتصاد به روایت دیگر  168
 بالتاجی، بدیع هانی اقتصاد سنجی  169
 موذنی، عباسعلی )ع(اگر نبود فاطمه   170
 اشمیت، کارل )2(االهیات سیاسی   171
 کریستی، آگاتا الفبا و جنایت  173
 راسل، برتراند ن در یک کالمالفباي شهروند خوب و تاریخ جها  174
 افراسیابی، بهرام الماس هاي تاریخ  175
 کوپرین، آلکساندر ایوانوویچ النگوي یاقوت  176
 اسماعیلی، نادعلی  و خوشبختیعرفانفان منشاء رالهام و ع  177
 رحیم پور، فروغ السادات )س(امامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی   178
  در کالم آیه اهللا بهجت ) ع(امام زمان   179
 عین القضاه، علی اصغر عقالنیت و حکومت) ع(امام علی   178
 ادیب زاده، مجید امپراتوري اسطوره ها و تصویر غرب  179
  امپراتوري فراموش شده جهان پارسیان باستان  180
 مگداف، هري امپریالیسم  181
 کالوینو، ایتالو امضاء کالوینو  182
روپاشی سرمایه داري و دالیل شکست سوسیالیسم امکان ف  183

 اردوگاهی
 قراگوزلو، محمد

 )ع(حضرت علی. ن را با امیدواري مبادله نکناطمینا
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  انتخاب همسر از طریق فال و طالع بینی  184
 وکیلی، سوسن انتهاي خیال  185
  انجمن کاربرد موسیقی در سالمت جسم و روان  186
 هاشمی، حسین انحالل قراردادها در حقوق ایران و فرانسه  187
 خداداد، علی اي پیچیدهاندوه ه  188
 طبیبیان، محمد اندیشه آزادي  189
 داوري، رضا اندیشه پست مدرن  190
 انصاریان، حسین اندیشه در اسالم  191
 عیسی نیا، رضا اندیشه سیاسی شهید مدرس  192
 پل، هري !نتایج بیشتر! اشتیاق بیشتر!  بیشتريانرژ  193
 اخالقی، مرضیه ) س(انسان شناسی در اندیشه امام خمینی   194
  انواع بستنی و آبمیوه  195
 ولش، استوارت کري اوج نگارگري  196
 عامري، هادي )ع(اول مظلوم عالم امیرالمومنین علی   197
 ماري، پیر اومانیسم و رنسانس  198
  عرشیان فرش نشین) ع(اهل بیت   199
 یکتا مرام، علی محمد اهمیت تغذیه در دوره سالمندي  200
  رنتسونی، بتینا-مولر   روز30ایتالیایی در   201
 فیاض، ابراهیم ایران آینده به سوي الگویی مردم شناختی براي ابرقدرتی ایران  202
 مونتابونه ایران عصر قاجار از دید مونتابونه عکاس ایتالیایی  203
 داندامایف، محمد ایرانیان در بابل هخامنشی  204
 گ، کریستوفردوبلی ایرانی میهن پرست  205
 فرفوریوس ایسا غوجی  206
 لسانی، مهشید ایستگاه آخر  207
 فکور، اصغر ایستگاه شماره یازده  208
 جوانفکر، علی اکبر اینجا ایران است  209
 یارمحمدي، آنیتا ...این جا؛ نرسیده به پل   210
 کاخی، مرتضی این کوزه گر دهر  211
 تبالنچارد، کن با تمام قوا به پیش  212
 حضرتی، محمدعلی با چشم هاي باز خواب می بینم  213
 ولیئی، قربان باد و چشم دچار یکتایی  214
 واسوانی باران بخشایش  215
 استوپارد، میریام بارداري سالم  216
 علی، موآ بازاریابی اثربخش  217
  بازاندیشی بازاریابی  218
 مک گوئیگان، جیم بازاندیشی در سیاست فرهنگی  219
 هدایت پناه، محمدرضا بازتاب تفکر عثمانی در واقعه کربال  220
  جفرز، سوزان  با زندگی برقصیم  221
 کالرك، آرتور چارلز بازي بزرگ  222
 بارتل، آلموت بازیهاي پنج دقیقه اي براي بچه هاي چهار سال به باال  225

 )ع(حضرت علی. همانا پاداش دانشمند از شخص روزه دار و شب زنده دارکه در راه خدا جهاد می کند بیشتر است
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  باستان شناسی حوزه هلیل رود  226
 گودار، ژان لوك  خاطره یک قرنباستان شناسی سینما و  227
 حامدي، ناصر باشد براي بعد  228
  شفیعی، بهرام  با عرض معذرت  229
  شاهمرادي، محمد جواد  باغ بی سایه  230
  غزالی، محمد بن محمد  با غزالی تا بهشت  231
  ویلیامز، تنسی  باغ وحش شیشه اي  232
 انصاریان، حسین با کاروان نور  233
 بري، جنیفر فورد ت منظم شوبا کمی خالقی  234
 اتوود، مارگارت النور بانوي پیشگو  235
 تجار، راضیه بانوي رنگین کمان  236
 رحیمی شادهی، رقیه بانوي مهر  237
 ناطقیان، علیرضا ها و مشکالت شایع کودکان باورهاي رایج پیرامون بیماري  238
 غیاثی، ناهید باورهاي رستاخیزي در مصر باستان و ادیان ابراهیمی  239
 کمري، علیرضا با یاد خاطره  240
 باختر، احمد بایدها و نبایدهاي کارشناسان رسمی دادگستري  241
 فلدرمان، چارلز برنز بایسته هاي اخالق مهندسی  242
 هروي، محمدبن یوسف بحرالجواهر معجم الطب الطبیعی  243
 اهللامحمدعلی نژاد، عطاء )جین فوندا(بدنسازي پیشرفته   244
 تمپالر، ریچارد بدون دردسر به خواسته هایتان برسید  246
    براي بهتر زیستن  247
  داوري، پریسا  بر مرکب باد  248
 پورتر، کاترین آن برج کج  249
 آزبورن، کریستینا برخورد با افراد ناسازگار  250
  بردار تعالی دبیرخانه ها  251
 جمعه، حسین قابل در قرآنبررسی زیبایی شناختی و سبک شناختی ت  252
 نیک نظر، محمد بررسی سیستم هاي قدرت  253
بررسی عوامل موثر بر سنجش و بهبود فضاي کسب و کار در   254

 ایران
 

بررسی گوشه هایی از زندگانی مرحوم آیت اهللا العظمی آقا شیخ   255
 محمدرضا ثامنی

 ثامنی، عبدالمجید

   ایرانبررسی مسائل نشر بین المللی کتاب  256
   تجهیزاتی شهرداریها-بررسی و تحلیل محدودیتها و امکانات فنی  257
 کداسن، هایدي  برگزیده اي از روش هاي بازي درمانی  258
 بیورکمن، استیگ برگمان به روایت برگمان  259
 الجوردي، مهیار SAFEبرنامه جامع تحلیل و طراحی دالها و پی هاي بتن آرمه   260
 هال، پیتر یزي شهري و منطقه ايبرنامه ر  261
 ایوانز، گریم برنامه ریزي فرهنگی یک رنسانس شهري  262
 حاجیانی، ابراهیم برنامه ریزي و مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر   263
 منصورکیایی، ناصر برنامه ما این است: بزرگترها بخوانند   264

  )ع(حضرت علی. عاقل ترین مردم کسی است که عواقب کار را بیشتر بنگرد
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 اصغري، حسن بزرگداشت باشکوه  265
 کلی، کیت  نوجوانبزرگ کردن  266
 پورآرین، فواد بزم شاهانه  267
 لنتریچیا، فرانک بعد از نقد نو  268
 توخولسکی، کورت !بعضی ها هیچ وقت نمی فهمن  269
 میرطاووسی، زینب بگذار احساست کنم  270
  بگو آ آ آ   271
 علی پور گسکري، بهناز ...بماند   272
 لسینگ، دوریس می بن در جهان  273
 پارسا، محمد )روانشناسی عمومی(بنیادهاي روانشناسی عمومی   274
 آزاد ارمکی، تقی بنیان هاي فکري نظریه جامعه ایرانی  275
 فرزیب، علیرضا بودجه ریزي دولتی در ایران  276
 فروغی فر، نازنین خواهد ماند. هست. بود  277
 خادم الحسینی، عباس بوسه و خون  278
  لوئیسبونوئل، بونوئلی ها  279
 یعقوبی نژاد، علی !بوي نفت می آید، انگلیسی ها آمدند  280
 اوزبرن، دیوید بهاي دولت  281
 لعلی، مسعود ...به بلنداي فکرت پرواز خواهی کرد  282
 رفیق الرحمان، ابوطیب بهبود عملکرد دولت از طریق اصالح دستگاه اداري  283
 وبر، زیتا آنت بهترین دوران زندگی زن  284
 ساپینگتون، اندرو  بهداشت روانی  285
 میرباقري، محسن به رنگ محبوب  286
 بهاري، محمدرضا به زبان آدمیزاد  287
 محمودي، مالک بهزیستی و تامین اجتماعی در اسالم  288
 نسفی، عزیز بیان التنزیل  289
 شریف زاده، منصوره بیست داستان از بیست نویسنده زن ایرانی  290
 دادگر، محمدرضا وتی هابیست ف  291
  رضازاده مهریزي، محمد حسین   اصل اساسی در مقاله نویسی25  292
  اطبایی، محمد  سال سینماي ایران) بیست و پنج[ 25  293
مان را دگرگون چگونه با بخشیدن در یک ماه زندگی:  هدیه29  294

  کنیم؟
  واکر، کامی

  لطانی، سلطانعلیس  بیست و هشت گفتار در باب فرهنگ مردم ایران  295
  تریسی، برایان   راز موفقیت میلیونرهاي خود ساخته21  296
 اشتل من، هرمان میشائیل بیماري هاي کودکان را با روش هاي طبیعی درمان کنیم  297
 ملوئن، ماکس ادگار لوسین بین النهرین و ایران قدیم  298
  کنراد، پامال بین زندگی و کار خود تعادل برقرار کنید  299
 امیري، رزاق پارسه  300
 هاروي، دیوید پاریس پایتخت مدرنیته  301
 واتیمو، جانی پایان مدرنیته  302
 صادقی علویجه، زهرا پایگاه استنادي اسکوپوس از تئوري تا عمل  303

 )ع(ت علیحضر. بزرگترین نادانی ها براي بشر عدم شناخت خود است
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 قادري، حاتم پایی در کوي ایران  304
 قلیزاده، رضا 63پاییز   305
 مهرجبی، فاط پدرم عالمه دوانی  306
 ماندلبام، موریس پدیدارشناسی تجربه اخالقی  307
 زهاوي، دن پدیدارشناسی هوسرل  308
 شاکرین، حمیدرضا پرسش ها و پاسخ ها  309
  پرسش ها و پاسخ هاي برگزیده ویژه ماه مبارك رمضان  310
 لندزبرگ، استیون  پرسش هاي بزرگ   311
 ناپلی، دوناجو پرسش هایی در باب زبان  312
 سلیمیان، خدامراد پرسمان مهدویت  313
 کاظمی، عباس پرسه زنی و زندگی روزمره ایرانی  314
 سوزوکی، شینیچی پرورده با عشق  315
 پورانفکر، پروانه پرونده اي براي آدم  316
 مشرف، مریم پروین اعتصامی پایه گذار ادبیات نئوکالسیک ایران  317
 مهرگان، محمدرضا پژوهش عملیاتی  318
 مهرگان، محمدرضا پژوهش عملیاتی برنامه ریزي خطی و کاربردهاي آن  319
 عبد، محمد پژوهشی در ساختار معناشناسی قرآن  320
 تود، امانوئل پس از امپراتوري تحقیقی درباره فروپاشی سیستم امریکایی  321
  پسامدرنیسم و جامعه ي مصرفی  322
 موسوي، سعید پشت دیوارهاي شهر  323
 محسن بخشی، آزاده ت میله هاي رماديپش  324
 حسینی، محمد »به لی دانه«و » پلور«  325
 بخشنده، غالمرضا )کائوچوي طبیعی(پلی ایزوپرن   326
 حقیقت کیش، محمد پلی پروپیلن  327
 الیس، آلبرت پنج درس براي زندگی عاقالنه  328
 پرورش، فهیمه پنجره چوبی  329
 يبراون، مر پنج قانون فکر  330
 ران، جیمز پنج قطعه ي اصلی از پازل زنده گی  331
  پنجمین جشنواره ي تئاتر کانون هاي نمایشی  332
 سارنگ، محمود پهلوان ماریه  333
 مهدي نژاد، امید پیاده ها  334
 پورامینی، محمدباقر سیره و تاریخ )ص(پیامبر اعظم   335
 داوري، پریسا پیامبر خوبان  336
 جوهري فرد، محمد  خورشیدپیش از طلوع  337
 ایران منش، نسیم پیشگیري از جرائم توسط طراحی محیطی  338
 کیوانی، مهدي پیشه وران و زندگی صنفی آنان در عهد صفوي  339
 ساکی، بهمن تا انتهاي خستگی ماه  340
 مولیر، ژان باتیست پوکلن تارتوف  341
 معتمدي، اسفندیار )دوره ي متوسطه(تاریخ آموزش فیزیک در ایران   342
 شعردوست، علی اصغر تاریخ ادبیات نوین تاجیکستان  343

 )ع(حضرت علی. گیتی براي تو شیواترین پندآموز است اگر پندپذیر باشی
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 شهروزي، علی تاریخ الموت  344
 فروغی، محمدعلی تاریخ تهاجم فرهنگی غرب  345
 کرمانی، میرزا آقا خان تاریخ تهاجم فرهنگی غرب  346
 صفی زاده، فاروق تاریخ حقوق در ایران باستان  347
 جسیم، اسماعیل زنامه نگاري در ایرانتاریخ رو  348
  پل-اسکو، ژان تاریخ روسیه از پطر کبیر تا امروز  349
 جانگ، آنجی تاریخ نقاشی چین  350
 بختیاري، محمد تاریخ نگري و تاریخ نگاري  351
 هال، لوئیس ویلیام هالزي تاریخ و فلسفه علم  352
  تاسیسات تبرید صنعتی  353
 ن، استیونهیم تاکتیک فروش  354
 کوثري، مسعود تامالتی در جامعه شناسی ادبیات  355
 پورحسین خونیق، ابراهیم تبریز به روایت تصویر  356
 حایري، وحید تبلیغات فرهنگی از تئوري تا عمل  357
  تبلیغات محیطی  358
 هیکس، استیون  تبیین پست مدرنیسم  359
 ی نسب، مصطفیحسین تجدد و سنت در جریان هاي فکري معاصر  360
 اقبال الهوري، محمد  تجدید بناي اندیشه ي دینی در اسالم  361
 فتاحی، علی تجربه سرمایه داري دولتی در ایران  362
 کاربو، جو تجربه هاي من، موفقیت شما  363
 جونز، ون تحلیل رفتار متقابل  364
 ، تونیگراینر تحلیل مجموعه کتابخانه با استفاده از نرم افزار اکسل  365
 برنامه ETABS 2000تحلیل و طراحی سازه هاي ساختمانی   366

 جامع طراحی ساختمان
 حبیب اهللا، اشرف

 عباسی، علی تخیل و مرگ در ادبیات و هنر  367
 فینکه، رگینا تربیت جنسی کودکان  368
 بحرانی، هاشم بن سلیمان ترجمه تفسیر روایی البرهان  369
 میرك بخاري، محمدبن مبارکشاه اري بر ادوار ارموي در علم موسیقیترجمه شرح مبارکشاه بخ  370
 ابن بابویه، محمدبن علی ترجمه علل الشرایع  371
 ناظمیان، رضا ترجمه متون مطبوعاتی  372
 قوام صفري، مهدي ترجمه و تفسیر برهان شفا  373
 محمدحسین طباطبایی ترجمه و شرح بدایه الحکمه  374
 دیویس، هارولد قترکیب بندي خال  375
 سرویس، رابرت کاهن معبد سرخ: تروتسکی   376
  2008ترین ها  377
  تصویرسازي و نقاشی با مداد رنگی  378
 تقدیسیان، حسین تغییر آب و هوا  379
 آدامز، ماریلی تغییر پرسش ها؛ تغییر زندگی   380
 مکارم شیرازي، ناصر تفسیر نمونه  381
 شفیعی سروستانی، اسماعیل مدنتفکر، فرهنگ و ادب،ت  382

 )ع(حضرت علی. بپرهیز از انجام کاري که اگر فاش شود انجام دهنده را خوار و خفیف سازد
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 لوکاس، بیل تقویت ذهن  383
 رفیع پور، فرامرز تکنیک هاي خاص تحقیق در علوم اجتماعی  384
 ایلچی، محسن تکنیک هاي خبرنویسی در بورس  385
 اکبرلو، منوچهر تکنیک هاي نمایش خالق  386
 میراسماعیلی، علی تکنیک هاي ویرایش عکس در فتوشاپ   387
 مسعودي، ابوالحسن علی بن حسین التنبیه و االشراف  388
 انصاري، عبداهللا بن محمد تنها با او  389
 کالرك، مري هیگینز تنها خواهم رفت  390
 قنبري، مرضیه تنهاترین حامی  391
 انصاریان، حسین تواضع و آثار آن  392
 لی محمدیکتا مرام، ع توانبخشی به هنگام در اختالالت شایع بینایی  393
 یکتا مرام، علی محمد توانبخشی به هنگام در افراد با بیماري اسکروز مولتیپل  394
 یکتا مرام، علی محمد توانبخشی به هنگام در افراد با فلج مغزي  395
 یکتا مرام، علی محمد )پارکینسون(توانبخشی بیماران جسمی و حرکتی   396
  توانبخشی جامع ضایعه نخاعی  397
 انصاریان، حسین ه آغوش رحمتتوب  398
 آرنت، هانا توتالیتاریسم  399
 توسل پناهی، فاطمه توتم و تابو در شاهنامه  400
 موسوي، محمود توس شهر خفته در تاریخ   401
 ببران، صدیقه 6توسعه پایدار و محیط زیست   402
    توسعه؛ شاخص ها و نماگرها  403
 ی راد، مرتضیایمان توسعه و برنامه در جهان سوم  404
 مهدیون، یوسف توشه عقبی  405
 کیوساکی، رابرت  توصیه هاي پدر ثروتمند، پدر فقیر  406
 بستان، محمد توصیه هاي پزشکی عارفان  407
 هیکس، استیون توضیح پست مدرنیسم  408
 فوکو، میشل تولد پزشکی بالینی  409
 قنبري، عفت تولد دوباره یک عشق  410
 فرشیدیان فر، اردشیر مدرنتهویه مطبوع   411
 اسماعیلی، امیر تیمور فاتح  412
 رابینز، استیفن )ساختار، طراحی و کاربردها(تئوري سازمان   413
 آرمسترانگ، هلن تئوري هاي طراحی گرافیک  414
 میرشکاري، عباس ثبوت و اثبات  415
 احترامی، منوچهر جامع الحکایات  416
 لبیبی، محمدمهدي ججامعه شناسی تاریخی ازدوا  417
 دووینیو، ژان جامعه شناسی تئاتر  418
 صدیق سروستانی، رحمت اهللا جامعه شناسی شهري  419
 جبلی، خدیجه جامعه شناسی معلولیت  420
 دورکیم، امیل جامعه شناسی و فلسفه تعریف پدیده هاي دینی  421
 زند رضوي، سیامک جامعه شناسی و کار کودکان  422

