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مقدمه
امروزه، كتاب هاي كمك آموزشي و كمك درسي در شمارگان بسيار بااليي به چاپ مي رسند و 
در سطح گسترده اي هم مورد استفادة دانش آموزان قرار مي گيرند. اما متأسفانه، بي توجهي به 
كيفيت و محتواي علمي و آموزشي اين كتاب ها، بازار آشفته اي به وجود آورده است. در نتيجه، 
ضرورت دارد كه تمام توان توليدكنندگان اين گونه كتاب ها، به سوي نيازهاي واقعي دانش آموزان 

و پركردن خأل موجود هدايت شود.
وزارت آموزش وپرورش به عنوان يك نهاد فرهنگي مؤثر، در هدايت پديدآورندگان )ناشران، 
مؤلفان و مترجمان( به منظور توليد و انتشار كتاب هاي آموزشي مورد نياز دانش آموزان و معلمان 
مي تواند نقش عمده اي ايفا كند. البته براي حركت در اين راه، بايد به بررسي نيازهاي نسل 
كودك، نوجوان و جوان بپردازد و سپس آن ها را به صاحبان قلم انتقال دهد و با اتخاذ سياست 

تشويقي و حمايتي، دست اندركاران را به سوي پاسخ گويي به اين نيازها رهنمون شود.
وزارت آموزش وپرورش »طرح سامان بخشي كتاب هاي آموزشي« را با هدف فوق به اجرا گذاشته است. 
مجريان اين طرح، براي سامان بخشي به وضعيت كتاب هاي آموزشي و هدايت پديدآورندگان 
آن ها، در مسير تحقق اهداف و سياست هاي كلي نظام آموزش وپرورش منطبق با اهداف متعالي 
نظام مقدس اسالمي و هم چنين منطبق با نيازهاي روز دانش آموزان، معلمان و اوليا، چند حركت 

اساسي را در دستور كار خود قرار داده است كه عبارت اند از: 
1. اعالم استانداردهاي توليد كتاب هاي آموزشي براي پديدآورندگان و اعالم نيازهاي آموزش وپرورش 

و ارائة خدمات كارشناسي؛
2. انتشار »كتاب نامة  رشد« با هدف ارائة فهرست توصيفي مناسب و مرتبط با برنامة درسي دورة 

آموزش و پرورش كودكان استثنايي؛
3. برگزاري دوره اي جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد با هدف كلي حمايت، هدايت و پشتيباني 
از فعاليت پديدآورندگاني )ناشران، مؤلفان و مترجمان( كه در جهت اهداف برنامه هاي آموزشي 

و درسي آموزش وپرورش فعاليت مي كنند.
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كتاب نامه ى رشد
در سال هاي اخير، شاهد توليد و انتشار آثار متنوع و متعددي در زمينه هاي علمي و آموزشي براي استفادة 
دانش آموزان و معلمان بوده ايم. اين آثار چنان چه طي حركتي برنامه ريزي شده و مطابق با موازين علمي 

منتشر و ارائه شوند، به يقين در تأمين منابع مطالعاتي مخاطبان نقشي بسزا خواهند داشت.
از سوي ديگر، شناسايي و طبقه بندي كتاب هاي علمي و آموزشي موجود مي تواند قدمي در راه توسعة 
محيط آموزشي و تقويت فرايند ياددهيـ  يادگيري محسوب شود و به منزلة ابزاري كارامد در تقويت 

نظام آموزش كشور باشد.
يكي از قدم هاي مهم و مؤثر در جهت رسيدن به اهداف فوق، شناسايي كتاب ها و آثار علمي و 
آموزشي مرتبط با برنامه هاي درسي و معرفي توصيفي آن ها به معلمان مدارس استثنايي است. 
مجموعه اي كه در پيش رو داريد، با توجه به اين رويكرد تهيه شده است. در اين زمينه، ذكر چند 

نكته ضروري است.

1. فهرست  توصيفى كتاب هاى آموزشى
كتاب نامة رشد، سلسلة نشريات ادواري است كه براساس برنامه اي مشخص منتشر مي شود و به معرفي 
توصيفي كتاب هاي آموزشي مورد تأييد شوراي سامان بخشي كتاب هاي آموزشي دوره هاي آموزش 
ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و دورة آموزش فني وحرفه اي و كاردانش  و آموزش و پرورش كودكان 

استثنايي مي پردازد.
هدف از انتشار كتاب نامة رشد، پشتيباني از كتاب هاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي برنامه هاي 

درسي براي ارتقاي دانش، معلومات و گسترش محيط يادگيري دانش جويان است.

2. منابع و محدوده ى كار
فهرست كتاب  شناسي حاضر با مراجعه به نشريه هاي كتاب ماه ويژة كودك و نوجوان، »ماهنامة 
تخصصي اطالع رساني و نقد و بررسي كتاِب« خانة كتاب ايران، شناسايي و سپس تهيه  شده و مراحل 
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بررسي را گذرانده است. محتواي اين كتاب ها از نظر ارتباط با موضوع هاي محتواي درسي  آموزش و 
پرورش كودكان استثنايي و اطالعات توصيفي آن ها خالصه و به شكل نهايي درآمده است.

اين جلد از كتاب نامه ، فهرست توصيفي كتاب هاي چاپ شده تا سال هاي 1389 است كه به 
واحد كتاب دفتر انتشارات كمك آموزشي رسيده است. از مجموع اين كتاب ها تعداد 101 كتاب 

پس از بررسي توسط معلمان و كارشناسان، براي معرفي در اين جلد انتخاب شده اند. 

3. شيوه ى تنظيم
اطالعات كتاب شناسی هر جلد، بر اساس نياز معلم و دانش آموز به شكل زير تدوين شده است: 

* شماره ی رديف مدخل                     * نام خانوادگی و نام مؤلف
* عنوان مجموعه                                      * عنوان كتاب

* نام و نام خانوادگی مترجم                          * محل نشر: ناشر، سال نشر
* تعداد صفحه                                          * قطع كتاب

* گروه                                       * مخاطبين    
* موضوع                                       *كلمات كليدی                                                                            

* چكيده                       

بر  اساس گروه، مخاطبين، موضوع، عنوان  از كتاب، اطالعات موجود  پايان هر بخش  در 
كتاب، كلمات كليدي، درهمكرد نام ناشر و عنوان كتاب، نام پديدآورندگان و نام و نشاني ناشر، 
نمايه سازي شده است تا معلمان، مربيان، كارشناسان، والدين و ساير مخاطبان بتوانند با توجه به 

نياز كالس خود و ساير نيازها، به منابع موجود دست يابند.

4. ادامه ى كار
از آن جا كه قرار است انتشار مجموعه ی كتاب نامة  رشد به مرور ادامه يابد و كتاب های معرفی 
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شده به نحو مؤثری به معلمان و دانش آموزان سراسر كشور معرفی شوند، به همكاری و پشتيبانی 
گسترده ی ناشران و ساير پديدآورندگان نيازمنديم. از همه ی ناشران و پديدآورندگان كتاب های 
آموزشی دعوت می كنيم، كتاب های چاپ اول ساالنه ی خود را در دوره های پيش دبستانی، 
ابتدايی، راهنمايی و متوسطه به دبيرخانه ی طرح سامان بخشی كتاب های آموزشی واقع در: 
انتشارات  دفتر  آموزش وپرورش،  چهار  شماره ی  ساختمان  شمالی،  ايرانشهر  خيابان  تهران، 

كمك آموزشی، دبيرخانه ی طرح سامان بخشی كتاب های آموزشی ارسال دارند.

5. همكاران
كارشناسان و معلمانی كه در كارشناسی و روند توليد اين مجموعه )جلد حاضر( از نظرات و 

همكاری هايشان بهره برديم عبارت اند از: 
1. فاطمه ابوالمعالي

2. عشرت لطفي
3. نازلي مشايخي
4. هايده بهبودي
5. فاطمه ريحاني
6. طاهره بينايي
7. نسيم عزيزي

8. محبوبه ضرغام پور
9. منيره عزيزي

10. يگانه صوفي پور
11. اميرحسين كامراني

12. عباس اربابي
13. هاجر عمل صالح
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6. شیوەی استفادە
برای استفاده از اطالعات موجود در اين »كتاب نامه« می توان به نمايه های كتاب مراجعه كرد.

.4
1

نامكا، لين 
2

567
تهران: به تدبير

1388 

8910

آموزش هوش هيجاني 
به كودكان 

3

   قطع: وزيری

4

12

چكيده: اين كتاب دربارة استفاده از هوش هيجاني و به كارگيري هيجانات براي تبديل شدن به فردي نيرومند در استفادة صحيح 
از احساسات، بحث شده است. با آموزش هوش هيجاني به كودكان، مي توان به رفتار آن ها نظم بخشيد و موجب شد تا آنان 
بتوانند با تفسير و به كارگيري احساساتشان، متناسب با ضرورت هاي موقعيت اجتماعي، انديشه و عمل كنند؛ چون براي موفقيت 
در روابط اجتماعي و زندگي، داشتن هوش هيجاني )EQ( مهم تر از بهرة هوشي )IQ( است. اگر ساز و كار برخورد با احساسات 
را به طور پايه اي بشناسيم، آموزش مهارت هاي هوش هيجاني كاماًل آسان خواهد بود. با آموزش اين مهارت ها، كودك صاحب 

مهارت هايي ارزشمند براي مديريت زندگي خود خواهد بود.

13

مخاطبين: معلم

كلمات كليدي: هوش هيجاني / اختالالت رفتاري هيجاني / مهارت هاي زندگي / برخورد با 
احساسات 

موضوع: مشاوره و
 مددكاري آموزشي

11

نصرت اهلل يوسفي

1. شماره ى مدخل                  2. نام خانوادگى و نام مؤلف         3. عنوان مجموعه         4. عنوان كتاب
5. نام ونام خانوادگى مترجم   6 . محل نشر: ناشر، سال نشر      7. تعداد صفحات        8 . قطع 

9. گروه               10. مخاطبين  11. موضوع                 12. كلمات كليدي       13. چكيده

 122 ص

گروه: آسيب ديدة شنوايي 
اختالل هاي رفتاري- هيجاني

 آسيب ديدة بينايي 
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  فهرست توصيفي كتاب هاي آموزشي
 مناسب و مرتبط با برنامه ي درسي
آموزش و پرورش كودكان استثنايي 
)چاپ شده تا سال 1389(
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1.  ماليري،  سعيد. آزمون سنجش رشد نيوشا )ويژه كودكان از بدو تولد تا شش سالگي(. تهران: 
دانژه، 1388، 120 ص

قطع: وزيري 
گروه: جسمي- حركتي، ساير 

مخاطبين: معلم، نيروي توانبخشي، ساير كاركنان استثنايي 
موضوع: مشاوره و مددكاري، آموزشي، توانبخشي 

* كلمات كليدي: آزمون سنجش نيوشا / هفت مهارت رشد / توانبخشي / سنجش مهارت هاي 
رشدي كودكان 

چكيده: اين كتاب حاصل سال ها تالش براي تدوين آزمون سنجش رشد يكپارچه، روان و پايايي 
است كه براي كودكان فارسي زبان به عنوان يك ضرورت تلقي شده است. اين آزمون تا حد امكان، 
محدوديت هاي آزمون هاي ديگر را ندارد و ضمن داشتن جامعيت، داراي معيارهاي مشخصي براي 
تفسير هم هست. نياز مبرم به چنين معياري در مراكز مشاوره، درمان و توانبخشي كودكان مبتال به 
اختالالت و نقايص رشد، ضرورت تدوين اين آزمون را آشكار مي سازد. آزمون سنجش نيوشا، آزموني 
است كه براي كودكان فارسي زبان از بدو تولد تا شش سالگي، تهيه شده است و مهارت هاي رشدي 
آن ها را در حيطه هاي شنوايي، زبان دريافتي، زبان بياني، گفتاري، شناختي، ارتباط اجتماعي و مهارت هاي 
حركتي ظريف و سخت، مورد ارزيابي و سنجش قرار مي دهد. از اين آزمون، مربيان مراكز توانبخشي، 

روان شناسان، متخصصان نوزادان و اطفال، مهدكودك ها و خانواده ها مي توانند استفاده كنند. 

2.  سيلوراستاين، شل. آقاي با كاله و آقاي بي كاله.  رضي هيرمندي، تهران: ايران بان، 1384، 
40  ص 

قطع: خشتي
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، داستان

* كلمات كليدي: حكايت / سرگرمي و تفكر 
چكيده: آقاي با كاله تعداد زيادي كاله داشت كه هيچ كدام مثل هم نبود. آقاي بي كاله نيز تعداد 
زيادي سر داشت و تنها يك كاله. زماني كه اين دو آقا با يكديگر مالقات مي كنند، اتفاق عجيبي 
مي افتد... در اين كتاب سيلور اشتاين مجموعه اي از حكايات كوتاه را گردآوري كرده است كه از يك 
طرف ساده و سرگرم كننده اند و از طرف ديگر خواننده را به تفكر و تأمل دربارة بسياري از روابط نامناسب 

در جامعه وامي دارد. 
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3.  زاده محمدي، علي. آموزش موسيقي و موسيقي درماني كودكان استثنايي. تهران: كارگاه 
نشر، 1376، 214  ص

قطع: وزيري 
يادگيري،  ويژه  مشكالت  حركتي،  جسمي-  معلولين  شنوايي،  آسيب ديدة  ذهني،  كم توان  گروه: 

اختالل هاي رفتاري- هيجاني، آسيب ديدة بينايي 
مخاطبين: معلم، نيروي توانبخشي 

موضوع: آموزشي، توانبخشي، پرورشي، مشاوره و مددكاري 
* كلمات كليدي: آموزش موسيقي / موسيقي درماني / كودكان كم توان ذهني / كودكان استثنايي / 

فعاليت هاي ريتميك 
چكيده: در اين كتاب دربارة موسيقي درماني به عنوان يكي از جذاب ترين و مؤثرترين شيوه هاي درماني 
و توانبخشي كودكان استثنايي و روان نژند بحث شده و به بررسي آموزش موسيقي و موسيقي درماني 
براي اين كودكان پرداخته شده است. روش هاي ساده و فعاليت هاي ريتميك و گوناگون اين كتاب براي 
مربيان موسيقي و مراكز استثنايي و روان شناسان قابل استفاده هستند تا با آموزش موسيقي به كودكان 

استثنايي، از تكنيك ها و روش هاي درماني آن استفاده كنند. 

4.  نامكا، لين. آموزش هوش هيجاني به كودكان: پنجاه تمرين جالب براي خانواده ها، آموزگاران 
و روان درمانگران. نصرت اهلل يوسفي، تهران: به تدبير، 1388، 122 ص

قطع: وزيري 
گروه: آسيب ديدة شنوايي، اختالل هاي رفتاري- هيجاني، آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: معلم 
موضوع: مشاوره و مددكاري، آموزشي 

* كلمات كليدي: هوش هيجاني / اختالالت رفتاري هيجاني / مهارت هاي زندگي / برخورد با 
احساسات 

چكيده: اين كتاب دربارة استفاده از هوش هيجاني و به كارگيري هيجانات براي تبديل شدن به فردي 
نيرومند در استفادة صحيح از احساسات، بحث شده است. با آموزش هوش هيجاني به كودكان، مي توان 
به رفتار آن ها نظم بخشيد و موجب شد تا آنان بتوانند با تفسير و به كارگيري احساساتشان، متناسب با 
ضرورت هاي موقعيت اجتماعي، انديشه و عمل كنند؛ چون براي موفقيت در روابط اجتماعي و زندگي، 
داشتن هوش هيجاني )EQ( مهم تر از بهرة هوشي )IQ( است. اگر ساز و كار برخورد با احساسات را 
به طور پايه اي بشناسيم، آموزش مهارت هاي هوش هيجاني كاماًل آسان خواهد بود. با آموزش اين 

مهارت ها، كودك صاحب مهارت هايي ارزشمند براي مديريت زندگي خود خواهد بود.
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5.  توپچي،  فاطمه. آن باال، اين پايين.  تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 1386، 
32  ص

قطع: خشتي
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، داستان

* كلمات كليدي: داستان تخيلي / قصة ايراني 
چكيده: در آسمان ستارة كوچك و مهرباني بود كه زمين و مردمش را بسيار دوست داشت. روي 
زمين پيرزن تنها و فقيري زندگي مي كرد كه ستارة كوچك را نشان كرده بود و مي گفت: »اين ستارة 
من است!« او هر شب با ستاره اش از غم ها، غصه ها و تنهايي اش مي گفت. ستاره تصميم گرفت براي 
خوش حال كردن پيرزن به زمين بيايد. او براي اين كار از ماه اجازه خواست. ماه به او اجازه داد و گفت 
كه اگر پيرزن رازش را بفهمد و بداند كه او يك ستاره است، ديگر نمي تواند روي زمين بماند. ستاره 
قول داد و به سوي زمين به راه افتاد. ستاره به شكل يك دختر زميني نزد پيرزن رفت و پيش او ماند. 
پيرزن از تنهايي نجات يافته بود و روزگار را به خوشي مي گذراند. تا اين كه كمي بعد بر اثر كنجكاوي 
راز ستاره را دريافت. از آن پس ستاره به آسمان رفت. پيرزن هميشه نگاهش به آسمان بود و مي دانست 

بين همة ستاره ها، ستارة مهربان و زيبايش به او نگاه مي كند. 

6.  كانرز، سي. كيت / جت، جوليت ال. اختالل نارسايي توجه بيش فعالي در كودكان و 
بزرگساالن: راهبردهاي نوين در ارزيابي و درمان در اختالل  ADHD. حميد عليزاده / قربان همتي / 

صديقه زماني، تهران: دانژه، 1387، 168  ص 
قطع: رقعي 

گروه: مشكالت ويژة يادگيري، اختالل هاي رفتاري- هيجاني 
مخاطبين: نيروي توانبخشي، معلم 

موضوع: مشاوره و مددكاري 
* كلمات كليدي: نارسايي توجه / بيش فعالي / اختالل رشدي / اختالالت رفتاري و حركتي 

چكيده: اين كتاب را صاحب نظران بسيار مشهور حوزة اختالل هاي رشدي، به ويژه نارسايي توجه/ 
بيش فعالي، تهيه كرده اند و در آن، به توصيف اين اختالل از نوزادي تا بزرگ سالي پرداخته اند. مهم ترين 
مسائل مربوط به ويژگي هاي رفتاري، شناختي، اجتماعي و هم چنين، محورهاي كلي و اساسي درمان 
اين اختالل در كتاب حاضر به خوبي توضيح داده شده است. توجه به تشخيص افتراقي و نشانه شناسي 

اين اختالل در بزرگ سالي، از جمله مطالب مهم كتاب است. 
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7.  روح افزا، سعيد. كتاب انديشه: از شما به سوي شما، براي شما: گفتاري درباره  پيامبري و 
پيامبران. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 1386، 68  ص 

قطع: وزيري 
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، داستان

* كلمات كليدي: نبوت / پيامبران اولوالعزم / داستان  آموزشي / آموزش اخالق 
چكيده: داستان هاي كتاب حاضر بهانه هايي هستند براي فكر كردن و فهميدن؛ براي يافتن »راه« 
و شناختن »مقصد«. اين داستان ها مباحث ديني به زبان ساده و روان بيان مي كنند تا زمينه اي براي 
عميق شدن بينش نوجوانان فراهم آيد. عنوان هاي اين داستان ها عبارت اند از: وحشت نكن؛ معجزه كن؛ 

برنامة آسماني؛ يكي از ميان شما؛ پنج نكته دربارة پنج پيامبر.

8.  ميركياني، محمد. اشك پهلوان.  تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 1385، 32  ص
قطع: رقعي 

گروه: آسيب ديدة بينايي 
مخاطبين: دانش آموز 

موضوع: آموزشي، داستان
* كلمات كليدي: داستان پهلوانان / آموزش اخالق 

چكيده: دزدان و حراميان هر چه تالش مي كردند، نمي توانستند آرامش شهر را به هم بريزند و در 
تاريكي و در خم كوچه ها، راه را بر مردم ببندند و اموال آنان را به سرقت ببرند. چرا كه نام پهلوان سعيد 
و پهلوان صادق لرزه بر اندام نابكاران مي افكند و نفس گرمشان، دست حراميان را از هر ستم و جفايي 
كوتاه مي كرد. سرانجام حراميان تصميم گرفتند دو گروه شوند و با پيوستن به دو پهلوان، بين آنان تفرقه 

و جدايي اندازند، اما... 
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9.  فراست، قاسمعلي. افطار. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 1385، 20  ص
قطع: پالتويي 

گروه: آسيب ديدة بينايي 
مخاطبين: دانش آموز 

موضوع: آموزشي، داستان
* كلمات كليدي: داستان ايراني / آموزش ديني 

چكيده: آن روز براي احمد با روزهاي ديگر فرق داشت. چرا كه روزه گرفته بود و از اين كه همراه 
پدر ومادر بيدار شده و سحري خورده بود، خيلي خوش حال بود. حال او هم مي توانست مثل بچه هاي 
ديگر در مدرسه زبانش را به بقيه نشان دهد و به آن ها بگويد كه او هم روزه گرفته است. اما آن روز 
اتفاقي افتاد كه احمد نتوانست روزه اش را تا افطار نگه دارد. وقتي به خانه برگشت، بغض گلويش را 
گرفته بود و نمي توانست مثل روزهاي پيش به پدر و مادر و خواهر كوچكش نگاه كند. تا اين كه صداي 

»ربنا« بلند شد و. .. 

