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مقدمه
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u منظور ما از كتاب آموزشى چيست؟
از یك دیدگاه مي توان مجموعه کتاب هایي که هر سال چاپ و منتشر مي شوند کتاب آموزشي نامید زیرا هر کتابي 
پیامي براي آموزش دارد. اما به طور خاص کتاب هاي آموزشي با هدف استفاده در آموزش هاي رسمي و غیررسمي 
به رشته تحریر درمي آیند. کتاب هاي آموزشي سه دسته اند: الف( کتاب هاي درسي، ب( کتاب هاي کمك آموزشي، 
ج( کتاب هاي کمك درسي. *کتاب هاي درسي کتاب هایي هستند که براساس برنامه  درسي خاص و با هدف معیني 
از سوي مراجع ذي صالح در وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسیده اند و در چارچوب زماني معین آموزشي و 

متناسب با پایه، رشته، شرایط ذهني و سني تدریس مي شوند.
 منظور ما از کتاب هاي آموزشي کتاب هاي کمك آموزشي و کمك درسي است. 

*کتاب هاي کمك آموزشي: کتاب هایي هستند که به منظور ایجاد انگیزه، توسعه یادگیري، افزایش دانش و سواد 
علمي، پرورش مهارت  عملي، رشد روابط اجتماعي و ارتقاي یادگیرنده براساس هدف ها و برنامه هاي خاصي تنظیم 
مي شوند و لزوماً به برنامه درسي دورة تحصیلي وابسته نیستند و شامل کتاب هاي دانش افزایي براي معلمان و 

دانش آموزان، پرورش مهارت هاي فرایندي و عملي براي دانش آموزان  و مهارتي و روشي براي معلمان هستند. 
*کتاب هاي کمك درسي: کتاب هایي هستند که به منظور تسهیل، تقویت، تکمیل و تعمیق یادگیري و فراهم کردن 
آموزش جبراني براساس هدف ها و برنامه هاي درسي دوره و پایة تحصیلي خاصي تهیه و تنظیم مي شوند. این 
کتاب ها الزاماً به هدف هاي برنامة درسي وابسته هستند که شامل کتاب هاي کار و فعالیت هاي یادگیري، کتاب هاي 

تمرین، کتاب هاي سنجش و ارزشیابي پیشرفت تحصیلي دانش آموزان و کتاب هاي فعالیت محور هستند.

 u چرا بايد دست به گزينش كتاب زد؟
 انتشار روزافزون کتاب هاي آموزشي و عدم تناسب بخش قابل توجهي از کتاب ها با استانداردهاي آموزشي و 
همچنین لزوم استفاده بهینه از زمان براي بهر ه گیري از خواندني هاي مناسب، شوراي عالي آموزش و پرورش، 
وزارت آموزش و پرورش را به عنوان یك نهاد فرهنگي گسترده و مؤثر مکلف کرده است تا با سیاست گذاري، 
استانداردسازي تولید کتاب هاي غیردرسي و اتخاذ سیاست هاي مناسب خصوصاً سیاست هاي تشویقي و حمایتي، 
نقش مؤثرتري در هدایت پدیدآورندگان کتاب هاي آموزشی مورد نیاز دانش آموزان و معلمان یعنی ناشران، مؤلفان 

و مترجمان کتاب های آموزشی ایفا کند.
     بی شك شناسایی و طبقه بندی کتاب هاي علمی و آموزشی، از گام های مؤثر در توسعة محیط آموزشي و تقویت 

فرایند یاددهیـ  یادگیری محسوب می شود و ابزاری کارآمد در تقویت نظام آموزشي کشور به شمار می رود.
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u تشکيل دبيرخانة سامان دهى منابع آموزشى و تربيتى
اجرای »طرح سامان بخشی کتاب هاي آموزشی« در سال 1378 با این هدف آغاز شد که توان تولیدکنندگان 
کتاب های آموزشی، به سوی نیازهای واقعی دانش آموزان و معلمان و پرکردن خألهای موجود هدایت شود و 
بازار آشفتهای را که در عرصة تولید کتاب های آموزشی به وجود آمده است، سامان بخشد. خوش بختانه دامنة 
این طرح با تصویب آیین نامة »سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی: مواد و رسانه ها« توسط شورای عالی آموزش 
و پرورش، در شهریور سال 1389 از حوزة کتاب آموزشی به همة منابع و رسانه های آموزشی و تربیتی گسترش 

داده شده است.
در مادة 5 این آیین نامه، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی موظف شده است به انحای گوناگون از جمله اعطای 
نشان استاندارد، برگزاری جشنواره و نمایشگاه، برقراری ارتباط با نهادهای دولتی و غیر دولتی ذیربط و تهیة فهرستگان 

توصیفی مواد و رسانه های آموزشی و تربیتی از تولید و عرضة مواد و منابع استاندارد حمایت و پشتیبانی کند.
در مادة 6 نیز به صراحت تأکید کرده است که خرید، عرضه و تبلیغ هر گونه منبع آموزشی و تربیتی در واحدهای 

آموزشی، صرفاً از منابع استاندارد مجاز خواهد بود.