 )ع(حضرت علی. بهترین شیوه صداقت وفاي به عهد است
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 برومند اعلم، عباس ه علویان سوریهجامع  423
 کرونین، آرچیبالد جوزف جان پناه  424
 زوکاو، گري جان و جانان  425
 کیانی فر، ریحانه جاي پاي ایران در اسپانیا  426
 زارتسکی، رابرت جدال فیلسوفان  427
 گریفین، لیندا جدیدترین دائره المعارف آموزش مفاهیم و مهارت هاي ورزشی  428
جدیدترین دایره المعارف ورزشی آموزش مفاهیم و مهارت هاي   429

 ورزشی فوتبال، والیبال، بسکتبال
 گریفین، لیندا

 میري، حجت جرائم سمعی و بصري  430
 عالی عباس آباد، یوسف جریان شناسی شعر معاصر  431
 مصلح، علی اصغر جستارهایی در فرهنگ: جست و جو و گفت و گو   432
 علی پور، منوچهر جشن مهرگان  433
 مظفري، اکبر جفاي دوستان  434
  جنبش و حرکت در نمایش و بازي هاي نمایشی  435
جنبه هاي زیست محیطی سیستم هاي ترکیبی بزرگ حرارت و   436

 قدرت
 

 مویر، آن جنسیت مغز  437
 حسام واعظی، محمد )گل هایی در چمن(جنگ حسام   438
  رجبعلیمعینیان، جنگ صدیف احمد سفاح  439
 چنارانی، محمدعلی جوانان نمونه صدر اسالم  440
 موسوي گرمارودي، علی جوشش و کوشش در شعر  441
 قدوسی زاده، حسن جهاد با نفس   442
 شورت، جان رناي جهانی شدن و شهر  443
 جعفري، مجتبی جهنم تکریت  444
 هرسیج، حسین ایران، جهان اسالم و غرب: چالش هاي وهابیت  445
 سیلبرت، لیندا برس چرا بچه هاي خوب نمره هاي بد می گیرند  446
 هدایت، مهرانگیز چرا شوهرم را کشتم  447
 رفیعی، حسن رضا چراغستان خاموش و مسجد بی محراب  448
 یونسیان، علی اصغر چرا نفرین؟  449
 رنانی، محسن چرخه هاي افول اخالق و اقتصاد  450
  نائینی، نعمت اهللاپاکدامن چشمه اي در کویر  451
  چکیده مقاالت نهمین سمینار انجمن مشاوره ایران  452
  چگونه از آلوده شدن فرزندانمان به اعتیاد پیشگیري کنیم؟  453
 لیندن فیلد، گیل چگونه اعتماد به نفس کودکان را تقویت کنیم؟  454
 حجازي، جمال الدین چگونه امام زمان را بشناسیم؟  455
 هاکینز، بري ایده هاي خالق ایجاد کنیم؟چگونه   456
 تمپلر، ریچارد چگونه بدون تالش سخت کارها را انجام دهیم  457
 فیلدر، رابین چگونه بیشتر از رقبایتان بفروشید  458
 تقدمی، محمد رضا چگونه، زیبا سخن بگوئیم  459
 بلج فورد، روي چگونه فرزندان خود را به خواندن ترغیب کنیم؟  460

 )ع(حضرت علی. هیچ ارثی مانند ادب و اخالق پر ارج و گرانمایه نیست
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 الفلین، جونز چگونه گره هاي زندگی تان را باز کنید  461
 الیس، آلبرت چگونه منطقی زندگی کنیم  462
 موسی خانی، مرتضی چگونه یک سمینار خوب ارایه دهیم؟  463
 مارسیانو، پل چماق و هویج دیگر کارایی ندارد  464
 مالیري، محمد چمن گل  465
 من، جان یززندگی، مرگ و رستاخ: چنگیز خان  466
 موسوي، فرشته چهارگام اساسی در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی  467
چهارمین کنگره سراسري کاربرد موسیقی در سالمت جسم و   468

 روان
 

 رویایی، یداهللا چهره پنهان حرف  469
 انصاریان، حسین )ع(چهره ملکوتی یوسف   470
 شاو، جاشوئا چه کسی لیموناد را اختراع کرد؟  471
 الیارد، دیوید چه کسی؟ چه وقت؟ چه چیزي را؟ کشف کرد؟  472
 جامی، عبدالرحمن چهل حدیث نبوي  473
 ارژن، بیژن چهل کلید  474
 پاك آیین، محسن چهل ماه در سرزمین طالیی  475
  چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم رشد  476
 کشوري، اصغر چهلچراغ طاغوت شکن  477
 فرزان، محمدجواد ظچه می گفت حاف  478
 گل محمدي، احمد چیستی، تحول، و چشم انداز دولت  479
 بابک معین، مرتضی چیستی ترجمه در هرمنوتیک گاالمر وریکور  480
 کیسینجر، هنري چین  481
    حجاب در آینه قلم  482
خمینی، روح اهللا، رهبر انقالب و  حج ابراهیمی در پیام هاي امام خمینی  483

 مهوري اسالمی ایرانبنیانگذار ج
 ملکیان، مصطفی حدیث آرزومندي   484
 کوهی، مژده حدیث انتظار  485
 انصاریان، حسین حدیث عقل و نفس آدمی در آیینه قرآن  486
 سرهنگی، مرتضی حرف ما  487
 ضیاء آبادي، محمد چراغ حیات، کشتی نجات) ع(حسین   488
 براونلی، نیک حشیش در گذر تاریخ  489
 قدوسی زاده، حسن ور قلب در نمازحض  490
 عبدالملکیان، گروس حفره ها  491
 بهرام پور، ابوالفضل حق با کیست؟  492
 داراب پور، مهراب حقوق اموال و مالکیت  493
 سعیدي، رحمان حقوق بین الملل تطبیقی ارتباطات  494
 پورهاشمی، عباس حقوق بین الملل محیط زیست  495
 ، مهديمظفري حقوق جنین  496
 افروغ، عماد حقوق شهروندي و عدالت  497

 )ع(حضرت علی. استبهترین شیوه عدل ، یاري مظلوم 
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ــاع،    498 ــین مالکیـــت، انتقـــال، انتفـ حقـــوق کـــاربردي واگـــذاري، تبیـ
ــک انــواع اراضــی   منــابع 0ارتفــاق، تخــصیص، بهــره بــرداري، تمل

 ...)- ملی دولتی-طبیعی

 

 حسینی نژاد، حسینقلی حقوق کیفري بین الملل اسالمی  499
 حسینی نژاد، حسینقلی مللیحقوق کیفري بین ال  500
 حسینی اسفیدواجانی، بشیر حقوق مخاطب در برابر رسانه هاي جمعی ایران، انگلیس و آمریکا  501
 ضیائی بیگدلی، محمدرضا حقوق معاهدات بین المللی  502
 شکري، نادر حقوق ورزشی  503
 )نظام مافی(اتحادیه، منصوره  حکایت یک زن در زیر و بم روزگار  504
 ممدوحی کرمانشاهی، حسن حکمت حکومت فقیه  505
در قرآن ) ع(حکمت، هنر، زیبایی و عناصر نمایشی قصه یوسف   506

 کریم
 خبري، محمدعلی

 کرباسی، علی حکیم متاله بیدآبادي  507
 بازیارقمبوانی، مریم حل مسائل ساختمان هاي گسسته  508
 محمدپور، فاطمه 1حل مسائل شیمی صنعتی   509
 انصاریان، حسین حالل و حرام مالی  510
 برنجیان، جالل )ع(حماسه عاشورا به بیان حضرت مهدي   511
 آرنت، هانا حیات ذهن  512
 قاسمی، رسول حیله و تقلب نسبت به قانون در حقوق ایران و فقه  513
 سلیمانی مقدم، مهشید حیله هاي روانی  514
اي دیپلماسی نوین خاطرات خدمت در وزارت امور خارجه و سیم  515

 در ایران
 زندفرد، فریدون

 استر، پل خاطرات زمستان  516
 مجیدي، عبدالمجید خاطرات عبدالمجید مجیدي  517
 بازرگان، عبدالعلی خاطراتی از پیشگامان  518
 نوري، ربابه خانواده و دانشجو  519
 میري، مسعود خانه هاي شطرنجی سرنوشت ملت ما  520
 ویر، آلیسون خائن بی گناه  521
 شکرخواه، یونس خبر  522
 جهانگیر، اکرم  موالنا و دفتر یونگضرخدایان اساطیر در مح  523
 سیف الدینی، علیرضا خروج  524
 ورنتون نیونثوایلدر،  خطر از بیخ گوشمان گذشت  525
 بریلی، ریچارد خطر و بازده  526
هنگی در خالصه مقاالت دومین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فر  527

 جامعه ایران
 

حوزه : شناسی ایران  المللی باستان خالصه مقاالت همایش بین  528
 شمال غرب

 

  خواب کودکان  529
 رحمانی، محسن خواص و فواید گریه بر امام حسین علیه السالم  530
 توتزي، فدریکو خودخواهان  531

)ع(حضرت علی. مربی الیق کسی است که از غریزه عشق به کمال و ترقی خواهی کودك استفاده کند  
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 فرازي، صادق خودي و غیرخودي از منظر کتاب و سنت  532
 بریوا، جان خوراك سالم  533
 مانرو، آلیس خوشبختی در راه است  534
 سلیگمن، مارتین  خوش بینی آموخته شده  535
  خون زندگی دوباره می بخشد  536
 شیون فومنی خیاله گرده گیج  537
 شستوف، لی یف خیر در آموزه تالستوي و نیچه  538
 راهپیما، مهدي نهدادرسی مالیاتی در پرتو اصول دادرسی عادال  539
 نقره کار، محمدصالح دادستان در ترازوي حقوق بشر و شهروندي  540
 راد، کامبیز داروخانه در خانه  541
 حسن قمی، مجید داروهاي الغري  542
 ابوت، جیکوب داریوش کبیر  543
 طاهري، جمشید داستان من  544
  داستان هاي کوتاه از زنان بزرگ جهان  545
 میرخلف زاده، علی ایی از مردان خداداستانه  546
 فعالی، محمدتقی داالیی الما  547
 جوان شجاع، حسین دانستنی هاي پروستات  548
  دانستنیهاي پزشکی  549
  )سال0-7(دانستنی هاي پزشکی خانواده درباره کودکان   550
 لیایی تهرانی، قاسم دانستنیهاي جهان پس از مرگ  551
 کیوساکی، رابرت ردانشکده کسب و کا  552
 طباطبایی، صالح دانش نامه هنر و معماري ایرانی بر اساس فرهنگ هنر گروو  553
 دیلتاي، ویلهلم دانش هرمنوتیک و مطالعه تاریخ  554
 مرسر، دریک دانشنامه تاریخ جهان  555
  دانشنامه دانش گستر  556
 حسینی، زینب دانشنامه طراحی و چاپ  557
 هگل، گئورگ ویلهلم فریدریش  فلسفی به صورت طرحدانشنامه علوم  558
 موسوي بجنوردي، محمدکاظم دائره المعارف بزرگ اسالمی  559
 کفاش، حامد دایره المعارف مصور تاریخ فلسطین  560
 حاجی زاده، اعظم دایره المعارف هنرهاي بانوي خانه  561
 بامیان، سهیال دختر آفتاب  562
 سربازي، ژیال دختر حوا  563
  دخترها در جنگ  564
 عبدي، ناهید درآمدي بر آیکونولوژي  565
 کافی قمشه اي، مصطفی درآمدي بر بررسی فقهی حقوقی بیع اعضاي بدن انسان  566
 هایدگر، مارتین درآمدي بر فلسفه  567
 گنسلر، هري درآمدي بر فلسفه اخالق معاصر  568
 داورپناه، افشین نه ها در فضاي شهريدرآمدي بر مدیریت و کاربرد نمادها و نشا  569
 الینز، جان درآمدي بر معنی شناسی زبان  570
 الیکن، ویلیام جی درآمدي به فلسفه زبان  571

 )ع(حضرت علی. سرلوحه کتاب سعادت بشر ، رفتار پاك و سجایاي اخالقی اوست
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 پریست، گراهام درآمدي به منطق  572
 الیکان، ویلیام  درآمدي تازه بر فلسفه ي زبان  573
 نی، مالکشجاعی جشوقا  تاریخی به روشنگري–درآمدي فلسفی   574
 بلخاري قهی، حسن در باب نظریه محاکات  575
 موفه، شانتال درباره امر سیاسی  576
 چامسکی، نوآم درباره طبیعت و زبان  577
 زیمل، گئورگ درباره فردیت و فرم هاي اجتماعی  578
  درباره فونت  579
 داماسیو، آنتونیو در جست و جوي اسپینوزا  580
 نکینگ، استیو درخشان  581
 نسوي، محمد بن احمد درد دل  582
 پینتر، هارولد درد مختصر و آسایشگاه  583
دورودیان تفرشی نقوسانی،  درر االشعار  584

 محمدرضا
 شهسواري، مریم درسا  585
 مایکر، اسکات در ساحل نمی توان موج سواري کرد  586
 یوسفی، ناصر در سایه سار عشق  587
 انسعادتی، مهر در صراط عشق  588
 قاضی مرادي، حسن در فضیلت مدنیت  589
 سارنگ، محمود در قربتی غریب  590
 عابدي شاهرودي، محمدرضا در محضر تاریکی شیطان پرستی، پیشینه و کنونه  591
 وولف، ویرجینیا در میان نقش ها  592
 دورکیم، داوید امیل درس هاي جامعه شناسی  593
 مصطفیتبریزي،  درمان اختالالت خواندن  594
 احمدي زارع، حیدر درمان تشنج، صرع با غذا  595
 لسلی، ایان دروغ گویان مادرزاد  596
 لوون، جیمز دروغ هایی که معلمم به من آموخت  597
 رضوي خسروانی، مرتضی درون آرام، قلب سالم  598
 بلو، سال دسامبر رئیس دانشکده  599
 حیاتی، زهیر دستنامه پایگاه هاي اطالعاتی  600
  (Hist Cite)دستنامه نرم افزار هیست سایت  601
 وفایی، عباسعلی دستور تطبیقی  602
 فدایی حسین، حسین دست هاي سرخ و نازلی  603
خامنه اي، علی، رهبر جمهوري  دغدغه هاي فرهنگی  604

 اسالمی ایران
 لوي، دیوید دفاع سیسیلی  605
 میرخائف، میترا دفترچه سالمت  606
 پوالنی، کارل  بزرگدگرگونی  607
 پیغمبري، بهیه دل افروز، آنکه بر دل آتش می زند  608
 درگی، پرویز دالیل کامیابی برندهاي برتر جهانی  609

 )ع(حضرت علی.  نهایی دست می یابدکسی که بر مرکب شکیبایی سوار شود به پیروزي
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  ثامنی، نسرین دل سوخته  610
 پاکدامن نائینی، نعمت اهللا دوبیتی ها و رباعیات شاکر نائینی  611
 جعفریان، رسول حمد اخباريدو رساله از کاشف الغطاء علیه میرزا م  612
 رایس، هلن استاینر دوستت دارم، مادر  613
 حاتمی ورنوسفادرانی، محمدرضا دولت بی خون دل  614
 قاشقاي، سولماز دولت مانا  615
  دومین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی  616
 هینز، سیندي ! راه براي شاد کردن خود2002  617
 تور، کریستوفرآر دیالکتیک جدید و سرمایه  618
 پزشکی، نورالدین دیالکتیک هگلی و عرفان نظري  619
 موحد، محمدعلی دیباچه اي بر حقوق مدنی  620
 حسینی، وحید دیباچه اي بر هنر جهان باستان  621
 گرجیف، ایوانویچ دیدگاههایی از زندگی واقعی  622
 طالیی ماهانی،  محسن » ویتگنشتاین–ابن سینا «دین باوري   623
 یوهانسن، ثور دین و معنویت در روان درمانی و مشاوره  624
 انوارجزایري، بهاء الدین دیوان انوار  625
 عرفانی، محمود دیوان خادم  626
 شانی تکلو، وجیه الدین دیوان شانی تکلو  627
 قدسی، فتح اهللا دیوان شمع جمع  628
 قرشی،غالمحسین دیوان غزال  629
از شاعران ) سیبک(عیات فتاحی نیشابوري دیوان غزلیات و ربا  630

 قرن نهم هجري
 یحیی سیبک نیشابوري

 صبوحی، شاطرعباس دیوان کامل اشعار شاطر عباس صبوحی قمی  631
 نجفی، حمیدرضا دیوانه در مهتاب  632
 معجونی، مریم دیوانه یا مجنون  633
 ابوالحسنی، علی ذوق لطیف ایرانی  634
 برن، راندن راز  635
 سادات اخوي، محمد راز انسان شدن  636
 احسانی، آرش راز پنهان شد آشکارا  637
 )میلر(کریستی، آگاتا  راز خانه سیتافورد  638
 سوتو، هرناندو دي راز سرمایه  639
 دي آنجلیس، باربارا رازهایی درباره مردان  640
 آکوتاگاوا، ریونوسکه راشومون و هفده داستان دیگر  641
 رینی، نسریننص رامش  642
 ولویون، فرشته راویان آسمانی  643
 حسینی، شمس الدین  راهبردهاي تامین مالی تعاونی ها در ایران  644
 ماندینو، اگ راه بهتر آموختن  645
 بلتستانی، محسن علی راه سبز آسمان  646
 توکلی، حیدر راه نشانم بده  647
 کاشفی، محمدرضا راهنماشناسی  648

