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<پرونده:  دربارۀ»شهیندختخوارزمی«ودغدغههایش؛ ۰۸
< شهین دخت خوارزمی؛ امیدوار به توسعۀ ایران؛ امین شول سیرجانی؛ ۱۰

< سال شماِر زندگی »شهین دخت خوارزمی«؛ ۱۲
< کتاب خانه؛ معرفی آثار شهین دخت خوارزمی؛ ۱۴

< در پاسداشت حرمِت خدمت و خالقیت؛ محمدمهدی فرقانی؛ ۱۶
< شهین دخت خوارزمی و کرانه های دانایی؛ یونس شکرخواه؛ ۱۸

< رها، شورمند و مشتاق یادگیری؛ مرتضی ایمانی راد؛ ۲۰
خوارزمی«ِ؛  »شهین دخت  دغدغه های  دربارۀ  بهکیش«  »محمدمهدی  با  گفت و گو   >

خوارزمی توسعه را گسترده می بیند؛ شادی خوشکار؛ ۲۲
< یادی از برگزاری یک کارگاه آموزشی با حضور شهین دخت خوارزمی در سرچشمه؛ 

اکسپو 85؛ مهدی محبی کرمانی؛ ۲۸
به روستا برگشت؛  امید  با آمدنش  پایدار روستا؛  از طرح توسعۀ  روایِت مردم »خْبر«   >

شادی خوشکار؛ ۳۰
< شهین دخت خوارزمی در گفت وگو با »جنگ هنر مس«: جبر زمانه، تفکِر توسعه خواهی 

را پیش می برد؛ امین شول سیرجانی؛ ۳۸
< همایون شهریاری، همسر شهین دخت خوارزمی، از زندگی مشترک و همکاری با او 

می گوید؛ روایتی از زیسِت اخالقی و مسئوالنۀ »شهین دخت«؛ فرزانه قبادی؛ ۵۴

فرهنگ
از ۰۰۷
تا ۰۶۰

تجسمی
از ۱۶۷
تا ۲۰۷

شـــــــــعر
از ۰۶۱
تا ۱۶۶

کرمان؛ ۶۲ کوتاه <پرونده:  شعر
< مروری بر پیشینۀ شعر کوتاه کرمان؛ با من در و دیوار به آواز آید؛ +گزیدۀ هفتصدسال 

رباعِی کرمان؛ سیدعلی میرافضلی؛ ۶۴
< سال شمار انتشار کتاب های کوتاه سرایان کرمان در۲ دهۀ اخیر؛۲۰ سال شعِر کوتاه؛ ۷۸

< سه پرسش از چند شاعر؛ ۸۱
< گفت وگو با »مجید رفعتی« دربارۀ شعر کوتاه؛ شعر کوتاه قائم به ذات است؛ بیژن ادبی؛ ۱۰۴
< گفت وگو با »سیدعلی میرافضلی« دربارۀ شعر کوتاه؛ ذاِت شعر با دستورالعمل بیگانه 

است؛ اسما پورزنگی آبادی؛ ۱۱۲
< گزیدۀ شعر کوتاِه امروِز کرمان؛ ۱۲۰

<پوشه:لیکو؛ صفحاتی دربارۀ کوتاه ترین سروده های شفاهی ایران؛ ۱۴۷
< گفت وگو با »منصور علیمرادی« دربارۀ »لیکو«؛ این شعِر بیابانِی کهِن غریب و رازوار؛ 

مجتبی احمدی؛ ۱۴۸
< لیکوها: شور و اشتیاق ترجمه؛ مهدی گنجوی؛ ۱۵۶

< گزیده ای از لیکوهای رودباری؛ منصور علیمرادی؛ ۱۶۰

< گفت وگو با »علیرضا هاشمی نژاد«، خوش نویس و پژوهشگر، دربارۀ کتاب های تازه اش؛ 
علیِه اسارت در سّنت؛ مجتبی احمدی؛ ۱۶۸

< چهل صبوح؛ سیری در »فراز و فرود نسخ نویسی در ایران« اثر علیرضا هاشمی نژاد؛ 
حسین رضوی فرد؛ ۱۸۳

جنگل  میاِن  در  مسیر  یافتن  ایران«؛  در  نسخ نویسی  فرود  و  »فراز  کتاِب  به  نگاهی   >
حروف؛ شهاب شهیدانی؛ ۱۹۰

< مروری بر کتاب »سلطان قالی«؛ دربارۀ »محمد ارجمند کرمانی«؛ روایِت یک زندگِی 
ارجمند؛ ایمان زکریایی کرمانی؛ ۱۹۸