 u تهية فهرستگان توصيفى كتاب هاي آموزشى
با عنایت به مادة 6 آیین نامة سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي و با توجه به نقش شناسایی و طبقه بندی کتاب هاي 
علمی و آموزشی، گامی مهم در تقویت فرایند یاددهیـ  یادگیری و نظام آموزشي است، معرفي کتاب هاي مناسب 
و استاندارد به عنوان یك ضرورت و راهکار اجرایي در دبیرخانه سامان دهي سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي 

پي گیري مي شود.
لذا دبیرخانة سامان دهی، هر سال فهرست  کتاب هاي مناسب و استاندارد  را به تفکیك دوره های آموزشی کشور، 
به صورت مکتوب )مانند کتاب نامه( و الکترونیکی )وب( منتشر می کند و در عین حال نسخه ای از آن برای معرفي 

در پایان کتاب های درسی، در اختیار دفتر تألیف کتاب های درسی قرار می گیرد.

uفرايند توليد كتابنامة رشد
 »کتابنامة رشد« با هدف ارائة فهرست توصیفی کتا ب های مناسب و مرتبط با برنامة درسی دوره های آموزشی 

آماده و منتشر می شود.
این فرایند با تفکیك کتاب های رسیده به دبیرخانه آغاز می شود. در نخستین مرحله، که مرحله غربالگری است، 
تعداد محدودی از کتاب هایی که موضوعشان ارتباطی با برنامة آموزشی کشور ندارد یا تاریخ انتشار آن ها خارج از 
زمان اعالم شده است، از چرخة بررسی کنار گذاشته می شوند. بقیة کتاب ها، به تدریج در اختیار  کارشناسان آشنا با 
برنامة درسي و معلمان ورزیده و مجرب قرار می گیرد. هر کارشناس دیدگاه خود را دربارة کتاب براساس شاخص ها 
و معیار هاي تعیین شده با امتیازی که به آن می دهد، بیان می کند. هر کتاب برای گذر از مراحل بررسی ها، باید 

حداقل 60  درصد از کل امتیاز ممکن را به دست آورده باشد.



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبامحتوايدرسي 8

در پرسش نامه هاي مورد استفاده براساس شاخص ها و معیارهاي تعیین شده، پرسش های جزئی و دقیقی دربارة 
ویژگي هاي عمومي و اختصاصي کتاب طرح شده است؛ اما به طور کلی هر کارشناس باید به سه پرسش پاسخ 
دهد: آیا در تدوین کتاب مورد بررسي، استانداردها و چهارچوب های الزم یك کتاب آموزشی رعایت شده است؟؛ 
درصورت مثبت بودن پاسخ، آیا محتوای این کتاب با برنامة درسي ما همسویی و هماهنگی دارد و می تواند به 
عنوان یك مادة آموزشی مناسب به کار گرفته شود؟ و اگر پاسخ این پرسش نیز مثبت است این کتاب برای کدام 
مخاطب یا گروه مخاطب مناسب است؛ برای دانش آموزان، هنرجویان، معلمان، هنرآموزان، کارشناسان آموزش و 

پرورش، مدیران یا دانشجویان تربیت معلم؟
ناگفته نماند که این کتاب نامه ها برای آموزشگاه های کشور فرستاده می شوند تا مدیران و معلمان مدارس، در تجهیز 
کتابخانه های آموزشگاهی و کالسی از آن بهره جویند. عالوه بر این، فایل الکترونیکی این کتاب نامه ها در وبگاه 
سامان کتاب به نشانی: samanketab.roshdmag.ir قرار داده شده است و عالقه مندان می توانند آن را به 

صورت رایگان از این وبگاه دریافت کنند.

u كتاب نامه اى كه پيش رو داريد
این شماره از کتاب نامه، فهرست توصیفی کتاب هاي آموزشي مناسب چاِپ اول سال 1391 و یك سال قبل از 

آن را دربرمی گیرد. 

برنامه توليد كتاب نامه هاي رشد در دورة آموزش متوسطه )فنى وحرفه اي و كاردانش(

سال انتشارسطح پوششکتاب نامه 

 1390 - 13891384 - 1376شماره هاي یکم تا دهم

 نیمه اول 1391کتاب هاي چاپ اول 1390شماره یازدهم

نیمه اول 1392کتاب هاي چاپ اول 1391          شماره دوازدهم 

شماره سیزدهم

شماره چهاردهم

کتاب هاي چاپ اول 1392

کتاب هاي چاپ اول 1393

نیمه اول 1393

نیمه اول 1394
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در این کتاب نامه با 177 عنوان کتاب مناسب آشنا می شوید که از مجموع 389 عنوان کتاب رسیده انتخاب شده 
است. بقیه کتاب ها غیرمرتبط و یا نامناسب تشخیص داده شده اند. 

بیش ترین کتاب های مناسب معرفی شده در این کتاب نامه به ترتیب انتشارات فرهنگسرای میردشتی با 11 عنوان، 
انتشارات آبان )کتاب آبان( با 10 عنوان و انتشارات صابرین با 8 عنوان تعلق دارد. 

در بین موضوعات درسی نیز موضوعات هنر، رایانه و کشاورزی به ترتیب 87، 74 و 42عنوان کتاب از بیش ترین 
فراوانی برخوردارند.

در بین ناشران، انتشارات جهاددانشگاهی مشهد، بین المللی حافظ و کلید آموزش،کانون فرهنگی آموزش به ترتیب 
با 19 ، 18 و 17 عنوان بیش ترین مشارکت را در ارسال کتاب داشتند.