 )ع(حضرت علی. سنگ غصبی در بناي خانه، مایۀ ویران شدن آن است
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  اي استرسراهنم  649
  راهنماي انتخاب لوازم برقی خانگی  650
 رهباردار، حمید ...راهنماي جامع روشهاي تحقیق در علوم تربیتی و روان شناسی  651
 بندر، سوزان راهنماي روان درمانگري  652
 اسمیت، جوناتان راهنماي عملی آموزش آرمیدگی  653
 کلرد، سارا راهنماي عملی زندگی سبز  654
  اهنماي کاربردي زبان انگلیسیر  655
  راهنماي گام به گام آموزش مهارت هاي اجتماعی در اسکیزوفرنی  656
 جائوگوانگ، چن راهنماي ماساژ خانواده  657
 اریکسون، جان  راهنماي مناظره  658
 افشار، مهدي راهنماي نویسندگان جوان  659
 استم، رابرت راهنمایی بر ادبیات و فیلم  660
 توماس، مایا )CBR(اهنمایی براي برنامه ریزان توانبخشی مبتنی بر جامعه ر  661
 استاد علیرضا، مریم راهی به سوي رهایی  662
 گلبرگ، لین رایحه درمانی  663
 ضمیري، محمدرضا رجعت یا بازگشت به جهان  664
 صانعی، صفدر رژیم تندرستی  665
 العابدینکوهمره اي، زین  رساله تدابیر شاه و وزیر  666
 سپهساالر، فریدون بن احمد رساله در مناقب خداوندگار  667
 تابنده، سلطان حسین رساله رفع شبهات  668
 حسینی طهرانی، محمدحسین رساله لب اللباب  669
 هارپر، کریستوفر رسانه هاي نوین  670
 طباطبایی، محمدحسین الرسائل التوحیدیه  671
 ، محمدرضاشفیعی کدکنی رستاخیز کلمات  672
  کو-کانگ، جین )سرگذشت داخلی سامسونگ الکترونیک(رشد صنعت در کره   673
 کرن، هرمن رصدخانه هاي پیش از کلمب در امریکاي مرکزي و جنوبی  674
 عقیل، مصطفی )1763-1622(رقابت بین المللی در خلیج فارس   675
  2013رکوردهاي جهانی گینس   676
 ویلبرایولند،  رگه هاي شن  677
 کارپنتیر، آلخو رمان امریکاي التین  678
 شیفمن، استفن رمز موفقیت در فروشندگی  679
 سادات اخوي، محمد رنج آدم شدن  680
 کیا، علی اصغر روابط عمومی و جهانی شدن  681
 یالوم، اروین روان درمانی اگزیستانسیال  682
 ن ادیبدویري، مروا روان درمانی و مشاوره با مسلمانان  683
 داوري، مجیدرضا روان شناسی بازار خدمات مالی  684
 جعفري گیالنده، لطیف روانشناسی بازي  685
روانشناسی جانیان قتلهاي زنجیره اي یکصد ساله اخیر ایران و   686

 آمریکا
 خلعتبري، عبدالحسین

 افروز؛ غالمعلی همسران برتر: روان شناسی خانواده  687

 )ع( حضرت علی .ایمان، بر شناخت با قلب، اقرار با زبان، و عمل با اعضا و جوارح استوار است
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 شکوهی یکتا، محسن انوادهروان شناسی خ  688
 ویلسون، پل روان شناسی ساده  689
 نورمن، کنت   کامپیوتر-تعامل انسان : روانشناسی سایبري   690
 مکري، سیاوش روانشناسی مدیریت  691
 شکوهی یکتا، محسن روان شناسی و آموزش تیزهوشان  692
 بامشکی، سمیرا روایت شناسی داستانهاي مثنوي  693
 حسینی طهرانی، محمد حسین مجردروح   694
 محمدي، مصطفی روز سوم  695
 نگین تاجی، آریا روزنامه نگار  696
 والدیموف، گئورگی نیکاالیویچ روسالن وفادار  697
 خاکی، غالمرضا روش تحقیق در مدیریت  698
  روش هاي آینده نگاري تکنولوژي  699
 یثربی، یحیی روشن اندیشی و روشنفکري  700
 کایزر، توماس وش هاي برخورد با خشونت در کودکانر  701
 گلستانی داریانی، نادر روشهاي بهبود بهره وري روشنایی   702
 صالح پور، شهاب روشهاي درمان اعتیاد  703
 ونوس، داور روشهاي کاربردي بازاریابی خدمات بانکی براي بانکهاي ایرانی  704
 ، عیديالباجی روشهایی آسان در تقویت ایمان  705
محقق سبزواري، محمدباقربن محمد  روضه االنوار عباسی  706

 مومن
 مودب، علی محمد روضه در تکیه پروتستان ها  707
 ذاکر اصفهانی، علیرضا روند انفصال بحرین از ایران  708
 شوتز، سوزان پولیس رویاهایت را رها مکن  709
 ارلیش، ماکس رویاي انتقام  710
 شهسواري، مریم رویاي عاشقانه  711
 حسن زاده، علم ناز روي بال پروانه  712
 ممیز، مرتضی روي جلدهاي مرتضی ممیز  713
 یوسفی، ناصر رویکردهاي آموزشی  714
 موالنا، حمید ره آورد اندیشه  715
 نعمتی، راضیه رها شده  716
 جبارلوي شبستري، بهرام رهبران محلی روستایی و رادیو  717
 )میرمیرانی(بیگدلی، نرگس ضیایی  رهگشا  718
 زیگفرید، تام ریاضیات زیبا  719
 صادقی، رضا رئالیسم و نهیلیسم   720
 همازاده، مهدي ریزش ها و رویش ها در بین خواص صدر اسالم  721
  ریشه هاي رشد شاخه هاي شکوفایی  722
 شریف، محمدمهدي بن علینقی زاد المسافرین  723
 دیل، آکاشازالن کنمزانو می زنم و دعا می   724
 ایزدي دهکردي حکیم، مهدي زاویه ها  725
  زبان استعاري و استعاره هاي مفهومی  726

 )ع( حضرت علی .بدترین توشه براي قیامت، ستم بر بندگان است
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 شفیعی کدکنی، محمدرضا زبان شعر در نثر صوفیه  727
 آقاگل زاده، فردوس زبان شناسی حقوقی  728
 حکیم، محمد تقی زبان عربی  729
 سلطانی، غالم انشناسی یادگیري روز بر اساس رو60زبان فرانسه در   730
 اونز، پاتریشیا ماري زخم زبان یا آزار کالمی  731
 زارع، مهدي زلزله شناسی ایران  732
 کورت، وسلی زمان و مکان در داستان مدرن  733
 برادران، مریم زمانی براي آسودن  734
 ریچاردسون، چریل زمانی براي زندگی کردن  735
 سیماهدایت،  زمزمه هستی  736
 دیکینسن، مارگارت زمین را شخم بزن  737
 چلونگر، محمدعلی زمینه هاي پیدایش خالفت فاطمیان  738
 یوس آنیبوسیسسنکا، لوس زنان تروا و توئستس  739
 ایوانز، دیوید زنان کارآفرین  740
 هاروي، استیو زنانه رفتار کنید، مردانه فکر کنید  741

ارند، زنانی که شوهران ترکشان می زنانی که شوهران دوستشان د  742
 کنند

 کوان، کانل

 بارتلمی، دونالد زن تسخیر شده  723
 اهو یگلدرت، الی زنجیر بحرانی  744
 فلسفی، نصراهللا زندگانی شاه عباس اول  745
 نجمی، کمال زندگانی شیخ مصطفی اسماعیل در سایه قرآن  746
 موسوي، زهرا زندگی بهتر با تربیت برتر  747
 هی، لوئیز زندگی بی نظیرتان را رقم بزنید  748
 برد، جان زندگی خود را تغییر دهید  749
 مکنا، پاول  روز تغییر دهید7زندگی خود را در   750
 کالرك، مري هیگینز زندگی دوباره  751
 فیاضی، عمادالدین زندگی سیاسی مرتضی قلی خان بیات  752
  زندگی نامه پروین اعتصامی  753
  ندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی پروفسور ویلیام چیتیکز  754
 جانسون، رابرت الکس زندگی نزیسته ات را زندگی کن  755
 ، پریچهر)زراسوند (سلطانی خراجی زندگی و آثار ژاله اصفهانی  756
 گرجیف، گیورگس ایوانوویچ "من هستم"زندگی واقعی است تنها زمانی که   757
 پاشازاده، غالمعلی ت شهید اسداهللا الجورديزندگی و مبارزا  758
 مارتین، جرالد زندگینامه گابریل گارسیا مارکز  759
 براون، سیلویا زندگی هاي گذشته، شفاي آینده  760
 ضیاء شهابی، مهرنوش زنده باد زاینده رود  761
 هگل، گئورگ ویلهلم فریدریش زیبایی شناسی   762
 متی پورگشتی، آنیتاه زیور آالت گنجینه لرستان  763
 امین نسب، انغام ژانی گل  764

 )ع(حضرت علی. ات دوستی استحسادت بر دوست، از آف
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 رشنو، نبی اهللا ژئوپلیتیک نخبگان  765
  ساحت خیال  766
 امانی، غفور ساختار کتاب و آماده سازي آن  767
 آزاد ارمکی، تقی ساختار نظریه ي جامعه شناختی جامعه ي ایران  768
 سنت جیمز، ایلین سادگی درون  769
 حبیب نژاد، سهراب رانساز با  770
  )سابا(سازمان بهره وري انرژي ایران   771
 جعفري، محمدمهدي سازمان مجاهدین خلق از درون  772
 موسی خانی، مرتضی  نگرشی نوین بر اصول و مفاهیم  :سازمان و مدیریت  773
 کارلسون، ریچارد ساعتی براي زندگی، ساعتی براي عشق ورزي  774
 ی پور، غالمرضایاس ساقی نامه  775
 سودایی، عباس ساکنان آخر دنیا  776
 توکل شعار، حمیدرضا و اصول مبارزه در آن) بوکس فرانسوي(ساواته   777
  سایه هاي نوآر  778
 قبادیان، وحید سبک شناسی و مبانی نظري در معماري معاصر ایران  779
 واسوانی سپاس گزاري توانمندي خالق  780
  انسجده ي صاحبنظر  781
 فاضل، صبا سحر  782
 قدیري، نسرین سحر نزدیک است  783
 بالنچارد، کن سخاوت رمز موفقیت  784
 ابراهیمی دینانی، غالمحسین سخن ابن سینا و بیان بهمنیار  785
 درزي، بتول سخن قطره از دریا  786
 سعادت پرور، علی سر االسراء شرحی بر حدیث معراج   787
 سی خانی، مرتضیمو سرپرستی سازمان  788
 بهاري اردشیري، عباسعلی سرچشمه هاي معرفت  789
 تول، اکهارت سرزمین تازه  790
 زاهدي، عاطفه سرقفلی و حق کسب و پیشه در رویه قضایی  791
 رجبزاده، هاشم سرگذشت حاکمان مغول ایران زمین تا آمدن هوالگو و فتح بغداد  
 یادین،ایگال سرگذشت طومارها   792
 لوتانز، فرد رمایه ي روانشناختیس  793
 فینلی، گاي سرنوشت خود را رقم بزنید  794
 چوبچیان، فریده سکوت پرهیاهو  795
 عالء الدینی، بهرام سکه هاي مسی ایران   796
 پرویزي فرد، آیت اله سلب آزادي از متهم در حقوق ایران و انگلستان  797
 کرافتون، جان سل بالینی  798
 فراهانی، مجتبی ي دوستسلسله مو  799
  سلول هاي بنیادي  800
 گوردون، جان سوپ   801
 هلدکرافت، دیوید سوسور  802
 مک گی، پل سومو  803

  )ع( حضرت علی .کسی که درخت شخصیت او نرم و بی عیب باشد، شاخ و برگش فراوان است
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 صادقی، سعید سوء رفتار با کودك  804
 نمیروفسکی، ایرن سوییت فرانسوي  805
 ابراهیمیان، محمد سه روز ادبی و دیده بیدار  806
 غیبی، مهرآسا یورآالت اقوام ایرانی سال تاریخ ز35000  807
 موالنا، حمید سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران در دولت احمدي نژاد  808
 خرازي، کمال سیاست خارجی ما  809
 میلر، توبی سیاست فرهنگی  810
 فتحعلی بیگی، داود سیاه بازي نمایش ممنوع  811
 هاشمیان، شاهرخ !سیب زمینی را بیشتر بشناسید  812
 فورسایت، پاتریک سی دقیقه قبل از ارائه مطلب  813
 مولر بروکمان، یوزف سیستم گرید در طراحی گرافیک  814
 مکی، مهدي سیناي دانش  815
  سینماي معاصر چین  816
 گراهام اسکات، جینی شادي در کار و زندگی  817
 نوربخش، مرتضی شاعر پرنده اي است  818
 دي، محمدضیاء آبا شب مردان خدا  819
 رمضان، میخائیل شبیه صدام  820
 فورد، دبی شجاعت  821
 انصاریان، حسین شرح دعاي کمیل  822
 حمیدیان، سعید شرح شوق  823
 اکبري، رضا شرح منظومه حکمت در باب وجود و عدم  824
 شیرازي، محمد تقی شرح و نگارش نو و روان از تسهیل العالج و رساله حافظ الصحه  825
 حسینی، احسان رط مجهول در حقوق ایرانش  826
 خسروپناه، عبدالحسین شریعتی، دین و جامعه  827
 بوبن، کریستیان شش اثر  828
 خلیقی، عزت اله شعر زندگی  829
 وفایی، عباسعلی شعر فنی و فن شعر  830
 هی، لوئیز شفابخشی زندگی  831
 مسکوب، شاهرخ شکاریم یک سر همه پیش مرگ  832
 گیري استراتژي در عملشکل   833
 فتح الهی، محمدعلی شکل گیري ملیت ایرانی  834
 مصباح یزدي، محمدتقی شکوه نجوا  835
 شمس تبریزي، محمدبن علی شمس پرنده  836
 خدابنده، عبداهللا شناخت فرقه اهل حق  837
 مظفریان، ولی اهللا شناخت گیاهان دارویی و معطر ایران  838
  شناسنامه سبز  839
 طیبی، ناهید شهربانو  840
 معینی، مهدي شهرهاي پیاده مدار  841
 نژادحسن، طال ...شهریور هزار و سیصد و نمی دانم چند  842
  شیدا  843

 )ع(حضرت علی.آنچه را که بیش از نیاز خود فراهم کنید، براي دیگران اندوخته اید! اي فرزند آدم 
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 استادي، رضا شیعه و پاسخ به چند پرسش  844
 زینالی، توحید شیوه هاي علمی طرح دعاوي چک  845
 مجتهدي، مرتضی صحیفه مهدیه  846
 .بیل پ را رها کنصخره   847
 موسوي، منیرالسادات صخره هاي شیشه اي  848
 محسنی پور، هانیه صداي شب از صداي تو نزدیک تر است  849
 معرفی پور، آرش صداي غارغار کالغی از دور  850
 قاسمی، فرید صد خاطره از صد رویداد  851
 فریمانتل، دیوید صد روز در زندگی  852
 جونز، آلنا  فعالیت سازنده104  853
 بارتل، آلیسون 10-6 معما براي کودکان 65 بازي فکري و 101  854
 لودویگ، آلکسیس  بازي کالسی براي شادي، خنده و یادگیري بهتر101  855
 کندریک، تام مساله مدیریت پروژه و چگونگی حل آنها101  856
 نیک خلق، بیتا  پرسش و پاسخ درباره بارداري183  857
 سپهر، فرشته  نابصراحی می  858
 بابازاده، علی اکبر صرفه جویی و حفظ بیت المال  859
  صرفه جویی و مدیریت انرژي در سیستم هاي الکتریکی  860
  صرفه جویی و مدیریت انرژي در سیستم هاي حرارتی  861
 احمدي شیخانی، مهرداد صفحه آرایی  862
 نسرین پی، پریچهر صلح را باید از کودکی آموخت  863
 سلطانی، پریچهر صور خیال در شعر ژاله اصفهانی  864
 فاتحی نیکو، فریبا صهباي مستان  865
 کامو، آلبر طاعون  866
 حیدریان، محمدحسین طب رازي  867
 امینی، علی طب قبل از تولد  868
    طبقه بندي مخارج براساس هدف  869
 کرمگلشنی، ا طب و مضامین طبی و بازتاب آن در ادب فارسی  870
 کالدول، پیتر طراحی از قایق و بندر  871
 زنگی آبادي، علی طراحی و برنامه ریزي مبلمان شهري  872
 ادموند، بوث طراحی و تحلیل سازه هاي بتنی در مناطق زلزله خیز  873
 شهبازي، رحیم طراحی و مدیریت وب سایت کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی  874
 نچارد، کنتبال طرفداران شیفته  875
 رامی، روشن طعم آفتاب  876
 گودرزي، غزاله طالیی تلخ  877
 عباسی اهوازي، نورعلی طلسم عشق در دل سنگ  878
 میرموسوي، رضا طوفان  879
 کنراد، جوزف طوفان دریا  880
 برازش، علیرضا عاشق تو  881
 هستینگز، فیلیس عاشق مترسک  882
 برازش، علی رضا عاشق همه عالم  883