10.  وظيفه شناس، شراره. اي قصه، قصه، قصه 2. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان، 1384، 62  ص

قطع: رقعي 
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، داستان

* كلمات كليدي: داستان / درايت / ادبيات كودك / مهارت هاي زندگي 
چكيده: كتاب حاضر شامل داستان هاي اجتماعي و تخيلي براي كودكان است. عنوان هاي برخي 
داستان هاي كتاب عبارت اند از: مادر و بهار؛ كدو قلقله زن؛ كيسة روباه؛ دخترك و غازها؛ تنها در دنيا؛ 
آش سنگ. در داستان »آش سنگ« مي خوانيم: روزي، مرد مسافري به ده كوچكي رسيد. او خسته 
و گرسنه بود و چيزي براي خوردن نداشت. مردم ده فقير بودند و هيچ كدام غذايي نداشتند كه به او 
بدهند. مرد يك تكه سنگ داخل ديگي انداخت. هر كدام از اهالي ده نيز سبزي، لوبيا، پياز، نمك و هر 
چيزي كه بتوان با آن آش درست كرد، از منزلشان آوردند و داخل ديگ ريختند. مرد مسافر سنگ را از 

ديگ بيرون آورد و همه با هم از آن آش خوردند.
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11.  وظيفه شناس، شراره. اي قصه، قصه، قصه 4. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان، 1384، 64 ص

قطع: رقعي 
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، داستان

* كلمات كليدي: داستان تخيلي / آموزش مهارت هاي زندگي 
چكيده: كتاب حاضر دربرگيرندة داستان هاي اجتماعي و تخيلي مي باشد و براي كودكان و نوجوانان 
تهيه و تدوين شده است. عنوان هاي برخي از داستان هاي كتاب عبارت اند از: نان و آب؛ دختر دهقان؛ 
مرغ علي قلي؛ مورچه اشك ريزان؛ چرا اشك ريزان؟ ؛ شلغم پر بركت. در داستان شلغم پر بركت 
مي خوانيم: روزي و روزگاري پيرمرد و پيرزني با دو نوة كوچكشان در مزرعه زندگي مي كردند. پيرمرد 
هر سال در مزرعه اش چيزي مي كاشت؛ يك سال سيب زميني، يك سال هويج و يك سال چغندر. آن 
سال هم تصميم گرفت شلغم بكارد. يك روز پيرزن هوس كرد آش شلغم بپزد. پيرمرد به مزرعه رفت 
و شلغمي انتخاب كرد. برگ هاي شلغم را گرفت و كشيد. اما شلغم بيرون نيامد. پيرمرد پيرزن را صدا 
كرد تا به كمكش برود. اما شلغم از خاك در نيامد. نوه هاي پيرمرد و پيرزن، موش و گربه و سگ هم 
به كمكشان رفتند و همه با هم كشيدند و يك صدا خواندند: آي شلغمك، آي شيرينك، بيا بيا، بيرون 
بيا، از دل خاك بيرون بيا، با يك تكان، با دو تكان... با هفت تكان... شلغم باالخره از خاك درآمد. آن 

روز پيرزن يك ديگ بزرگ آش پخت؛ آش شلغم پر بركت.

12.  شعبان نژاد، افسانه. اين طرف صحرا، آن طرف صحرا. تهران: كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان، 1378، 28  ص

قطع: خشتي
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، داستان

* كلمات كليدي: داستان هاي حيوانات / داستان  آموزشي / آموزش اخالق 
چكيده: در اين كتاب چهار داستان كوتاه به نام هاي كالغه پريد، همسايه، اشي مشي، اين طرف صحرا، 
آن طرف صحرا، براي گروه سني الف و ب تنظيم شده است. اين داستان هاي ساده، هم موضوعات 
اخالقي را به گروه سني موردنظر مي آموزد و هم دقايق خوش و زيبايي را براي آن ها فراهم مي كند. 
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13.  پريرخ، زهره. بازي با آوا، بازي با الفبا. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 
1389، 3ج ص

قطع: خشتي
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، داستان

* كلمات كليدي: بازي / آوا / الفبا / كالم / داستان 
چكيده: اين كتاب شامل مجموعه داستان هاي كوتاهي است كه با بازي هاي آوايي و كالمي همراه 
شده اند و در آن تالش شده است كودكان در آغاز خواندن احساس مثبتي نسبت به كلمه ها پيدا كنند. 
مطالب كتاب با استفاده از بازي هاي آوايي آموزش داده شده اند. در هر قسمت سعي شده است كلمه ها 
با حرفي خاص شروع شوند تا كودكان با كلماتي كه با آن حرف شروع مي شوند، سريع تر آشنا شوند و 

تكرار آن ها برايشان جذابيت داشته  باشد. 

14.  محمداسماعيل،  الهه. بازي درماني: نظريه ها روش ها و كاربرد هاي باليني. تهران: دانژه، 1387، 
568  ص

قطع: وزيري 
گروه: مشكالت ويژة يادگيري، اختالل هاي رفتاري- هيجاني 

مخاطبين: نيروي توانبخشي، معلم 
موضوع: توانبخشي، پرورشي، مشاوره و مددكاري 

* كلمات كليدي: بازي درماني / اختالالت رفتاري- هيجاني / توانبخشي / مباني نظري بازي 
چكيده: اين كتاب درس نامة سودمندي است كه مباني نظري بازي، رويكردهاي متفاوت روان شناختي 
و روش هاي بازي درماني مبتني بر هر رويكرد را با ذكر نمونه و مثال، توضيح داده است. موارد اختالل 
و بازي هاي مناسب آن، كاربردهاي آموزشي و باليني، طراحي اتاق بازي درماني، بازي درماني گروهي، 
بازي درماني كوتاه مدت، مشاركت والدين وگزارش هاي موردي، مباحثي هستند كه به تفصيل در 
كتاب مورد بررسي قرار گرفته اند. از مطالب اين كتاب والدين، مشاوران، روان شناسان، كاردرمانگران، 

آسيب شناسان گفتار و زبان و تمامي درمانگران كودك مي توانند استفاده كنند.
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15.  كيانوش، محمود. باغ ستاره ها. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 1370، 
168  ص

قطع: پالتويي 
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، شعر

* كلمات كليدي: شعر كودك / محمود كيانوش 
چكيده: محمود كيانوش يكي از پيشاهنگان شعر كودكان در ايران است. در چندين سال اخير، از اين 
شاعر شعر تازه اي منتشر نشده است. به تازگي مجموعة »باغ ستاره ها« ي او توسط »كانون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان« تجديد چاپ شده است. عنوان هاي برخي شعرهاي اين كتاب عبارت اند 

از: خداي خوب؛ به پهناي پرنور؛ باد بهاري؛ مهتاب و خواب؛ خوش خويي؛ ديروز دهقان.

16.  حافظ، شمس  الدين محمد. برگزيده اشعارحافظ. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان، 1388، 56 ص

قطع: رقعي 
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، شعر

* كلمات كليدي: حافظ / شعر / ادبيات فارسي 
چكيده: شمس الدين محمد شيرازي، متخلص به »حافظ«، در اوايل قرن هشتم هجري قمري در 
شهر شيراز چشم به جهان گشود. از جزئيات زندگي اين شاعر بزرگ اطالع چنداني در دست نيست. 
حافظ غزل سرايي را به اوج زيبايي و شيوايي رساند و پس از او ديگر هيچ شاعري نتوانست در غزل 
به مرتبه و مقام او برسد. او عالوه بر غزلياتش، دو مثنوي به نام هاي »آهوي وحشي« و »ساقي نامه« 
دارد كه اين دو مثنوي نيز در اوج زيبايي اند و نشان دهندة قدرت او در سرودن شعر در اين قالب است. 
هم چنين تعدادي رباعي و قطعه نيز از اين شاعر بزرگ فارسي به يادگار مانده است. اين مجموعه حاوي 
گلچيني از شعرهاي اين شاعر بزرگ است. عنوان هاي پاره اي از اين اشعار عبارت اند از: سخن اهل دل؛ 

حسن تو؛ حكايت با صبا؛ قدم باد بهار؛ فكر بلبل؛ ديدار يار؛ نماز شام غريبان.
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17.  اعتصامي،  پروين. برگزيده شعرهاي پروين اعتصامي. تهران: كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان، 1382، 76  ص 

قطع: رقعي 
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، شعر

* كلمات كليدي: پروين اعتصامي / شعر / ادبيات فارسي 
چكيده: پروين اعتصامي به سال 1285 خورشيدي در شهر تبريز به دنيا آمد. پروين در كودكي با پدر به 
تهران آمد و در ساية مراقبت هاي پدر فاضل خود پرورش يافت. دانش گستردة پروين در قلمرو ادبيات 
فارسي، عربي و فرنگي، اين امكان را به او داد كه سروده هاي نخستين خود را به گونه اي ارائه دهد كه 
موجب شگفتي بزرگاني چون ملك الشعراي بهار شود. پروين زندگي كوتاه و دشوار، اما پرباري داشت. 
پس از ازدواجي ناموفق با پسر عمويش كه به طالق انجاميد، دفتر زندگي كوتاه ولي پربار او، با مرگي 
مشكوك بسته شد. نگارنده در اين مجموعه گلچيني از شعرهاي اين بانوي اديب را به خصوص از ميان 
مثنوي ها و قطعه ها برگزيده است كه عنوان هاي پاره اي از اين اشعار عبارت اند از: گل سرخ؛ لطف حق؛ 

بام شكسته؛ طفل يتيم؛ سفر اشك؛ اي گربه؛ گوهر و سنگ.

18.  سعدي، مصلح بن عبداهلل. برگزيده شعرهاي سعدي. تهران: كانون پرورش فكري كودكان 
و نوجوانان، 1388، 84  ص، 

قطع: رقعي 
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، شعر

* كلمات كليدي: شعر / سعدي / ادبيات فارسي 
چكيده: ابو محمد مشرف الدين سعدي شيرازي، در اوايل قرن هفتم هجري قمري در خانداني كه همه 
از عالمان دين بودند، به دنيا آمد. در جواني به بغداد رفت و در مدرسة نظاميه به تحصيل علوم ديني و 
ادبي همت گماشت. سپس به عراق و شام و حجاز سفر كرد. سعدي بي شك يكي از بزرگ ترين شاعران 
ايران و جهان است. از ميان آثار منظوم او، گذشته از غزليات و قصايد، مثنوي بوستان شهرت دارد. اين 
منظومه در اخالق و تربيت در 10 باب تنظيم شده است. مهم ترين اثر سعدي در نثر، كتاب گلستان 
است كه يك ديباچه و هشت باب دارد و در آن به اخالق درويشان، سيرت پادشاهان، جواني و نيز آداب 
صحبت و تربيت پرداخته است. وي بين سال هاي 690 تا 695 درگذشت و آرامگاهش در شهر شيراز 
است. كتاب حاضر گلچيني از شعرهاي اين شاعر بزرگ است. عنوان هاي برخي از اين اشعار عبارت اند 

از: مرغ؛ گرگ و گوسفند؛ دسته گل؛ روباه؛ زنبور؛ هوشيار؛ بهار؛ اي ساربان؛ سر عشق.



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبابرنامهيدرسي 20

19.  سپهري، سهراب. برگزيده شعرهاي سهراب سپهري. تهران: كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان، 1382، 60  ص

قطع: رقعي 
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، شعر

* كلمات كليدي: شعر نو / سهراب سپهري / ادبيات فارسي 
چكيده: سهراب سپهري در مهر ماه 1307 در شهرستان كاشان به دنيا آمد. كودكي و نوجواني اش را 
همان جا گذراند. پس از پايان تحصيالت دورة اول دبيرستان، به تهران آمد و دورة دانش سراي مقدماتي 
را در تهران گذراند. در 23 سالگي نخستين مجموعه شعر خود را با عنوان »مرگ رنگ« منتشر كرد. 
در 33 سالگي، دو مجموعة جديد شعرهايش را با نام هاي »آواز آفتاب« و »شرق اندوه« چاپ كرد. 
بايد گفت سپهري شاعر، به اعتبار جهان بيني خاصي كه در شعر امروز دارد و به سبب ويژگي هاي 
سبكي اش، از شاعران برجسته و ممتاز شعر نوي امروز است. سپهري روز اول ارديبهشت 1358 
در بيمارستان چشم از جهان فروبست. در كتاب حاضر، بهترين شعرهاي شاعر انتخاب شده اند كه 

عنوان هاي برخي از آن ها عبارت اند از: نشاني؛ پشت درياها؛ آفتابي؛ نداي آغاز؛ اهل كاشانم.

20.  شهريار،  محمد حسين. برگزيده شعرهاي شهريار. تهران: كانون پرورش فكري كودكان 
و نوجوانان، 1388، 52  ص

قطع: رقعي 
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، شعر

* كلمات كليدي: شهريار / شعر / ادبيات فارسي 
چكيده: سيد محمدحسين بهجت تبريزي، در سال 1285 خورشيدي در تبريز به دنيا آمد. او از همان 
آغاز كودكي با ديوان حافظ آشنا و چنان شيفتة غزليات او شد كه تا پايان عمر، در غزل هايش متأثر از 
اين شاعر بزرگ شيرازي بود. شهريار عالوه بر شعرهاي فارسي، منظومه اي به زبان آذري دارد به نام 
»حيدر بابايه سالم« كه در نوع خود بي نظير و از شاهكارهاي اوست و تاكنون به چندين زبان زندة دنيا 
ترجمه شده است. اين شاعر بزرگ روز 27 شهريور 1367 خورشيدي در سن 83 سالگي چشم از جهان 
فرو بست. شعرهاي اين مجموعه حاوي برگزيده اي از اشعار اين شاعر بزرگ است. عنوان هاي پاره اي 

از اين اشعار عبارت اند از: هماي رحمت؛ شاعر افسانه؛ اي واي مادرم؛ صداي خدا؛ حيدر بابا.
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21.  بهار، محمدتقي. برگزيده شعرهاي ملك الشعراي بهار. تهران: كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان، 1377، 60  ص

قطع: رقعي 
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، شعر

* كلمات كليدي: شعر نو / محمدتقي بهار / ادبيات فارسي 
چكيده: محمدتقي بهار در آذر ماه 1265 خورشيدي در شهرستان مشهد چشم به جهان گشود. بهار 
تحصيالت نخستين خود را در مكتب خانه و نيز نزد پدرش گذراند. در خردسالي به تشويق پدر، عالوه بر 
شعر با هنر نقاشي هم آشنا شد. در 18 سالگي به عنوان قصيده پردازي زبردست، جاي خود را در ميان 
شاعران عصر خويش باز كرد. بهار در طول زندگي پرفراز و نشيب خود، با وجود گرايش هايي كه گاه به 
چپ و راست از خود نشان داد، اما همواره به دو موضوع ميهن و آزادي پايبند بود. او در آثار خود، اوضاع 
سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعة ايراني را به خوبي مي نماياند. او در سال 1330 خورشيدي چشم از 
جهان فروبست. كتاب حاضر دربرگيرندة تعدادي از اشعار اين شاعر بزرگ است. عنوان هاي برخي از اين 

اشعار عبارت اند از: اين جهان؛ نيك بنگر؛ سپيد رود؛ كارنامه زندان؛ آرمان شاعر؛ دماونديه؛ پيام ايران.

22.  مولوي، جالل الدين محمد بن محمد. برگزيده شعرهاي مولوي. تهران: كانون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان، 1380، 92  ص

قطع: رقعي 
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، شعر

* كلمات كليدي: مولوي / شعر / حكايت آموزنده / ادبيات فارسي 
چكيده: جالل الدين محمد بلخي كه بعدها به »مولوي« شهرت يافت، در آغاز قرن هفتم در شهر بلخ 
به دنيا آمد. پدرش، بهاء ولد، از عالمان و عارفان مشهور عصر خود بود. مولوي 22 ساله بود كه پدرش 
چشم از جهان فرو بست. او بر مسند پدر نشست و به وعظ و ارشاد مردم پرداخت. تا اين كه به ديدار 
و هم صحبتي شمس تبريزي نائل آمد. ديدار شمس او را به كلي دگرگون كرد. درس و مجلس را رها 
كرد و كارش به شوريدگي انجاميد. او، با آتشي كه شمس در دلش برافروخته بود، به جز مثنوي، غزليات 
بسياري سرود كه به ديوان شمس يا ديوان كبير مشهور است. جالل الدين در سال 672 هنگامي كه 
66 سال داشت، چشم از جهان فرو بست. كتاب حاضر حاوي گلچيني از شعرهاي اين شاعر بزرگ 
است. عنوان  هاي پاره اي از اشعار كتاب عبارت اند از: بشنو از ني؛ اخالص عمل؛ حكايت مارگير؛ بي 

همگان؛ اي عاشقان.
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23.  نظامي، الياس يوسف. برگزيده شعرهاي نظامي. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان، 1381، 76  ص

قطع: رقعي 
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، شعر

* كلمات كليدي: نظامي / شعر / ادبيات فارسي 
چكيده: حكيم نظامي، يكي از شاعران بزرگ ايران در نيمة قرن ششم هجري قمري است. او بين 
سال هاي 530 تا 540 هجري در »گنجه« به دنيا آمد. نظامي پس از فردوسي، بزرگ ترين شاعر 
داستان سراي ايران است كه با به نظم درآوردن داستان هاي معروفي چون »خسرو و شيرين« و »ليلي 
و مجنون«، در شعر فارسي جايگاهي بلند يافت. شعرهاي اين مجموعه، گزيده اي است از اشعار اين 
شاعر بزرگ. عنوان هاي برخي شعرها عبارت اند از: توحيد؛ احوال ليلي؛ ختم كتاب؛ پند به فرزند؛ چراغ 

هدايت؛ كاردان ؛ خاك ضعيف.

24.  يوشيج،  نيما. برگزيده شعرهاي نيما يوشيج. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان، 1377، 82  ص

قطع: رقعي 
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، شعر

* كلمات كليدي: شعر نو / نيما يوشيج / ادبيات فارسي 
چكيده: علي اسفندياري، »نيما يوشيج« روز 21 آبان 1276 ه.ش در مازندران به دنيا آمد. در 12 
سالگي با خانواده اش به تهران آمد و پس از گذراندن دورة دبستان، براي ياد گرفتن زبان فرانسه به 
مدرسة »سن لويي« رفت. نيما يوشيج كه بعدها بنيان گذار شعر نو فارسي شد، نخست به شيوة قدما 
شعر مي گفت. اما آشنايي او با زبان و ادبيات فرنگي از يك سو، و شرايط اجتماعي خاصي كه بر اثر 
انقالب مشروطه خواهي در ايران به وجود آمده بود و حس نوجويي را در پويندگان برانگيخته بود از 
سوي ديگر، نيما را به نوآوري در پهنة شعر كشاند. اين مجموعه حاوي گلچيني از شعرهاي اين شاعر 
بزرگ است. عنوان هاي برخي از اين اشعار عبارت اند از: ققنوس؛ آي آدم ها؛ كار شب پا؛ اجاق سرد؛ 

قايق؛ هست شب؛ تو را من چشم در راهم.
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25.  كريم زاده، منوچهر. به دنبال فلك= فلكين داليجا: به زبان آذري. تهران: كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان، 1386، 32  ص

قطع: رحلي
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، داستان

* كلمات كليدي: داستان / زبان آذربايجاني / زبان فارسي / ادبيات كودك 
چكيده: روزي مرد فقيري به دليل سختي زندگي تصميم گرفت كه به دنبال فلك برود و علت 
بيچارگي اش را از او بپرسد. در راه يك گرگ، يك پادشاه و يك ماهي از او خواستند، مشكالت آنها 
را نيز به فلك بگويد و راه چارة آن ها را نيز جويا شود. مرد پس از مدتي فلك را يافت و وقتي مطمئن 
شد كه بخت و اقبالش نيكو شده است، مشكل سايرين را نيز پرسيد. فلك گفت: »يك مرواريد، در 
بيني ماهي گير كرده است كه اگر خارج شود، مشكل او حل مي شود. پادشاه مرد نيست، بلكه يك زن 
است و بايد حتماً ازدواج كند. گرگ هم بايد مغز يك انسان احمق را بخورد.« مرد در بازگشت، از آن 
جا كه مطمئن بود بخت و اقبالش باز شده است، مرواريد را از ماهي نپذيرفت.  پيشنهاد ازدواج با پادشاه 
و حكومت را نيز رد كرد. وقتي گرگ ماجراها را شنيد، سريع او را كشت و گفت كه هرگز احمق تر از 
او كسي را نخواهد يافت و بالفاصله مغز او را خورد. داستان به دو زبان فارسي و آذري در كتاب حاضر 

به چاپ رسيده است. 

26.  ميركياني، محمد. پا پر. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 1379، 28  ص
قطع: خشتي

گروه: آسيب ديدة بينايي 
مخاطبين: دانش آموز 

موضوع: آموزشي، داستان
* كلمات كليدي: داستان آموزشي / شجاعت / ادبيات كودك 

چكيده: كبوتر پاپر امروز هم مثل ديروز ترسيد و لرزيد، چرا كه يك آدم ديگر همراه صاحبش آمده 
بود و داشتند روي قيمت او صحبت مي كردند. پاپر بال و پري زد و خودش را در دل آسمان آبي جا داد. 
مي خواست برود و ديگر به آن جا برنگردد، اما از بي پناهي و بي غذايي و از شكار شدن توسط شاهين هاي 
آسمان ترسيد و دوباره به سوي قفس و صاحب خود بازگشت؛ البته با يك هنرنمايي تازه و زيبا... 

سرانجام روزي در اوج آسمان، با كبوتر غريبي آشنا شد و از آن به بعد، سرنوشت او تغيير يافت.