این شماره از کتاب نامه عالوه بر فهرست توصیفي کتاب هاي آموزشي مناسب، داراي دو پیوست به ترتیب زیر 
است: 

1- فهرست توصیفي 40 عنوان کتاب هاي مناسب کتابداري که براي اولین بار از میان 60 عنوان کتاب هاي موجود 
در این حوزه )بدون توجه به سال انتشار (، براي بهر ه گیري کتابداران و اولیاي آموزشي معرفي شده است. 

2- فهرست 58 عنوان کتاب هاي آموزش زبان انگلیسي ویژه آموزشگاه هاي آزاد زبان هاي خارجي که در چهار 
سطح پایه، مقدماتي، متوسطه و پیشرفته معرفي شده اند.

u شيوة تنظيم اطالعات
در معرفی هر کتاب، چکیده ای از محتوا و اطالعات کتابشناختی آن آورده شده است که یافتن کتاب مناسب را 
برای خواننده آسان می کند. این اطالعات شامل موارد زیر است: شمارة کتاب؛ نام خانوادگی و نام مؤلف؛ عنوان 
مجموعه و عنوان کتاب؛ نام و نام خانوادگی مترجم؛ محل نشر، نام ناشر و سال نشر؛ تعداد صفحات؛ قطع کتاب؛ 

گروه مخاطب کتاب؛ موضوع درسی؛ کلمات کلیدی و چکیدة کتاب.

 u نمايه هاى كتاب
در پایان هر کتاب نامه، چندین نمایه براساس عنوان کتاب، نام پدیدآورندگان، موضوع درسی، پایة تحصیلی، کلمات 
کلیدی، درهمکرد نام ناشر و عنوان کتاب، و نام و نشانی ناشر تنظیم شده است تا معلمان، مربیان، کارشناسان، 
والدین و سایر مخاطبان بتوانند با توجه به نیاز خود، به منابع مناسب  دست یابند. در متن، به هر کتاب یك شمارة 
ردیف اختصاص داده شده است. نمایه های کتاب براساس این شماره ها مرتب شده اند و ما را به این شماره ها ارجاع 

می دهند.

 u همکاران ما در اين كتاب نامه
در تولید و آماده سازی این کتاب نامه همکاران متعددی به ما یاری رسانده اند و خصوصاً در بررسی کتاب ها حوصله 
و دقت زیادی به کار بسته اند. اسامی کارشناسان و هنرآموزاني که در آماده سازی این مجموعه از نظرات و 

همکاری هایشان بهره بردیم در جدول)1( آمده است.
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اسامى كارشناسان ارزياب گروه هاى درسى شاخه فنى وحرفه اى و كاردانش- جدول شماره)1(

رديف  گروه آموزشى  رشته / گرايش  كارشناس: دفتر تأليف         كارشناس: هنرآموز
   الکترونیك                       محمود صموتی

                   

1       برق
  فرشته داودی

                                                                                        شهرام نصیری سوادکوهی            
                       الکتروتکنیك                     مجتبی انصاری پور              نقی اصغری

                         معصومه صادق

                                                                                              سارا فرجاد2            بهداشت و كودكيارى
 اکرم دهقانی

                                                                                           فاطمه قاسم زاده             
                                                                                                                                    شهربانو سرداری

تربيت بدنى                                        معصومه رضوانفر           علی شاه محمدی  3

    حسابداری و بازرگانی

                                                       امور اداری4           حسابدارى و بازرگانى
  بتول عطاران

                                                        هتلداری                       

  داود سلطانی

            

                                                                                                                                     ناهید مؤذن زاده                                                                                            کبری نورشاهی

    امیر رون
5  علوم تربيتى                                         

 

  محمود معافی
ساختمان                         مالك مختاری             مجید شجاعی                                                                                            

                      
عمران                      نقشه برداری                         مالك مختاری             امیرحسین متینی6 

                                    محمدرضا شکرریز
كامپيوتر  7

 علی رضا جباریه

                                                                                       محمدرضا یمقانی           

                                                                                                                                     نیلوفر بزرگ نیا
                                                                                                                                      مهناز کارکن
                                                                                                                                      فرزانه شیخی

                    امور باغبانی                     جلیل تاجیك

كشاورزى  8

 یعقوب جعفریان
                                                                                        محمود اسالمی                  

 امور زراعی                     حسین اکبرلو             سهیال تکاور

 سعید بدیعی                     
                      امور دامی                    

   ابوالفضل قلی بیگی

                                                                                                                                 عبدالرضا ولی محمدی                                                                                        جهانشاه ایرانپور       

       صنایع غذایی   میرمحمد شاملو            مسعود هماپور
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رديف  گروه آموزشى  رشته / گرايش  كارشناس: دفتر تأليف         كارشناس: هنرآموز 

                                        رحمن هاشمی
مديريت خانواده   مهرانگیز دژآگاه9 

                                                                                            محبوبه خلفی           
       مکانیك خودرو    داود نجف زاده

10       مکانيك   

                                                                                          بهنام نیك نژاد              شهرام امینیان
                     ساخت و تولید  حسن عبداهلل زاده              حسن آقابابایی

                      صنایع فلزی    حسن آقابابایی           علی اصغر صالحی
                      صنایع چوب     محمد لطفی نیا            محمد شاه نظری

 مهدی ثنایی                       تأسیسات                    امیر لیالز مهرآبادی 
                                                                                           احمد آقازاده             