 )ع(حضرت علی.ا بخشش بازگردانبرادرت را با احسانی که در حق او می کنی سرزنش کن، و شر او را ب
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 نهاوندي، علی اکبر )ع(العبقري الحسان فی احوال موالنا صاحب الزمان   884
  عدالت ترمیمی  885
 پورعزت، علی اصغر عدالت حق مدار  886
 بالنچارد، کن عذرخواهی یک دقیقه اي  887
 ممدوحی، حسن عرفان در منظر وحی و برهان  888
 تالبوت، مایکل عرفان و فیزیک جدید  889
 سلیمانی، فاطمه وس ششمعر  890
 نصراله زاده، منصوره عشق با طعم لیمو  891
 قنبري، عفت عشق جاي دیگریست  892
 بهرامی هیدجی، کبري عشق را باور کن  893
 محمدي، الهه عشقم را پس بده  894
 شروود، بن عشق من زنده بمان  895
 پریزن، م عشق هدیه خداست  896
 ورنزفیشر، ل عصب درمانی هونکه  897
 کاتلر، فیلیپ عصر سوم بازاریابی  898
 رضوي نیکخو، نصرت السادات عصر شورانگیز ارگ بم  899
 البرادعی، محمد عصر فریب  900
 انصاریان، حسین کلید گنج سعادت: عقل   901
 انصاریان، حسین محرم راز ملکوت: عقل   902
 گیچ، پیتر تامس عقل و بحث  903
 ینرهبري، ام عکاس باشی  904
 عباچی، اباذر علم البیان  905
 ریگان، مایکل علم خدا  906
  ژري-ارس، هانري )بررسی راه هاي شناخت(علم، شبه علم و علم دروغین   907
 بسیج، احمدرضا الگوي جوان) ع(علی   908
 ویلبر، دونالد نیوتن عملیات آژاکس  909
 لکمره اي، خلی عنصر شجاعت یا هفتاد و دو تن و یک تن  910
 صفار، فاطمه عهد  911
 فروزین، طهمورث غذاهاي ضد چاقی  912
  غذاهاي فرانسوي  913
  غذاهاي لقمه اي  914
  غذاهاي متنوع با سبزیجات  915
  غذاهاي متنوع با سیب زمینی  916
 سنجابی، ستاره غربت نشین عشق  917
 موالخواه، کبري غروب تنهائی  918
 انمظفري، مژگ غروب هاي غریب  919
 دنینگ، پت غلبه بر تاثیر  920
 کرسول، کتی غلبه بر ترس و نگرانی در کودکان  921
 شجاعی، مهدي غیرقابل چاپ  922
 قطب، سید فاجعه تمدن و رسالت اسالم  923

 )ع(حضرت علی. آنکه پاداش الهی را باور دارد، در بخشش سخاوتمند است
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 سیاوشی، سپیده فارسی بخند  924
 سرمدي، مجید فارسی عمومی  925
 بستري، عباسشبگاهی ش "کوثر بی پایان"فاطمه راز آفرینش   926
 اخگر، مجید فانی و باقی  927
 احمد پناهی ، محمد فتحعلیشاه قاجار   928
 قیم، عبدالنبی فراز و فرود شیخ خزعل  929
 امیرشاه کرمی، مریم فراصهیونیسم؛ تقابل یا تداوم صهیونیسم  930
 رادفر، ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه در آن سوي مرزها  931
 قی، رضارزا فرزند پذیري  932
 پارسا، اصغر فرزند خصال خویشتن   933
 والبریج، جین فرزند نوجوان من  934
 بیکل، مارگوت فرشته یی در کنار توست  935
 جعفرنیا، محسن فرم و فضا در طراحی صنعتی  936
 جاللی، حسن فروش اقساطی در نظام بانکداري بدون ربا  937
 فورنیز، فردیناند فروشنده ي توانا  938
 بهزاد، فرامرز  فارسی-فرهنگ آلمانی  939
 ارجی، علی اصغر فرهنگ ادبی پیامک  940
 امید، مسعود فرهنگ اصطالحات فلسفی کانت  941
 جهانگیریان، عباس فرهنگ تئاترهاي تلویزیونی  942
 محمدحسین پور، سپیده فرهنگ توصیفی اصالح نباتات و علوم مرتبط  943
 علیا، مسعود قفرهنگ توصیفی فلسفه اخال  944
 انوري، حسن فرهنگ جغرافیایی سخن  945
 واسکانیان، گرانت  فرهنگ روسی به فارسی  946
 حائري، محمدرضا فرهنگ صلح و معماري ایرانی  947
  فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم  948
 انصاریان، حسین فرهنگ مهرورزي  949
 فرخ پی، عبدالرضا ستانفرهنگ و مدیریت جهادي در خاطرات جهادگران خوز  950
 سلطانپور، محمد فریاد پنهان  951
 بیگی حبیب آبادي، پرویز فصل سوم  952
 ترحمی، محمود فصلی از پایداري گیالن غرب  953
 استادي، کاظم در دوران معاصر) تغییر خط(و ) اصالح الفبا(فعاالن   954
 شیبانیان، فرهاد فقط خدا  955
 فیرحی، داود معاصرفقه و سیاست در ایران   956
 نواك، جورج فلسفه تجربه گرا  957
 داوري اردکانی، رضا فلسفه تطبیقی چیست؟  958
 کاجی، حسین فلسفه تکنولوژي دون آیدي  959
 جوادي آملی، عبداهللا فلسفه حقوق بشر  960
 هیک، جان فلسفه دین  961
 مسلین، کیت فلسفه ذهن  962
 الکامپانی، کریستیاندو فلسفه سیاست در جهان معاصر  963

 )ع(حضرت علی. اگر به آنچه که می خواستی نرسیدي، از آنچه هستی نگران مباش
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  )از کتاب فهم فلسفه(فلسفه سیاسی   964
  )از کتاب فهم فلسفه(فلسفه علم   965
 کوروز، موریس فلسفه هیدگر  966
 سپهر افغان، محمد علی فنون تصویرسازي و خلق جذابیت در کمیک  967
 باریکانی، مهدي فوم هاي سخت پلی یورتان  968
 ططري، علی نه مجلس شوراي اسالمیفهرست اسناد کتابخا  969
فهرست نسخه هاي خطی کتابخانه تخصصی مرکز تحقیقات   970

 دارالحدیث
 صدرایی خویی، علی

 استادي، رضا فهرست نسخه هاي خطی کتابخانه مدرسه مروي طهران  971
 -تهران(فهرست نسخه هاي خطی کتابخانه مدرسه معمارباشی   972

 )ایران
 حکیم، محمدحسین

 فقیه امامی، احمد فهرست نسخه هاي خطی مکتبه الزهراء  973
 سلطان محمدي، علی محمد فیروزه کویر  974
 گاسیوروویچ، استیون فیزیک کوانتومی  975
  فیلمشناخت بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم فجر  976
قاعده خطر و تفاوت تحقق مسئوولیت کارفرما با دیگر قواعد   977

 نیمسئوولیت مد
 شیخیانی، علی 

 فروغی، نعمت اهللا قافله اي خدایی  978
  قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتی و عالئم تجاري  979
  دارویی، عباسعلی  قائم مقامی با پرداخت  980
 رجالی تهرانی، علیرضا قبض روح  981
 قاسمی، وحید قبیله ي سلمان  982
 تریسی، برایان قدرت انضباط شخصی  983
 ریگان، مایکل قدرت خدا  984
 بورالتسکی، فیودور قدرت سیاسی و ماشین دولتی  985
 ماسون، دینز قرآن و کتاب مقدس درون مایه هاي مشترك  986
 میگلی، حمید  متوسطه، پیشرفته-قطعات گیتار کالسیک  مقدماتی  987
 عبدي، محمد ققنوس بیستون  988
 ارباراکلوروسو، ب قلدر، توسري خور و تماشاچی  989
 منجزي، عاطفه قله قاف  990
 گرنی، جان  قمري1288قم در قحطی بزرگ   991
 جعفري قنواتی، محمد لطیفه هایی از فرهنگ مردم ایران: قندان و نمکدان   992
 بلومنتال، نوح !قهرمان باش  993
  کاتالوگ بیست و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر  994
  واره بین المللی فیلم فجرکاتالوگ هجدهمین جشن  995
 کاتلر، فیلیپ کاتلر در مدیریت بازار  996
 احمدي، پگاه کادنس  997
 بورنه، مایک کارت امتیازي متوازن در یک هفته  998
 پاترسون، جیمز کارت پستال هاي خونین  999
 گافی، رابرت کارکشته  1000

 )ع(حضرت علی.ت ورزیدن زینت فقر و شکر گذاري زینت بی نیازي استغفل
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 فعالی، محمدتقی کارلوس کاستاندا  1001
 بننی، استفانو یر دریاکافه ز  1002
 کنراد، جوزف کاکاسیاه کشتی نارسیسوس  1003
 دیسن، سوزان کاهش وزن با یوگا  1004
  3کتاب اردیبهشت   1005
 رازي، محمدبن زکریا کتاب المرشدا و الفصول  1006
  کتاب پوستر  1007
 تقدسی، منصوره کتاب جامع باقلوا  1008
  کتاب جامع جشنواره هاي جهانی  1009
 مومنی، میرقاسم )4(کتاب خاورمیانه   1010
 دي انجلیس، باربارا کتابچه ي تمرین ها، آزمون ها و راهنماي شخصی  1011
 اشرفی ریزي، حسن کتابخانه ها و گردشگري فرهنگی  1012
 احمدي فصیح، صدیقه کتابخانه هاي تخصصی و توسعه اهداف سازمانی  1013
 نوروزي، یعقوب رابط کاربر: کتابخانه هاي دیجیتالی   1014
 بیرانوند، علی کتابخانه هاي عمومی و توسعه فرهنگی  1015
 پی، بیل کتاب دوازده قدم معنوي  1016
  1کتاب سال گرته؛   1017
  کتابشناسی آثار دستنویس عالمه کمال الدین میثم بن علی بحرانی  1018
 رتاجداران، منصو کتابشناسی ارتباطات و ساختار آن  1019
 شهبازتبار، پریا کتابشناسی رفتار اطالع یابی  1020
 رفوآ، شبنم کتاب شناسی مدیریت دانش  1021
 رازي، فریده 1390کتابشناسی نمایشنامه هاي نوین فارسی از مشروطه تا سال   1022
 مک لئود، جان رشد رویکرد شخصی: کتاب کار مشاور  1023
 آقایی، تیمور کتاب مدیر  1024
 هزاوه اي، هادي  هادي هزاوه ايکتاب  1025
 قانع، احمدعلی کتب ضاله؛ رویکردي فقهی  1026
 پناهی آذر، امید کتلت سرد  1027
 فورنیه، ژان لویی کجا میریم بابا؟  1028
 مختاریان، آرزو کج نشسته اي  1029
 رجب بیگی، مجتبی کدکس آلیمنتاریوس   1030
 پالمر، لیلی کرانه هاي غریب  1031
 کافی، محمد شاورزي شورزیستک  1032
 کامرون، جولیا کشف آب  1033
 نسفی، عزیزالدین بن محمد کشف الحقایق  1034
 بالزاك، اونوره دو کشیش دهکده  1035
 بنی هاشمی، مجید کفایه المبلغین  1036
 مات رانی، روزایمی کالس تخصصی اسکیس  1037
 نیرومند، محمدحسین کاله به سرهاي ابوغریب  1038
 عربشاهی، آتنا کلیات آشپزي من و تو  1039
 ابرلی، شریل کلیدهاي آموختن آداب اجتماعی به کودکان و نوجوانان  1040

 )ع(حضرت علی. و تخصص اوستارزش هر کس به مقدار دانایی 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

...................................................................................................... ٧١ ....................................................................................................  

  
 

 بربا، میشل کلیدهاي پرورش مهارت دوست یابی در کودکان و نوجوانان  1041
 ریچ، دروتی کلیدهاي پرورش مهارتهاي اساسی زندگی در کودکان و نوجوانان  1042
 وینهاوس، دن کلیدهاي کشف و پرورش استعداد در کودکان   1043
 کوئیلو، پائولو کنار رودخانه پیدرا نشسته ام و گریه می کنم  1044
  کنترل درد  1045
 ارشاد، فرهنگ کندو کاوي در جامعه شناسی ادبیات   1046
 کینگ، استیفن کوجو  1047
 آرنس، پتر کوچ ژرمن ها در اروپا  1048
 فرومبالوتی، کارول   جغرافیکودك و  1049
 کلود، هنري کودك و حد و مرزهایش  1050
 لمب، هرولد کوروش کبیر  1051
 ساراماگو، ژوزه کوري  1052
 گوردون، جان کوسه و ماهی قرمز  1053
 قریشی، رحیم کویستانی دل  1054
 کوئیلو، پائولو کیمیاگر  1055
 چرمگی عمرانی، مرتضی کیمیاي سخن  1056
 کامرون، جولیا ام برداشتن در جهان گ  1057
 کسرائیان، نصراهللا گذار  1058
 رحمانی، فریبا گذر تنگ دلتنگی  1059
 اردشیري الجیمی، حسن گذري بر زندگانی عالمه محمدتقی جعفري  1060
 کوثري، مسعود گرافیتی  1061
 عابدي، علی تجزیه، تحلیل و نقد: گرافیک   1062
 اشرف الکتابی، حسن وردگرامر انگلیسی آکسف  1063
 ماسلین، مارك گرمایش جهانی  1064
 انصاري، محمدرضا گزارش لحظه به لحظه از ماجراي مباهله  1065
 یعقوبی، زهرا مجموعه شعر: گزیده ادبیات معاصر   1066
  گزیده اشعار و غزل ترانه هاي زن امروز  1067
عوري اسالمی گزیده مجموعه  برنامه پنج ساله پنجم توسعه جم  1068

 ایران
 

 بالنچارد، کنت گفتگو با مدیر یک دقیقه اي  1069
 فکوهی، ناصر گفتمان هاي انسان شناختی   1070
 اعتمادي، رجبعلی گلبانو  1071
 گودرزي، علی اصغر گلبرگها  1072
 مولوي، جالل الدین محمد گلچینی از شورانگیزترین غزلیات شمس تبریزي  1073
 شیخ بهایی، محمدبن حسین کول شیخ بهائیگلچینی از کش  1074
 نیازي مقدم، هاجر گل ریز  1075
 مرادي آهنی، آیدا گلف روي باروت  1076
 سمیعی، احمد گلگشتهاي ادبی و زبانی  1077
 گالیکو، پل گلهایی براي خانم هریس  1078
 وزیري، ذبیح اهللا گنجینه اي از مثل هاي گویش سمنانی  1079

 )ع(حضرت علی. از بخشش اندك شرم مدار که محروم کردن، از آن کمتر است
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 هوتی، علی بخش سخنگنجینه   1080
  گنجینه مطبوعات ملک  1081
 بورمن، لیزا  گوش می کنی؟  1082
 انصاري دزفولی، مسیح گوشت و فرآورده هاي گوشتی  1083
 الهیجی، عبدالرزاق بن علی گوهر مراد  1084
 محبی، علی  صنعتی در ایران-گیاهان دارویی  1085
 جان میرشایمر،  البی یهود و رئالیسم تهاجمی  1086
 طاهریان، سهیال )اختالل ویژه کودکان(اللی انتخابی   1087
 لش الیتنر، نوربرت لبخندي براي آینده  1088
 شرفخانی، شیرین لحظه بیداري  1089
 دي آنجلیس، باربارا لحظه هاي ناب براي عشاق  1090
 غیاثمند، متین لذت انتقام  1091
 نامنی، محمود لطفا انسان باشید  1092
 نیچه، فریدریش ویلهلم لطفا کتابهایم را نخوان  1093
 نامنی، محمود !لطفا همسر خوبی باشید  1094
 بغدادي، عبدالقادر لغت شهنامه  1095
 ابن طاووس، علی بن موسی لهوف  1096
 آزموده، مرضیه لیال  1097
 مغیثی، نسرین لیله المبیت  1098
 شلکستلرگرگ، را لئوناردو داوینچی همه چیزدان  1099
 حجازي، جمال الدین ماجراهاي تاریخی  1100
 حسینیون، امین ماجراي خونزاد  1101
 فان در کواست، ارنست مادر فلفلی من  1102
 مرد بهرامان، فرخ مادیان هزار دادستان  1103
 لیدر، ریچارد !ما رشد می کنیم، پیر نمی شویم  1104
 داونینگ، جورج ماساژ  1105
  خلیل، جبرانجبران ماسه و کف  1106
 چنگ، جانگ مائو  1107
 دادگران، محمد مبانی ارتباطات جمعی  1108
 فکوهی، ناصر مبانی انسان شناسی  1109
 فبوزي، فرانک مبانی بازارها و نهادهاي مالی  1110
  مبانی تربیت بدنی  1111
 شوتس ایشل، راینر مبانی جامعه شناسی ارتباطات  1112
 رضائیان، علی ریتمبانی سازمان و مدی  1113
 تنسی، استیون  مبانی سیاست  1114
 الئور، دیوید مبانی طراحی  1115
 موسوي، محمدامین مبانی فهم علم حقوق  1116
 تقوي بلسی، مظفر مبانی کاربردي هنرهاي تجسمی  1117
  ITIL R V3مبانی مدیریت خدمات فناوري اطالعات بر مبناي   1118
 یزدانی، فریدون لکترونیکیمبانی نظري یادگیري ا  1119