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبابرنامهيدرسي 24

27.  شجاعي،  مهدي. پدر، عشق و پسر. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 
1383، 87  ص

قطع: رقعي 
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، داستان

* كلمات كليدي: حضرت علي اكبر / شهادت / امام حسين )ع(/ تاريخ اسالم 
چكيده: گاهي احساس مي كنم كه رابطة حسين )ع( با علي اكبر )ع( فقط رابطة پدر و پسر نيست. 
مي مانم كه كدام يك از اين دو مرادند و كدام يك مريد. مراد حسين )ع( است يا علي اكبر)ع(؟ اگر مراد 
حسين)ع( است كه هست، پس اين نگاه مريدانة او به قامت علي اكبر)ع(، به راه رفتن او، به كردارش، 
و حتي لغزش مژگانش، از چه روست؟... يادت هست ليال؟! يكي از اين شب ها را كه گفتم به گمانم 
امام، دل از علي اكبر)ع( نكنده بود؟ به ديگران مي گفت دل بكنيد و رهايش كنيد، اما هنوز خودش دل 
نكنده بود... در اين كتاب، ماجراي شهادت علي اكبرـ  فرزند امام حسين )ع(ـ از زبان مركب وي بيان 
مي شود. اين مطالب در 10 مجلس تنظيم و در هر مجلس، گوشه اي از حوادث كربال در قالب قطعه اي 
ادبي بازگو شده است. در اين ميان، از رشادت هاي حضرت زينب )س(، دالوري هاي حضرت عباس 

)ع(، و نيز شجاعت ساير همراهان امام حسين)ع( سخن به ميان آمده است. 

28.  بهمن، شهناز / مافيني، هلن. پرورش هوش هيجاني كودكان. حسن رستگار پور، تهران: 
بين المللي گاج، 1388، 120  ص

قطع: وزيري 
گروه: مشكالت ويژه يادگيري 

مخاطبين: معلم، نيروي توانبخشي، ساير كاركنان استثنايي
موضوع: آموزشي 

* كلمات كليدي: آموختن / روان شناسي / محيط كالس / هوش هيجاني 
چكيده: »هوش هيجاني« انتخاب هوشيارانة تفكر، احساس و عمل براي دست يابي به بهترين نتيجه 
در ارتباط با خود و ديگران است. در اين كتاب چهار ركن اساسي هوش هيجاني مورد بررسي قرار 
مي گيرد، كه عبارت اند از: خودآگاهي؛ خود مديريتي؛ آگاهي از تعامالت انساني و مديريت روابط با 
ديگران. مخاطبان مي توانند در اين كتاب، با مطالعة تاريخچة نظري و راهكارهاي عملي، به پياده 
كردن تكنيك هاي هوش هيجاني در كالس درس بپردازند و باعث باالرفتن مهارت كودكان در اين 

زمينه شوند.
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29.  هوداب، رابرت ام. تحول و نارسايي هاي توانشي: تبيين آسيب هاي هوشي و حسي و 
حركتي. پرويز شريفي درآمدي / حسين مرادي، تهران: دانژه، 1389، 296  ص

قطع: وزيري 
گروه: كم توان ذهني،  آسيب ديدة شنوايي، چند معلوليتي، جسمي- حركتي، آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: نيروي توانبخشي، ساير كاركنان استثنايي 
موضوع: توانبخشي 

* كلمات كليدي: نارسايي هايي توانشي / علوم تربيتي / كودكان استثنايي / آسيب هاي هوشي / 
چند معلوليتي 

چكيده: اين كتاب، تحول و نارسايي هاي توانشي را مورد بحث قرار داده و به تعريف مفهوم تحول 
و رويكرد هاي تحولي پرداخته است. هم چنين، عقب ماندگي ذهني، ناشنوايي، نابينايي و آسيب هاي 
حركتي را با توجه به اين ديدگاه تبيين كرده است. مباني نظري و شواهد پژوهشي مورد بحث در اين 
اثر، با نشان دادن نقش مؤثر هر ديدگاه در ارزيابي آن ها، همراه شده است. از موضوعات ديگري كه در 
اين كتاب آورده شده است، كاربرد ديدگاه پياژه، ويگوتسكي و بوم شناسان، و هم چنين نقش محيط، 
رابطة مادر و كودك، تعامالت خانواده و امثال آن، در تحول نارسايي هاي توانشي است. مخاطبين اين 
كتاب روان شناسان، آسيب شناسان گفتار و زبان، كاردرمانگران، مربيان و دانشجويان علوم تربيتي و 

روان شناسان كودكان استثنايي هستند. 

30.  آلگوزين، رابرت. تدريس دانش آموزان كم توان ذهني: راهنماي عملي براي معلم به 
انضمام: تحول. .... تهران: رشد فرهنگ، 1387، 158  ص

قطع: وزيري 
گروه: كم توان ذهني، چند معلوليتي 

مخاطبين: معلم، نيروي توانبخشي، ساير كاركنان استثنايي 
موضوع: آموزشي، پرورشي 

* كلمات كليدي: دانش آموزان كم توان ذهني / شيوه هاي خاص آموزش / عقب ماندة ذهني 
چكيده: در اين كتاب، تالش شده  است كه تعريف، تشخيص، طبقه بندي، علت شناسي، مالحظات 
آموزشي »اختالل كم توان ذهني« به زبان ساده شرح داده شود. با توجه به اين كه مخاطبان اصلي اين 
اثر، معلمان و والدين هستند، از به كارگيري اصطالح عقب ماندة ذهني كه داراي بار نگرشي بسيار منفي 
است، خودداري شده و به جاي آن،  از واژة كم توان ذهني استفاده شده  است. اين كتاب، مطالب را به 
طور ساده و كاربردي بيان كرده  است و به معلماني كه به دانش آموزان كم توان ذهني آموزش مي دهند 

و در اين امر، به شيوه هاي خاص آموزشي نياز دارند،  ياري مي رساند. 
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31.  يوشيج، نيما. ترا من چشم در راهم. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 
1371، 48  ص

قطع: رحلي
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، شعر

* كلمات كليدي: شعر نو / نيما يوشيج / ادبيات فارسي 
چكيده: نيما يوشيج در 21 آبان 1276 شمسي در دهكدة »يوش«، بخش نور مازندران، چشم به دنيا 
گشود و در سحرگاه 13 دي ماه سال 1338 در تهران به ديدار معبود شتافت. او هنرمندي بزرگ بود كه 
در تمام زمينه هاي هنر و ادب، آثاري با ارزش از خود به يادگار گذاشته است. اين كتاب، شامل چند شعر 
سادة اوست كه براي خوانندگان نوجوان همراه با نقاشي هاي فرشيد منقالي و با خط احمد محمدپور، 
يكي از جوانان هنرمند مازندران، تهيه شده است. عنوان هاي پاره اي از اشعار كتاب عبارت اند از: اجاق 

سرد؛ خانه ام ابري است؛ قايق؛ ياد بعضي نفرات؛ قوتم مي بخشد.

32.  سيدي،  حسين.تصويري از بهار. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 1385، 
80  ص

قطع: رقعي 
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، داستان

* كلمات كليدي: پيامبراسالم )ص( / آموزش اخالق / محمد)ص( 
چكيده: از ميان رنگ ها، رنگ سبز را دوست تر مي داشت؛ با حدود ده سير آب، وضو مي گرفت و 
با حدود سه كيلوگرم آب، غسل مي كرد؛ چون بر سر سفره مي نشست، با كمال تواضع و فروتني 
مي نشست؛ اگر كسي بيمار مي شد، روز سوم به عيادتش مي رفت؛ با خدمتكار هم سفره مي شد؛ دوست 
نداشت دوستانش با صداي بلند صحبت كنند؛ تا ممكن بود، تنها غذا نمي خورد. نگارنده در كتاب حاضر 

به بيان سيماي ظاهري و حقيقي و رفتارهاي شخصي و اجتماعي پيامبر اكرم)ص( پرداخته است.
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33.  رهگذر، رضا. تنبيه كاري: داستاني از زندگي امام موسي كاظم عليه السالم. تهران: كانون 
پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 1385، 24  ص

قطع: خشتي
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، داستان

* كلمات كليدي: امام موسي كاظم)ع(/ رفتار خشن / صبر / تنبيه 
چكيده: جبير كشاورز پيري است كه در مدينه به دشمني علي )ع(و خاندانش معروف شده است. 
او در زمان امام موسي كاظم)ع(زندگي مي كند و با بدزباني و دشنام گويي به ايشان، دل امام را بسيار 
آزرده است. شبي موقع نماز مغرب در مسجد پيامبر اتفاق عجيبي مي افتد. جبير كه به دشمني با امام 
زبانزد شده است، با ديدن امام به استقبال ايشان مي رود و با احترام و ادب صحبت مي كند. در ادامه 
جبير براي دوستش قثم، دليل اين برخورد و ماجراي عجيبي كه برايش اتفاق افتاده را تعريف مي كند. 
بچه ها با خواندن اين داستان جذاب، با شرايط بدي كه امام موسي كاظم)ع( در مدينه داشته است و 
دشمني هاي بي دليل عده اي جاهل با ايشان و طرز برخورد امام با آن ها، آشنا مي شوند و مي فهمند كه 
امام موسي بن جعفر)ع( به خاطر مهار كردن خشم خود و برخورد محبت آميز با برادران ديني خود، به 

كاظم معروف شده است. 

34.  ابراهيمي، امير عباس. توانبخشي شنوايي كودكان. تهران: دانژه، 1388، 672  ص
قطع: وزيري 

گروه: آسيب ديدة شنوايي 
مخاطبين: نيروي توانبخشي،  معلم 

موضوع: توانبخشي، آموزشي 
 - شنوايي  مشاورة   / شنيداري  ارتباط   / آسيب شنوايي   / شنوايي  توانبخشي  كليدي:  كلمات   *

شناختي. 
چكيده: اين كتاب به شنوايي شناسان آموزشي، آموزگاران و والدين كودكان داري آسيب شنوايي كمك 
مي كند تا مهارت هاي خود را به عنوان مربيان شنوايي رشد دهند و برحسب نياز خود، براي طراحي برنامة 
ارتباط شنيداري يا ارتباط كلي، اطالعات كافي راهبردهاي آموزشي الزم را به دست آورند. مطالب آن 
مي تواند به مخاطب ياري رساند تا اصول توانبخشي شنوايي را بدون توجه به نوع شنيدافزار كودك 
بياموزد. اين كتاب در 15 فصل تنظيم شده است و برخي اطالعات پايه را دربارة افت شنوايي، مشاورة 
شنوايي- شناختي، طرح مداخلة شنيداري، رشد و آموزش گفتار و زبان، گفتارخواني، تربيت شنوايي، 
جايگاه هاي آموزشي، و نقش آموزگاران در توانبخشي شنوايي مطرح كرده و براي موفقيت در توانبخشي 

شنوايي نكات ارزشمندي ارائه داده است. 
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و  پرورش فكري كودكان  تهران: كانون  چرا دريا عصباني شد؟.  توزنده جاني، جعفر.    .35
نوجوانان، 1386، 80  ص

قطع: خشتي
گروه: آسيب ديدة بينايي 
مخاطبين:  دانش آموز 

موضوع: آموزشي، داستان
* كلمات كليدي: دريا / داستان 

چكيده: ماهي گيران قبل از رفتن به دريا، هميشه سراغ ماهي گير پير مي رفتند و وقت مناسب براي 
رفتن به دريا را از او مي پرسيدند. ماهي گير به صداي دريا گوش مي داد، انگشتش را خيس مي كرد و 
با آن جهت باد و سرعت آن را مي سنجيد، آب را مزه مي كرد و اگر همه چيز رو به راه بود، به آن ها 
مي گفت مي توانند به دريا بروند. مدتي بود كه ماهي گير پير خشم دريا را احساس مي كرد، اما علت آن 
را نمي دانست. حدس مي زد كه خشم دريا ناشي از ساختن پارك جديد كنار دريا و ورود افراد غريبه 
به ساحل دريا باشد. به همين دليل، شهردار را مقصر اصلي خشم دريا مي شمرد. اما دريا به راحتي 
مي توانست با امواج كوه پيكر خود پارك ساحلي و مردم اطراف آن را نابود سازد. پس چرا اين كار را 

نمي كرد؟ غرش دريا ادامه داشت و هر كسي به فكر چاره اي بود تا اين كه. .. 

36.  اسپورر، كيت. چگونه به كودكان بيش فعال / كم توجه كمك كنيم؟.كتايون خوشابي، 
تهران: دانژه، 1386، 88  ص

قطع: رحلي
گروه: كم توان ذهني، آسيب ديدة شنوايي، چند معلوليتي، جسمي- حركتي، مشكالت ويژة يادگيري، 

اختالل هاي رفتاري- هيجاني، آسيب ديدة بينايي 
مخاطبين: معلم، نيروي توانبخشي، دانش آموز،  ساير كاركنان استثنايي 

موضوع: آموزشي، توانبخشي، مشاوره و مددكاري 
* كلمات كليدي: كودكان بيش فعال/ كم توجه / كنترل احساسات و عملكرد /  اختالالت رفتاري 

- هيجاني 
چكيده: اين كتاب مي تواند به دانش آموزان بيش فعال/ كم توجه يا شبه بيش فعال، كمك كند تا 
شناخت بيشتري نسبت به ذهن، شخصيت و كاركرد خود پيدا كنند و براي كنترل احساسات، افكار و 
عملكردشان، داراي توانمندي بيشتري شوند. مطالب آن، اطالعات زيادي را دربارة شخصيت پيچيدة 
اين كودكان ارائه مي دهد و براي برنامه ريزي كاري - آموزشي آن ها بسيار مفيد است. كتاب تالش 
دارد نگرش جامعه را به حالت بيش فعالي افراد، تغيير دهد و اميد به تبديل آن ها را به انسان هاي مولد 

و مبتكر در جامعه تقويت كند. 
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37.  حق پرست، نورا. چهارده قصه آسماني. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 
1384، 48  ص

قطع: خشتي
گروه: آسيب ديدة بينايي 
مخاطبين:  دانش آموز 

موضوع: آموزشي، داستان
* كلمات كليدي: چهارده معصوم / داستان آموزشي / آموزش مذهبي 

چكيده: در داستان »هديه اي براي معلم« مي خوانيم: روزي حضرت امام حسين )ع( از كنار مسجد 
مي گذشت. صداي معلم مهرباني را شنيد كه با صبر و حوصله به بچه هاي كوچك قرآن ياد مي داد. 
وقتي درس بچه ها تمام شد، امام به آن ها آفرين گفت و برايشان دعا كرد. سپس به معلم مهربان هديه 
داد. يار امام حسين )ع( با تعجب پرسيد: »چرا اين همه هديه به معلم بچه ها داديد؟« امام حسين )ع( 
فرمود: »من خواستم با دادن اين هديه ها از او تشكر كنم. ارزش چيزهايي كه معلم ياد مي دهد، خيلي 
خيلي بيشتر از اين است كه بتوان با هديه جبران كرد.« كتاب حاضر شامل چهارده قصة آسماني از 
چهارده معصوم )ع( است. عنوان هاي برخي ديگر از داستان هاي كتاب عبارت اند از : گرية كودك؛ دعاي 

امام؛ چه كسي بود كه نان آورد؟؛ تقاضاي گنجشك؛ كودك دلير؛ نوزاد نوراني.

38.  سنگري،  محمدرضا. چهل روز عاشقانه. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 
1384، 144  ص

قطع: وزيري 
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، داستان

* كلمات كليدي: چهل روز عاشقانه / امام حسين )ع(/ اربعين 
چكيده: اين كتاب به مناسبت »سال عزت حسيني«، دربارة وقايع و رويدادهاي پس از شهادت امام 
حسين)ع( و يارانش تا اربعين آن حضرت نگاشته شده است. نگارنده ضمن بيان شدايد و مصايب وارده 
بر اهل بيت)ع(ـ طي اين 40 روزـ  زبان حال هر يك از بازماندگان نهضت عاشورا را بيان كرده است. 
نمونه اي از مطالب كتاب از اين قرار است: »كربال بازگشته است؛ به شوق تماشاي زيبايي، زيبايي دشتي 
كه چهل روز پيش، گل هاي پرپر خدا آن را آذين بسته بود. با هيمنه و شكيب آمده است به تماشاي 

زيبايي؛ زيبايي حسين؛ زيبايي خيره كننده.«
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39.  رافعي،  طلعت. حركت هاو بازيهاي موزون )ريتميك(: راهنماي والدين، مربيان و درمانگران. 
تهران: دانژه، 1383، 208  ص

قطع: وزيري 
گروه: كم توان ذهني، آسيب ديدة شنوايي، چند معلوليتي، مشكالت ويژة يادگيري، اختالل هاي 

رفتاري-هيجاني 
مخاطبين: نيروي توانبخشي، معلم، ساير كاركنان استثنايي 

موضوع: آموزشي، توانبخشي، تربيت بدني، پرورشي، مشاوره و مددكاري 
* كلمات كليدي: بازي هاي موزون / موسيقي درماني / تفكر نظام مند / مهارت هاي حسي / حركتي 

و ادراكي 
چكيده:  اين كتاب دربارة تأثير موسيقي، ترانه ها و اشعار آهنگين و ريتميك به دليل نزديكي آن ها 
با روح، احساس، عاطفه و هيجان كودك، در پيوند عناصر ذهني و رواني او با دنياي پيرامونش، 
بحث مي كند. به عالوه، حركات و بازي هاي موزون را در ايجاد، رشد و تقويت جنبه هاي آموزشي، 
مهارت هاي حسي، حركتي و ادراكي كودك، مؤثر مي داند. با توجه به نظم و هماهنگي حاكم بر روح 
بازي ها و حركات موزون، و برخورداري آن ها از انسجام، يكپارچگي و توالي محرك ها و پاسخ ها، اين 
نوع حركت ها كودك را به تفكر نظام مند براي مواجهه با دنياي پيرامونش مجهز مي سازد. از اين كتاب 

مي توان به عنوان منبعي براي موسيقي درماني كودكان نيز استفاده كرد. 

40.  معلم،  حسين. حكايت نامه.  تهران:  كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 1384،  108  ص
قطع: رحلي

گروه: آسيب ديدة بينايي 
مخاطبين: دانش آموز 

موضوع: آموزشي، داستان
* كلمات كليدي:  حكايت / لطيفه / آموزش اخالق 

چكيده: زاهدي مهمان پادشاهي شد. هنگام شام، غذا كمتر از آن خورد كه ميلش بود. اما به هنگام 
نماز، بيشتر از آن كه عادت داشت معطل كرد، تا ارادت پادشاه به او بيشتر شود. وقتي كه به خانه برگشت 
تقاضاي غذا نمود. پسرش به او گفت: »پدر جان! مگر در مجلس سلطان غذا نخورديد؟« پدر گفت: 
»جلوي پادشاه كم غذا خوردم كه در نظرش عزيزتر شوم.« پسر بي درنگ گفت: »پس، بعد از آن كه غذا 
خورديد، نماز را نيز دوباره به جا آوريد. شايد در نظر خدا عزيز شويد!« كتاب حاضر در برگيرندة قصه ها 
و حكايات تمثيلي و طنزآميز، سرشار از نكات اخالقي و پندآموز است. عنوان هاي برخي حكايات كتاب 
عبارت اند از: آرزوي درويش/ گلستان ـ سعدي؛ حالل/ امثال و حكم ـ دهخدا؛ دوستي خاله خرسه/ 
مثنويـ  مولوي ؛ ذكر و سجده/ رسالة دلگشاـ  عبيد زاكاني ؛ ساده لوح/ مثنويـ  مولوي ؛ غافل/ كليله 

و دمنهـ  نصراهلل منشي.
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41.  ايبد، طاهره. خانواده آقاي چرخشي. تهران: كتاب نيستان، 1384، 112  ص
قطع: خشتي

گروه: آسيب ديدة بينايي 
مخاطبين: دانش آموز 

موضوع: آموزشي، داستان
* كلمات كليدي: داستان تخيلي / طنز / سرگرمي 

چكيده: موهاي بابام آن قدر ريخت و ريخت تا فقط يك تار مو روي سرش باقي ماند. معالجات مامان 
و توصيه هاي دكترهاي پوست و مو و عطار محله هم به جايي نرسيد. سرانجام در يك بعد از ظهر 
فراموش نشدني، تند بادي شوم، آخرين تار موي كلة بابام را ريشه كن كرد و بر زمين افكند. از آن پس 
خارش كلة بابا شروع شد. او كله اش را آن قدر مي خاراند كه مثل لبو سرخ مي شد. اما عجيب اين بود 
كه هر وقت كلة بابا مي خاريد، فكر بكري به ذهنش مي رسيد و سعي مي كرد فكرش را هم عملي كند. 
از اين جا بود كه زندگي ما با افكار تازة بابام پر از ماجراهاي تلخ و شيرين شد. تا اين كه يك روز بابام 

تصميم گرفت روي سرش مو بكارد. 

42. . خدايا توخوبي: آثار شاعران معاصر براي نوجوانان. تهران: كتاب نيستان، 1386، 48  ص
قطع: رقعي 

گروه: آسيب ديدة بينايي
مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، شعر

* كلمات كليدي: شعر / خداشناسي / عبادت 
چكيده: در اين كتاب مصور و رنگي، اشعاري دربارة خدا با مضامين متنوع براي گروه سني نوجوان 
به چاپ رسيده است. عنوان هاي برخي شعرها از اين قرارند: هدية خدا )حسين احمدي(؛ نيايش رود 
)مهدي الماسي(؛ نسيم دعا )محمود پور وهاب(؛ به نام خدا )مجيد مالمحمدي(؛ خوش به حال دلم 

)علي اصغر نصرتي(.
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43.  مرادي كرماني، هوشنگ. خمره. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 1383، 
150  ص

قطع: رقعي 
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، داستان

* كلمات كليدي: داستان  ايراني / هوشنگ مرادي كرماني 
چكيده:  در اين مجموعه 17 داستان كوتاه از هوشنگ مرادي كرماني به چاپ رسيده است كه يكي 
از آن ها »خمرة عموجان« نام دارد. در اين داستان، در يك دبستان پسرانه، به خمره اي براي اندوختن 
آب نياز است و مدير مدرسه، خمره اي از پيرمرد سركه فروش به امانت مي گيرد تا خمرة جديد از راه 
برسد. اما بر اثر اتفاقي خمرة پيرمرد مي شكند... مدرسه، به دنبال بابا... اتفاق بد، ليوان بياوريد، زالو، عباس 

مي آيد و امتحان نهايي، عنوان هاي برخي از داستان هاي كتاب هستند. 