                 نقشه کشی عمومی  حسن عبداهلل زاده             حسن آقابابایی
                 صنایع شیمیایی     طیبه کنشلو

11        مواد 
                                                                                          اعظم صفاری             رابعه شیخ زاده

                        معدن                 جمشید علی محمدی
                                                                                            امیر ریاحی 

                      گرافیك                    خدیجه بختیاری               مریم یگانه

12        هنر

                       طراحی                      مژگان اصالنی          آرزو کاظم بخش
                        نقاشی                      مژگان اصالنی           آرزو کاظم بخش 

                  طراحی و دوخت  زهرا امانی تهرانی           صدیقه آجورلو
                     صنایع دستی        بشری گل بخش              آتنا عزیزی
                       انیمیشن                     مژگان اصالنی              مریم یگانه 

                       عکاسی                      مژگان اصالنی            فرزانه ناظران پور
                                                                                         خدیجه بختیاری                         محمد لطفی

    نصراهلل تسلیمی 
 سینما و نمایش

  شادی جلیلیان                   
                                                                                                                                    جواد رضائیان                                                                                         عصمت روحانی          

 
موسیقی          رضا مهدوی                ناذلی تحویلداری

                      
  پرستو آریانژاد 

               معماری و نقشه کشی 
                                                                                       ملك طباطبایی

                                                                                         ویدا تقوایی 
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u راهنماى استفاده از اين كتاب نامه
در این راهنما، اطالعات مربوط به یك کتاب، به صورت نمونه نشان داده شده است. این اطالعات ضمن معرفی 

کتاب، به ما می گوید که کتاب چه محتوایی دارد و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است.

برای بیان دیدگاه های خود دربارة این کتاب نامه یا فرستادن کتاب، به نشانی تهران، خیابان کریم خان زند، 
خیابان ایرانشهر شمالی، ساختمان شماره 4 آموزش وپرورش، دفتر تکنولوژی آموزشي و کمك آموزشي، 
دبيرخانة سامان دهى منابع آموزشى و تربيتى مکاتبه یا با شمارة تلفن 88306071 )021( 
 http://samanketab.roshdmag.ir تماس حاصل فرمایید. وبگاه این دبیرخانه نیز به نشانی

آمادة دریافت دیدگاه های شماست.

الیت، دوین آر   1 .

 64 ص

کارگاه نقاشي

سعید مادح خاکسار رحلی

   هنر

تهران: قدیاني، 1391

عنوان مجموعه مؤلف شمارة مدخل

تعداد صفحات محل نشر: ناشر، سال نشرمترجم

گروه آموزشيپایة تحصیلی

آبرنگ

عنوان کتاب

 قطع

 نقاشي و گرافیك
گرایش

در این کتاب مباني نقاشي و رنگ آمیزي و نیز تکنیك هاي ویژة آبرنگ با دستورالعمل هاي شفاف و دقیقي شرح 
داده شده اند. با مطالعة آن، ابتدا اطالعاتي دربارة مواد و تدارکات کسب مي کنید و سپس مباني طراحي، ترکیب بندي 
و ارزش نور را مي آموزید. در ادامه نیز با چرخة رنگ، مکمل ها و کلیدهاي رنگ، و در نقاشي هاي رنگابه اي، با 
خیس در خیس و قلم خشك آشنا مي شوید. همچنین مي آموزید که چگونه از نمك، الکل و سمباده استفاده کنید.

  آموزش هنر، کاربرد آبرنگ، طراحي و ترکیب 
بندي، نقاشي و رنگ آمیزي، کارگاه نقاشي

کلمات کلیدی

چکیده

 / حرفه اي  و  فني  سوم  و  دوم 
پیش دانشگاهي فني و حرفه اي
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بدين وسيله از ناشران و پديدآورندگان محترم كتاب هاى آموزشى دعوت مى شود نسخه اى از كتاب هاى 
آموزشى چاپ اول سال 1392 خود )و يك سال پيش از آن( را براى بررسى به نشانى دبيرخانة 

سامان دهى منابع آموزشى و تربيتى بفرستند.

لطفاً در ارسال كتاب به اين نکات توجه فرماييد.

uکتاب های ارسالی باید نخستین بار در سال 1392 یا یك سال پیش از آن منتشر شده باشند.
uکتا ب هایی در آخرین کتاب نامه معرفی می شود که تا 30 خرداد سال 1393 به این دبیرخانه رسیده باشد. در غیر این صورت 

چنان چه تاریخ چاپ نخست آن در سال 1392 و جزء کتاب های مناسب باشد، در کتاب نامه بعدی به چاپ می رسد.
u ارسال یك نسخه از هر کتاب برای دبیرخانه کافی است.

uامکان بازگرداندن کتاب های غیر مرتبط یا نامناسب برای دبیرخانه وجود ندارد.
 http://samanketab.roshdmag.ir فهرست کتاب های رسیده در پایان هر ماه، در وبگاه سامان کتاب به نشانی u

اعالم می شود.
u فهرست کتاب های مناسب به تدریج در وبگاه سامان کتاب منتشر می شود و در اختیار کاربران این وبگاه قرار می گیرد. افزون 
بر این فهرست این کتاب ها ضمن آن که در کتاب نامه های مرتبط به چاپ می رسد، در پایان هر دوره از بررسی ها به صورت 