 )ع(حضرت علی. گناهی که تو را پشیمان کند بهتر از کار نیکی است که تو را به خود پسندي وا دارد
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 لطیفی، غالمرضا مبانی و اصول برنامه ریزي منطقه اي  1120
 پیکرینگ، جان مبانی هنرهاي تجسمی کودکان  1121
 حسینی، ابوالقاسم مبانی هنري قصه هاي قرآن  1122
 همراز، ویدا مبلغان مسیحی در ایران  1123
 ارد هنريپاپکین، ریچ متافیزیک و فلسفه معاصر  1124
 دانش آراسته، مجید متن خود یک کویر است  1125
 اکبري، حامد متن قوانین اساسی کشورهاي جهان به همراه اسناد مهم بین المللی  1126
 جاماسپ جی، متن هاي پهلوي  1127
 خاصه، علی اکبر 3متون اختصاصی انگلیسی   1128
 المزدن، رابرت مثبت من  1129
 گوردون، جان تخاب با شماستمثبت یا منفی، ان  1130
 خواجه پور، جواد مثلث سلطه  1131
 نخعی، فرناز مثل دریا، مثل موج  1132
  مجسمه هاي تهران  1133
  مجموعه آثار همایش بزرگداشت استاد محمدتقی شریعتی  1134
 گلسرخی، خسرو مجموعه اشعار خسرو گلسرخی  1135
 ادیب بروند،عبدالعلی مجموعه اشعار عبدالعلی ادیب برومند  1136
 سپانلو، محمدعلی مجموعه اشعار محمدعلی سپانلو  1137
 قائمی، مریم مجموعه الگوهاي برتر  1138
 خیاوي، حافظ مجموعه داستان مردي که گورش گم شد  1139
  )قانون مدنی و قانون تجارت(مجموعه مشاوره هاي قضایی   1140
 هبهانی، سیمینب مجموعه ي داستان ها و یادنوشت ها  1141
 )فلکشاهی(مقراضچی، بتول  محبوب خدا تقوا و تاثیر آن بر انسان و جامعه  1142
 شیمل، آنه ماري محمد، رسول خدا  1143
 رحیمی، عباس مدیر موفق  1144
 میرسپاسی، ناصر مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار  1145
 نبوي، محمدحسن مدیریت اسالمی  1146
 امانی، سعید یریت انرژي در ساختمانمد  1147
 کاتلر، فیلیپ مدیریت بازاریابی  1148
  مدیریت تطبیقی  1149
 خنیفر، حسین مدیریت تعاونی ها  1150
 افرازه، عباس مدیریت دانش  1151
  مدیریت دانش  1152
 نظافتی، نوید مدیریت دانش در شرکت آقاي ظفرمند  1153
   از راهبرد تا کاربست:مدیریت دانش فرایندگرا   1154
 اخوان، پیمان مدیریت دانش، از ایده تا عمل  1155
  مدیریت در اسالم  1156
 وات،دیوید مدیریت رویدادهاي گردشگري و اوقات فراغت  1157
 کمالی، کامل مدیریت سیستم هاي حقوق و دستمزد  1158
 لطیفی، غالمرضا مدیریت شهري  1159

  )ع(علیحضرت . بخشنده باش اما زیاده روي نکن، در زندگی حسابگر باش اما سخت گیر مباش
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 شکاري، امیر هره وريمدیریت و ارتقاي ب  1160
 میرسپاسی، ناصر )نگرشی نظام گرا(مدیریت و منابع انسانی و روابط کار   1161
 استوپارد، میریام مراقبت هاي دوران بارداري  1162
  C#.NETمرجع کامل برنامه نویسی   1163
 سوان، آلن مرجعی براي صفحه آرایی  1164
 داکبري، محمو مردم و برداشت هاي احکام  1165
 امیریان، داوود مردها هم گریه می کنند  1166
 دامادي، محسن مردي براي تمام سال ها  1167
 حسینی، سعید مرزبان توحید  1168
 کنراد، جوزف مرز سایه  1169
 تولستوي، لی یف نیکاالیویچ مرگ ایوان ایلیچ  1170
 تولستوي، لئون مرگ ایوان ایلیچ و داستانهاي دیگر  1171
 حیدري ملک میان، فریدون ی توبه بی وصیتمرگ ب  1172
 انصاریان، حسین مرگ و فرصت ها  1173
 حري، عباس مروري بر اطالعات و اطالع رسانی  1174
 کارگر شورکی، هدایت مروري بر مبانی و کاربرد روش تحقیق براي مدیران  1175
 رحیمی بروجردي، علیرضا مژده وصل  1176
 اکبري، ربابه مستانه  1177
 اسمیت، راد مسیر طوالنی  1178
 بروس، اندي مشتري مداري  1179
 مصباح یزدي، محمدتقی مشکات هدایت  1180
 بحرالعلوم، محمدمهدي بن مرتضی مصابیح االحکام  1181
 شمس، محمود مصاحبه حضوري  1182
 صفاري نیا، مجید مصرف عاقالنه  1183
 مهرپور، حسین مطالبات زوجه و روش وصول آن  1184
  مطالعات پسا استعماري  1185
 دادور، ابوالقاسم مطالعه تطبیقی نقوش برجسته ي هخامنشی و ساسانی در ایران  1186
 کلگ، برایان مطالعه ي خالق  1187
 مویدي، رحیم مطهري و شریعتی  1188
 چادهوري، سابیر ماگمعجزه شش سی  1189
 جلیلی، مرضیه معجزه قلم  1190
 رائو، سریکومار وفقیتمعجزه و رازهاي م  1191
 انصاریان، حسین معرفت دینی  1192
 مینوچهر، شاپور معشوق حافظ  1193
 جانسن، اسپنسر معلم یک دقیقه اي  1194
 ساي، یان شین معماري چین  1195
 محمدي، مریم معماري مساجد ایران  1196
 افراسیابی، بهرام معماي شاه   1197
 ضامجیدزاده، ر معماي غازان خان  1198
 بردول، دیوید معناسازي استنتاج و بالغت در تفسیر سینما  1199

 )ع(حضرت علی. از کفارة گناهان بزرگ، به فریاد مردم رسیدن، و آرام کردن مصیبت دیدگان است
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 هال، استیوارت معنا، فرهنگ و زندگی اجتماعی  1200
 حمیدیه، بهزاد معنویت در سبد مصرف  1201
 شیمیزو، نائومی معیارهاي اخالقی در دیدگاه سعدي  1202
 بریزندین، لوآن مغز زنانه  1203
 قمی، عباس مفاتیح الجنان  1204
 کیانی هرچگانی، عیسی مفاتیح السعاده یا راههاي خوشبختی  1205
 هریس، جاناتان مفاهیم کلیدي تاریخ هنر  1206
 شریعت باقري، محمدمهدي مقابله با استرس مطالعه  1207
 جعفریان، رسول مقاالت و رساالت تاریخی  1208
 اناندا، سوامیساتی مقدمه اي بر روشن بینی و بیداري کندالینی  1209
 میري، مطلب مقدمه اي بر سیستم هاي تولید مشترك برق و حرارت  1210
 جمالی فر، مهدي مقدمه اي بر شناخت جامعه علویان ترکیه  1211
 مثقالی، فرشید مقدمه اي بر گرافیک دیزاین  1212
 روشن، بلقیس مقدمه اي بر معناشناسی شناختی  1213
 یوسفی، شهره اضیمقدمه اي براي آموزش ری  1214
 گاورز، تیموتی مقدمه اي کوتاه بر ریاضیات  1215
 قاسمی فر، نصرت اهللا مکانیسم تفکر  1216
 فاولز، گرانت  مکانیک تحلیلی  1217
 درخشنده، ابوالفضل مالقات با عاشقان آسمانی  1218
 مطهري،مرتضی الملحمه الحسینیه  1219
 رنادري، غالمرضاافشا ملسیات از رودکی تا قره داغی  1220
 خسروي، ابوتراب ملکان عذاب  1221
 طهوري، نیر ملکوت آینه ها  1222
 هی، لوئیز من می توانم  1223
 اشنوز، ژان من می روم  1224
 مقدسی، سعیده من و فرزندانم  1225
 مروج، حسین من و فرزندم  1226
  من و کتاب  1227
 بخردي، محمدرضا من و گل  1228
 علیدوست خراسانی، نوراهللا )ع(لی اهل بیت منابع ما  1229
 انصاري، عبداهللا بن محمد مناجات خواجه عبداهللا انصاري   1230
 مظفري، ناصر مناظراتی واقعی درباره مسائل اعتقادي  1231
  منبع شناسی تعلیم و تربیت  1232
 حاتمی ورنوسفادرانی، محمدرضا منش خالق  1233
 بن ابراهیمعطار، محمد  منطق الطیر  1234
 شمیرانی مهر، عبداهللا منظومه هزار دانه  1235
 جووي، الگزاندر منم کوروش  1236
 عطارپور، اردالن مو الي درز فلسفه  1237
 بشردوست، مجتبی موج و مرجان  1238
 نکدیمون، شلومو موساد در عراق  1239

 )ع(حضرت علی .چون نشانه هاي نعمت پروردگار آشکار شد، با ناسپاسی نعمت ها را از خود دور نسازید
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 قامهدوي، اصغر آ موضوع شناسی ربا در پدیده اي به نام بانک  1240
 تونه اي، مجتبی فرهنگ الفبایی مهدویت: موعودنامه   1241
 حاجی حسینی، محمد مهاجرت  1242

 احمدزاده، شیده مهاجرت در ادبیات و هنر  1243
 شیري، زهره مهارت حل تعارض براي همسران  1244
 شیري، زهره مهارت گفتگو براي همسران  1245
 زندي، دریا مهارتهاي نفوذ در مردان  1246
 جعفریان، رسول مهدیان دروغین  1247
 مشکی، ساعد مهران زمانی  1248
 مهرجویی، داریوش مهرجویی، کارنامه ي چهل ساله  1249
 ختایی، مهرداد مهرداد ختایی  1250
 مقدم، حسن مهندسی زلزله  1251
 توکلی، زهیر میخانقاه  1252
 راوسون، تابور !می خواهم زنده بمانم  1253
  )ناظم الدوله(لکم خان میرزا م  1254
 میرسجادي، محمدکاظم میرزاي شیرازي  1255
 موپاسان، گی دو میس هري یت و چند داستان دیگر  1256
 مقدم، کاظم میوه درمانی  1257
 شکوهی یکتا، محسن ناتوانی هاي یادگیري  1258
  ناجا و نظارت همگانی؛ راهبردها و راهکارها  1259
 کاظمی، هوشنگ ناربن  1260
 مردانی، لیال نارین  1261
 نوروزي، محمدمسعود ناز تو و نیاز من  1262
 دریایی، تورج ناگفته هاي امپراتوري ساسانیان  1263
 شاهین دژي، شهریار نام آور ناشناخته  1264
 شجاعی، علی نام ها و یادها  1265
 وودوارد، باب نبردهاي اوباما  1266
 یارخدا، لیال نبض لحظه ها  1267
 بلوم فیلد، هرولد نبوغ  1268
 حصاري، هستی !نترس زندگی کن  1269
 چنسکی، تامار نجات فرزند از تفکر منفی  1270
 مهدوي، حسین نرگس هنوز  1271
 چراغی خراجو، خسرو نسیم بامدادي  1272
 آزرمی سه ساري، سعید نسیم معرفت  1273
 نمازي، حسن نشاسته و کاربردها  1274
   مکاننشانه شناسی  1275
 شعیري، حمیدرضا  معناشناسی دیداري-نشانه  1276
 حقیقی، ابراهیم نشانه ها  1277
 سیبوك، تامس آلبرت درآمدي بر نشانه شناسی: نشانه ها   1278

 )ع(حضرت علی. اگر بر دشمنت دست یافتی، بخشیدن او را شکرانۀ پیروزي قرار ده
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نشست تخصصی بررسی نقش مطبوعات در بسترسازي کودتاي   1279
 مرداد] بیست و هشت [28

 

 نیر، حسین نشستن واژه در قصه  1280
 کائینی، روح اهللا نصیحت هاي شیطان  1281
 قلی زاده، رحمانقلی نظام بودجه ریزي در ایران  1282
  نظام حاکم بر حقوق کاربردي آب  1283
نظام حقوقی حاکم بر آپارتمان در قوانین و مقررات موضوعه و   1284

 رویه قضایی
 بشیري، عباس

 انصاریان، حسین نظام خانواده در اسالم  1285
به ضمیمه ) ع(نظریه اتصال دولت صفویه با دولت صاحب الزمان   1286

 "نافی آخر الزمان شرح حدیث دولت"رساله 
 جعفریان، رسول

 موسوي، منا نظریه امر الهی آدامز  1287
 بایننفلد، دیوید نظریه روان پویشی  1288
 جمشیدي، محمدحسین نظریه عدالت  1289
  نظریه فیلم عامه پسند  1290
 یورگنسن، ماریان ظریه و روش در تحلیل گفتمانن  1291
 اشپیگل، ماري رالف نظریه و مسائل مکانیک تحلیلی  1292
 شاهمیري، آزاده نظریه و نقد پسا استعماري  1293
 اصالنی محمودي، سروش نظریه هاي عمومی مدیریت  1294
 عظیمی، ناصر نظریه ي نظام آسیایی و یک مطالعه موردي در ایران  1295
 سیفی، نسرین نغمه  1296
 مولوي، جالل الدین محمدبن محمد نغمه هاي بهشت موالنا  1297
 قطبی، منصور نفت از آغاز تا امروز  1298
 پدرام، متین نفت بی خطر  1299
 انصاریان، حسین نفس  1300

نقاشی انگیزشی و کاربرد آن در ارزیابی هیجانات و مهارت هاي   1301  
 شناختی

 سیلور، راولی

 دست غیب، عبدالعلی نقد آثار علی اکبر دهخدا  1302
 کاتوزیان، ناصر نقد رویه قضایی در امور مدنی  1303
 سیدعرب، حسن نقد و تحلیل رویکرد معاصران به سهروردي  1304
 حسام واعظی، محمد  نقدي بر کتاب نان جو و دوغ گو  1305
 عیلشفیعی سروستانی، اسما نقدي بر مبادي علوم جدید  1306
 میرمقتدایی، احمدرضا نقش آرایه ها  1307
 ساور، عبدالرضا  در توسعه پایدارITنقش   1308
  نقشه کتابخانه هاي سازمان فرهنگی هنري شهرداري تهران  1309
 بوزان، تونی نقشه ي ذهن  1310
 ترکمنی، یعقوبعلی نکاتی کاربردي در تعلیم و تربیت فرزندان  1311
 آرین، آرمان ایینگاره هاي اهور  1312
 ترابی، محمد نگاهی به تاریخ و ادبیات ایران  1313
 مفتاح، الهامه نگاهی به روند نفوذ و گسترش زبان و ادب فارسی در ترکیه  1314

 )ع(حضرت علی! بزرگ ترین عیب آنکه چیزي را در خود داري، بر دیگران عیب بشماري 
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 مقدم، محمد برنا نگاهی به فلسفه کهن  1315
 داوري، رضا نگاهی نو به فلسفه و فرهنگ  1316
 گرجی، منیر اریخ انبیانگرش قرآن بر حضور زن در ت  1317
 فعالی، محمد تقی نگرشی بر آراء و اندیشه هاي پائولو کوئلیو  1318
 فعالی، محمدتقی نگرشی بر آراء و اندیشه هاي کریشنا مورتی  1319
 فعالی، محمدتقی زمینگرشی بر آیین تولتک شمین  1320
 فعالی، محمدتقی نگرشی بر آیین ذن بودیسم  1321
  تربیت و پشتیبانی از کودك در اسالمنگه داري،   1322
 باالدستیان، محمدامین نگین آفرینش  1323
 برد، لیلیان نمک در جوراب  1324
 مرعشی نجفی، محمود نوادر المخطوطات العربیه من القران الثالث الی السادس الهجري  1325
 نوربخش، سیما نور در حکمت سهروردي  1326
 هافمن، جی  و سالمتنورم هاي آمادگی، عملکرد  1327
 نوروزیان، اصغر نوروزي نامه  1328
 نوشین، علی اکبر نوسازي حکومت در جهان سوم  1329
 صفوي، کورش نوشته هاي پراکنده  1330
 گري، جان نیاز زن ها، خواسته مردها  1331
 فیضی، فرانک نیست جفا سزاي من  1332
 فیروزي، آذر نیمه ي پنهان  1333
 کاپوتو، جان  ایمانواپسین گام  1334
  واحد سفر  1335
 صفربیگی، جلیل واران  1336
 بافت، ماري وارن بافت و تفسیر صورت هاي مالی  1337
 مر، فرید  فارسی- انگلیسی :واژه نامه جامع علوم زمین  1338
 تفضلی، مریم  فارسی- انگلیسی :واژه نامه چاپ و نشر  1339
 الماسی، مهدي واژه هاي الل  1340
  واگویه هاي کاسیت  1341
 برودرسن، مومه والتر بنیامین  1342
 زیباکالم مفرد، فاطمه وایتهد و تعلیم و تربیت  1343
   رضی، ولی اهللا "وزو" و "وز"  1344
 زمردیان، احمد وصال العارفین  1345
 کیمبا، هنري وضعیت خون  1346
 سهرابی نژاد، محمدرضا وطنم ابراهیم  1347
 وکیلی، شهره ق در می زندوقتی عش  1348
 ]مستعار[گورکی، ماکسیم  ولگردان و داستان هاي دیگر  1349
 سارنگ، محمود اما! و من  1350
 کادول، کریستوفر پژوهش در خاستگاه هاي شعر: وهم و واقعیت   1351
  )ص(ویژگی هاي سیره پیامبر اعظم   1352
 هریس، توماس هانیبال  1353
 لنوکس، جان کارسون  براستی این نظم از آن کیست؟ : ادخهاوکینگ در محضر   1354

 )ع(حضرت علی. در تربیت خویش تو را بس که از آنچه بر دیگران نمی پسندي دوري کنی
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 عبدالکریمی، بیژن هایدگر و استعال  1355
 نوذري، سیروس هایکو نویسی  1356
 کودي، دیوید هدفمندسازي پرداخت هاي انتقالی در کشورهاي در حال توسعه  1357
 استوال، جیم هدیه نهایی  1358
 هللاسدي، هیبت ا هر چند دیر  1359
 امیریزدانی، سجاد  هر چی تو بخواي  1360
 طریقی، غالمرضا هرلبت یک کبوتر سرخ است  1361
 سپه وند، عزت اهللا هرمنوتیک، ادبیات، گفتگو با متن  1362
 درخشانپور، علیرضا هزار توي  1363
 فارندن، جان نکته در مورد بدن انسان] هزار [1000  1364
  حبیب اهللامرزوقی، هزار و یک حدیث  1365
  هزار و یک شب  1366
    کتاب کودك که پیش از بزرگ شدن باید خواند1001  1367
 رحیمی، سارا هستی عاشق  1368
 ضیابري، کوروش یک+ هفت   1369
 بر، ادوارد هفت ترس کشنده  1370
 کهدویی، زهرا هفت راز بزرگ یادگیري زبان انگلیسی  1371
  استیونکاوي، هفت عادت مردمان موثر  1372
 مطلق، محسن هفته آخر بر اساس زندگی شهید محمدرضا قلی زاده آذربایجانی  1373
 بایزر، فردریک هگل  1374
 جهانبگلو، رامین هگل و سیاست مدرن  1375
 سروشه، سیما هم دل  1376
 ذوالریاستین شیرازي، صدرا ...هم صدا با ساز باران  1377
  همپاي جلودار  1378
 یوسفی، ناصر  نوزادان از تولد تا شش ماهگیهمراه با  1379
 آب رت، تئا همسر ببر  1380
 بوکمن، رابرت همه خرچنگ ها ترسناك نیستند  1381
 حسین زاده، رحیمه همیشه با منی  1382
 ژیژك، اسالوي هنر امر متعالی مبتذل  1383
 ماکسول، جان  هنر اندیشیدن  1384
 مک کلود، اسکات 1هنر کمیک   1385
 صبري، رضا سیروس هنر محیطی  1386
 آزبورن، پیتر هنر مفهومی  1387
 جونز، دنیس مریت هنر نامطمئن بودن  1388
 محمودي، نرگس هنگامی که کودك بیمار است  1389
 رجایی، نرگس هنوز زن بودم  1390
 کیوساکی، رابرت هوش مالی خود را افزایش دهید  1391
 لیمیرزابیگی، حسنع هوش و خالقیت  1392
  هویت ملی ایرانیان و انقالب اسالمی ایران  1393
 هاشمی، جمشید هیپنوتیزم کاربردي  1394