44.  كمري، عليرضا. خميني، روح اهلل رهبر انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران 1280-
1368، گزاره چهل حديث )امام خميني ره(. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 1382، 

148  ص
قطع: خشتي

گروه: آسيب ديدة بينايي 
مخاطبين: دانش آموز 

موضوع: آموزشي
* كلمات كليدي: چهل حديث / امام خميني )ره(/ دين شناسي 

چكيده: »چهل حديث« از جمله تأليفات عرفاني ـ اخالقي امام است كه در كنار ديگر آثار او )اعم 
از نوشته هاي عرفاني، اخالقي فقهي، سياسي و ادبي(از اهميت خاصي برخوردار است، و نزد آگاهان 
از عرفان و اخالق اسالمي، ارزش و اعتبار ويژه اي دارد. منبع اصلي مؤلف در انتخاب احاديث، كتاب 
»كافي« ثقه االسالم كليني است. 33 حديث از احاديث اين كتاب، به طرح و توضيح زشتي ها، ناراستي ها 
و آفات اخالق و راه هاي نجات و رهايي انسان از آن  ها مربوط است كه مؤلف در البه الي توضيح 
مطالب هر كدام، ويژگي هاي انسان راستين و حقيقي را، براساس دستورات ديني يادآور مي شود. هفت 
حديث ديگر دربارة اصول اعتقادي و دين شناسي است و در آن ها، مسائل پيچيدة فلسفي، كالمي و 
عرفاني مطرح شده اند. عنوان هاي برخي از احاديث عبارت اند از: حسد؛ عصبيت؛ تفكر؛ انواع قلب؛ انواع 

علم؛ واليت و اعمال.
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45.  كستنر،  اريش. خواهران غريب. علي پاك بين، تهران: كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان، 1388، 128  ص

قطع: رقعي 
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز
موضوع: آموزشي، داستان 

* كلمات كليدي: داستان / ادبيات جهان 
چكيده: زماني كه اتوبوس روبه روي مركز آموزشي شبانه روزي ييالقي دختر بچه ها ايستاد و مهمانان 
جديد از اتوبوس پياده شدند، همه از ديدن بيستمين دختر بچه كه آرام و جدي پياده شد و به سوي 
شبانه روزي راه افتاد، حيرت كردند. چرا كه او بسيار شبيه يكي از شيطان ترين بچه هاي شبانه روزي يعني 
لوييزه پالفي بود. ابتدا لوييزه از اين وضع خوشش نمي آيد و با ناراحتي و خشونت عكس العمل نشان 
مي دهد. اما به تدريج آن ها با يكديگر دوست مي شوند. از آن به بعد، شناختن آن دو توسط مسئوالن 
مركز شبانه روزي بسيار مشكل مي شود. آن ها تصميم مي گيرند كه در پايان تعطيالت، هر يك به جاي 

ديگري به شهر و خانة او برود و نقش ديگري را بازي كند. 

46.  ژوبرت،  كلر. در جستجوي خدا. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 1386، 
24  ص

قطع: خشتي
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، داستان

* كلمات كليدي: داستان آموزشي / دوستي / فداكاري 
چكيده: سنجاب كوچك و تنها، جز بي بي سكينه، و درخت كاجش، هيچ كس را نمي شناخت. او 
هر روز مي شنيد كه بي بي سكينه در خانة كوچكش خداي بزرگ را صدا مي زند، ولي هيچ وقت كسي 
جوابش را نمي دهد. سنجاب كه بي بي را خيلي دوست داشت، تصميم گرفت خودش برود و هر طور 

شده، خدا را پيدا كند و به خانة بي بي بياورد. 
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47.  وود، داگالس. دعا هاي زميني پدر بزرگ. تهران: كتاب نيستان، 1385، 36  ص
قطع: خشتي

گروه: آسيب ديدة بينايي 
مخاطبين: دانش آموز 

موضوع: آموزشي، داستان
* كلمات كليدي: دعا / داستان / آموزش ديني 

چكيده: وقتي كوچك بودم، پدربزرگم بهترين دوستم بود. وقتي با او بودم، انگار در جهان همه چيز 
سر جايش بود. يك روز از او دربارة دعا پرسيدم. در جواب گفت: »راه هاي زيادي براي دعا كردن وجود 
دارد. درختان سر به آسمان مي سايند، نهرها و رودخانه ها جريان دارند و شادند، و پرندگان آواز مي خوانند. 
همة موجودات اين دنيا به شيوة خود دعا مي كنند.« تا آن كه يك روز پدربزرگم رفت. هر چه هم كه 
دعا كردم، برنگشت. نمي توانست برگردد. گويي بدون پدربزرگ، دنيا تاريك و غم انگيز بود. يك روز به 
پياده روي رفتم. زير تعدادي از درختان بلند، تخته سنگ بزرگي يافتم و روي آن نشستم. باالي سرم، 
شاخه هاي درختان به نرمي تاب مي خوردند و نسيمي ميان برگ ها زمزمه مي كرد. صداي جويباري را 
در آن نزديكي مي شنيدم آن وقت چيز ديگري را هم شنيدم؛ چيزي در صداي نسيم و پرنده و آب. من 

صداي دعاهاي آن ها را شنيدم. زمين، درست همان طور كه پدربزرگ گفته بود، داشت دعا مي كرد.

48.  گروگان،  حميد. دليران قلعه آخولقه. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 
1388، 122  ص

قطع: رقعي 
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، داستان

* كلمات كليدي: داستان تاريخي / قيام مذهبي / مردم قفقاز / حكومت تزارها 
چكيده: در طول تاريخ حكومت تزارها، مردم قفقاز بارها عليه آن ها شوريدند. آخرين قيام آن ها كه 
نزديك 30 سال به طول انجاميد، ضربات خرد كننده اي بر پيكر پوشالي حكومت تزار وارد آورد. اگر 
چه اين قيام نيز همانند ده ها قيام مذهبي ديگر، توسط حكام مغرض و مخالف با خواست هاي طبيعي و 
مشروع مردم، با هزار حيله و نيرنگ از پشت ضربه خورد و ظاهراً به شكست انجاميد، اما نسل به يادگار 
مانده از مجاهدان مسلمان قفقاز، فراز و فرود مبارزات پدران و مادران خود را از ياد نبردند و همواره سعي 
در شناخت راه و روش آن ها و زنده نگه داشتن ياد و خاطره شان داشته اند. داستان »دليران قلعه آخولقه« 

نيز از ماجراها و مبارزات تاريخي قيام همين مردم اقتباس شده است. 



35آموزشوپرورشكودكاناستثنايي1

49.  اوكانر، باربارا. مشاهير جهان: دنيا در سر انگشتان لوئيز بريل. احمد قندهاري، تهران: 
مهاجر، 1388، 60  ص
قطع: خشتي كوچك 

گروه: آسيب ديدة بينايي 
مخاطبين: دانش آموز 

موضوع: آموزشي 
* كلمات كليدي: دانشمند / نابينا / حروف برجسته / زندگي نامه / خط بريل / رافي گرافي 

چكيده: »در سال 1839، لويي براي اين مسئله راه حلي پيدا كرد و آن ابداع جديدي بود كه نقطه ها 
را به شكل حروف برجسته درآورد تا افراد بينا هم به راحتي بتوانند از آن استفاده كنند. او اين روش را 
رافي گرافي ناميد. ..« در اين كتاب نوجوانان با زندگي، تالش ها، توانايي ها، ابداعات و آثار لوئيز بريل 

)1852-1809 م(و نيز ويژگي هاي خط بريل كه شيوة نگارش كتاب نابينايان است، آشنا مي شوند. 

50.  ابراهيمي،  جعفر. رازهايي در باد. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 1386، 
52  ص

قطع: خشتي
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، شعر

* كلمات كليدي: جعفر ابراهيمي / شعر كودك / ادبيات ايران 
چكيده: رفتم كنار آينه، ديدم كه من يك كودكم، دو شاپرك روييده بود، بر چشم هاي كوچكم، 
پروانه اي زيبا رسيد، بر روي احساسم نشست، در من، سكوتي راه رفت، چيني غم هايم شكست... كتاب 
حاضر مجموعه شعري است از شعرهاي جعفر ابراهيمي براي كودكان همراه با تصاوير ساده و زيبا. 
عنوان هاي برخي ديگر از اشعار كتاب عبارت اند از: باغ پنجره؛ آواز پوپك؛ طوفان؛ ظهر تابستان؛ نماز؛ 

شعر مار؛ رازها؛ كودكي زير باران.
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51.  فوالدوند، مرجان. رستم و سهراب: برگرفته از شاهنامه فردوسي. تهران: كانون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان، 1384، 48  ص

قطع: رحلي
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، داستان

* كلمات كليدي: شاهنامه / رستم و سهراب / حماسه / ادبيات ايران 
چكيده: »شاهنامه« بزرگ ترين اثر حماسي در ادبيات ايران و يكي از برترين آثار ادبيات جهان است. 
شاهنامه مجموعه داستان هاي اساطيري و پهلواني از زمان اولين پادشاه اساطيري ايران تا آخرين پادشاه 
سلسلة ساساني است. حكيم ابوالقاسم فردوسي اين اثر را در طول 30 سال و نزديك به 60 هزار بيت 
در قرن چهارم هجري سروده است. داستان »رستم و سهراب« يكي از زيباترين و غم انگيزترين اين 
داستان هاست؛ حكايت رويارويي ناگزير رستم و سهراب در جنگي كه به كشته شدن سهراب به دست 

رستم مي انجامد.

52.  شيخ،محمود / طاهري، مرتضي. رشد و تكامل حركتي و جسماني. تهران: بامداد كتاب، 
1388، 224  ص

قطع: وزيري 
گروه: جسمي- حركتي
مخاطبين: دانش آموز 

موضوع: آموزشي، توانبخشي
* كلمات كليدي: رشد انساني / مهارت هاي حركتي / رشد / تكامل 

چكيده: تغييرات كلي انسان، هم چون افزايش قد و وزن، اكتساب توانايي ها، پيدايش عادت ها و 
مهارت هاي گوناگون و به طور كلي، تغيير در رفتار، در طول زمان پديد مي آيد. مجموعة اين تغييرات 
كمي و كيفي متعدد و متنوع را »رشد و تكامل« مي نامند. در اين كتاب تالش شده است، هم زمان با 
بررسي فرايند رشد حركتي در دوران كودكي، به عوامل مهم و كليدي رشد جسماني نيز پرداخته شود 
تا بررسي دقيقي از فرايندهاي رشدي انسان به عمل آيد. كتاب در نه فصل تدوين شده است كه برخي 
از عناوين آن عبارت اند از: مقدمه اي بر رشد و تكامل حركتي؛ واژه شناسي در رشد و تكامل؛ نظريه هاي 

رشد؛ رفتارهاي حركتي در دوران كودكي؛ رشد اداراكي- حركتي و روش هاي تقويت آن.
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53.  جعفري، محمد علي. رفيق و نارفيق: به زبان تاتي. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان، 1387، 32  ص

قطع: خشتي
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، داستان

* كلمات كليدي: افسانه و قصة تاتي )طالقاني(/ قصه هاي ايراني 
چكيده: در خيلي پيستر از اَلون دوتا َدس بِرار تصميم بگتين كه ديار به ديار بچرِخن تا براي خودشون 
كاري بياون. او و آذوقه اي تهيه بُُكردن و رادَكتن. بشن و بشن تا به َيتا َچيَمه بِرسيِن و هوجه خرشونو 
َوسايال بگندن تا اَوونوني بخوِرن و دوواره راِدِگنن. در اين كتاب داستاني از گويش منطقة طالقان در كنار 
زبان فارسي روايت شده است. در تصويرگري داستان ها نيز تالش شده است، تا حد امكان عناصري از 

طبيعت و فرهنگ هر منطقه به كار گرفته شود. 

54.  روح افزا، سعيد. رو به روي او. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 1385، 72  ص
قطع: خشتي

گروه: آسيب ديدة بينايي 
مخاطبين: دانش آموز 

موضوع: آموزشي، داستان
* كلمات كليدي: نماز / نوجوانان / داستان آموزشي / آموزش اخالق 

چكيده: زندگي در دنيا مانند افتادن در چاه است. در عمق اين چاه، افعي مرگ دهانش را باز كرده و 
براي بلعيدن انسان به انتظار نشسته است. روز و شب مانند موش هاي سفيد و سياه، عمر انسان را به 
پايان مي برند، اما انسان، بدون توجه به خطرهايي كه او را تهديد مي كنند، سرگرم لذت هاي زودگذري 
مي شود كه مانند كندوي عسل بر سرراهش قرار مي گيرند. انسان راهي براي نجات از چاه و دنيا ندارد، 
مگر آن كه ريسمان يا نردباني از باال در دست رس او قرار بگيرد و او به كمك اين ريسمان يا نردبان، 

خود را از چاه خارج كند. 
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55.  عابدي،احمد / قوام، علي. روان شناسي و آموزش كودكان با نقص توجه/ بيش 
فعالي. اصفهان: نوشته، 1388، 82  ص

قطع: رقعي 
گروه:  مشكالت ويژه يادگيري 

مخاطبين: معلم، نيروي توانبخشي، ساير كاركنان استثنايي
موضوع: آموزشي، توانبخشي، مشاوره و مددكاري

* كلمات كليدي: اختالل نقص توجه / بيش فعالي / كم توجهي در كودكان پر تحرك / درمان / 
توان بخشي 

چكيده: اختالل نقص توجه/ بيش فعالي )ADHD(يكي از رايج ترين و عمومي ترين اختال الت رفتاري 
و مشكالت روان شناختي كودكان است. اين اختالل تأثير منفي قابل توجهي برعملكرد تحصيلي، 
شناختي، اجتماعي و هيجاني بسياري از دانش آموزان مي گذارد و در بزرگ سالي هم مشكالتي در 
عملكرد شغلي و خانوادگي آن ها ايجاد مي كند. در كتاب حاضر روش هاي علمي تشخيص و درمان 
براي والدين و معلمان درج شده و تعريف اختالل نقص توجه/ بيش فعالي، مشكالت همراه اين اختالل، 
علت شناسي، روش هاي ارزيابي و تشخيص و مداخالت درماني به صورت عملياتي آمده است تا والدين 

و معلمان بتوانند در خانه و مدرسه آن ها را به آساني به كار گيرند. 

56.  غباري بناب، باقر. روانشناسي و آموزش كودكان با كم تواني هوشي. تهران: دانژه، 
1388، 328  ص

قطع: وزيري 
گروه: كم توان ذهني، چند معلوليتي 

مخاطبين: معلم، نيروي توانبخشي، ساير كاركنان استثنايي 
موضوع: آموزشي 

* كلمات كليدي: آموزش كودكان كم توان هوشي / روان شناسي / كودكان استثنايي 
چكيده: در اين كتاب دربارة كودكان و نوجواناني كه مشكالت ذهني دارند بحث شده است. آن ها گروه 
وسيعي از كودكان استثنايي را تشكيل مي دهند كه به رغم تالش هاي گذشته و پيشرفت هاي اخير 
براي آموزش و توانبخشي شان، هنوز مسائل عمدة نظري بسياري در خصوص سنجش و اندازه گيري، 
تشخيص و ارائة درمان هاي بهنگام و بهينه براي آن ها وجود دارد كه ذهن متفكران اين رشته را به خود 
مشغول كرده ا ست. با استفاده از نتايج آخرين پژوهش ها، اختالل كم توان هوشي از جنبه هاي متفاوت مورد 
بررسي دقيق علمي قرار گرفته و هم چنين دربارة تعريف ، تشخيص، طبقه بندي،  علت شناسي، ويژگي ها و 
شيوه هاي آموزشي، توانبخشي و اشتغال اين كودكان بحث شده است. اين اثر براي معلمان، پژوهشگران 

و متخصصان توانبخشي در دو سطح بنيادي و كاربردي قابل استفاده است. 
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57.  حسن زاده،  سعيد. روان شناسي و آموزش كودكان ناشنوا. تهران: سازمان مطالعه و تدوين 
كتب علوم انساني دانشگاهها )سمت(، 1388، 220 ص

قطع: وزيري 
گروه: آسيب ديدة شنوايي 

مخاطبين: نيروي توانبخشي، معلم 
موضوع: آموزشي، توان بخشي 

* كلمات كليدي: روان شناسي / آموزش كودكان ناشنوا / مداخالت توانبخشي / روش هاي ارتباطي 
چكيده: مشكل تربيت علمي كساني را كه در زمينة آموزش و پرورش ناشنوايان فعاليت مي كنند، 
مي توان با ترجمه، تأليف منابع كارآمد و پژوهش هاي مناسب حل كرد. در اين كتاب، به تاريخچة 
آموزش ناشنوايان و روش هاي ارتباطي با آن ها پرداخته شده است. ويژگي هاي شناختي و ارتباطي 
كودكان ناشنوا و مداخالت توانبخشي و روان شناختي مورد نياز اين كودكان و والدين آن ها، از جمله 
مباحثي هستند كه در نه فصل كتاب شرح داده شده اند. دانشجويان رشته هاي آموزش و پرورش، اعم از 

علوم تربيتي، كودكان استثنايي و تربيت معلم ناشنوايان، مي توانند از اين كتاب استفاده كنند. 

58.  ميرشاهي، آفرين. زير سايه خدا. مشهد :عروج انديشه، 1387، 16  ص
قطع: خشتي

گروه: آسيب ديده شنوايي، آسيب ديدة بينايي، جسمي- حركتي 
مخاطبين: دانش آموز 

موضوع: آموزشي، داستان
* كلمات كليدي: كودكان بيمار / خداشناسي / هديه / شكرگزاري 

چكيده: خدايا! نمي توانم دنبال شاپرك هاي دشت بدوم ولي خوش حالم كه به من چشم هايي دادي تا 
بتوانم، بال هاي زيبايشان را تماشا كنم! در اين كتاب مصور و رنگي، مخاطبان با كودكاني آشنا مي شوند 
كه نقص عضو دارند، اما با اين حال، به خاطر اعضاي ديگر بدنشان كه به كمك آن ها مي توانند 
زيبايي هاي زندگي را احساس كنند، از خداوند تشكر مي كنند. فرشته اي حرف هاي آن ها را جمع مي كند 

روي بال هايش مي گذارد و به سمت خدا مي برد. متن كتاب به دو زبان فارسي و انگليسي است. 
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59.  روح افزا، سعيد. كتاب انديشه، دنيا و پس از آن: زير گنبد كبود. تهران: كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان، 1386، 80  ص

قطع: پالتويي 
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز
موضوع: آموزشي 

* كلمات كليدي: گنبد كبود / اسالم / دنيوي گرايي / انسان 
چكيده: كتاب حاضر كه به موضوع انسان از نگاه دين، و اسالم و دنيوي گرايي اختصاص دارد، جلد 
ديگري از مجموعة »كتاب انديشه« است. در اين كتاب سعي شده است مباحث ديني به زباني ساده 
و روان بيان شوند تا زمينه اي براي عميق شدن بينش نوجوانان فراهم آيد. نگارنده در شش بخش با 
عنوان هاي آدمك ها و دنيا، هفت روي دنيا، خطرهاي دنيا، نجات از دنيا، عبور از دنيا و آن سوي دنيا، 
سعي كرده است با استفاده از مثال هاي ملموس، قابل درك براي مخاطب و تا حدي مورد توجه وي، 
مسائل ارزشمندي را با مخاطب نوجوان خويش مطرح كند. وي در اين ميان از نمونه هاي قرآني و 

احاديث بسياري نيز بهره برده است. 

60.  االرجاني، فرامرزين خداداد. سمك عيار. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 
1384، 196 ص

قطع: خشتي
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، داستان

* كلمات كليدي: سمك عيار / داستان تاريخي / آداب و رسوم / آيين عياري 
چكيده: »داستان سمك عيار« يكي از بزرگ ترين و معروف ترين قصه هاي ايراني و از قديمي ترين 
نمونه هاي داستان پردازي در ادبيات فارسي است. تاريخ تأليف اين كتاب معلوم نيست، ولي زبان آن 
همان زبان ساده و زندة مردم در اواخر قرن ششم هجري است. با اين حال، ماجراي آن به زمان هاي 
بسيار كهن برمي گردد. ارزش اين كتاب، تنها به دليل جنبة ادبي آن نيست، بلكه بسياري نكته ها را 
دربارة اوضاع اجتماعي، آداب و رسوم، و اعتقادات مردم بيان مي كند. از آن جمله آيين عياري و رفتار 

پهلوانان و منش آن هاست كه محور اصلي داستان سمك عيار محسوب مي شود. 
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61.  كلهر، فريبا. نگران پروانه ها: فرشته اي اينجاست. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان، 1385، 44  ص

قطع: خشتي
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، داستان

* كلمات كليدي: محمد )پيامبر اسالم(/ زندگي نامه / داستان 
چكيده: بشير منگوله هاي رنگي دور گردن شترش را مي شمارد و ساكت است. هم سفر او، زهير، مرد 
جوان كوچك اندامي است كه سوار بر اسبي سياه، كنار او حركت مي كند و هروقت بشير ساكت مي شود، 
وادارش مي كند حرف بزند. بشير از حرف زدن بدش نمي آيد، اما گاهي كه در افكارش غرق مي شود، 
دوست دارد تا هر موقع كه دلش مي خواهد دنبال افكار و روياهايش برود. كتاب حاضر داستاني شيرين 

از دوران پيش از بعثت پيامبر است. 