رسمی و مکتوب به ناشر گزارش داده می شود.
uضمناً فهرستی از کتاب های مناسب برای دفتر تألیف کتاب های درسی و مراکز خرید و نمایشگاهی کتاب فرستاده می شود 

تا در صورت نیاز از کتاب های مناسب معرفی شده ي این دبیرخانه خریداری کنند.
u ارسال کتاب از سوی هر یك از پدیدآورندگان اثر، منعی ندارد ولي گزارش نهایی فقط برای ناشر فرستاده می شود.

uکتاب هایی که توسط مؤلف منتشر شده اند، در این دبیرخانه قابل بررسی هستند و در این صورت گزارش به نام مؤلف صادر خواهد شد.
uکتاب های مناسب، خود به خود در جشنوارة کتاب های رشد حضور می یابند و برای شرکت در جشنواره نیازی به ارسال 

مجدد کتاب نیست.
u مطابق آیین نامه ي سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی، مصوبه 828 شوراي عالي آموزش و پرورش، کتاب های آموزشی در 
صورتی مجازند وارد آموزشگاه ها شوند، که به عنوان کتاب مناسب شناخته شده باشند؛ و در فهرست کتاب های معرفی شده و 

مورد تایید سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی قرار گیرند.
کتاب های ارسالی دورة فنی وحرفه اي و کاردانش باید شامل یك یا چند موضوع از موضوعات زیر باشد.

uجدول شماره )2(

فراخوان ارسال كتابفراخوان ارسال كتاب
) براي توليد كتاب نامة شماره 13شاخة آموزش فني وحرفه اي و كاردانش ( 
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1     برق                    1. الکترونیك 
                                                     2. الکتروتکنیك

2          بهداشت و كودكيارى 
3              تربيت بدنى  

         1.حسابداری و بازرگانی 
                                                     2. امور اداری 4         حسابدارى و بازرگانى

                                                     3. مالی 
5              علوم تربيتى  

    1. ناوبری
                                                     2. مکانیك موتورهای دریایی6         علوم و فنون دريايى       

                                                     3. الکترونیك و مخابرات دریایی
                   1. ساختمان 

                                                     2. نقشه برداری7   عمران
8               كامپيوتر 

                    1. امور باغبانی 

كشاورزى  9

                                                     2. امور زراعی 
                                                     3. امور دامی 

                                                     4. صنایع غذایی 
                                                     5. ماشین های کشاورزی

10        مديريت خانواده 
1. مکانیك خودرو         

مکانيك  11

                                                     2. ساخت و تولید 
                                                     3. صنایع فلزی
                                                     4. صنایع چوب 

                                                     5. تأسیسات 

                                        6. نقشه کشی عمومی 
                                        7. چاپ

     1. گرافیك 

هنر  12   

                                       2. طراحی 
                                       3. نقاشی 

                                       4. طراحی و دوخت 
                                       5. صنایع دستی 

                                       6. انیمیشن 
                                       7. عکاسی 

                                       8. سینما و نمایش 
                                       9. موسیقی 

                                       10. معماری و نقشه کشی 
                                       11. مرمت و آثار فرهنگی 

                                       12. مجسمه سازی 
                                       13. چاپ دستی 

                                        14. پشتیبانی صحنه 

       1. صنایع شیمیایی

مواد   13   

                                         2. صنایع نساجی 
                                         3. متالوژی

                                         4. سرامیك 
                                         5. سیمان 

                                         6. معدن

 

گروه هاى آموزشى فنى وحرفه اى و كاردانش- جدول شماره )2(

رديف  گروه آموزشى               رشته / گرايش                      رديف     گروه آموزشى     رشته / گرايش 
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  فهرست توصيفي كتاب هاي آموزشي
 مناسب و مرتبط با برنامة درسي
دورة آموزش فني وحرفه اي و كاردانش 
)چاپ اول ـ سال 1391(
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1. الیت، دوین آر. کارگاه نقاشي: آبرنگ. سعید مادح خاکسار. تهران: قدیاني، 1391، 64 ص 
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: نقاشي و گرافیك
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي / پیش دانشگاهي فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: رحلي

* كلمات كليدي:  آموزش هنر، کاربرد آبرنگ، طراحي و ترکیب بندي، نقاشي و رنگ آمیزي، 
کارگاه نقاشي

* چکيده:  در این کتاب مباني نقاشي و رنگ آمیزي و نیز تکنیك هاي ویژة آبرنگ با دستورالعمل هاي 
شفاف و دقیقي شرح داده شده اند. با مطالعة آن، ابتدا اطالعاتي دربارة مواد و تدارکات کسب مي کنید 
و سپس مباني طراحي، ترکیب بندي و ارزش نور را مي آموزید. در ادامه نیز با چرخة رنگ، مکمل ها و 
کلیدهاي رنگ، و در نقاشي هاي رنگابه اي، با خیس در خیس و قلم خشك آشنا مي شوید. همچنین 

مي آموزید که چگونه از نمك، الکل و سمباده استفاده کنید.