  )ع( حضرت علی .تقوا در رأس همۀ ارزش هاي اخالقی است
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 سبزعلیان، مرضیه هیچ وقت پاي زن ها به ابرها نمی رسد  1395
 صدري، محمد "مجموعه داستان"هیهات   1396
 اوجدا، لیندا یائسگی بدون دارو  1397
 ابرنثی، کتی مونییائسگی و درمان جایگزینی هور  1398
  یاد استاد  1399
 قلی پور، فرج اهللا  یاد ایام  1400
 نیما یوشیج یادداشت هاي روزانه نیما  1401
 صادق زاده، غالمرضا یادداشتهاي سوسنگرد  1402
 اسکات، جوهانا یادگیري مشارکتی  1403
  یادنامه ناصر خسرو  1404
 کریمی، نجمه آرماگدون...  سپتامبر11  1405
 سیدان، شمس الدین یاس هاي سپید  1406
 هابسبام، اریک یاغیان  1407
 سگره، جینو یخچال اینشتین  1408
 زالسمان، ولفگانگ یک چهارشنبه بی تفاوت  1409
 کاظمی، رضا یک سبد خاطره، یک سینه حرف  1410
 گورکی، ماکسیم یک شب توفانی و داستان هاي دیگر  1411
 بش، قنبر علیتا یک شعله نوبهاران  1412
 پورعلی خان، هانیه یک وجب از خاك بهشت  1413
 رامهرمزي، معصومه یکشنبه آخر  1414
 مرزوقی شمیرانی، حبیب اهللا یکصد و ده من براي تو و من  1415
 فعالی، محمدتقی یوگا ناندا  1416
 مغیثی، نسرین یوم الدار و شق القمر  1417

 
  

  انهاي کتاب بخش کودکان و نوجوان تازه
 

  پدیدآور  عنوان  ردیف
  بارنز، بنیتا-سرل آب چیه؟  1
 ماین، ویلیام آب نبات اشتراکی  2
 دونبوند، تامی آتش اژدها  3
 هادي پور برزگر، فرحناز آخرین پادشاه قاجار  4
 کاویستل، جووانی آدم برفی  5
 سرمشقی، فاطمه آدمک کی زنده شدي؟  6
  آرارا، دایناسور تپولو  7
 خداجو، فروزنده  قصه ي دیگر6نخودي و آرزوهاي   8
 رحمانی، محمدرضا آروماتیک به زبان ساده  9

 اودرزو آستریکس و پسر کوچولو  10
 استراترن، پل آشنایی با اوپنهایمر  11
 استراترن، پل آشنایی با تورینگ  12

 )ع(حضرت علی. هر کس با حق در افتاد نابود شد
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 بختیاري، محمدعلی آشنایی با چوب و فرآورده هاي چوبی  13
 گریبین، جان  ینآشنایی با دارو  14
 بارنهازن، فردریک آشنایی با شغل ها  15
 استراترن، پل آشنایی با فیثاغورث  16
 کرود، رابین آشنایی با کیهان  17
 گریبین، جان  آشنایی با ماري کوري  18
 استراترن، پل آشنایی با هاوکینگ  19
 مال، براندن آشیانه افسانه  20
 درضاتوکلی، حمی آشیانه اي که پرید  21
 جعفري، الله آقا خروسه  22
 بولم، امیلی آقا شیره سلطان جنگل  23
 هارگریوز، راجر آقاي خسیس  24
 لپسکی، آیبی آلبرت انیشتین  25
 یانگ، گرگ آلفرد وگنر   26
 اورانی، بهنام آلمان  27
 شاکري، عباس آلیس در سرزمین عجایب  28
 انجم شعاع، محمد آموزش نماز جماعت  29
 ون گورپ، لین  توان الوازیهآن  30
 قاسم زادگان جهرمی، حمید آهاي شکمو من توت سفید نیستم  31
 ریچی، الیسون گوسفندهاي شیطون وقت خواب است! آهاي  32
 شاطاهري، آرزو آهنگ دوستی  33
 بوژون، کلود آي دعوا دعوا دعوا  34
 آزبرن، مري پوپ اژدهاي بامداد سرخ  35
 گانري، آنیتا آوراقیانوس هاي هراس   36
 یدکین، دیو الماس چشم میمونی گمشده  37
 امیرخانی فراهانی، فاطمه الجزایر  38
 دیلینی، جوزف انتقام جادوگر  39
  انرژي چیست؟  40
  انرژي را اندازه گیري کنیم  41
 موري، استوارت انقالب آمریکا  42
 امیري، کیومرث انگلستان  43
 ور برزگر، فریدههادي پ اولین سال مشروطه  44
 امیري، محمود ایتالیا  45
 قانعی، سعید ایران در زمان قاجار  46
 موسی پور، ماهرخ این تخم ریزه میزه، چرا برام عزیزه  47

 )ع(حضرت علی. قل را به انسانی نداد جز آن که روزي او را با کمک عقل نجات بخشیدخدا ع
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 گیو، رابرت اینجا سرزمین من است  48
 گریون، الک با باباها چطور کنار بیایم  49
 گریون، الک با مامان ها چطور کنار بیایم  50
 سیدآبادي، علی اصغر بابابزرگ سبیل موکتی  51
 سنقري، مهدي بادکنک سحرآمیز  52
 کالول، آیلین باز هم برایم قصه بگو  53
 رحمانی، محمدرضا بازیافتنی ها  54
 تیبر، راجر بازي گوزن  55
 کریتري، سالی ولوپبازیگوش، خرگوش ت  56
 هارپر، پیرز بازي می کنی خرس کوچولو  57
 یمینی شریف، عباس مه هاباغ نغ  58
 بریگز، ایمی باالتر از اینجا  59
 بیکر، لیزا بامبی، آهوي بازیگوش  60
 چایلد، لورن این کتاب من است! ببخشید  61
 اروجلو، فریدون بچه اي که تمیزه پیش همه عزیزه  62
 اشترانی، ارغوان بچه کالغ شیطون  63
 روزندهخداجو، ف  قصه ي دیگر7بچه گرگ نازنین و   64
 بلکامه، شادي بچه موشهاي کوچولو  65
 روکا، نوریا بدن تو  66
 ، جووانیکاویستل بدن خودم  67
  بر روي ریل قطار  68
  بر فراز آسمان  69
 دیویس، کارولین برف می بارد  70
  مالینوس، جنیفر-مور برنده شدن همه چیز نیست  71
 ستنر، کیهبوی بره کوچولو هم آدم می خواهد  72
 جاللی، نیره  بز زنگوله پا  73
 یوسفی، محمدرضا بز زنگوله پا  74
 گاتمن، دن بزرگ ترین پیتزاي دنیا  75
 جانکووسکی، کانی بقراط  76
 اشنیگان، نیکول بلندترین نامه جهان  77
 ویلیامز، برایان بل و علم تلفن  78
  به خودت اطمینان داشته باش  79
 رکتبی، سرو به عروسی من بیا  80
 ، نوریاروکا بهار  81
 حمزه لو،تکین بهداشت در مدرسه  82
 ضیاء شهابی، مهرنوش بوغداالري کیم یی یر؟  83
 حبیبی، حامد بوقی که خروسک گرفته بود  84
 ریوس، ماریا بویایی  85
 کاویستل، جووانی بیا فوتبال بازي کنیم  86

 )ع(حضرت علی.جویندة علم و جویندة مال: دو گرسنه هرگز سیر نشوند
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 بابانژاد، حسین بیژن و منیژه  87
 سیلورستاین، آلوین بیماري الیم  88
 قانعی، سعید پادشاهان اشکانی  89
 میرکیایی، مهدي پادشاه کوتوله و ازدواج دماغ کوچک ها  90
 صفایی، معصومه پارك هاي ملی خجیر و سرخه حصار  91
 امیري، کیومرث پاکستان  92
 روکا، نوریا پاییز  93
 کاویستل، جووانی پرستار  94
 پوروهاب، محمود یدپرنده با ترانه اش نفس کش  95
  پرنده ي آتش و گرگ خاکستري و هشت داستان دیگر  96
 دهقانی، محمدعلی پروانه و باران  97
 وحیدي صدر، مهدي پروانه ي سیاه  98
 اریکسون، جان  پرونده گربه ي گمشده  99
  پري دریایی  100
  پري زیبا و جادوگر زیبا  101
 یوسفی، محمدرضا پري غرغرو  102
 میرزایی دالویز، محمود سر جنگلپ  103
 وایت، روت پسرخاله وودرو  104
 ژولی بوآ، کریستیان پشم هاي طالیی ام کو؟  105
 وحیدي صدر، مهدي پناهگاه بهشتی  106
 ورن، ژول پنج هفته در بالون   107
 دانبار، پولی پنگوئن  108
 کریتري، سالی  پوگو، خوکچه هندي  109
  ش می ترسدپی پر از اجراي نمای  110
  پی پر با همسایه ي جدیدشان آشنا می شود  111
  پی پر به دیگران کمک می کند  112
  پی پر پرنده ي جدیدي پیدا می کند  113
  پی پر چیزهایی درباره ي بازیافت یاد می گیرد  114
  پی پر خیلی زیاد تلویزیون نگاه می کند  115
  پی پر دعوا می کند  116
  ت دارد اسباب بازي هاي زیادي داشته باشدپی پر دوس  117
  پی پر مهمان نوازي را یاد می گیرد  118
  پی پر یاد می گیرد که اشتباهش را بپذیرد  119
 دوتمپل، لسلی پیامدهاي نشت نفت  120
  پیترپان  121
 دیلی، نیکی پیتزاي بابا  122
 وحیدي صدر، مهدي پیغام صبح  123
 روکا، نوریا تابستان  124
 قاسمی، صبا تابستان بی دست و پا  125
 سیف، مجید !تاپ تاپ خمیر، علی بونه گیر  126

 )ع(حضرت علی. داري و مؤدب بودن استي عقل داشتن، دیننتیجه
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 استیل، فیلیپ تاریخچه انتخابات در جهان  127
 پلت، ریچارد تاریخچه جاسوسی در جهان  128
 پلت، ریچارد تاریخچه سینما  129
 ویلکینسون، فیلیپ تاریخچه معماري و ساختمان سازي  130
 گملین، لیندا اریخچه نظریه تکاملت  131
 سهرابی، ایرج تاریخ سازان با اراده  132
  تام و جري مریض می شوند  133
 امیرخانی فراهانی، فاطمه تایلند  134
 دلریو، آلکسیا تبلیغات  135
 برنر، کاتارینا تدي خلبان می شود  136
 رنلدز، آلیسون تدي شجاع است  137
 نر، کاتارینابر تدي کارگر می شود  138
 رنلدز، آلیسون تدي کمک می کند  139
 رنلدز، آلیسون تدي مودب است  140
 رنلدز، آلیسون تدي هم بازي پیدا می کند  141
 صفري، حمید ترکیه  142
 ویلسون، جکلین تعطیالت تابستانی  143
 ویلسون، جکلین تعطیالت عجیب و غریب  144
 حمزه لو، تکین تکلیف شب  145
 جورج، جین کریگهد ح گم شدهتمسا  146
 حیدرزاده، مجتبی تنبل خان به سفر می رود؛ سرنوشت مرد شکمو  147
 بریگز، ایمی تو اینجا هستی  148
 طالشی، مریم تولدت مبارك  149
 چایلد، لورن تو می توانی دوستم باشی  150
 مالمحمدي، مجید ثروتمندي که گول خورد  151
  پوپرن، مريآزب جادوگر سرزمین یخ ها  152
 کتبی، سرور  قصه ي دیگر6جادوگر قطاري و   153
 دال، روآل جادوگرها  154
 کریسول، پتی کلی جادوي کلمات  155
 مزینانی، محمدکاظم جادوي نقاشی  156
 باالرد، کارول جامد، مایع و گاز از حباب تا یخ  157
 قانعی، سعید جانشینان اسکندر  158
 ، فرانسوازدوگی بر جانوران قطبی  159
 ن، رابرت لوئیسواستیونس جزیره گنج  160
 محمدي ري شهري، محمد جشن تکلیف  161
 حمزه لو، تکین جشن شکوفه ها  162
 جهانیان، ماهک جغلی با شیر آب بازي نکن  163
 ملکی، زیتا جنگ دختر دستکش پوش با سرما  164
 پیوند، شاهد جنگل ما پلیس داره  165
 غوري، ابراهیم حلمی ییجنگل هاي استوا  166

  )ع(حضرت علی. عهد گرفت که آموزش دهندخدا از مردم نادان عهد نگرفت که بیاموزند، تا آنکه از دانایان
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 دونبوند، تامی  جن هاي وحشی  167
 ژولی بوآ، کریستیان جوجه اي که می خواست فضانورد شود  168
 خداجو، فروزنده جوجه کوچولو و خانم دایناسور  169
 کشاورز باقري، زهرا جوجه نازتپلی  170
 مک دونالد، مگان جودي کارآگاه می شود  171
 نظري، منصوره زه خوانجیرجیرك آوا  172
 دال، روآل چارلی و آسانسور بزرگ شیشه اي  173
 اورم، هلن چرا گیاهان در بهار رشد می کنند؟  174
 چوبینه، مهدي استان خراسان رضوي: چراهاي شگفت انگیز   175
 چوبینه، مهدي استان سیستان و بلوچستان: چراهاي شگفت انگیز   176
 ریوس، ماریا چشایی  177
 روکا، نوریا چگونه به اطراف حرکت می کنیم؟  178
 براون، لوري کراسنی چگونه زندگی و مرگ را بشناسیم؟  179
 براون، لوري کرانسی چگونه سیاره خود را پاك نگه داریم؟  178
 گرینسپان، تامس اس چه باید بکنم وقتی بیست الزم نیست  179
 .ت، جیمز جریسک چه باید بکنم وقتی غمگین و تنها هستم  180
 کریست، جیمز ج چه باید بکنم وقتی نگران و وحشت زده هستم  181
 مارکس، جولی !چه خوب که هشت پا نیستی  182
  هیبنر، دان چه کار کنم اگر خیلی عصبانی می شوم  183
 هیبنر، دان چه کار کنم اگر خیلی نگران می شوم  184
 نهبینر، دا چه کار کنم اگر عادت هاي بد دارم  185
 هیبنر، دان چه کار کنم اگر وسواس دارم  186
 ژولی بوآ، کریستیان چه کسی جانشین موش قصه گو می شود؟  187
 عرفانی، طاهره چوب بستنی ها  188
 هیل، سامانتا !حالم خوب نیست  189
 خداخواه، صدیقه حسنی شده بی دندون  190
 سعیدي، بتول حسنی ماشین خریده  191
 موسوي، زهرا طون قصه داره فراونحسنی ناز و شی  192
 طالشی، مریم حسنی و بازي رایانه اي  193
 اعتمادنیا، علی حسنی و تنبلی هاش  194
 صوفی نژاد، اسماعیل حسنی و دزد خروس دم دراز  195
 میرزایی دالویز، محمود )علیه السالم(حضرت امام حسین   196
 رزایی دالویز، محمودمی )صلی اهللا علیه و آله(حضرت محمد مصطفی   197
  حقوق کودك  198
 بالداچی، دیوید حقیقت پنهان  199
 قانعی، سعید حکومت مادها و کاسی ها  200
 کارمن، پاتریک حلقه سیاه  201
 جاونا، جان حمایت حیوانات  202
 دونبوند، تامی حمله ي غول ها  203

  )ع(حضرت علی .بسا سخن که از حملۀ مسلحانه کارگر تر است
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 کاویستل، جووانی حواس پنج گانه خودم  204
 گریدي، مونیکا ام کیهانحیات در   205
 رجبی، مهدي خاطرات چوپان چاق  206
 یوسفی، محمدرضا خاله سوسکه  207
  خاله گردن دراز  208
 اندرسون، اسکولر خانه دایناسور کوچولو  209
 ذوالفقاري، علی خرچنگ شجاع  210
  خرس کوچولوي شکمو  211
 انصافی، بهروز خرسهاي قطبی  212
 خیامی، لیال ی ترسهخرسی از تاریکی م  213
 خیامی، لیال خرسی بازیگوشی کرده  214
 خیامی، لیال خرسی جیش کرده  215
 خیامی، لیال خرسی ریخت و پاش کرده  216
 خیامی، لیال خرسی گم شده  217
  روباه حیله گرو خرگوش باهوش   218
 برجیس، تورنتون والدو خرگوش دم کاکلی  219
  یوله-الرز ودخانه را ببیندخرگوش کوچولو می خواهد ر  220
  خروس زرنگ و موشهاي بازیگوش  221
 دلریو، آلکسیا خطرها  222
 فیستر، مارکوس خواب بهار  225
 مزینانی، محمدکاظم خواب در خواب  226
 کتبی، سرور خواب هاي خوشمزه  227
 چی چستر کالرك، اما خواهر کوچولوي من  228
 چپمن، کیت خوب بخوابی استینگو  229
 نوبل، کارول خودم همه ي کارهایم را می کنم  230
 زادمهر، رها خورشید خانم بیداره  231
 هیل، سامانتا دارم تمرکز می کنم  232
 پولس، جیمی داریوش بزرگ  233
 ویلسون، جکلین داستان تریسی بیکر  234
  داستان حضرت نوح   235
 شیري، فریاد ....داستان نقطه سرراهی  236
 حیدري، روشنک  عباس قلی خان پسريداشت  237
  دانی و دنی  238
 حیدري ابهري، غالمرضا دایره المعارف اسالم براي کودکان  239
  دایره المعارف دانستنی هاي علمی  240
 فارندن، جان دایره المعارف نفت  241
 ، احسان کاتبیرضوانی دایره المعارف ورزش  242
 رونسیندریچ، شا دختران و اینترنت  243
 نجفی، عبدالمجید دختري به نام پریا  244
 دوگی بر، فرانسواز باغ وحشي  درباره  246