62.  مزاري جاللي، عبدالرضا. فرفره هاي سنتي ايران. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان، 1389، 60  ص

قطع: خشتي
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي 

* كلمات كليدي: فرفره هاي سنتي / بازي هاي ايراني / كاردستي / اسباب بازي چرخشي 
چكيده: اين كتاب درباره قديمي ترين اسباب بازي بچه هاست كه به آن »فرفره« مي گويند. فرفره انواع 
متفاوتي دارد كه در طبيعت هم يافت مي شوند. مانند تخم درختان افرا و كاج كه با نسيمي از روي 
درخت به طرف زمين حركت مي كنند و با چرخش خود انگار كه در هوا به پرواز درآمده اند. ساخت 
فرفره از قديم در سراسر ايران رواج داشته است. در مناطق گوناگون كشور پهناور ايران، فرفره ها را به 
شكل هاي متنوع و از مواد متفاوت مي سازند. در اين كتاب مي توان با ساخت انواع فرفره هاي سنتي 
ايران آشنا شد و طي انجام مراحلي كه در كتاب به طور مصور آورده شده است، هر كدام را كه بخواهيم 
بسازيم. مخاطب اين كتاب، نوجوانان و جوانان عالقه مند به كارهاي دستي و ساخت اسباب بازي هاي 

چرخشي است. 
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63.  وركينگز، مريلين شيف. فلج مغزي منبعي راهنما براي آسيب شناسان گفتار و زبان. پيمان زماني / 
نجوا موسوي، تهران: دانژه، 1387، 288  ص

قطع: وزيري 
گروه: چند معلوليتي، جسمي- حركتي 

مخاطبين: نيروي توانبخشي، معلم 
موضوع:  توانبخشي، آموزشي 

* كلمات كليدي: فلج مغزي / معلوليت جسمي و حركتي / توانبخشي / گفتاردرماني / كاردرماني 
چكيده: اين كتاب به ارائة اطالعات علمي پايه در زمينة فلج مغزي پرداخته است و تاريخچه، علل، 
انواع ارزيابي ها، شيوه هاي درماني،  انواع و رويكردهاي درماني آن را مورد بررسي قرار داده است. 
موردپژوهي هاي گسترده، طبقه بندي و تكنيك هاي متفاوت، از جمله مباحث ديگر اين كتاب است. 
آسيب شناسان گفتار و زبان، درمانگران، مددكاران، مربيان، و خانواده هايي كه داراي عضو مبتال به اين 

مشكل هستند، مي توانند اين كتاب را مورد استفادة علمي روزمره خود قرار دهند. 

64.  چتيك، مورتن. فنون كودك درماني )راهكار هاي روان  پويايي(. كتايون صفرزاده خوشابي / 
الهام ابوحمزه، تهران: دانژه، 1386، 328  ص

قطع: وزيري 
گروه: اختالل هاي رفتاري- هيجاني 

مخاطبين: ساير كاركنان استثنايي 
موضوع: مشاوره و مددكاري 

* كلمات كليدي: كودك درماني / راهكارهاي روان پويايي / نقش محوري بازي / اختالالت رفتاري 
هيجاني 

چكيده: بخش اول اين كتاب به توصيف ويژگي هاي عمومي كودك بيمار مي پردازد و در ادامه به 
تفصيل، فرايند ارزيابي و نقش محوري بازي را مورد بررسي قرار مي دهد. در بخش دوم كتاب به 
راهنمايي والد و انتقال والديني و هم چنين، درمان رابطه والد- كودك پرداخته شده است و بخش سوم 
به تحليل درمان كودك روان رنجور، با اختالل منش، خودشيفته و مرزي، و درمان موقعيتي آن ها 
اختصاص دارد. در پايان نيز فنون درمان كودكان با ارائة موردپژوهي و مثال هاي واقعي بررسي شده 
است. روان پزشكان كودك، روان شناسان باليني، مددكاران و كساني كه در زمينة روان درماني كودكان 

كار مي كنند، از مطالب اين كتاب بهره هاي زيادي خواهند برد. 
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65.  اصالني، محمدرضا. فيض گل: زندگينامة داستاني حكيم مال محسن فيض كاشاني. تهران: 
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 1389، 124  ص

قطع: وزيري 
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، داستان

* كلمات كليدي: مالحسين فيض / زندگي نامه / داستان كوتاه / ادبيات فارسي 
چكيده: اين كتاب در واقع زندگي نامة حكيم مالمحسن فيض كاشاني است و به كمك 29 داستان 
كوتاه، گوشه گوشة زندگي اين عالم بزرگ را روايت كرده است. نثر كتاب بسيار ساده و دل نشين است و 
شخصيت مالمحسن فيض كاشاني را در البه الي داستان هايي كه در عين كوتاهي پرمغز و سرشار از 
نكته اند، براي خواننده به تصوير كشيده است. اين كتاب براي جوانان و عالقه مندان به ادبيات داستاني 

قابل استفاده است. 

66.  دمي. قصه االغ و سنگ. مجيد عميق، تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 
1384، 32  ص

قطع: خشتي
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، داستان

* كلمات كليدي: داستان / ادبيات كودك / دانايي 
چكيده: اين كتاب مصور و رنگي، حكايت داوري ميان »االغ« و »سنگ« توسط پادشاهي عاقل است 
كه اين كارش همه را به تعجب وامي دارد. داستان از اين قرار است كه دو مرد فقير باالي كوهي در 
همسايگي هم زندگي مي كردند و تمام اعضاي خانوادة آن ها براي امرار معاش از صبح تا شب به كار 
مشغول بودند. طي اتفاق، ظرف روغن يكي از آن ها ـ كه همة سرمايه  اش بود ـ توسط االغ ديگري 
شكسته مي شود. به سبب همين موضوع، اختالف ميان آن دو باال مي گيرد تا جايي كه براي حل 

اختالف نزد پادشاه مي روند... 
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67.  انده، ميشائيل. قصه ديگچه و مالقه. سيامك گلشيري، تهران: كانون پرورش فكري كودكان 
و نوجوانان، 1388، 56  ص

قطع: وزيري 
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، داستان

* كلمات كليدي: داستان تخيلي / ادبيات جهان 
چكيده: اين داستان مصور و رنگي دربارة دو پادشاه است كه در دو طرف يك كوه زندگي مي كنند. 
پس از چندي، هر دوي آن ها صاحب فرزند مي شوند و هر يك ميهماني باشكوهي ترتيب مي دهد. اما 
هر دو پادشاه فراموش مي كنند يكي از دورترين خويشاوندان خود را كه با هر دوي آن ها نسبت يكسان 
داشت، دعوت كنند. اين خويشاوند دور كه البته پري بدجنسي بود، روز مهماني به قصر هر دو پادشاه 
مي رود و به يكي از آن ها يك ديگچه و به ديگري يك مالقه مي دهد و مي گويد اگر مالقة مخصوص 
ديگچة مخصوص را به هم بزنند، لذيذترين و تمام نشدني ترين سوپ دنيا نصيب آن ها مي شود. دو 
پادشاه به خاطر داشتن ديگچه و مالقه دچار مشكالت زيادي مي شوند، اما سرانجام فرزندان آن دو به 

همة بدبختي هاي آن ها پايان مي دهند و با يك راه حل آسان مشكل را حل مي كنند. 

68.  پريرخ، زهره. قصه گويي )6(. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 1373، 32  ص
قطع: رقعي 

گروه: آسيب ديدة بينايي 
مخاطبين: دانش آموز 

موضوع: آموزشي، داستان
* كلمات كليدي: قصه 

چكيده:  در اين مجموعه، چند قصة جالب ارائه شده و در پايان هر قصه، پيام قصه و سؤاالت 
مربوط به آن نيز گنجانده شده است. عنوان هاي داستان هاي كتاب عبارت اند از: دختر دهقان؛ آسمان 
چه رنگ بود؟؛ ريحانه خاتون و پسرش؛ دو هندوانه و يك نردبان؛ كفش هاي بازرگان. در داستان 
»كفش هاي بازرگان«، مي خوانيم: روزگاري بازرگاني زندگي مي كرد كه خيلي خسيس بود. روزي در 
حمام كفش هاي كهنه اش با كفش هاي قاضي شهر عوض مي شود و به همين دليل جريمه سنگيني از 
بازرگان مي گيرند. بازرگان خيلي ناراحت مي شود و سعي مي كند كفش هاي كهنه را از خود دور سازد. 

اما هر بار كه اين كار را انجام ميدهد، باز كفش ها پيش خودش باز مي گردند.
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69.  پريرخ، زهره. قصه گويي )7(. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 1374، 32  ص
قطع: رقعي 

گروه: آسيب ديدة بينايي 
مخاطبين: دانش آموز 

موضوع: آموزشي، داستان
* كلمات كليدي: داستان / نشانه شناسي / ادبيات كودك / زيركي 

چكيده: در اين مجموعه، چند قصة جالب ارائه شده كه در پايان هر قصه، پيام قصه و سؤاالت مربوط 
به آن نيز گنجانده شده است. بي  بي چار قد گلي، بزك پشم فرفري، يك اتفاق عجيب، دوستي، مثل 
دوستي حسام بيك و احمد بيك، دزد و حاكم نادان، و سه برادر، عنوان هاي داستان  هاي كتاب هستند. 
در داستان »سه برادر« مي خوانيم: »سال ها پيش در شهر كوچكي سه برادر زندگي مي كردند كه باهوش 
و زيرك بودند. روزي مردي را ديدند كه به دنبال چيزي مي گشت. آن ها نشانة شتر، زن و پسر كوچكش 
را كه گم كرده بود، دادند. مرد با خود فكر كرد، اين سه برادر زن و بچه اش را دزديده اند. براي همين 
آن ها را پيش قاضي برد. سه برادر به قاضي گفتند: »ما هرگز شتر اين مرد را نديده ايم، اما از روي 

نشانه هايي كه شتر، زن و بچة اين مرد به جاي گذاشته بودند. موضوع را فهميديم.« 

70.  پريرخ، زهره. قصه گويي )8(. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 1374، 32  ص
قطع: رقعي 

گروه: آسيب ديدة بينايي 
مخاطبين: دانش آموز 

موضوع: آموزشي، داستان
* كلمات كليدي: داستان / دانايي / مهارت هاي زندگي / ادبيات كودك 

چكيده: روزي حيوانات جنگل دور هم جمع مي شوند و دربارة قوي ترين حيوان جنگل حرف مي زنند. 
هر كدام از حيوانات، يك حيوان قوي را نام مي برد. در آخر كبوتر مي گويد خرگوش قوي ترين حيوان 
جنگل است. همه به خرگوش نگاه كردند و خنديدند. آن ها گفتند: خرگوش حيواني قوي است، بايد 
بزرگ ترين مار جنگل را شكار كند. خرگوش قبول كرد و نقشه اي كشيد و توانست مار را شكار كند. 
در اين مجموعه، چند قصة جالب ارائه شده است كه در پايان هر قصه، پيام قصه و سؤاالت مربوط به 

آن نيز گنجانده شده است. 
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71.  پريرخ، زهره. قصه گويي )9(. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 1374، 28  ص
قطع: رقعي 

گروه: آسيب ديدة بينايي 
مخاطبين: دانش آموز 

موضوع: آموزشي، داستان
* كلمات كليدي: داستان / ساده لوحي / ادبيات كودك

چكيده: روزگاري شش برادر كه همگي بسيار ساده دل بودند، براي ماهي گيري به كنار رودخانه 
رفتند. هر كدام از آن ها جايي را براي قالب انداختن به رودخانه انتخاب كردند، اما برادر ششمي قالب 
ماهي گيري نداشت. براي همين كنار رودخانه شروع به قدم زدن كرد. مدتي گذشت، برادر ششم نگران 
شد كه نكند يكي از برادرانش از خستگي داخل آب افتاده باشد. براي همين شروع به شمردن آن ها كرد. 
هر چه شمرد، ديد پنج نفر هستند. در همين وقت پسركي پيدا شد و از او علت ناراحتي اش را پرسيد. 
پسرك كه متوجه موضوع شده بود، توضيح داد كه هنگام شمارش خودش را حساب نكرده است! در 
اين مجموعه، چند قصه ارائه شده است. نگارنده در پايان هر قصه، با ذكر كوتاهي از پيام قصه و طرح 

سؤال هايي از داستان، خواننده را هر چه بيشتر از قصه بهره مند مي سازد. 

72.  عربلو، احمد. قند و نمك. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 1386، 172  ص
قطع: رحلي

گروه: آسيب ديدة بينايي 
مخاطبين: دانش آموز 

موضوع: آموزشي، داستان
* كلمات كليدي: داستان طنز / ادبيات كودك / ظلم و دانايي 

چكيده: نگارنده در كتاب حاضر در پنج بخش با عنوان هاي حكايت هاي امروزي، در كوچه هاي 
خنده دار تاريخ، خاطرات، كشكولك و حكايت هاي ديروزي، داستان هاي طنزآميز را گنجانده است. 
داستان »نوشتة كدخدا« هم يكي از اين داستان هاست. در اين داستان مي خوانيم: دو نفر از مأموران 
حكومتي سوار بر اسب وارد مزرعة مرد كشاورزي شدند و مقدار زيادي از محصوالت مزرعه را خراب 
كردند. كشاورز گفت: »چرا اين كار را مي كنيد و محصوالتم را خراب مي كنيد؟« گفتند: »ما براي اين 
كار از كدخدا دستخط داريم.« كشاورز كه اين را شنيد، طناب سگ هايش را باز كرد و سگ ها به طرف 
آن دو مأمور حمله ور شدند. مأمورها با وحشت به كشاورز التماس كردند كه سگ ها را دور كند. كشاورز 

لبخندي زد و گفت: »دستخط كدخدا را كه نشانشان بدهيد، مي روند.« 
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73.  شاطريان، محبوبه. كاردرماني براي كودكان كم توان ذهني: راهنماي والدين با توجه به 
رويكرد توانبخشي مبتني بر جامعه. تهران: دانژه، 1387، 144 ص

قطع: وزيري 
گروه: كم توان ذهني، چند معلوليتي، معلولين جسمي- حركتي،اختالل هاي رفتاري- هيجاني 

مخاطبين: نيروي توانبخشي،  معلم، ساير كاركنان استثنايي 
موضوع: توانبخشي، آموزشي 

* كلمات كليدي: كودكان كم توان ذهني / كاردرماني / توانبخشي / آموزش والدين 
چكيده: اين كتاب راه هاي عملي، آسان و نتيجه بخش كمك به كودكان كم توان ذهني را نشان 
مي دهد و هدف اصلي آن، ارائة راهكارهاي مفيد به والديني است كه از درمان كودكان كم توان ذهني 
خود خسته و نااميد شده اند. اين والدين مي توانند براي همكاري مؤثر و فعال در درمان كودكان خود 
از اين كتاب استفاده كنند. مربيان و معلمان و خصوصاً درمانگران، با معرفي تمرين هاي اين كتاب، 

متناسب با توانايي هاي اين كودكان به والدين آن ها، تأثير مداخالت باليني را افزايش خواهند داد. 

74.  رحماندوست،  مصطفي. كاش حرفي بزني. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 
1384، 36  ص

قطع: خشتي
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، شعر

* كلمات كليدي: شعر كودك / مصطفي رحماندوست / شعر نو 
چكيده: »كاش حرفي بزني« مجموعه اي از اشعار مصطفي رحماندوست است كه در قالب شعر نو 
و براي گروه سني »د« سروده شده اند. پاره اي از عنوان هاي اشعار اين مجموعه عبارت اند از: غول 

دلخوري؛ دغدغه؛ آغاز دوستي؛ گرگ و ميش؛ خودبهار.
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75.  كريم زاده، منوچهر.كشاورز و خروس : به گويش يزدي. تهران: كانون پرورش فكري كودكان 
و نوجوانان، 1387، 32  ص

قطع: خشتي
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، داستان

* كلمات كليدي: افسانه و قصة يزدي / قصه هاي ايراني 
چكيده: او قديم قديما كه هر رو ماجراهاي عالوه تري اتفاق مي اُفتيد، َيه روز مرد كشاورزي َرف صحرا 
تا به ِكشمونِش سري بزنَه. همي كه رسيد ديد يِه تا خروس خش پَر و پَت با خيال راحت داَره گندماشا 
درو ُمُكَنه. .. براي آشنايي با فرهنگ غني و آداب و رسوم ارزشمند مردم مسلمان ايران، داستان هايي 
از مناطق متفاوت سرزمينمان با گويش هر منطقه در كنار زبان فارسي روايت شده است. كتاب حاضر 

داستاني به لهجة يزدي است كه قصد دارد، مخاطبان را با اين گويش شيرين آشنا سازد. 

76.  مرادي، مهدي. كالغ سه شنبه: مجموعه شعر براي نوجوانان. تهران: كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان، 1385، 32  ص

قطع: خشتي
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، شعر

* كلمات كليدي: شعر فارسي / قرن 14 / نوجوانان 
چكيده: كتاب حاضر مجموعة شعري است براي نوجوانان كه احساسات آنان را به بازي مي گيرد. شعر 
»با يك بغل بنفشه سوسن« از آمدن بهار، بيداري جنگل و دشت، قد كشيدن جوانه ها و روزهاي سبز 
شكفتن مي گويد. در شعر پل از اندوه او مي خوانيم كه كم نيست و اين كه: من مي رسم خانه پل در 
خيابان است چتري ندارد او در زير باران است عنوان هاي ديگر شعرهاي كتاب عبارت اند از: اولين باران 
سال؛ آبان؛ پنجشنبه باران؛ دوباره دست هاي ما؛ پنجره؛ آسمان؛ در آن عصر آبان؛ كالغ سه شنبه؛ كاش 

بوسه مي زدم؛ كمي غمگين كمي خوش حال؛ تو در من چه هستي؛ دور شدن آن قطار.
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77.  گوردن، مايكل لوئيس. كمك به رشد گفتار و زبان كودكان كم توان ذهني.احمد به پژوه، 
تهران: دانژه، 1386، 160  ص

قطع: رقعي 
گروه: كم توان ذهني 

مخاطبين: نيروي توانبخشي، معلم 
موضوع: توانبخشي، آموزشي 

* كلمات كليدي: كودكان كم توان ذهني / تقويت زبان و گفتار / رفتار بدني / پيشرفت تحصيلي 
چكيده: اين كتاب به روش علمي و عملي راه هاي كمك به رشد و تقويت زبان و گفتار كودكان 
كم توان ذهني را به شيوه اي اصولي و گام به گام توضيح مي دهد. تأخير در رشد زبان و گفتار يكي از 
ويژگي هاي عمده و بارز كودكان كم توان ذهني است. در اين راستا، بايد به نقش اساسي زبان و گفتار 
در برقراري ارتباط، رشد تفكر، ايجاد سازگاري و پيشرفت تحصيلي اين كودكان توجه ويژه اي داشت. 
دربارة رفتار بدني، يعني رفتارهاي مربوط به نگاه كردن، گوش دادن، تقليد كردن، درك شنيداري و 
ديداري و غيره نيز در اين كتاب، با ارائة تمرين هاي جذاب، بحث شده است. آموزش مهارت هاي 
اساسي به دانش آموزان كم توان ذهني، توصيه هايي براي راهنمايي والدين و معلم، اصول برقراري رابطة 
انساني با كودك و جديدترين كتاب شناسي روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي، عنوان هاي ديگر 

مطالب كتاب هستند. 

از  كمي با هم بخنديم: مجموعه حكايت هاي طنزآميز و چيستان  اكرمي، جالل الدين.    .78
كشور هاي آسيا و اقيانوسيه. تهران: كتاب نيستان، 1385، 152  ص

قطع: رقعي 
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، داستان

* كلمات كليدي: حكايت / چيستان / طنز 
چكيده: اين كتاب مجموعه اي از داستان هاي طنزآميز و چيستان است كه در »برنامة انتشارات 
مشترك آسيا« )ACP( از طرف مركز فرهنگي آسياي يونسكو، با تالش مشترك كشورهاي عضو 
يونسكو در آسيا و اقيانوسيه، و با همكاري يونسكو منتشر شده است. عنوان هاي برخي داستان هاي 
كتاب عبارت اند از: خطاي دوباره؛ ارزش مهمان؛ دوستان خوب؛ كالغ بينوا؛ يوهان تنبل؛ هديه اي 
ارزشمند؛ حكمت خدا. در داستان حكمت خدا مي خوانيم: روزي مردي ساده لوح با االغش به يك جاليز 
خربزه رسيد. خسته و تشنه زير ساية درخت گردويي كه كنار جاليز بود، رفت و آن جا دراز كشيد. مرد 
در حالي كه از ديدن بوته هاي خربزه و درخت گردو به فكر فرو رفته بود، پيش خودش گفت: »من كه 
از كار خدا هيچ سردر نمي آورم؛ آخر براي چه، خربزه آفريده است.« در همين فكرها بود كه ناگهان 
گردويي از شاخه جدا شد و يكراست به پيشاني اش خورد. مرد بالفاصله دست به دعا برداشت و گفت: 
»خدايا شكرت!« حاال مي فهمم كه اگر خربزه اي به آن بزرگي را روي درخت گردو سبز كرده بودي و 

آن خربزه به سرم خورده بود، چه بالي وحشتناكي به سرم مي آمد.«
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79.  جامعة كودكان انگلستان و همكاران. كودك من خوب غذا نمي خورد، آيا شما نيز نگران 
تغذيه و وزن گرفتن فرزندتان هستيد؟: مشكالت تغذيه اي كودكان به كودكانتان كمك كنيد تا خوب 

رشد كنند.فاطمه سفيف مقدم اكبري، تهران: دانژه، 1387، 36  ص
قطع: پالتويي 

گروه: كم توان ذهني، آسيب ديدة شنوايي، چند معلوليتي، معلولين جسمي- حركتي، مشكالت ويژة 
يادگيري، اختالل هاي رفتاري- هيجاني، آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: ساير كاركنان استثنايي 
موضوع: مشاوره و مددكاري، بهداشت 

* كلمات كليدي: مشكالت تغذيه اي / رشد طبيعي كودك / وعدة غذايي مناسب 
چكيده: اين كتاب پاسخي است به پرسش والدين نگران و مضطربي كه مي خواهند بدانند: »چرا 
كودكشان خوب غذا نمي خورد و وزنش زياد نمي شود؟« مشكل تغذيه اي كودكان، به لحاظ اهميتي كه 
در فرايند رشد طبيعي آن ها دارد، از ساير مشكالتي كه خود به خود ممكن است برطرف شوند، بسيار 
متفاوت است. پيشنهادهاي ساده و عملي اين كتاب، مقدمات رفع مشكالت تغذيه اي كودكان را فراهم 
مي كند و به خانواده هايي كه دچار مشكل تغذية كودكان خود هستند، كمك مي كند تا وعده هاي غذايي 

مناسب و مفيدي داشته باشند. 