2. داودن، جو فرانسیس. آبرنگ به روش ساده. زیبا مغربي. تهران: فرهنگسراي میردشتي، 1390، 
128 ص 

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: نقاشي و گرافیك

* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: رحلي
* كلمات كليدي:  آموزش نقاشي، نقاشي با آبرنگ، ترکیب رنگ ها، ابزار نقاشي، رنگ گذاري، قلم 

گذاري

* چکيده: بزرگ ترین مزیت نقاشي آبرنگ، سادگي آن است. هرجا و در هر زمان، چه در خانه و چه 
در فضاي بیرون قادر به نقاشي هستید و مواد الزم به راحتي فراهم مي شوند. در این کتاب تکنیك هاي 
اصولي آبرنگ به طور واضح و قدم به قدم توضیح داده شده اند. زیبایي طبیعي در نقاشي آبرنگ به طور 
ذاتي وجود دارد. در این هنر شفافیت رنگ دانه ها، سفیدي کاغذ و تنوع بي پایان رنگ ها با هم ترکیب 
مي شوند تا اثري زیبا پدید آید. کتاب، نقاشي با آبرنگ را راهي عالي براي خلق تأثیر سریع بصري 
مي داند و شرح مي دهد که تنها با چند بار رنگ گذارهاي سریع مي توان ظرف دقایقي، تصویري پویا و 
فریبنده ایجاد کرد. مطالب کتاب از این قرارند: رنگ گذاري ها؛ قلم گذاري؛ الیه بندي؛ حفظ سفیدي ها؛ 
دانه دانه کردن؛ جلوه هاي ویژه. همچنین کتاب حاوي پروژه هایي با این عنوان هاست: شقایق وحشي؛ 

ظرف میوه؛ طوطي در بیشه؛ پرترة خانگي؛ رودخانة آفتابي و...
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3. شهیر، فخري. آشپزي شهير ) جلد1(. تهران: نقش آفرینان بابکان، 1391، 994 ص 
* گروه آموزشي: مدیریت خانواده

* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي و کار دانش
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: خشتي
* كلمات كليدي:  آموزش آشپزي، استانداردهاي شغلي آشپز، دستورالعمل پخت غذا، سس، ساالد، 

حلیم، آش، خوراك، کباب، خورشت، ماهي

* چکيده:  . جلد اول کتاب »آشپزي شهیر« در 533 صفحه، طرز تهیة انواع رب، سس، ادویه، 
ساالد، پیش غذا )اردور(، پوره، بوراني، املت و سوفله، و نیز طرز پخت انواع حلیم، آش و سوپ، کوکو، 
دلمه، کوفته، شوربا، خوراك، پاستا، پیتزا، ماهي، کباب، خورشت و پلو را شرح داده است. در بخش نخست 
کتاب که حدود 70 صفحه را شامل مي شود، مؤلف به ذکر نکاتي در باب نحوة پذیرایي از مهمان، 
توضیح استانداردهاي شغلي آشپز و آشپزي درجة یك و دو، و نیز معرفي لوازم مورد نیاز آشپزخانه و 
انواع مواد غذایي الزم براي پخت غذا پرداخته و حتي طرز تهیة خمیر و رشته را آورده است. مؤلف در 
پیشگفتار کتاب مي گوید: »بیایید در کنار هم دقایقي را بدون دغدغه و دل مشغولي بگذرانیم و از خداوند 
متعال براي نعمت هاي بي شمار و بي دریغش سپاس گزاري کرده، از نعمت هاي او در سفرة غذاي خود 

لذت برده، به آرامش زندگي مان بیفزاییم. کتاب داراي تصویرهاي رنگي زیبایي است.

4. شهیر، فخري. آشپزي شهير)جلد2(. تهران: نقش آفرینان بابکان، 1391، 994 ص 
* گروه آموزشي: مدیریت خانواده

* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي و کار دانش
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: خشتي
* كلمات كليدي: آموزش آشپزي، دستورالعمل پخت غذا، خاگینه، شیریني، نان، حلوا، کیك، ترشي، 

مربا، بستني، دسر، شربت.

* چکيده:  جلد دوم کتاب »آشپزي شهیر« بدون فهرست مطالب و مقدمه، از طرز پخت انواع خاگینه 
آغاز شده است. در واقع فهرست مطالب جلد دوم در جلداول ارائه شده است. کتاب در 462صفحه، غیر 
از طرز پخت انواع خاگینه، طرز تهیة انواع حلوا، نان، شکالت، باقلوا، شیریني)138 نوع شیریني گوناگون 
متداول در ایران و جهان(، کیك، ترشي، مربا، مارماالد، شربت، نوشیدني، بستني و دسر را توضیح داده 
است. یکي از نان هایي که طرز پخت آن در کتاب آمده، نان رمضان است. نان رمضان با خمیرترش، 
شیر، شکر، تخم مرغ، وانیل و کره پخته مي شود و آن را با زردة تخم مرغ، شیره، خالل بادام و پسته و 

کنجد تزئین مي کنند. کتاب مصور و داراي تصویرهاي رنگي و زیبایي است.
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5. امضایي امیرخیز، ترانه. آشنايي با نرم افزار LIGHTROOM براي عکاسان ديجيتال. 
تهران: ناقوس، 1390، 296 ص 

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: عکاسي و گرافیك

* پاية تحصيلي: سوم کار دانش
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي:  آموزش عکاسي، نرم افزار الیت روم، ویرایش تصویر، دیواره ها، متادیتا، کاتالوگ، 