 )ع(حضرت علی. از حرام دنیا چشم پوش، تا خدا زشتی هاي آن ر ا به تو نمایاند، و غافل مباش که لحظه اي از تو غفلت نشود
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 صادقین، ارشیا در جستجوي نیمو  247
 لولین، کلیر در خانه  248
 لولین، کلر در خیابان   249
  در محل کار  250
  در محل مسابقه  251
  در محل نجات  252
  نوریاروکا، درخت خانوادگی شما  253
 ، کندیسنکریستیس  درخت دستکشی  254
 عرفانی، طاهره درها  255
  دریا  256
 غوري، ابراهیم حلمی دریاچه ها  257
 شان، دارن دریاي خون  258
 آزبرن، مري پوپ دزدان دریایی  259
 لرنگیس، پیتر دزد شمشیر  260
 مک کال اسمیت، الکساندر دستگاه موزسازي  261
 هرست، بریجت استدست من شکسته   262
 جوکار، مرضیه دست هایش بوي گل می داد  263
 هوشیار، امیرمسعود دکتر کوچولو به جنگل می رود  264
 پیومینی، روبرتو دکتر می دي سین  265
 تکنت راپ، بریتا دنیا چه قدر بزرگ است؟  266
 ظریفیان صنعتکار، بهنام دنیاي حیوانات  267
 رگ، آلنآلب ده نفر و یک تختخواب  268
 رزاقی، سعید دود کباب براي بی پول  269
 ویلسون، جکلین دوست تا همیشه  270
 چایلد، لورن دوست ندارم دندان لقم بیفتد  271
 لرستانی، فریبرز دوستی با پروانه ها  272
 موپاسان، گی دو تیدوشیزه هار  273
 یوسفی، محمدرضا دویدم و دویدم  274
 لورنچایلد،  دیدي نمی ترسم  275
  دینو، دایناسور تپولو  276
 مک لرن، آلیس راز اژدهایی که به خانه ي ما آمد  277
 میادونبوند، ت راز پریان  278
 بابامرندي، مژگان راز چه مزه اي می دهد؟  279
 یوسفی، محمدرضا راز سیب سرخ  280
 علی پور گسکري، بهناز راز کیمیا و افسانه مهر و ماه  281
 مک لرن، آلیس یت الگا و ایگورراز مامور  282
 جالیر، حسن راهی به سوي آتش، راهی به سوي نور  283
 دوموریه، دفنی ربکا  284
 لیرد، الیزابت ردپاي پلنگ  285
 گرین، سیمون رستاخیزي دیگر   286

 )ع(حضرت علی .گشایدهر که چیزي را دوست بدارد، زبان به ذکر آن می
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 کراپی، جکلین رفتن به آرایشگاه  287
 پرتچت، تري رنگ جادو  288
 اربابی، غالمرضا ان ایرج و درخت سیبره و رسم روزگار در داست  289
 وبرجیس، تورنتون والد روباه قرمزه  290
 محمد شهرستانکی، شکوفه روباه مکار  291
 جامی، مریم روز بارانی  292
 سالینجر، امیلی روز زمین پاك  293
 ژولی بوآ، کریستیان روزي که قرار بود برادرم به دنیا بیاید  294
 جوزدانی، عذرا اه شدروزي که مانیا پادش  295
 جوزدانی، عذرا روزي که مانیا دکتر شد  296
 جوزدانی، عذرا روزي که مانیا گم شد  297
 جوزدانی، عذرا روزي که مانیا ملکه ي مورچه ها شد  298
 جوردانی، عذرا روزي که مانیا مهربان شد  299
 جوزدانی، عذرا روزي که مانیا نقاش شد  300
 دیري، تري رومی هاي بی رحم  301
 هولچ، گرگوري رویاي پروانه اي  302
  رینو  303
 گلدینگ، جولیا زادگاه کت  304
 کینچ، مایکل پ زگیل ها  305
 روکا، نوریا زمستان  306
 اسمیت، الستر زندگی شبانه  307
 محمدپناه، بهنام زندگی نامه کوروش بزرگ  308
 ی، محمدکاظممزینان  غزل حافظ]بیست[ 20زندگی نامه و شرح   309
 بري، جوي !زورگویی نه  310
 محبت نیا، مینا زیپ ها  311
 بومون، امیلی زیر دریایی ها  312
 بدفورد، دیوید ژاکت گشاد خرس کوچولو  313
 کاویستل، جووانی ساختمان گر  314
 قانعی، سعید ساسانیان در گذرگاه تاریخ  315
 بارنها زن، فردریک ساعت و زمان  316
 زادمهر، رها ، آي ستارهستاره  317
  سرباز کوچک سربی و هفت داستان دیگر  318
 رحمانی، محمدرضا سرزمین رنگین کمان ها  319
 فلنگن، جان آنتونی سرزمین یخ زده  320
 قانعی، سعید سرلشگر فضل اهللا زاهدي  321
 کالینز، سوزان سفر شگفت انگیز گریگور  322

 )ع(ضرت علیح. به عزیزي که ذلیل شده و ثروتمندي که فقیر شده رحم کنید
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 لهلم کارلگریم، وی سفرهاي بندانگشتی  323
 کاوامی، دیوید سفینه هاي فضایی  324
 م، دیویدااینگه !سکسکه ام بند نمی آید  325
 مک دونالد، امی سگ آبی کوچولو و انعکاس صدا  326
 هادي پور برزگر، فریده سلسله سامانیان  327
 هادي پور برزگر، فریده سلسله سلجوقیان  328
 قانعی، سعید سلسله هاي کوچک   329
 هادي پور برزگر، فریده سلطان محمد خدابنده  330
 برجیس، تورنتون والدو سنجاب پرچانه  331
 خداجو، فروزنده قصه ي دیگر] شش [6سنجد خانم و   332
 یوسفی، محمدرضا سنگ صبور  333
 تریویزاس، ائوگنیوس سه بچه گرگ کوچولو و گراز بد گنده  334
 اشترانی، ارغوان سهسهیل که فریاد رسه به داد شیرین می ر  335
 فرخ، کاوه سواره نظام زبده ارتش ساسانی  336
 گراهام، ایان سوخت هاي فسیلی  337
 طباطبایی، محمدمهدي سوره هاي بهار  338
 عیدي، بهروز سوریه  339
 دلریو، آلکسیا سیاست  340
 جاویدکیا، مریم سینا و تینا و آتش نشان  341
 تامپسون، کالین شازده آشغال  342
 هادي پور برزگر، فرحناز شاه اسماعیل   343
 کین، دیوید شاهکار  ناپدید شده ي معلم هنر  344
  السیور، آلیس شپش ها  345
 سیلوراستاین، آلوین شکستگی استخوان ها  346
  کالرك، جولی–ایگنر  شکل هاي اطراف من  347
 آقاپور، صدیف شنگول و منگول و حبه ي انگور  348
 ، حسن آذرپناهی منگول، حبه انگورشنگول و   349
 ریوس، ماریا شنوایی  350
 گرین، سیمون شوالیه دوران سخت   351
 مال، براندون شیوع طاعون سایه  352
 شاه آبادي، حمیدرضا صبح روز عید  353
 امین فروغی، مرتضی )ع(صبر ایوب   354
  بارنز، بنیتا-سرل صدا چیه؟  355
 آیال چنار اوغلو،  صداي بهار  356
 سعیدي، بتول صداي حیوانات براي دختر گلم، پسر گلم  357
  صرفه جویی در مصرف انرژي  358
 دیلی، نیکی صندلی بی ادب  359
 خسروي، صدیقه صندوقچه راز مادر  360

 )ع(حضرت علی .سخت ترین گناه آنکه گناهکاران را کوچک بشمارد
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 دیلینی، جوزف طلسم بین  361
 مال، براندن طلوع ستاره مغرب  362
 نویلسون، جکلی طوالنی ترین آواز نهنگ  363
 عرفانی، طاهره ظروف دور ریختنی  364
 دلریو، آلکسیا عدالت  365
  کالرك، جولی-ایگنر عددهاي اطراف من  366
 ستاري، فاطمه عروسی خاله سوسکه  367
 قانعی، سعید عصر مشروطیت  368
 احمدي، احمدرضا عکاس در حیاط خانه ي ما منتظر بود  369
 ذر، امیدپناهی آ علی بابا و انگشتر جادویی  370
 بابانژاد، حسین )ع(علی کوچولو و آشنایی با چهارده معصوم   371
 کرمی، ناصر عمان  372
 کتبی، سرور قصه ي دیگر] شش [6غول عینکی و   373
 لرستانی، فریبرز غول مهربان  374
 هادي پور برزگر، علیرضا فتحعلی شاه قاجار  375
 بردمن، تونی فرانکشتاین مهربان  376
 بورژوا، پالت نکلین و جشن هالووینفرا  377
 بورژوا، پالت فرانکلین و خواهرش هریت  378
 بورژوا، پالت فرانکلین و روز شکرگزاري  379
 گرین، سیمون فرجام شوم  380
  فرهنگ نامه مشاغل  381
  فرهنگ نامه ي طالیی نوآموز  382
 هجري، محسن فصل چیدن  383
  پوپآزبرن، مري فصل طوفان هاي شنی  384
 )اریکسون(لیندگرن، آسترید  فقط شادي و خنده  385
 بارنهازن، فردریک فوتبال  386
  فیل خواب آلود  387
 سرمشقی، فاطمه فیل کوچولو چه کار می کنی؟  388
 روکا، نوریا فیلم  389
 سومی، شو فیلی که در گودال افتاد  390
 راشد، محمدرضا قرقیزستان  391
 ارنشان، د قصر مردگان  392
 یوسف، عبدالتواب قصه اسب  393
  قصه پیترپن  394
  قصه هاي جادو و جادوگري  395
  قصه هاي خورشید و ماه  396
  قصه هاي شاهزاده و شاهزاده خانم  397
 محرابی، اکرم قصه هاي شاهنامه  398
  قصه هاي گیاهان و میوه ها  399
 معمارزاده، هوشنگ قصه ي زرافه  400

  )ع(حضرت علی.  درماندگی یا حسادت است کمتر از آن،ستودن بیش از آن چه که سزاوار است نوعی چاپلوسی، و 
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 معمارزاده، هوشنگ  سنجابقصه ي  401
 نادري، ناصر قصه ي شیرین نماز  402
 معمارزاده، هوشنگ قصه ي فیل  403
 معمارزاده، هوشنگ قصه ي الك پشت  404
 محمدزکی گودرزي، سعیده قصه ي ما  405
 معمارزاده، هوشنگ قصه ي مار  406
 امینایی، اکرم قصه ي من  407
 یدنمک الیستر، ه قطار قرمز کوچولو  408
 برنشتاین، استان  قهر و آشتی  409
 فراي، سونالی کار گروهی در شهر تونکا  410
 علی پور، پروین !کارت قصه گویی چه جوري؟ این جوري  411
 فراهانی مقدم، پریسا کارخانه ي هیوالها  412
 صحرائی، اکبر کاش کمی بزرگ تر بودم  413
 خداجو، فروزنده یگر قصه ي د7د و شکبریتی که رئیس آشپزخانه   414
 مسجر، نرمن کتاب چهره سازي  415
 حبیبی، حامد کرمی که می خواست عکاس شود  416
 بازدار، الهام کرواسی  417
 لیبورن، اما کفش هیوالیی  418
 نظري، منصوره کفشدوزك خال خالی  419
 مایکل، دیوید !کالس علوم را به پرواز درآوریم  420
 بهجت، احمد کالغ هابیل و قابیل  421
 رمضانی، محمد کالغ ها مهربان هستند؛ مهربان و تنها  422
  کالغی با پرهاي رنگارنگ  423
 کرولیک، نانسی اي کوچولوي ناز  424
 مالینوس، جنیفر-مور !کودك بودن سخت است  425
  مالینوس، جنیفر -مور کودك جدید در محله  426
 خداجو، فروزنده گرقصه ي دی] شش [6کوله پشتی آقا غوله و   427
 غوري، ابراهیم حلمی کوه ها  428
 کرمی، ناصر کویت  429
  کیف جادویی  430
 ریمجامی، م کیک عسلی  431
 چپمن، کیت کیک کدو براي دیگلی  432
  گاو خال خالی  433
 شریفی عراقی، عبداهللا گربه هاي اشرافی  434
  گربه ي چکمه پوش و هفت داستان دیگر  435
 مورگان، متیو نما در برابر اژدهاگرگ   436
 هارپر، چرایز مریکل گریس خالی و حمله ي هله هوله اي  437
 کالینز، سوزان  ش بینگریگور و پی  438
 کالینز، سوزان گریگور و نفرین خونگرم ها  439
 رجبی، مهدي گریه نکنید مثل ابر باهار  440

 )ع(حضرت علی. برترین بی نیازي و دارایی، ناامیدي است از آنچه در دست مردم است
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 دین محمد بن محمدمولوي، جالل ال گزیده غزلیات شمس تبریزي  441
 عنصر المعالی، کیکاووس بن اسکندر  به زبان سادهگزیده قابوسنامه  442
 یوسفی، محمدرضا گل خندان  443
 زادمهر، رها گل ها چقدر قشنگند  444
 . ايکرولیک، نانسی گمشده  445
 ضیاء شهابی، مهرنوش گندمو کی می خوره؟  446
  گوسفند خواب آباد  447
 محمودزاده، معصومه  صدا حرف می زندالك پشت بی  448
ــاهوش و خرگـــوش    449 ــاقال، شـــیر بـ لـــک لـــک بـــال و روبـــاه نـ

 بازیگوش
 آذري نجف آبادي، بهمن

 پترسن، بتینا لودر کوچولوي نارنجی  450
   لیلو و استیچ  451
 میرزایی دالویز، محمود 2لی لی دختر نازي رفته به شهربازي  452
 دوسن مارس، دومینیک زود بخوابهلی لی دوست نداره شب ها   453
 دوسن مارس، دومینیک لی لی شب ها کابوس می بینه  454
 کاکس، مایکل وناردو داوینچی لئ  455
 )میلر(کریستی، آگاتا  ماجراهاي تامی و توپنس  456
  ماجراي ببري و دوستانش  457
 گریم، ویلهلم کارل ماجراي مرد خیاط و پسرانش  458
 بوتل، لوسیل ماجراي ندي  459
 )میلر(کریستی، آگاتا  هرکول پوآروماجراي   460
 ن، نانسییلوئ مادر زمین  461
 ساکار، لوئیس ماروین نارنجی و تپه ي مرگ  462
 ساکار، لوئیس ماروین نارنجی و خانه ي خانم معلم  463
 ساکار، لوئیس ماروین نارنجی و سوال عجیب  464
 ساکار، لوئیس مشدهي گ و شاهزادهماروین نارنجی  465
 ساکار، لوییس ماروین نارنجی و کیک پرنده  466
 صالحی، آتوسا ماشین قشنگ من، کاهو  467
 آلوارث، بالنکا مالو و مریخی کامپیوتري  468
 وحیدي صدر، مهدي "علیه السالم"مانند ابراهیم   469
 یوسفی، محمدرضا ماه پیشونی  470
 هیدي، نازنیننظام ش ماه را دوباره روشن کن  471
 قربانی برزي، سارا ماه مهربان  472
ــاه را        473 ــد م ــی خواه ــگ م ــدزدد پلن ــگ را ب ــد پلن ــی خواه ــاه م م

 بدزدد
 سیدعلی اکبر، نوید

 بندر، لیونل ماهیان تا خزندگان  474
 علی پور، پروین مثل همیشه  475
 مورفی، جیل مجموعه داستان هاي خانواده ي پرجمعیت  476
 عرفانی، طاهره دستی هاي خالقمجموعه کار  477
 بورژوا، پالت محله ي فرانکلین  478

 )ع(حضرت علی .وارث، و حوادث: براي هر کسی در مال او دو شریک است
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 یسئر، لواکاس مدرسه ي کنار جاده واقعا وجود دارد  479
 واحدیان، زهره مرد خارکن و دشت غارت شده  480
 ایگان، کیت 2مرد عنکبوتی   481
  مردم جهان  482
 برآبادي، محمود مردي که صدا را اختراع کرد  483
 نیومن، بروك مرغ دریایی کوچک  484
 دولت آبادي، پروین مرغ سرخ پاکوتاه  485
 کشاورز، سمیه مزرعه پرماجرا  486
 صدرهاشمی، محمد مصر  487
 کین، دیوید معماي خانه ي تسخیر شده  488
 رجبی، مهدي معماي دیوانه ي کله آبی  489
 کین، دیوید معماي مومیایی بی سر  490
 د، سینتیالر مقررات   491
 نظري، منصوره ملخ شکمو  492
 نظري، منصوره ملخ نوازنده  493
 ستاري، فاطمه مملی بی احتیاطه  494
 سیف، مجید مملی چه وقت خوابه؟  495
 اینس ورث، روث من از همه کوچک ترم  496
 چایلد، لورن من این غذا را نمی خورم  497
  استیوپارکر، من بچه هاي حیوانات را دوست دارم  498
 چایلد، لورن من براي مدرسه رفتن هنوز کوچکم  499
 چایلد، لورن من خوابم نمی آید  500
  لوئیس-، ماري پاتریکیتسف من هم ببرم  501
 بابانژاد، حسین من یادمه مامان جون  502
 کروزا، فرانسوا من یک ببر کوچولو هستم  503
 کروزا، فرانسوا من یک پاندا کوچولو هستم  504
 کروزا، فرانسوا من یک تمساح کوچولو هستم  505
 کروزا، فرانسوا من یک خرس کوچولو هستم     506
 کروزا، فرانسوا من یک خرس کوچولوي قطبی هستم  507
 کروزات، فرانسوا من یک فیل کوچولو هستم  508
 کروزا، فرانسوا من یک کانگورو کوچولو هستم  509
 کروزا، فرانسوا تممن یک کرم ابریشم کوچولو هس  510
 کروزا، فرانسوا من یک میمون کوچولو هستم  511
 کروزا، فرانسوا من یک وال کوچولو هستم  512
 بارنهازن، فردریک منظومه شمسی  513
 فراتی، فاطمه )عج(مهدي کوچولو در جشن امام زمان   514
 بابامرندي، مژگان مهمان خجالتی  515
 پناهی آذر، امید ) ع(موسی   516
 بهروش، محمدرضا موسی نجات می یابد  517
 جمالی، محمدرضا موش و گربه  518