الگزاندر. كودكان مبتال به اختالل هاي يادگيري. خدابخش حيدري،  80.  كرك، سميوءل 
اصفهان: نوشته، 1387، 64  ص

قطع:  وزيري 
گروه: مشكالت ويژة يادگيري 

مخاطبين: معلم، نيروي توانبخشي، ساير كاركنان پشتيباني
موضوع: آموزشي، توانبخشي، مشاوره و مددكاري

* كلمات كليدي: مشكالت ويژة يادگيري / عقب ماندگي تحصيلي / آموختن /  اختالالت در كودكان / 
درمان 

چكيده: تعداد قابل توجهي از كودكان در يادگيري تكلم، استفادة درست و صحيح از زبان، تكامل 
بهنجار ادراكات بينايي و شنوايي، خواندن، نوشتن، هجي كردن و محاسبه كردن دچار تأخير هستند. 
اختالل هاي اين گروه از كودكان تحت عنوان »اختالل هاي يادگيري خاص« قرار مي گيرند. امروزه 
بزرگ ترين گروه كودكان استثنايي را كودكان مبتال به اختالل هاي يادگيري تشكيل مي دهند. كتاب 
حاضر ترجمة فصل ششم كتاب »آموزش و پرورش كودكان استثنايي« نوشته ساموئل اي، كرك، 
جيمز جي، گاالگر و نيكالس جي و آنا ستازيو است كه شامل عناويني از قبيل تعريف، طبقه بندي، 
 شناسايي و تشخيص دانش آموزان مبتال به اختالل هاي يادگيري و رويكردهاي عمده براي آموزش 
آن ها مي شود. مطالعة اين كتاب را به والدين، مربيان كودكستان، معلمان عادي و استثنايي، مشاوران و 

روان شناسان توصيه مي كنيم. 
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81.  خانيان،  جمشيد. كوسه ماهي. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 1381، 72  ص
قطع: وزيري 

گروه: آسيب ديدة بينايي 
مخاطبين: دانش آموز 

موضوع: آموزشي، داستان
* كلمات كليدي: كوسه ماهي / داستان / جنوب ايران 

چكيده: در اتاقك كه باز شد، هيكل چاق و گوشتي مردي را ديدم كه از در آمد بيرون و همان جا 
ايستاد. مرد سر بزرگي داشت با يك زخم كه از يك كمي پايين تر از گوش راستش شروع مي شد و 
همين طور مي آمد تا روي چانه اش... به مرد نگاه كردم. تا روشنايي كنار بدنة لنج جلو رفت و آرام و با 
احتياط سر كشيد بيرون. البد آقام و گرگي را ديده بود كه تندي سرش را عقب داد و آمد طرف من... 
داستان حاضر تلفيقي است از خاطره و واقعيت. كودك كه واقعة روبه رو شدن پدربزرگش با كوسه ها را 
از زبان پدرش شنيده و بارها در خواب و رويا با كوسه ها دست و پنجه نرم كرده است. اين بار در واقعيت 
با يكي از آن ها روبه رو مي شود و... داستان در خطة جنوب در ميان قايق ها و لنج ها شكل مي گيرد و طي 

آن، فرار يكي از وابستگان رژيم گذشته بازگو مي شود 

82.  ابرسول، ماري لو. گامهاي پيشرفت براي كودكان ديرآموز. فرشته درويش قديمي، 
تهران: دانژه، 1388، 216  ص

قطع: وزيري 
گروه: كم توان ذهني، آسيب ديدة شنوايي، چند معلوليتي، جسمي- حركتي، مشكالت ويژة يادگيري، 

اختالل هاي رفتاري- هيجاني،  آسيب ديدة بينايي 
مخاطبين: معلم،  نيروي توانبخشي، دانش آموز، ساير كاركنان استثنايي 

موضوع: آموزشي، توانبخشي 
* كلمات كليدي: كودكان ديرآموز / توانبخشي / مشكالت يادگيري / ضايعة مغزي / عصب شناسي 
چكيده: اين كتاب، گام به گام به آموزش و توانبخشي كودكان با ضايعات مغزي و ديرآموز مي پردازد و 
حتي به آموزش كودكان عادي ياري مي رساند. اين مجموعه مطالب با بياني شيوا و روان تدوين شده است 
و شامل مباحثي در زمينة مفاهيم پايه، مانند عصب شناسي و نظريه هاي يادگيري است. به عالوه، كتاب به 
تبيين گام هاي پيشرفت كودكان در جنبه هاي متفاوت رشدشان پرداخته است و مي تواند مورد استفاده كار 

درمانگران، گفتار درمانگران، روان شناسان، مربيان، معلمان و والدين كودكان ديرآموز قرار بگيرد. 
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83.  محمدي، محمد. گربه اي كه موش ها را دوست داشت. تهران: كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان، 1373، 28  ص

قطع: خشتي
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، داستان

* كلمات كليدي: داستان هاي حيوانات / داستان آموزشي 
چكيده: ميان گربه ها، گربة سفيدي بود كه خيلي قشنگ و زرنگ بود. گربة سفيد، يك فرقي با بقية 
گربه ها داشت. فرقش اين بود كه او موش ها را دوست داشت. اصاًل و ابداً خيال شكارشان را نداشت. 
كاري به كارشان نداشت. هميشه به گربه هاي ديگر هم مي گفت: »چرا ما گربه ها بايد موش ها را 

بخوريم؟!« گربه ها به اين حرف گربة سفيد مي خنديدند و. .. 

84.  سيلور اشتاين، شل. الفكاديو: شيري كه جواب گلوله را با گلوله داد. حميد احمدي، تهران: ايران 
بان، 1384، 112  ص

قطع: خشتي
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، داستان

* كلمات كليدي: داستان / شجاعت / كشف حقيقت / ادبيات جهان 
چكيده: در اين داستان، شير جواني يك شكارچي را مي خورد و تفنگ او را برمي دارد و با استفاده از آن، 
بقية شكارچي ها را از جنگل فراري مي دهد. پس از مدتي، شير جوان به يك صاحب سيرك برمي خورد 
و براي اجراي نمايش تيراندازي، با او به شهر مي رود. كم كم زندگي او در شهر مثل بقية مردم مي شود 
و تقريباً قيافة آن ها و عادت ها و رفتارهاي آن ها را پيدا مي كند. اما پس از مدتي حوصله اش از زندگي 

شهري سر مي رود و تصميم مي گيرد با عده اي از شكارچيان براي شكار شير به آفريقا سفر كند... 
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85.  شاه آبادي، حميدرضا. محمد)ص(  رسول خدا. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان، 1385، 44  ص

قطع: خشتي
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي

* كلمات كليدي: زندگي نامه / محمد )ص(/ پيامبر اسالم / تاريخ اسالم 
چكيده:  محمد)ص( در سال 570 ميالدي در شهر »مكه« به دنيا آمد. و پنج سال نخست عمرش 
را در امان حليمه سپري كرد و در هشتمين سال زندگي خود، با حمايت عمويش ابوطالب كه بازرگان 
بود، همدوش او راه هاي طوالني را پشت سر گذاشت. او زمان بسياري را به انديشه و تفكر دربارة دنياي 
اطراف خود مي پرداخت و از ديدن بدرفتاري مردمان ثروتمند با فقيران رنج بسيار مي برد... در شب بيست 
و هفتم ماه رجب، از طرف خداوند به پيامبري برگزيده شد و كالم جاوداني و خطاناپذير خداوند بر پيامبر 
نازل شد... در سال دهم هجري، پيامبر توانست قبايل عرب را با هم متحد كند و براي نخستين بار امت 
اسالمي را شكل دهد... محمد )ص( آخرين حج خود را در مكه به جا آورد. پس به مدينه بازگشت و سه 
ماه بعد با قلبي آسوده و آرام درگذشت. كتاب حاضر كه خالصه اي از زندگي پيامبر اسالم )ص( است، 
توسط نويسنده اي غيرمسلمان نگاشته شده است. ويژگي مهم ديگر كتاب، تصاوير زيباي آن است كه 

تحت تأثير تصاوير كتاب »معراج نامه«، اثر مير حيدر شكل گرفته است. 

86.  درايكورس،  رودولف / ديگران. مديريت كالس »رويكرد روان شناختي به بهسازي آموزش و 
ارتباطات مدرسه«. حميد عليزاده / عليرضا روحي، تهران: دانژه، 1388، 496  ص

قطع: وزيري 
گروه: مشكالت ويژة يادگيري 

مخاطبين: معلم 
موضوع: آموزشي 

رفتاري  فقر فرهنگي / مشكالت   / يادگيري  ناتواني هاي   / كلمات كليدي: مديريت كالس   *
نوجوانان 

چكيده: اين كتاب به تفصيل دربارة رشد توانايي هاي نهفتة كودك بحث مي كند و روش هاي كارآمد 
مديريت كالس، جلب مشاركت كودكان، اهميت بحث گروهي و تكنيك ادارة بحث گروهي را با ذكر 
مثال توضيح مي دهد. در بخش ديگري از كتاب، ناتواني هاي يادگيري نظير مشكالت خواندن،  كند 
ذهني و تأثير فقر فرهنگي مطرح شده است. يك فصل از كتاب به فنون مقابله با مشكالت نوجوانان، 
از جمله: بزهكاري، درو غ گويي و. .. اختصاص يافته و دست آخر ارتباط مدرسه و خانواده،  گفت وگوي 
والد- معلم، جلسة خانوادگي و آموزش والدين مطرح شده است. مطالعة اين كتاب براي معلمان، دبيران، 

مديران مدارس و همة دست اندركاران تعليم و تربيت بسيار سودمند خواهد بود. 
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87.  وظيفه شناس،  شراره. مرد جوان و خياط حيله گر: بر اساس داستاني از مثنوي موالنا. تهران: 
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 1386، 40  ص

قطع: خشتي
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، داستان

* كلمات كليدي: داستان مثنوي مولوي / ادبيات فارسي / بزرگداشت موالنا 
چكيده: داستان »مرد جوان و خياط حيله گر«، برگرفته از داستاني از مولوي است كه در آن جواني 
از خودراضي و پرمدعا به شهري سفر مي كند و در شرطي كه مي بندد، اسبش را مي بازد. در آن شهر 
خياطي بود كه از پارچة مشتريان مي دزديد. جوان با مشتري ها شرط مي بندد كه نگذارد خياط از 
پارچه اش بدزدد. اما شرط را مي بازد و اسبش را نيز به آن ها مي دهد و ديگر چيزي برايش باقي نمي ماند. 

اين كتاب به مناسبت هشتصدمين سال تولد موالنا به چاپ رسيده است. 

88.  مورمالينوس، جنيفر. من ناشنوا هستم. الهام اسدي، تهران: تيمورزاده/ طبيب، 1388، 36  ص
قطع: خشتي

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي 

* كلمات كليدي: ناشنوايي / زبان ايما و اشاره / معلوليت 
چكيده: در اين كتاب، الهام دختري ده ساله و ناشنواست كه خيلي از كارهاي شخصي اش را خودش 
انجام مي دهد. او عضو تيم واليبال مدرسه است و خواندن را هم خيلي دوست دارد. الهام در مدرسه 
براي اين كه مطالب را بهتر بشنود، از سمعك استفاده مي كند. زنگ تفريح، الهام و دوستانش دور هم 
جمع مي شوند و به زبان اشاره با هم صحبت مي كنند. هدف از نگارش كتاب حاضر، آشنايي مخاطبان 
با پديدة ناشنوايي و دنياي ناشنوايان بوده است. در پايان كتاب فعاليت هايي براي كودكان و اطالعاتي 

دربارة ناشنوايي براي بزرگ ساالن درج شده است. 
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89.  كلهر، فريبا. من همانم، من همانم. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 1382، 
28  ص

قطع: خشتي
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، داستان

* كلمات كليدي: داستان تخيلي / ادبيات كودك / تنهايي و مونس 
چكيده:  اين داستان مصور و رنگي دربارة پيرمرد تنهايي به نام حاج بابا است كه روزها به پارك 
مي رود و قدم مي زند و شب ها با آواز جيرجيرك به خواب مي رود. جيرجيرك هر روز بدون اين كه 
حاج بابا متوجه شود، سوار بر عصاي او مي شود با او به پارك مي رود و بازمي گردد. يك روز جيرجيرك 
نمي تواند با حاج بابا به خانه برگردد. در نتيجه آن شب، پيرمرد به خاطر نشنيدن صداي جيرجيرك 
غصه دار مي شود. ولي روز بعد جيرجيرك موفق مي شود به خانه بازگردد و شبانگاه با آوازش مونس 

پيرمرد شود. 

90.  فرجام، فريده. مهمان هاي ناخوانده. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 
1387، 24  ص

قطع: خشتي
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، داستان

* كلمات كليدي: داستان / مهرباني / ادبيات كودك 
چكيده: در ده كوچكي پيرزني زندگي مي كرد. يك شب باران تندي باريد و پيرزن هر بار كه مي خواست 
بخوابد، صداي تق تق در را شنيد و هر بار با مهمان ناخوانده اي روبه رو شد. او خاله گنجيشكه بود كه 
زير باران خيس شده بود. سپس مرغ پا كوتاه بود كه از شدت باران به پيرزن پناه آورده بود. آقا كالغه، 
گربه، سگ پاسبون، آقا االغه و. .. مهمانان بعدي بودند. صبح كه پيرزن از خواب بيدار شد، ديد كه در 

خانه اش خيلي خبرهاست و هر يك از مهمان ها مشغول كاري هستند. 
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91.  صمدي، علي. ناتوانايي هوشي. تهران: دانژه، 1388، 320  ص
قطع: وزيري 

گروه: كم توان ذهني، چند معلوليتي، اختال هاي رفتاري- هيجاني 
مخاطبين: معلم، نيروي توانبخشي، ساير كاركنان 

موضوع: آموزشي، توانبخشي، پرورشي، مشاوره و مددكاري 
* كلمات كليدي: ناتواني هوشي / اختالالت رفتاري / آزمون هاي تشخيص كم تواني ذهني / آموزش 

و توانبخشي / كودكان استثنايي 
چكيده: در اين كتاب، پس از بيان ديدگاه تاريخي، ميزان شيوع و علت ناتواني هوشي در ايران مورد 
بررسي قرار گرفته است. هم چنين، به بررسي دقيق علل و انواع ناتواني هوشي در مراحل گوناگون 
رشد و راه هاي پيش گيري آن، رابطة اختالالت رفتاري و ناتواني هوشي و سرانجام روش هاي مداخله، 
آموزش و توانبخشي، با رويكردي علمي و عملي پرداخته شده است. عالوه بر ارزيابي و تشخيص اين 
ناتواني، پركاربردترين و مفيدترين آزمون هاي مورد استفاده در اين باره توضيح داده  شده اند. مطالعة اين 
اثر براي دانشجويان روان شناسي، تعليم و تربيت كودكان استثنايي و توانبخشي، معلمان و والدين اين 

گروه از افراد، مفيد است. 

92.  باشعورلشگري، مريم. ناتوانايي هاي چند گانه )چند معلوليتي(: تعاريف و مفاهيم و رويكردهاي 
آموزشي. تهران: دانژه، 1388، 208  ص

قطع: وزيري 
گروه: چند معلوليتي

مخاطبين: معلم، نيروي توانبخشي، ساير كاركنان استثنايي 
موضوع: آموزشي 

* كلمات كليدي: ناتواني هاي چندگانه / چند معلوليتي / توانبخشي 
چكيده: اين كتاب، نتيجة دريافت هاي تحقيقي و تجربي مؤلف آن در حوزة تعريف، مفهوم، تشخيص، 
طبقه بندي و رويكردهاي آموزشي كودكاني است كه از دو يا چند ناتواني در حيطه هاي متفاوت رنج 
مي برند. بيش ترين تأكيد كتاب بر نيازها، نظريه ها و روش هاي آموزشي اين گروه از كودكان است. 
مدرسان، دانشجويان، مربيان و مشاوران تربيتي كه با اين كودكان در ارتباط هستند، مي توانند از اين 

كتاب استفاده كنند. 
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93.  امرائي، مجيد. نمايش درماني در مسير تكامل. تهران: دانژه، 1389، 220  ص
قطع: رقعي 

گروه:  كم توان ذهني،آسيب ديدة شنوايي، چند معلوليتي، جسمي- حركتي، اختالل هاي رفتاري- 
هيجاني، آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين:  معلم، نيروي توانبخشي 
موضوع:  توانبخشي، مشاوره و مددكاري 

* كلمات كليدي: نمايش درماني / درمان غيردارويي / مشكالت رفتاري / اختالالت رواني / 
برون ريزي مشكالت 

چكيده: اين كتاب دربارة »نمايش درماني« كه از شيوه هاي درمان غيردارويي است و به عنوان يك 
تكنيك مي توان از آن در درمان بسياري از مشكالت رفتاري و اختالالت رواني استفاده كرد، بحث 
مي كند و نشان مي دهد كه چگونه نمايش درماني موجب مي شود، افراد با برون ريزي مشكالت خود،  
بصيرت پيدا كنند. هم چنين با ذكر برخي از تعاريف، مفاهيم كليدي و اركان اصلي نمايش درماني، مراحل 
درماني و سازوكارها و اثرات آن ها مورد بررسي قرار گرفته است. به عالوه، نمونه هاي عملي از جلسات 
نمايش درماني، به عنوان نمونه ذكر شده است. از مطالب اين كتاب هنردرمانگران، روان درمانگران، 
روان پزشكان، روان شناسان، دانشجويان رشته  هاي مرتبط و عموم عالقه  مندان مي توانند استفاده كنند. 

94.  ويلسون، روت. نياز هاي كودكان پيش دبستاني در آموزش و پرورش استثنايي. 
طاهره سليمانيه نائيني، تهران: دانژه، 1389، 368  ص

قطع: وزيري 
اختال ل هاي  يادگيري،  ويژة  مشكالت  معلوليتي،  چند  شنوايي،  آسيب ديدة  ذهني،  كم توان  گروه: 

رفتاري- هيجاني 
مخاطبين: معلم، نيروي توانبخشي، ساير كاركنان استثنايي 

موضوع: آموزشي، توانبخشي 
چند   / توانبخشي   / يادگيري  قابليت هاي   / استتثايي  پيش دبستاني  كودكان  كليدي:  كلمات   *

معلوليتي 
چكيده: اين كتاب در زمينة  نيازهاي كودكان پيش دبستاني در آموزش و پرورش استثنايي نگارش يافته 
و چارچوب نظري شناخت اين كودكان، آموزش متناسب با ويژگي هاي آنان، و هم چنين نقش و تأثير 
گروه  مداخله در آموزش و توانبخشي آنان را مورد بررسي قرار داده است. رويكرد اصلي اين كتاب، توجه 
به توانايي هاي همة كودكان در يادگيري است و معلمان استثنايي، مربيان و والدين را مكلف مي كند كه 

با درك قابليت هاي كودكان مورد بحث، بهترين شرايط يادگيري را براي آن ها فراهم كنند. 
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95.  روح افزا، سعيد. هفت قدم تا خدا. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 1385، 
76  ص

قطع: پالتويي 
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، داستان

* كلمات كليدي: داستان آموزشي / آموزش ديني / راه رسيدن به خدا / شناخت جهان 
چكيده: كتاب حاضر از هفت قسمت يا »هفت قدم« به اين شرح تشكيل شده است: قدم اول: »شك 
نداشته باش«: هم چنان كه در جهان هيچ رخدادي بي دليل نيست. انسان باهوش به آساني در مي يابد 
كه جهان رد پا و اثري از خالقي نيرومند است و »جهان«، »جهان آفرين« دارد. پس در اين باره هيچ 
شكي نداشته باش. قدم دوم: »بنده شو«: مي خواهي به »او« نزديك شوي؟ بايد اثبات كني كه چنين 
قصدي داري. او خداي توست پس براي خدايت »بنده« شو. قدم سوم: »از او بخواه«: فقط اوست 
كه مي تواند بندگي تو را بپذيرد و راهت را هموار كند. براي پيش رفتن نيازمند ياري او هستي. پس 
»از او بخواه« تا دستت را بگيرد. قدم چهارم: »زياده روي نكن«: »او بزرگ« است و تو »كوچك«. تو 
»هيچ« هستي و او »همه چيز«، پس اندازة خود را در نظر بگير و زياده روي نكن. قدم پنجم: »نشانه ها 
را ببين«: اگر احساس مي كني كه هنوز از او »دور«  هستي، براي نزديك شدن به او »نشانه ها را ببين«. 
قدم ششم: »قدم بردار«: با »راه« آشنا نيستي. نمي داني به كجا رسيده اي و به كجا مي تواني برسي. 
»راهنما« را پيدا كن و به دنبال او »قدم بردار«. قدم هفتم: »از همه چيز بگذر«: او »يك« است كه به 

همة صفرها معنا مي دهد. هنگامي كه او را پيدا كردي، نگاهش دار و جز او »از همه چيز بگذر«. 