ظهور عکس، مونوکروم، رتوش، ساخت اسالید، مدیریت رنگ

* چکيده:  نرم افزار »الیت روم« یکي از نرم افزارهاي تخصصي ویرایش تصویر است که هم زمان 
توانایي کار با برنامه  هایي چون »فتوشاپ« و »بریج« را دارد. همچنین از محیطي ساده و روان برخوردار 
است و کار را براي هر عالقه مندي آسان مي سازد. به همین دلیل بسیاري از عکاسان دنیا، استفاده از 
الیت روم را به نرم افزارهاي مشابه ترجیح داده اند. کتاب پیش رو دریچه اي به سوي دنیاي عکاسي 
و ویرایش تصاویر است و این نرم افزار را کامل ترین و روان ترین برنامه ها در زمینة عکس و عکاسي 
معرفي مي کند. آشنایي با محیط الیت روم، دیواره ها و کلیدهاي کنترلي، چگونگي وارد کردن تصاویر 
به الیت روم، طبقه بندي و مرتب کردن تصاویر، طریقة کار با تنظیمات موجود در دیواره ها به منظور 
ویرایش و اصالحات، نمایش تصاویر به صورت اسالید و چگونگي مدیریت رنگ ها، اهم مطالب ارائه 

شده در این کتاب هستند.

6. اسماعیلي هدي، محمد. آموزش Adobe Illustrator CS6. تهران: پندارپارس، 1391، 178 ص 
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: گرافیك
* پاية تحصيلي: دوم و سوم پیش دانشگاهي فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: وزیري

Adobe Illustrator كلمات كليدي: آموزش هنر، آموزش گرافیك، رسم شکل، نرم افزار *

* چکيده:  کتاب حاضر، نرم افزار یك برنامة برداري است که معمواًل براي ترسیم آرم ها، نقاشي هاي 
کارتوني، نقشه ها، دیاگرام ها، چارت ها و لوگوها به کار مي رود. همچنین از این نرم افزار براي رسم 
منحني هاي معادله هاي ریاضي استفاده مي شود. نویسندة کتاب تأکید فراوان دارد که مخاطبان »هر 
9 فصل« آن را همراه با مثال ها و تمرین ها فراگیرند تا بهرة الزم را ببرند. از این کتاب مي توان به 
صورت یك مرجع آموزشي هم استفاده کرد. کتاب در فصل اول، عالقه مندان را با »مفاهیم پایه« آشنا 
مي سازد و در فصل دوم محیط برنامه و کار با فایل را مطرح مي کند. ترسیم اشکال، نقاشي و انتخاب 
کردن و چینش موضوع ها، درس هایي هستند که مخاطبان آن ها را در فصل هاي سوم تا پنجم فرا 
مي گیرند. تغییر شکل موضو ع ها، تایپ کردن متن، ایجاد جلوه هاي ویژه و آشنایي با نمودارها موضوعات 
فصل هاي ششم تا نهم کتاب هستند. مطالب کتاب، نتیجة سال ها تدریس و کار عملي است که مؤلف 

آن را هم اکنون پیش روي عالقه مندان قرار داده است.
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7. باختري، علي. آموزش ICDL Web Editing. تهران: دیبا گران تهران، 1391، 336 ص 
* گروه آموزشي: کامپیوتر

* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي: آموزش رایانه، آموزش ICDL، Web Editing، آموزش اینترنت، تاریخچة وب، 

صفحات وب

* چکيده:  مهم ترین سرویس اینترنت، »وب« نام دارد. بسیاري از افراد وب را همان اینترنت مي دانند 
و اینترنت را وب مي پندارند. وب سرویس اطالع رساني »چند رسانه اي« اینترنت است. به کمك این 
سرویس، اطالعات به شکل متن، صدا، تصویر، فیلم و انیمیشن، و نظایر آن به کاربران نمایش داده 
مي شود. این کتاب که در 14 فصل تدوین شده، به تأیید »بنیاد بین المللي ICDL ایران« رسیده و 
با تکیه بر استاندارد بین المللي ICDL Web Editing برآن است که اصول تولید صفحات وب را به 
عالقه مندان آموزش دهد. براي شرکت در این آموزش داشتن اطالعات پایه اي درمورد رایانه و شبکه 
کفایت مي کند. در این کتاب، همة کارهاي طراحي و برنامه نویسي HTML در دو برنامة معتبر طراحي 
صفحات وب، یعني »Adobe Dreamweaver« و »Microsoft Frontpage« به صورت ساده و 

تصویري شرح داده شده است.

8. جمالي راد، مصطفي. آموزش تمرينات ورزشي. تهران: مصطفي جمالي راد، 1391، 77 ص 
* گروه آموزشي: تربیت بدني

* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي: تمرینات ورزشي، آموزش تربیت بدني، بهداشت و تغذیه در ورزش، پرورش اندام

* چکيده: واقعیت این است که آمادگي جسماني برنده شدن در قرعه کشي نیست که به طور شانسي 
به دست آید، بلکه انجام پیوستة ورزش به مرور زمان باعث آمادگي، نشاط، سالمتي و پیشرفت مي شود. 
رسیدن به این هدف مستلزم برنامه ریزي صحیح و اجراي آن است که کتاب حاضر در جستارهاي خود 
زیر عنوان هاي: چگونه بدن خود را به وسیلة تمرینات پرورش دهیم؟؛ بدن خود را همه جانبه پرورش 
دهید؛ و کیفیت رواني خود را تقویت کنید؛ همة موارد را به شرح مطلوبي بیان کرده است. تمرینات 
کتاب زیرساخت و زیربنایي ورزش هاي دیگر است که از آن ها مي شود در رشته هاي گوناگون ورزشي 