 )ع(حضرت علی. کنداز نافرمانی خدا در خلوت ها بپرهیزید، زیرا همان که گواه است، داوري  
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   مو طالیی و سه خرس  519
 ماتئوس، پیالر مون جادوگر  520
 توماس، پت می توانم خودم را از خطرها حفظ کنم  521
 هیندلی، جودي می توانی مثل یک فیل راه بروي؟  522
  بروجنی، بنفشهرسولیان می خوام یه دکتر بشم  523
 مبینی، شیوا می خواهم با همه دوست باشم  524
 چایلد، لورن می خواهم مثل تو خیلی بزرگ شوم  525
 قانعی، سعید میرزا رضاي کرمانی  526
 میرهاشمیان، تهمینه !میکروب غول ریزه میزه  527
 موزونی، رضا میمگه جارو به رقی  528
 ي، سعیدهمحمدزکی گودرز میهمانی از صحرا  529
 یوسفی، محمدرضا نخودي  530
  آر.  آر مارتین، جرج نغمه آتش و یخ  531
 سادات اخوي، محمد نقل و نبات  532
 کاویستل، جووانی نگهبان باغ وحش  533
 وحیدي صدر، مهدي نگین کویر  534
 یوسفی، محمدرضا نمکی  535
 آشیان، آزاده ننه نقلی مهربون، جیک جیکوي شیرین زبون  536
 پرتچت، تري نور حیرت انگیز  537
 یوسفی، محمدرضا نوروز می آید  538
 ژولی بوآ، کریستیان !نوك دراز عاشق می شود  539
 وود، داگالس نیایش زمین  540
 ولش، رناته نینا همه چیز را طور دیگري می بیند  541
 ایبد، طاهره نی نی بیا الال کن  542
 زادمهر، رها نی نی چه مهربونه  543
ــو رختخــوابم، خــودم تکــی      544 ــرم ت ــوي مــاهم می ــی کوچول ــی ن ن

 بخوابم
 آشیان، آزاده

 دونبوند، تامی وحشت نگهبان شب  545
 هارپر، پیرز وقت خواب است خرس کوچولو  546
 محمدحسینی، نوشین وقتی سوالی دارم از کی باید بپرسم  547
 برنشتاین، استان  ولخرجی  548
 شآموزگار، ماهو ونزوئال  549
 دانکین، اندرو ویلیام شکسپیر عاشق  550
 شادمان، مریم هابیل و قابیل  551
 ویلسون، جکلین هتل ستاره  552
 دهقانی، محمدعلی هدیه اي براي چشمان آبی دریا  553
 سرمشقی، فاطمه هدیه ي آفتاب  554

 )ع(حضرت علی. مردم فرزندان دنیا هستند و هیچ کس را بر دوستی مادرش نمی توان سرزنش کرد
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 اي. کرولیک، نانسی !هر کسی جز خودم  555
   هرکول  556

 ریوردان، ریک ان هاهزار توي استخو  557
 کاویستل، جووانی هشدارهاي ایمنی آتش نشان  558
 کاویستل، جووانی  هشدارهاي ایمنی در خیابان  559
 اکبرپور، احمد هفت خوان و خرده اي  560
 هادي پور برزگر، فرحناز هالگوخان در ایران  561
 برنشتاین، استاین هله هوله  562
 پتی، کیت سفرهاهمه چیز راجع به نقشه ها و   563
  مالینوس، جنیفر  ـمور همه چیز روبراه است  564
  بارنز، بنیتا ـسرل  هوا چیه؟  565
  برنز، الن فلناگن هیچکس کامل نیست  566
 مورگان، متیو هیوالي دریایی و موجودات دیگر  567
 کورمن، گوردون یادداشت دروغی  568
 ی، مهرداددفاع یاسمن نازنازي پارك میره وقت بازي  569
 دونبوند، تامی یتی گرسنه  570
 کین، دیوید یک خرابکار در محله   571
 یزدانیان پور، امیرحسین !!دو سه پرواز یک  572
 بورژوا، پالت یک روز بد براي فرانکلین  573
 آزبرن، مري پوپ یک روز هیجان انگیز با مارهاي کبرا  574
 کولیري، آناکارین یک غم کوچک  575
 ایبد، طاهره ی بود، یکی نبودیک  576
 باقري چوکامی، سیامک یمن  577
 رجبی، مهدي یوناتارا گم شده  578
  

 )ع( حضرت علی .هر گاه خدا بخواهد بنده اي را خوار کند، دانش را از او دور سازد
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  هاي بخش سی دي تازه

  
 عنوان سی دي ردیف

1  AutoCAD Civil ٣D (٦٤&٣٢ bit) 

2  Baby Bright ١٢٣ 

3  BMW 

4  [Cabinet design softwares] 

5  Ducati 

6  GPS & MAP ٢٠١١ 

7  Guinness world records ٢٠١٣ 

8  Jeweldesign box 

9  Learn English conversation sit ٢ learn 

10  Love story 

11  Mercedes Benz 

12  NBC Sports 

13  Photo 

14  Tehran ٣D Photos 
15  The railway children 

16  ٣D box ١ 

17  Williams F-١ 

 آب آب زندگی  18

 2آلوین و سنجابها   19

 آموزش ایروبیک در منزل  20

 1 آموزش ایروبیک موي تاي  21

 2 آموزش ایروبیک موي تاي  22

 آموزش بدنسازي با توپ  23

 آموزش بدنسازي رزمی  24

 آموزش جامع بانک هاي اطالعاتی  25

 آموزش جامع تعویض و تعمیر قطعات لپ تاپ  26

 آموزش جامع تکنیکهاي اساسی گوشیهاي آیفون  27

  ش جامع طراحی صفحات وبآموز  28
  آموزش جامع عکاسی حرفه اي  29
 آموزش کاربرد فتوشاپ در معماري  30

 )ع(حضرت علی. هر گاه مستحبات به واجبات زیان رساند آن را ترك کنید
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 2آواتار   31

 3آواتار   32

 ؛ به رنگ نارنجی1انجی بنجی   33

  انسان مخلوقی بی همتا  34
  روز30ایتالیایی در   35

 باب اسفنجی خوش قلب  36

 راه اسفنجی: باب اسفنجی   37

 شود فنجی شعبده باز میباب اس  38

  باب اسفنجی و تغییر چهره یخی  39
 باب اسفنجی و خانه آناناسی  40

 باراکا  41

 بازگشت گربه  42

  بازگشت مارکوپولو  43
  )1-2(بچه هاي آلپ   44
 1بچه هاي بازیگوش   45

 )5-8قسمتهاي  (]بن تن[  46

  بن تن قهرمان  47
  3) نیروي بیگانگان( ]بن تن[  48
 4 ﴾نیروي بیگانگان﴿ ]ن تنب[  49

  نیروي ماورایی حمله ویلجکس : ]بن تن[  50
 ها پایگاه داده  51

  پتسون و فیندوس  52
 پسر جنگل  53

 پشمالوهاي بامزه  54

 4پلنگ صورتی   55

 پورکو روسو  56

 پینوکیو  57

 15تام و جري   58

 تنور و داستانهاي دیگر  59

  تان خراسان شمالیتوانمندیهاي تولیدي صادراتی اس  60
 3توت فرنگی   61

 جیم و دال در دنیاي حیوانات  62

 )ع(حضرت علی. یانت کاران نزد خدا نوعی خیانت، و خیانت به خیانت کاران نزد خدا وفاداري استوفاداري با خ
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 جیمی نوترون و دزد تخم مرغ  63

 جیمی نوترون و زنگ شکالت  64

  ها  پرنسس در دنیاي قصه]چهار[ 4  65

  حجاب در آینه قلم  66
 حجت االسالم و المسلمین نقویان  67

 ﴾میکی موس﴿خانه موش   68

 خروس بی محل  69

 1داستان اسباب بازي   70

 30داستانهاي تام و جري   71

 در مزرعه  72

 دریاچه کوسه  73

 دنیاي کوچولوي من  74

 7دوراي جستجوگر   75

 دیابت و روشهاي نوین درمان  76

 2دیو و دلبر   77

 3دیو و دلبر   78

  راز کلز  79
 راز نیمه  80

 87رمضان   81

 روزگار باتالقی کرمیت  82

 هاي نوین کاهش وزنروش  83

 7رئیس مزرعه   84

 زندگی با دایناسورها  85

 زندگی با هیوالها  86

 ژورنال لباس بانوان  87

 ژورنال لباس کودك  88

 ساخت ایران  89

 سال نو پرماجرا  90

 ستاره آرزو  91

  سالم من یوگی خرسه هستم  92
 2سونیک ایکس   93

 سیندرال  94

 )ع(حضرت علی .هر گاه تهیدست شدید با صدقه دادن، با خدا تجارت کنید
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 سیندرال در غرب وحشی  95

 شازده کوچولو  96

  مقدمات و روش تفسیر : صراط الهدي  97
 1صراط الهدي   98

 2صراط الهدي   99

 3صراط الهدي   100

 4صراط الهدي   101

 5صراط الهدي   102

 6صراط الهدي   103

 7صراط الهدي   104

  8صراط الهدي   105
  9صراط الهدي   106
  10صراط الهدي   107
  11صراط الهدي   108
 12صراط الهدي   109

 13صراط الهدي   110

 صندوقچه مروارید  111

  عربی-طرحهاي اسلیمی ایرانی   112

 طلسم زیباي خفته  113

 عید رویایی  114

 فتح خرمشهر  115

 فرار پنگوئنی  116

 فیلم تام و جري  117

  قصه ها  118
  قهرمان تون پور  119
 کاسپر و کریسمس روح زده  120

 ع حجکتابخانه جام  121

  کتاب صوتی بیژن و منیژه  122
 کتاب صوتی داستان سیاوش  123

 1کرشمه سخن   124

 کمردرد و روشهاي نوین درمان  125

 کوچ پرندگان  126

 )ع(لی حضرت ع .خودت وصی مال خویش باش، امروز به گونه اي عمل کن که دوست داري پس از مرگت عمل کنند! اي فرزند آدم 
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 کیم پاسیبل  127

 کیمیاگر  128

 1گجت بوي   129

 9گجت بوي   130

 گربه اي در پاریس  131

 2لسان صدق   132

 3لسان صدق   133

 4ق لسان صد  134

 5لسان صدق   135

  6لسان صدق   136
 8لسان صدق   137

  9لسان صدق   138
 10لسان صدق   139

  11لسان صدق   140
  12لسان صدق   141
 13لسان صدق   142

 14لسان صدق   143

 15لسان صدق   144

  24لسان صدق   145
 5لوح اسرارآمیز   146

 لونی خرگوشه در ماموریت غیر ممکن  147

 1اي آلفرد ماجراه  148

 ماجراهاي اردك و چراغ جادو  149

 2ماجراهاي پیگلی  150

 1ماجراهاي چیپ و دیلی   151

 ماجراهاي سامی   152

 3قسمت  : ماجراهاي سگ گله و گوسفند زبل  153

 ماجراهاي فینیس و فرب و دردسرهاي بزرگ  154

 ماجراهاي قلعه هزار اردك  155

 1ماجراهاي وودي وود پیکر   156

 6ماجراهاي سندباد   157

 )ع(حضرت علی. تر استکار اندکی که ادامه یابد، از کار بسیاري که از آن به ستوه آیی امیدوار کننده
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  7ماجراهاي سندباد   158
 20ماجراهاي سندباد   159

 مانی تعمیرکار  160

 ماه صیام  161

 3-4مبارزان خیابانی   162

  4مبارزان خیابان   163
 مجموعه بیانات مقام معظم رهبري  164

 مجموعه داستانهاي تن تن و میلو  165

 مجموعه داستانهاي تن تن و میلو  166

 مجموعه داستانهاي تن تن و میلو  167

 مجموعه داستانهاي تن تن و میلو  168

 مجموعه داستانهاي تن تن و میلو  169

 مجموعه داستانهاي تن تن و میلو  170

 مجموعه داستانهاي تن تن و میلو  171

 مجموعه عکس هاي کابینت و محصوالت چوبی  172

 مربی اژدها  173

 7مرد عنکبوتی   174

 مقصد نهایی گاندام  175

 منبع شناسی تعلیم و تربیت  176

 مهر هشتم  177

  میکی موس و ملکه مینی  178
 میکی موس و هدیه مینی  179

  ناروتو  178
 3نرم افزار گل نرگس   179

 نرم افزار معرفی هتل ها  180

 نگهبان قصه ها  181

 1نقویان نرم افزار حجت االسالم والمسلمین ناصر  : نور المنابر  182

 2نرم افزار حجت االسالم والمسلمین ناصر نقویان  : نور المنابر  183

 نومئو و ژولیت  184

  هالک علیه تور و ولورین  186
 هتل ترانسیلوانیا  187

  قرآن براي نونهاالن: هدهد   188

 )ع(حضرت علی. کندروزي را زیاد میامانتداري رزق و 
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 همسایه من توتورو  189

 1یاد محبوب   190

 11یاد محبوب   191

 12یاد محبوب   192

 13یاد محبوب   193

 24یاد محبوب   194

 یاد معلم  195

  )2(یاران راستین   196
  )2( پنگوئن ها 3-2-1  197

  
  (CD)هاي کتاب گویـا  تازه

 
 تولید کننده پدیدآور وانـعن ردیف

 کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد کلهر، فریبا از آسمان حرف بزن 1

از شهر خدا تا شهر انسان در نقد و  2
  ادبیات کالسیک و معاصربررسی

 کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد دهقانی، محمد

  قطب آباديیعلی عباس زاهدي، فاطمه از کیمیاي مهر 3

 کتابخانه آریا یعقوبیان، الهام اشک شمع 4

 کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد  البه، بریژیت اشک ها و لبخندها 5

ــی و  6 ــاعی و سیاســ ــار اجتمــ افکــ
ار منتــشره نــشده اقتــصادي در آثــ

 دوران قاجار

 کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد آدمیت، فریدون

 کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد اشمیت، اریک مانوئل انجیل هاي من 7

  کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد آدمیت، فریدون  اندیشه هاي میرزا آقا خان کرمانی 8
 ه عمومی حسینیه ارشادکتابخان آرنت، هانا  اندیشیدن و مالحظات اخالقی 9

 کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد شفیعی کدکنی، محمدرضا با چراغ و آینه 10

 کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد شومان، هانس ولفگانگ باغبانی در دسترس 11

  علی عباسی قطب آبادي حاج سید جوادي، فتانه بامداد خمار 12
هاي  به گلها آب بدهید نه به علف 13

 هرز
 کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد تچر، پیکاكفل

ــان   14 ــان گفــتن، از نوجوان ــه نوجوان ب
  شنیدن

 کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد  فیبر، آدل

 کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد ، مریم)امینی(جعفري  بی تا 15

 )ع(حضرت علی. هم نشین بی خرد مباش، که کار زشت خود را زیبا جلوه داده، دوست دارد تو همانند او باشی
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 کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد   44پیک توانا شماره 16

 کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد ـــ 45پیک توانا شماره  17

 کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد ـــ  47شماره  پیک توانا 18

تــاریخ و فرهنــگ ایــران در دوران  19
انتقال از عصر ساسانی به عـصر       

 )1(اسالمی 

 کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد محمدي مالیري، محمد

تــاریخ و فرهنــگ ایــران در دوران  20
 به عـصر    انتقال از عصر ساسانی   

 )2جلد (اسالمی 

 کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد محمدي مالیري، محمد

 کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد شفیعی کدکنی، محمدرضا تازیانه هاي سلوك 21

 کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد کی یرکه گور، سورن آبی  ترس و لرز 22

تمساح بودایی نیوزلنـدي محبـوب       23
 من

 کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد نظام شهیدي، آسیه

 کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد سیلیتو، آلن تنهایی دونده استقامت 24

 کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد امیریان، داود جام جهانی در جوادیه 25

  کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد پوپر، کارل ریموند )1جلد (جامعه باز و دشمنان آن  26
 کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد پوپر، کارل ریموند )2جلد (شمنان آن جامعه باز و د 27

مقامات کهـن و    (چشیدن طعم وقت   29
، از میراث عرفانی    )نویافته بوسعید 
 ابوسعید ابوالخیر

 کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد شفیعی کدکنی، محمدرضا

  ارشادکتابخانه عمومی حسینیه البه، بریژیت چگونه دنیا را متحد کنیم؟ 28

 کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد آدمیت، فریدون چند مقاله ي تاریخی 30

 کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد الماسی، مهدي حسین بهزاد 31

  کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد  پیکمال، میشل حکایت هاي فلسفی 32
حکایت هاي فلـسفی بـراي بـا هـم           33

 بودن
 نیه ارشادکتابخانه عمومی حسی پیکمال، میشل

 کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد گاري، رومن خداحافظ گاري کوپر 34

 کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد مالمحمدي، مجید خداحافظ مدینه 35

 کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد آرنت، هانا خشونت 36

 کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد ناگل، تامس در پی معنا 37

 ابخانه عمومی حسینیه ارشادکت ـــ درباره عشق 38

روایتهـایی از روان    (دژخیم عـشق     39
  )درمانی

 کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد یالوم، اروین

 )ع(حضرت علی. زاهد بودن کلید شایستگی است
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  علی عباسی قطب آبادي حدادي اصل، هانیه  دلسپردگان 40
 کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد البه، بریژیت  دنیایی را تصور کن 41

 کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد میدرضاشاه آبادي، ح دوران مشروطیت 42
 کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد اتابکی، تورج دولت و فرودستان 43
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