96.  ناصح، هما. همراه با اتيسم از تشخيص تا درمان براي كودكاني كه مي خواهند اما 
نمي دانند »چگونه«. تهران: دانژه، 1388، 336  ص

قطع: رقعي 
گروه: اختالل هاي رفتاري- هيجاني 

مخاطبين: معلم، نيروي توانبخشي، ساير كاركنان 
موضوع: آموزشي، توانبخشي، مشاوره و مددكاري 

* كلمات كليدي: تشخيص اختالل اتيسم / اختالالت حسي / درمان هاي دارويي و غيردارويي / 
كودكان استثنايي 

چكيده: اين كتاب عالوه بر تعريف اُتيسم، دامنة اختالالت آن، اختالالتي با عالئمي مشابه اُتيسم و 
تصورات اشتباهي كه در اين مورد وجود دارد، عوامل احتمالي افزايش بروز اُتيسم، اختالالت حسي، 
ابزارهاي تشخيصي و آزمايش هاي طبي اشاره كرده و درمان هاي دارويي و غيردارويي و رژيم هاي غذايي 
را مورد بحث قرار داده است. هم چنين به بسياري از پرسش هاي والدين در مورد نقش رايانه، موسيقي 
و بازي هاي متنوع در درمان اُتيسم پاسخ داده است. مطالب مهمي در اين كتاب دربارة آموزش هاي 
اوليه، تحصيل و برقراري ارتباط با كودكان اتيستيك در قالب مثال ها و توضيحات آسان و جذاب 
براي خانواده هاي اين كودكان ارائه شده است. از اين كتاب،  عموم خانواده هاي داراي كودك اُتيستيك، 
درمانگران، متخصصين، مربيان، روان شناسان، مشاوران، دانشجويان و همة كساني كه به نحوي با اين 

گونه كودكان در ارتباط هستند، مي توانند استفاده كنند. 
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97.  مور مالينوس، جنيفر. همه چيز روبراه است. مرجان مشاري، تهران: تيمورزاده/ طبيب، 1389، 
36  ص

قطع: خشتي
گروه: جسمي- حركتي

موضوع: توانبخشي 
* كلمات كليدي: كودك معلول / برخورد با مشكل / پشتكار / اراده 

چكيده: متن كتاب حاضر، داشتن پشتكار و اراده را در انجام كارهاي سخت آموزش مي دهد. پشتكار 
و اراده عواملي هستند كه با وجود مشكالت زياد، به موفقيت ما كمك مي كنند. همة بچه ها هنگام 
روبه رو شدن با مشكل، واكنش هاي يكساني نشان نمي دهند. بعضي از آن ها در اين مواقع مستقل 
عمل مي كنند، در حالي كه ممكن است برخي ديگر به تشويق، حمايت و پشتيباني اطرافيان نياز داشته 
باشند. در اين كتاب پسربچه اي معلول كه نمي تواند راه برود و روي صندلي چرخ دار نشسته است، 
تالش مي كند كارهايي را كه دوست دارد، ياد بگيرد. مثاًل او به بازي بسكتبال عالقه دارد و نهايت 
تالشش را مي كند تا سرانجام بسكتبال بازي كند. در پايان كتاب فعاليت هايي براي مخاطبان آمده 
تا آن ها خود را در موقعيت كساني قرار دهند كه نمي توانند خيلي از كارها را انجام دهند. در ادامه نيز 

مطالبي براي مطالعة والدين گنجانده شده است و برخي كتاب هاي مناسب معرفي شده اند. 

98.  لندگارتن، هلن. هنر درماني باليني. الهام ابوحمزه، تهران: دانژه، 1386، 464  ص
قطع: وزيري 

گروه: كم توان ذهني، آسيب ديده شنوايي، جسمي- حركتي، مشكالت ويژه يادگيري، اختالل هاي 
رفتاري_ هيجاني 

مخاطبين: معلم، نيروي توانبخشي 
موضوع: آموزشي، توانبخشي، مشاوره و مددكاري 

* كلمات كليدي: هنردرماني / روان پزشكي / تحليل و تفسير آثار هنري / آشفتگي هاي عاطفي / 
اختالالت رفتاري هيجاني 

چكيده: اين كتاب با تفسير آثار هنري ساده و قابل اجرا براي عموم مردم، اعم از كودكان، نوجوانان، 
جوانان، ميان ساالن و سالمندان، روش هايي را براي تشخيص، درمان و پيش گيري آشفتگي هاي 
عاطفي و تحليل حاالت رواني آموزش مي دهد. برخي از اين هنرها عبارت اند از: نقاشي هاي غيرحرفه اي، 
سفالگري، كالژ، نقاشي روي ديوار. در هر يك از قسمت هاي كتاب، چند بررسي موردي همراه با تصوير 
كارهاي هنري آنان و تحليل، تعبير و تفسير آن ها، آورده شده كه براي استفاده در هنردرماني مفيد 
است. اين كتاب براي روان شناسان، روان پزشكان، هنرمندان به ويژه نقاشان و عموم افرادي كه به هنر 

و روان شناسي عالقه مندند، قابل استفاده است. 
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99.  گلنن، ويل. هوش هيجاني:  راههايي براي افزايش هوش هيجاني پسران. منصوره نيكو گفتار، 
تهران: دانژه، 1388، 192  ص

قطع: رقعي 
گروه: كم توان ذهني، آسيب ديدة شنوايي، چند معلوليتي، جسمي- حركتي، مشكالت ويژه يادگيري، 

اختالل هاي رفتاري- هيجاني، آسيب ديدة بينايي 
مخاطبين: معلم، نيروي توانبخشي، ساير كاركنان استثنايي 

موضوع: پرورشي 
* كلمات كليدي: هوش هيجاني / مهار هيجان / سالمت رواني / بهبود روابط اجتماعي / موفقيت 

تحصيلي و شغلي 
چكيده: مطالب اين كتاب دربارة چگونگي تشخيص احساسات و هيجانات خود و ديگران است و 
اين كه چگونه مي توان هيجانات را ابراز كرد و هيجانات ديگران را پاسخ داد؛ به طوري كه موجب 
مهار هيجان و موفقيت شود. هوش هيجاني، آموختني است و اين كتاب تالش مي كند پس از ارائة 
راه هاي تقويت آن، تأثير اين تقويت را در سالمت روان، رضايت از زندگي، كيفيت روابط بين فردي و 
موفقيت هاي تحصيلي و شغلي توصيف كند. كتاب حاضر براي روان شناسان، مربيان، والدين، جوانان و 
همة كساني كه عالقه مند به بهبود روابط خود با ديگران هستند و مي خواهند در زندگي شادمان باشند، 

مفيد است.

100.  كاظم زاد،  كامران. يك شيشه گالب. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 
1372، 20  ص

قطع: خشتي
گروه: آسيب ديدة بينايي 

مخاطبين: دانش آموز 
موضوع: آموزشي، داستان

* كلمات كليدي: داستان / عيد غدير / ادبيات كودك / هديه 
چكيده: وقتي آقا مهدي ديد كه بي بي خانم مثل هر سال روز عيد غدير مي خواهد به ديدن خانم 
سادات برود و يك شيشه گالب براي او هديه ببرد، آرزو كرد كه اي كاش خودش هم مي توانست 
هديه اي به بي بي خانم بدهد. وقتي بي بي از در حياط بيرون رفت، آقا مهدي مشغول كار شد و براي 
نامه اي كه نوشته بود، تمبري دست و پا كرد. آن گاه به سراغ سليم آقا رفت تا كاله او را قرض بگيرد، 

شايد پستچي محله شود؛ اما چرا؟
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101.  نتبوهم، الن.1001 ايده فوق العاده براي تعليم و تربيت كودكان با اختالالت 
طيف اتيسم. هايده حائري / اسماعيل گنجينه، تهران: دانژه، 1389، 224  ص

قطع: رقعي 
گروه: اختالل هاي رفتاري- هيجاني 

مخاطبين: معلم، نيروي توانبخشي، ساير كاركنان استثنايي 
موضوع: توانبخشي، پرورشي، مشاوره و مددكاري 

* كلمات كليدي: تشخيص اختالل اُتيسم / مشكالت رفتاري و تحصيلي / كودكان استثنايي / 
هماهنگي حسي / روش هاي درماني 

چكيده: اين كتاب به تعامالت اجتماعي كه از مهم ترين مشكالت كودكان دچار اختالل اُتيسم است، 
پرداخته و نقش مؤثر آن را در پيشرفت يادگيري آنان مورد بررسي قرار داده است. در اين كتاب بر 
روي نحوة مواجهه با مشكالت رفتاري، تحصيلي وتعليم و تربيت اين گونه كودكان، پس از تشخيص 
اختالل، تأكيد شده است. هم چنين به مواردي مانند استفاده از ابزارهاي سادة موجود در محيط كودك 
براي هماهنگي حسي و راهبردهاي رفتاري و ارتباطي در قالب بازي هاي متنوع اشاره شده  است. اِعمال 
روش هاي درماني پيشنهادي اين كتاب، براي خانواده هاي داراي كودكان اُتيستيك و دست  اندركاران 

تعليم و تربيت استثنايي، مربيان، دانشجويان و درمانگران رشته هاي مرتبط، قابل استفاده است. 
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نمـــــايه ها
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عنوان كتاب
آزمون سنجش رشد نيوشا )ويژه كودكان از بدو تولد تا شش 

سالگي( 001
آقاي با كاله و آقاي بي كاله 002

آموزش موسيقي و موسيقي درماني كودكان استثنايي 003
آموزش هوش هيجاني به كودكان: پنجاه تمرين جالب براي 

خانواده ها، آموزگاران و روان درمانگران 004
آن باال، اين پايين 005

اختالل نارسايي توجه/ بيش فعالي در كودكان و بزرگساالن: 
  ADHD راهبردهاي نوين در ارزيابي و درمان در اختالل

006
از شما به سوي شما، براي شما: گفتاري درباره  پيامبري و 

پيامبران 007
اشك پهلوان 008

افطار 009
اي قصه، قصه، قصه )2( 010
اي قصه، قصه، قصه )4( 011

اين طرف صحرا، آن طرف صحرا 012
بازي با آوا، بازي با الفبا 013

بازي درماني: نظريه ها روش ها و كاربرد هاي باليني 014
باغ ستاره ها 015

برگزيده اشعارحافظ 016
برگزيده شعرهاي پروين اعتصامي 017

برگزيده شعرهاي سعدي 018
برگزيده شعرهاي سهراب سپهري 019

برگزيده شعرهاي شهريار 020
برگزيده شعرهاي ملك الشعراي بهار 021

برگزيده شعرهاي مولوي 022
برگزيده شعرهاي نظامي023

برگزيده شعرهاي نيما يوشيج 024
به دنبال فلك= فلكين داليجا: به زبان آذري 025

پا پر026
پدر، عشق و پسر 027

پرورش هوش هيجاني كودكان 028
و  هوشي  آسيب هاي  تبيين  توانشي:  نارسايي هاي  و  تحول 

حسي و حركتي 029
براي  عملي  راهنماي  ذهني:  كم توان  دانش آموزان  تدريس 

معلم به انضمام: تحول .... 030
ترا من چشم در راهم 031

تصويري از بهار 032
تنبيه كاري: داستاني از زندگي امام موسي كاظم عليه السالم 

033
توانبخشي شنوايي كودكان 034

چرا دريا عصباني شد؟ 035
چگونه به كودكان بيش فعال /  كم توجه كمك كنيم؟ 036 

چهارده قصه آسماني 037
چهل روز عاشقانه 038

والدين،  راهنماي  )ريتميك(:  موزون  بازيهاي  حركت هاو 
مربيان و درمانگران 039
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حكايت نامه 040
خانواده آقاي چرخشي 041

خدايا توخوبي: آثار شاعران معاصر براي نوجوانان 042
خمره 043

خميني، روح اهلل رهبر انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي 
ره(  خميني  )امام  حديث  چهل  گزاره   ،1368-1280 ايران 

044
خواهران غريب 045

در جستجوي خدا 046
دعا هاي زميني پدر بزرگ 047

دليران قلعه آخولقه 048
دنيا در سر انگشتان لوئيز بريل 049

رازهايي در باد 050
رستم و سهراب: برگرفته از شاهنامه فردوسي 051

رشد و تكامل حركتي و جسماني 052
رفيق و نارفيق: به زبان تاتي 053

رو به روي او 054
روان شناسي و آموزش كودكان با نقص توجه/ بيش فعالي 

055
روانشناسي و آموزش كودكان با كم تواني هوشي056

روان شناسي و آموزش كودكان ناشنوا 057
زير سايه خدا 058 
زير گنبد كبود 059

سمك عيار 060 
فرشته اي اينجاست 061

فرفره هاي سنتي ايران 062
و  گفتار  آسيب شناسان  براي  راهنما  منبعي  مغزي،  فلج 

زبان063
فنون كودك درماني )راهكار هاي روان  پويايي( 064

فيض  محسن  مال  حكيم  داستاني  زندگينامة  گل:  فيض 
كاشاني 065

قصه االغ و سنگ066
قصه ديگچه و مالقه067

قصه گويي)6( 068
قصه گويي)7( 069
قصه گويي)8( 070
قصه گويي)9( 071

قند و نمك 072
كاردرماني براي كودكان كم توان ذهني: راهنماي والدين با 

توجه به رويكرد توانبخشي مبتني بر جامعه 073
كاش حرفي بزني 074

كشاورز و خروس : به گويش يزدي 075
كالغ سه شنبه: مجموعه شعر براي نوجوانان 076

كمك به رشد گفتار و زبان كودكان كم توان ذهني 077
و  طنزآميز  حكايت هاي  مجموعه  بخنديم:  هم  با  كمي 

چيستان از كشور هاي آسيا و اقيانوسيه 078
كودك من خوب غذا نمي خورد، آيا شما نيز نگران تغذيه و 
وزن گرفتن فرزندتان هستيد؟: مشكالت تغذيه اي كودكان 

به كودكانتان كمك كنيد تا خوب رشد كنند 079
كودكان مبتال به اختالل هاي يادگيري080 

كوسه ماهي 081
گامهاي پيشرفت براي كودكان ديرآموز 082

گربه اي كه موش ها را دوست داشت 083
الفكاديو: شيري كه جواب گلوله را با گلوله داد 084

محمد)ص(  رسول خدا 085
مديريت كالس »رويكرد روان شناختي به بهسازي آموزش 

و ارتباطات مدرسه« 086 
مرد جوان و خياط حيله گر: بر اساس داستاني از مثنوي موالنا 

087
من ناشنوا هستم 088

من همانم، من همانم 089
مهمان هاي ناخوانده 090

ناتوانايي هوشي091
ناتوانايي هاي چند گانه )چند معلوليتي(: تعاريف و مفاهيم و 

رويكردهاي آموزشي 092
نمايش درماني در مسير تكامل 093

پرورش  و  آموزش  در  پيش دبستاني  كودكان  نياز هاي 
استثنايي 094

هفت قدم تا خدا 095
كه  كودكاني  براي  درمان  تا  تشخيص  از  اتيسم  با  همراه 

مي خواهند اما نمي دانند »چگونه« 096
همه چيز روبراه است 097

هنر درماني باليني 098
هيجاني  هوش  افزايش  براي  راههايي  هيجاني-  هوش 

پسران 099
يك شيشه گالب 100 

با  كودكان  تربيت  و  تعليم  براي  فوق العاده  ايده   1001
اختالالت طيف اتيسم 101
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گروه
آسيب ديدة بينايي 

 ،013 ،012 ،011 ،010 ،009 ،008 ،007 ،005 ،004 ،002
 ،024 ،023 ،022 ،021 ،020 ،019 ،018 ،017 ،016 ،015
 ،037 ،036 ،035 ،033 ،032 ،031 ،029 ،027 ،026 ،025
 ،048 ،047 ،046 ،045 ،044 ،043 ،042 ،041 ،040 ،038
 ،062 ،061 ،060 ،059  ،058 ،054 ،053 ،051 ،050 ،049
 ،075 ،074 ،072 ،071 ،070 ،069 ،068 ،067 ،066 ،065
 ،089 ،087 ،085 ،084 ،083  ،082 ،081 ،079 ،078 ،076

100 ،099 ،095 ،093 ،090

آسيب ديدة شنوايي
 ،093 ،082 ،079 ،058 ،057 ،039 ،036 ،034 ،029 ،004

099  ،098 ،094

 اختالل هاي رفتاري- هيجاني 
 ،082  ،079  ،073  ،064   ،039  ،036  ،014  ،006  ،004

101  ،099  ،098 ،096 ،094 ،091،093

جسمي- حركتي
 ،093 ،082 ،079 ،073 ،063 ،058 ،052 ،036 ،029 ،001

099 ،098 ،097

چند معلوليتي
 ،091 ،082 ،079 ،073 ،063 ،056 ،039 ،036 ،030 ،029

099 ،094 ،093 ،092

ساير 
001

كم توان ذهني
 ،082 ،079 ،077 ،073 ،056 ،039 ،036 ،030 ،029 ،003

099  ،098 ،094  ،093 ،091

مشكالت ويژة يادگيري
  ،086 ،082 ،080 ،079  ،055 ،039 ،036 ،028 ،014 ،006

099 ،098 ،094
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مخا طبين
دانش آموز 

 ،015 ،013 ،012 ،011 ،010 ،009 ،008 ،007 ،005 ،002
 ،025 ،024 ،023 ،022 ،021 ،020 ،019 ،018 ،017 ،016
 ،040 ،038 ،037 ،036،035 ،033 ،032 ،031 ،027 ،026
 ،050 ،049 ،048 ،047 ،046 ،045 ،044 ،043 ،042 ،041
 ،065 ،062 ،061 ،060 ،059 ،058 ،054 ،053 ،052 ،051
 ،076 ،075 ،074 ،072 ،071 ،070 ،069 ،068 ،067 ،066
 ،090 ،089 ،088 ،087 ،085 ،084 ،083 ،082 ،081 ،078

100 ،095

ساير كاركنان استثنايي 
 ،073 ،064 ،056 ،055 ،039 ،036 ،030 ،029 ،028 ،001

101 ،099 ،094،096 ،092 ،082،091 ،080 ،079

معلم
 ،039 ،036  ،034 ،030 ،028 ،014 ،006 ،004 ،003 ،001
 ،091 ،086 ،082 ،080 ،077 ،073 ،063 ،057 ،056 ،055

101 ،099 ،098 ،096 ،094 ،093 ،092

نيروي توانبخشي
 ،039 ،036 ،034 ،030 ،029 ،028 ،014 ،006 ،003 ،001
 ،094 ،093 ،092 ،091 ،080 ،077 ،073 ،063 ،057 ،055

101 ،099 ،098 ،096
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موضوع درسي
آموزشي

 ،011 ،010 ،009 ،008 ،007 ،005 ،004 ،003 ،002 ،001
 ،022 ،021 ،020 ،019 ،018 ،017 ،016 ،015 ،013 ،012
 ،033 ،032 ،031 ،030 ،028 ،027 ،026 ،025 ،024 ،023
 ،043 ،042 ،041 ،040 ،039 ،038 ،037 ،036 ،035 ،034
  ،062 ،061 ،060 ،057 ،056 ،055 ،054 ،053 ،051 ،050
 ،073 ،072 ،071 ،070 ،069 ،068 ،067 ،066 ،065 ،063
 ،084 ،083 ،082 ،081 ،080 ،078 ،077 ،076 ،075 ،074
 ،095 ،094 ،092 ،091 ،090 ،089 ،088 ،087 ،086 ،085

100 ،098 ،096

بهداشت 
079

پرورشي
101 ،099 ،091 ،039 ،030 ،014 ،003

تربيت بدني
039

توان بخشي
 ،057،063 ،055 ،039 ،036 ،034 ،029 ،014 ،003 ،001

 ،096 ،094 ،093 ،091 ،082 ،080 ،077 ،073
101 ،097،098

داستان
 ،025 ،013 ،012 ،011 ،010 ،009 ،008 ،007 ،005 ،002
 ،043 ،041 ،040 ،038 ،037 ،035 ،033 ،032 ،027 ،026
 ،069 ،068 ،067 ،066 ،065 ،061 ،060 ،054 ،053 ،051
 ،089 ،087 ،084 ،083 ،081 ،078 ،075 ،072 ،071 ،070

100 ،095 ،090

شعر
 ،024 ،023 ،022 ،021 ،020 ،019 ،018 ،017 ،016 ،015

076 ،074 ،050 ،042 ،031

مشاوره و مددكاري
 ،039 ،036 ،014 ،006 ،080003 ،079 ،055 ،004 ،001

101 ،098 ،096 ،093 ،091 ،064
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كلمات كليديموضوع درسي
آداب و رسوم

060
آزمون سنجش نيوشا

001
آزمون هاي تشخيص كم تواني ذهني

091
آسيب شنوايي

034
آسيب هاي هوشي

029
آشفتگي هاي عاطفي

098
آموختن

080 ،028
آموزش كودكان ناشنوا

057
آموزش اخالق 

054 ،012،032،040 ،008 ،007
آموزش ديني

095 ،047 ،009
آموزش كودكان كم توان هوشي

056
آموزش مذهبي 

037

آموزش مهارت هاي زندگي 
011

آموزش موسيقي
003

آموزش و توانبخشي
091

آموزش والدين 
073

آوا
013

آيين عياري 
060

اختالل رشدي
006

اختالل نقص توجه
055

اختالالت حسي
096

 اختالالت در كودكان
080

اختالالت رفتاري
091

اختالالت رفتاري- هيجاني
098 ،064 ،036 ،004،014

اختالالت رفتاري و حركتي 
006

اختالالت رواني
093

ادبيات ايران 
051 ،050

ادبيات جهان 
084 ،067 ،045

ادبيات فارسي
 ،021  ،020  ،019  ،018  ،017  ،016

 065،087 ،031 ،024 ،023 ،022
ادبيات كودك

 ،070  ،069  ،026،066  ،025  ،010
100 ،090 ،089 ،072 ،071

اراده 
097

اربعين 
038

ارتباط شنيداري
034

اسباب بازي چرخشي 
062

اسالم
059
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افسانه و قصة تاتي )طالقاني(
053

افسانه و قصة يزدي
075
الفبا
013

امام حسين )ع(
038 ،027

امام خميني )ره(
044

امام موسي كاظم)ع(
033

انسان 
059
بازي
013

بازي  درماني
014

بازي هاي ايراني
062

بازي هاي موزون
039

برخورد با احساسات 
004

برخورد با مشكل
097

برون ريزي مشكالت 
093

بزرگداشت موالنا 
087

بهبود روابط اجتماعي
099

بيش فعالي
055 ،006

پروين اعتصامي
017

پشتكار
097

پيامبر اسالم)ص(

085 ،032
پيامبران اولوالعزم

007
پيشرفت تحصيلي 

077
تاريخ اسالم 

085 ،027
تحليل و تفسير آثار هنري

098
تشخيص اختالل اُتيسم

096،101
تفكر نظام مند

039
تقويت زبان و گفتار

077
تكامل 

052
تنبيه 
033

تنهايي و مونس 
089

توانبخشي
  ،082،092 ،073 ،063 ،014،055 ،001

094
توانبخشي شنوايي

034
جعفر ابراهيمي

050
جنوب ايران 

081
چند معلوليتي

094 ،092 ،029
چهارده معصوم

037
چهل حديث

044
چهل روز عاشقانه

038
چيستان

078
حكايت

078 ،040 ،002
حكايت آموزنده

022
حكومت تزارها 

048
حافظ
016

حركتي و ادراكي 
039

حروف برجسته
049

حضرت علي اكبر
027

حماسه
051

خداشناسي
058 ،042
خط بريل

049
داستان

 ،047،061 ،045 ،035 ،025 ،010،013
 ،084  ،081  ،071  ،070  ،069  ،066

100 ،090
داستان پهلوانان

008
داستان آموزشي

 ،054  ،046  ،037  ،026  ،012  ،007
095 ،083

داستان ايراني
043 ،009

داستان تاريخي
060 ،048

داستان تخيلي
089 ،067 ،041 ،011 ،005

داستان طنز
072

داستان كوتاه
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065
داستان مثنوي مولوي

087
داستان هاي حيوانات

083 ،012
دانايي

066،070
دانش آموزان كم توان ذهني

030
دانشمند

049
درايت
010

درمان
080 ،055

درمان غيردارويي
093

درمان هاي دارويي و غيردارويي
096
دريا
035
دعا

047
دنيوي گرايي

059
دوستي

046
دين شناسي 

044
رافي گرافي 

049
راه رسيدن به خدا

095
راهكارهاي روان پويايي

064
رستم و سهراب

051
رشد
052

رشد انساني
052

رشد طبيعي كودك
079

رفتار بدني
077

رفتار خشن
033

روان پزشكي
098

روان شناسي
057 ،056 ،028

روش هاي ارتباطي 
057

روش هاي درماني 
101

زبان آذربايجاني
025

زبان ايما و اشاره
088

زبان فارسي
025

زندگي نامه
085 ،065 ،061 ،049

زيركي 
069

ساده لوحي
071

سرگرمي و تفكر 
002

سرگرمي 
041

سعدي
018

سالمت رواني
099

سمك عيار
060

سنجش مهارت هاي رشدي كودكان 

001
سهراب سپهري

019
شاهنامه

051
شجاعت

084 ،026
شعر

 ،023  ،022  ،020  ،018  ،017  ،016
042

شعر كودك
074 ،050 ،015

شعر فارسي
076

شعر نو
074 ، 031 ،024 ،021 ،019

شكرگزاري 
058

شناخت جهان 
095

شهادت
027

شهريار
020

شيوه هاي خاص آموزش
030
صبر
033

ضايعة مغزي
082
طنز

078 ، 041
ظلم و دانايي 

072
عبادت 

042
عصب شناسي 

082
عقب ماندگي تحصيلي
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080
عقب ماندة ذهني 

030
علوم تربيتي

029
عيد غدير

100
فداكاري 

046
فرفره هاي سنتي

062
فعاليت هاي ريتميك 

003
فقر فرهنگي

086
فلج مغزي

063
قابليت هاي يادگيري

094
قرن 14

076
قصة ايراني 

075 ،053 ،005
قصه 
068

قيام مذهبي
048

كاردرماني 
073 ،063
كاردستي

062
كشف حقيقت

084
كنترل احساسات و عملكرد 

036
كودك درماني

064
كودك معلول

097

كودكان پيش دبستاني استتثايي
094

كودكان كم توان ذهني
077 ،073 ،003
كودكان استثنايي

101  ،096 ،091 ،029،056 ،003
كودكان بيش فعال/كم توجه

036
كودكان بيمار

058
كودكان ديرآموز

082
كوسه ماهي

081
كالم
013

كم توجهي در كودكان پر تحرك
055

گفتاردرماني
063

گنبد كبود
059

لطيفه
040

مباني نظري بازي 
014

محمد )پيامبر اسالم(
085  ،032،061

محمدتقي بهار
021

محمود كيانوش 
015

محيط كالس
028

مداخالت توانبخشي
057

مديريت كالس
086

مردم قفقاز

048
مشاورة شنوايي - شناختي

034
مشكالت تغذيه اي

079
مشكالت رفتاري

093
مشكالت رفتاري نوجوانان 

086
مشكالت رفتاري و تحصيلي

101
مشكالت ويژة يادگيري

080
مشكالت يادگيري

082
مصطفي رحماندوست

074
معلوليت 

088
معلوليت جسمي و حركتي

063
مالحسين فيض

065
مهار هيجان

099
مهارت هاي حركتي

052
مهارت هاي حسي

039
مهارت هاي زندگي

070  ،004،010
مهرباني

090
موسيقي درماني

039 ،003
موفقيت تحصيلي و شغلي 

099
مولوي

022
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نابينا
049

ناتواني هوشي
091

ناتواني هاي چندگانه
092

ناتواني هاي يادگيري
086

نارسايي توجه
006

نارسايي هايي توانشي
029

ناشنوايي
088
نبوت

007
نشانه شناسي

069
نظامي

023
نقش محوري بازي

064
نماز
054

نمايش درماني
093

نوجوانان
076 ،054
نيما يوشيج
031 ،024

وعدة غذايي مناسب 
079
هديه

100 ،058
هفت مهارت رشد

001
هماهنگي حسي

101
هنردرماني

098
هوش هيجاني

099 ،028 ،004
هوشنگ مرادي كرماني 

043
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پديد آورندگان
آلگوزين، رابرت 030   
ابراهيمي، امير عباس 034   
ابراهيمي،  جعفر 050   
ابرسول، ماري لو 082   
ابوحمزه، الهام 064، 098   
احمدي، حميد 084   
اسپورر، كيت 036   
اسدي، الهام 088   
اصالني، محمدرضا 065   
اعتصامي،  پروين 017   
اكرمي، جالل الدين 078   
االرجاني، فرامرزين خداداد 060  
امرائي، مجيد 093   
انده، ميشائيل 067   
اوكانر، باربارا 049   
ايبد، طاهره 041   
باشعورلشگري، مريم 092   
بهار، محمدتقي 021   
به پژوه، احمد 077   

بهمن ، شهناز 028 
پاك بين، علي 045   

پريرخ، زهره 013،68،69 ،70، 71
توپچي،  فاطمه 005   
توزنده جاني، جعفر 035   

جامعة كودكان انگلستان  079  
جت، جوليت ال 006   
جعفري، محمد علي 053   
چتيك، مورتن 064   

حافظ ، شمس  الدين محمد 016 
حائري، هايده101   

حسن زاده،  سعيد 057   
حق پرست، نورا 037   
حيدري، خدابخش 080   
خانيان،  جمشيد 081   
خوشابي، كتايون 036   
درايكورس،  رودولف 086   
درويشي مقدم، فرشته 082   
دمي 066    
رافعي،  طلعت 039   
رحماندوست،  مصطفي 074   
رستگارپور، حسن 028   
روح افزا، سعيد 007، 054 ، 059 ، 095  
روحي، عليرضا 086   
رهگذر، رضا 033   
زاده محمدي، علي 003   
زماني، پيمان 063   
زماني، صديقه 006   
ژوبرت،  كلر 046   
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سپهري، سهراب 019   
سعدي، مصلح بن عبداهلل 018  
سفيف مقدم اكبري، فاطمه 079  
سليمانية نائيني، طاهره 094   
سنگري،  محمدرضا 038    
سيدي،  حسين 032   
سيلور اشتاين، شل 002، 084  
شاطريان، محبوبه 073   

شاه آبادي، حميدرضا 085
شريفي درآمدي، پرويز 029   
شجاعي،  مهدي 027   
شعبان نژاد، افسانه 012   
شهريار،  محمد حسين 020   
صفرزاده خوشابي، كتايون 064  
صمدي، علي 091   
طاهري، مرتضي 052   
عابدي، احمد 055   
عربلو، احمد 072   
عليزاده، حميد 006، 086   
غباري بناب، باقر 056   
فراست، قاسمعلي 009   
فرجام، فريده 090   
فوالدوند، مرجان 051   
قندهاري، احمد 049   
قوام، علي  055   
كاظم زاد،  كامران 100   
كانرز، سي. كيت  006   
كرك، سميوءل الگزاندر 080  
كريم زاده، منوچهر 025، 075  
كستنر،  اريش 045   
كلهر، فريبا 061، 089   
كمري، عليرضا 044   
كيانوش، محمود 015   
گروگان،  حميد 048   

گلشيري، سيامك 067 

گنجينه، اسماعيل 101   
گلنن، ويل 099   
گوردن، مايكل لوئيس 077   

لندگارتن، هلن 098 
مافيني، هلن 028   
مجيد عميق 066   
محمداسماعيل،  الهه 014   
محمدي، محمد 083   
محمود، شيخ 052   
مرادي، حسين 029    
مرادي، مهدي 076   

مرادي كرماني، هوشنگ 043
مزاري جاللي، عبدالرضا 062  
مشاري، مرجان 097   
معلم،  حسين 040   
ماليري،  سعيد 001   
مورمالينوس، جنيفر 088، 097  
موسوي، نجوا 063   

مولوي، جالل الدين محمد بن محمد 022
ميرشاهي، آفرين 058   
ميركياني، محمد 008، 026   
ناصح، هما 096   
نامكا، لين 004   
نتبوهم، الن 101   
نظامي، الياس يوسف 023   
نيكوگفتار، منصوره  099   
وركينگز، مريلين شيف 063   

وظيفه شناس، شراره 010،011،087 
وود، داگالس 047   
ويلسون، روت 094   
همتي، قربان  006   
هوداب، رابرت ام 029   

هيرمندي، رضي 002
يوسفي، نصرت اهلل 004   

يوشيج،  نيما 024،31
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نام ناشر
ايران بان 

084 ،002
بامداد كتاب 

052
به تدبير 

004
بين المللي گاج 

028
تيمورزاده/ طبيب 

097 ،088
دانژه 

 ،064 ،063 ،056 ،039 ،036 ،034 ،029 ،014 ،006 ،001
 ،096 ،094 ،093 ،092 ،091 ،086 ،082 ،079 ،077 ،073

101 ،099 ،098
رشد فرهنگ 

030
انساني  علوم  كتب  تدوين  و  مطالعه  سازمان 

دانشگاهها )سمت(
057

عروج انديشه 
058

كارگاه نشر 
003

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
 ،016 ،015 ،013 ،012 ،011 ،010 ،009 ،008 ،007 ،005
 ،026 ،025 ،024 ،023 ،022 ،021 ،020 ،019 ،018 ،017
 ،044 ،043 ،040 ،038 ،037 ،035 ،033 ،032 ،031 ،027
 ،061 ،060 ،059 ،054 ،053 ،051 ،050 ،048 ،046 ،045
 ،074 ،072 ،071 ،070 ،069 ،068 ،067 ،066 ،065 ،062

100 ،095 ،090 ،089 ،087 ،085 ،083 ،081 ،076 ،075
كتاب نيستان 

078 ،047 ،042 ،041
مهاجر 

049
نوشته

080 ،055
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نشاني ناشران

ايران بان 
تهران-  م. فردوسي، خ. ايرانشهر جنوبي، جنب آموزشگاه آفرين، 
ساختمان شماره 3، پ. 5، ط. دوم، واحد 3 تلفن: 88301453 ، 

88315849- ، 88315350
بامداد كتاب 

تهران-  خ. انقالب،خ. 12 فروردين، خ. شهيد نظري )غربي(، 
پ. 100 تلفن: 66481243

به تدبير 
تهران- بلوار آيت اله كاشاني، خ. بهنام، انتهاي خ. بهنام هشتم، 

مجتمع مسكوني ياس، ياس 1، واحد 10 تلفن: 44092605
بين المللي گاج 

تهران-  خ. انقالب، خ. دانشگاه، خ. لبافي نژاد، پ.187  تلفن: 
6420 ، 6419 ، 66973500

تيمورزاده/ طبيب 
تهران-  انتهاي بلوار كشاورز، خ. دكتر محمد قريب، تقاطع خ. 

باقرخان، پ. 23 تلفن: 64006
دانژه 

تهران-  خ. مطهري، خ. سليمان خاطر )اميراتابك سابق(، ك. 
اسالمي،تقاطع بانه، پ. 2/4  تلفن: 88846148 ، 88842543 

09123805033 ،
رشد فرهنگ 

تهران–  خ. مرتضوی،  بعد از تقاطع جيحون، نرسيده به خ. 

صاحب الزمان، پ.706 تلفن: 66377570 و66890976-7 
سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها 

)سمت(
تهران-  خ. انقالب، خ. ابوريحان، پ. 107  تلفن: 66417857

عروج انديشه 
مشهد-  چهارراه شهدا، خ. آزادي، ك. شهيد خوراكيان، مجتمع 

گنجينة كتاب تلفن: 2242248
كارگاه نشر 

تهران-  صندوق پستي15875/5173
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 

تهران-  خ. شهيد بهشتي، خ. خالد اسالمبولي، جنب سينما كانون، 
پ. 22 و 24 تلفن: 88715545-8 ، 88962971 ، 88710661

كتاب نيستان 
تهران-  بزرگراه صدر،  خ. دستورجنوبي )شهيد قلندري(، نبش 

ششم، پ. 2 تلفن: 22612443-5
مهاجر 

تهران–  خ. انقالب، خ. فخر رازی، ك. نيكپور،  پ. 5، ط. اول  
تلفن: 66952200

نوشته
 ،  2226445 تلفن:  نويد  ساختمان  فلسطين،  خ.  اصفهان-  

2208610 ، 09133162070
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تلفيق نام ناشر و عنوان كتاب
ايران بان 

002 : آقاي با كاله و آقاي بي كاله، 084 : الفكاديو: شيري كه 
جواب گلوله را با گلوله داد

بامداد كتاب 
052 : رشد و تكامل حركتي و جسماني 

به تدبير 
004 : آموزش هوش هيجاني به كودكان: پنجاه تمرين جالب 

براي خانواده ها، آموزگاران و روان درمانگران

بين المللي گاج 
028 : پرورش هوش هيجاني كودكان 

تيمورزاده/ طبيب 
088 : من ناشنوا هستم، 097 : همه چيز روبراه است 

دانژه 
از بدو تولد  نيوشا )ويژه كودكان  : آزمون سنجش رشد   001
تا شش سالگي(، 006 : اختالل نارسايي توجه/ بيش فعالي در 
كودكان و بزرگساالن، 014 : بازي درماني: نظريه ها روش ها و 
كاربرد هاي باليني، 029 : تحول و نارسايي هاي توانشي: تبيين 
آسيب هاي هوشي، حسي و حركتي، 034 : توانبخشي شنوايي 
كودكان، 036 : چگونه به كودكان بيش فعال / كم توجه كمك 

كنيم، 039 : حركت هاو بازيهاي موزون )ريتميك(: راهنماي 
والدين، مربيان و درمانگران، 056 : روانشناسي و آموزش كودكان 
با كم تواني هوشي، 063 : فلج مغزي منبعي راهنما براي آسيب 
شناسان گفتار و زبان، 064 : فنون كودك درماني )راهكار هاي 
روان  پويايي(، 073 : كاردرماني براي كودكان كم توان ذهني: 
راهنماي والدين، 077 : كمك به رشد گفتار و زبان كودكان 
كم توان ذهني، 079 : كودك من خوب غذا نمي خورد، آيا شما 
نيز نگران تغذيه و وزن گرفتن فرزندتان هستيد؟، 082 : گامهاي 
پيشرفت براي كودكان ديرآموز، 086 : مديريت كالس »رويكرد 
روان شناختي به بهسازي آموزش و ارتباطات مدرسه«، 091 : 
ناتوانايي هوشي، 092 : ناتوانايي هاي چند گانه )چند معلوليتي(: 
تعاريف، مفاهيم و رويكردهاي آموزشي، 093 : نمايش درماني در 
مسير تكامل، 094 : نياز هاي كودكان پيش دبستاني در آموزش 
و پرورش استثنايي، 096 : همراه با اتيسم از تشخيص تا درمان 
براي كودكاني كه مي خواهند اما نمي دانند چگونه، 098 : هنر 
درماني باليني، 099 : هوش هيجاني- راههايي براي افزايش 
هوش هيجاني پسران، 101 : 1001 ايده فوق العاده براي تعليم 

و تربيت كودكان با اختالالت طيف اتيسم

رشد فرهنگ 
030 : تدريس دانش آموزان كم توان ذهني: راهنماي عملي

انساني  علوم  كتب  تدوين  و  مطالعه  سازمان 
دانشگاهها )سمت( 
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057 : روان شناسي و آموزش كودكان ناشنوا

عروج انديشه 
058 : زير سايه خدا

كارگاه نشر 
003 : آموزش موسيقي و موسيقي درماني كودكان استثنايي

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
005 : آن باال، اين پايين، 007 : از شما به سوي شما، براي 
شما: گفتاري دربارة پيامبري و پيامبران، 008 : اشك پهلوان، 
009 : افطار، 010 : اي قصه، قصه، قصه )2(، 011 : اي قصه، 
قصه، قصه )4( ، 012 : اين طرف صحرا، آن طرف صحرا ، 013 
: بازي با آوا، بازي با الفبا ، 015 : باغ ستاره ها، 016 : برگزيده 
اشعارحافظ، 017 : برگزيده شعرهاي پروين اعتصامي، 018 : 
برگزيده شعرهاي سعدي ، 019 : برگزيده شعرهاي سهراب 
برگزيده   :  021 شهريار،  شعرهاي  برگزيده   :  020 سپهري، 
شعرهاي ملك الشعراي بهار، 022 : برگزيده شعرهاي مولوي، 
023 : برگزيده شعرهاي نظامي، 024 : برگزيده شعرهاي نيما 
يوشيج، 025 : به دنبال فلك= فلكين داليجا: به زبان آذري، 026 
: پا پر، 027 : پدر، عشق و پسر، 031 : ترا من چشم در راهم، 
032 : تصويري از بهار، 033 : تنبيه كاري: داستاني از زندگي 
امام موسي كاظم، 035 : چرا دريا عصباني شد؟، 037 : چهارده 
قصه آسماني، 038 : چهل روز عاشقانه،040 : حكايت نامه،043 : 
خمره، 044 : خميني، روح اهلل رهبر انقالب و بنيانگذار جمهوري 
اسالمي ايران، 045 : خواهران غريب، 046 : در جستجوي خدا، 

048 : دليران قلعه آخولقه ، 050 : رازهايي در باد، 051 : رستم و 
سهراب: برگرفته از شاهنامه فردوسي، 053 : رفيق و نارفيق: به 
زبان تاتي ، 054 : رو به روي او ، 059 : زير گنبد كبود، 060 : 
سمك عيار، 061 : فرشته اي اينجاست، 062 : فرفره هاي سنتي 
ايران، 065 : فيض گل: زندگينامة داستاني حكيم مال محسن فيض 
كاشاني، 066 : قصه االغ و سنگ، 067 : قصه ديگچه و مالقه، 
068 : قصه گويي)6(، 069 : قصه گويي)7(، 070 : قصه گويي)8(، 
071 : قصه گويي)9(، 072 : قند و نمك، 074 : كاش حرفي بزني، 
075 : كشاورز و خروس : به گويش يزدي ، 076 : كالغ سه شنبه: 
مجموعه شعر براي نوجوانان ، 081 : كوسه ماهي، 083 : گربه اي 
كه موش ها را دوست داشت ، 085 : محمد)ص(  رسول خدا، 087 : 
مرد جوان و خياط حيله گر: بر اساس داستاني از مثنوي موالنا، 089 
: من همانم، من همانم، 090 : مهمان هاي ناخوانده، 095 : هفت 

قدم تا خدا، 100 : يك شيشه گالب

كتاب نيستان 
041 : خانواده آقاي چرخشي، 042 : خدايا توخوبي: آثار شاعران 
معاصر براي نوجوانان، 047 : دعا هاي زميني پدر بزرگ، 078 : كمي 

با هم بخنديم: مجموعه حكايت هاي طنزآميز

مهاجر 
049 : دنيا در سر انگشتان لوئيز بريل

نوشته
 055 : روان شناسي و آموزش كودكان با نقص توجه/ بيش فعالي، 

080 : كودكان مبتال به اختالل هاي يادگيري