به صورت فردي و تیمي نیز استفاده کرد.
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9. اسماعیلي قوچاني، علي اکبر. آموزش خوشنويسي به روشي نو. تهران: سمیعي، 1390، 140 ص 
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: گرافیك و صنایع دستي
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: رحلي

* كلمات كليدي: آموزش خط، خط نستعلیق، خط ثلث، خط دیواني، خط کوفي، خط نسخ

* چکيده: »مّد« براي زینت و جمال خط بوده است و از آن براي راحت و روان خواندن و نوشتن و 
همچنین رساندن مطلب به جاي دلخواه و پر کردن جا و مکان بهره مي گرفته اند. در حقیقت مّد یکي 
از محسنات آرایش و زیبایي خط محسوب مي شود، مشروط بر اینکه در جاي صحیح قرار گیرد. کتاب 
حاضر در آغاز اصول خوش نویسي را مطرح کرده است؛ اصولي همچون مّد، تناسب، فواصل، ترکیب، 
طریقه گرفتن قلم، و کاربرد دوات و قلم. در ادامه، ضمن پرداختن به فواید خوش نویسي، طریقة نوشتن 

خط هاي نستعلیق، ثلث، دیواني، نسخ و کوفي را نیز نشان داده است.

10. بورس اوراق بهادار تهران. آموزش سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار. تهران: نواي 
مدرسه، بورس اوراق بهادار،1390، 322 ص 

* گروه آموزشي: حسابداري و بازرگاني
* گرايش / رشته: حسابداري، مالي و بازرگاني

* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي و کاردانش
* مخاطب: هنرجو

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي: بورس اوراق بهادار، امور بازرگاني،  آموزش سرمایه گذاري،  صورت هاي مالي

* چکيده:  بورس اوراق بهادار به عنوان یك بازار متشکل، خود انتظام و رسمي، مهم ترین متولي 
جذب و سامان دادن صحیح منابع مالي مورد نیاز فعالیت هاي مولد اقتصادي است. این بورس با 
جمع آوري نقدینگي جامعه و فراهم آوردن زمینة خرید و فروش اوراق بهادار، ضمن به حرکت درآوردن 
چرخ هاي صنعت، باعث تخصیص مناسب سرمایه و رشد و توسعة اقتصادي کشور مي شود. کتابي 
که پیش رو دارید در خصوص مدیریت همین امور تهیه شده است. در این مجموعه سعي شده است 
علي رغم رعایت سادگي و اختصار در ارائة مطالب، به جامعیت و کاربردي بودن مطالب نیز توجه شود. 
کتاب حاضر براي سرمایه گذاران، فعاالن بازار سرمایه و دیگر عالقه مندان مفید است و خواندن آن 
توصیه مي شود. صورت هاي مالي و تجزیه و تحلیل آن ها، ارزش شرکت، روش هاي تحلیل اوراق 

بهادار، ریسك و بازده، و ابزارهاي مشتقه، عنوان هاي کتاب هستند.
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11. کشاورز،  اصغر/ کشاورز، نعمت. آموزش سريع و آسان ACCESS 2007. تهران: وینا، 
1391، 136 ص 

* گروه آموزشي: کامپیوتر
* پاية تحصيلي: دوم فني و حرفه اي و کار دانش

* مخاطب: هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي: آموزش رایانه، آموزش اکسس، پایگاه داده، فیلترگذاري

* چکيده: امروزه پایگاه داده به عنوان مجموعه اي از جدول ها، فرم ها، پرس وجوها و گزارش ها تعریف 
مي شود. این پایگاه مي تواند داده ها را به روش ساخت یافته اي در چند جدول ذخیره کند و از فرم 
پرس وجو براي یافتن اطالعات خاصي طبق معیاري معین بهره بگیرد. کتاب حاضر، در هشت فصل، 
مجموع اطالعات خود را با تکیه بر آموزش سریع و آسان »اکسس 2007« تدوین کرده است و این 
عنوان ها را در بر مي گیرد: مفاهیم پایگاه داده؛ جدول ها و روابط آن ؛ ویرایش؛ مرتب سازي و فیلترگذاري؛ 

پرس وجوها؛ فرم ها؛ گزارش ها؛ صدور داده ها.

12. یعسوبي، حسین. آموزش شماتيك پارسي Microsoft Word 2010. تهران: پندار پارس/ 
پارشمن، 1391، 576 ص 

* گروه آموزشي: کامپیوتر
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي و کار دانش

* مخاطب: هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي: آموزش رایانه، آموزش Word 2010، فرمول نویسي، فهرست گیري، ویراستاري، 
آیین نگارش

لغزش هاي  بررسي  با  همراه   »Microsoft Word  2010 شماتیك  »آموزش  کتاب  * چکيده:  
نگارشي در زبان پارسي، در 4 بخش و 16 فصل به گونه اي تدوین شده است که به شکل مصور و 
گام به گام، مخاطب را با تمامي کارهایي که مي توان درمحیط Word انجام داد، آشنا مي سازد. کتاب 
در آغاز قابلیت هاي Word را مطرح مي سازد و در هر مبحث پس از آشنایي با فرمان ها و دستورات 
آن، کار را با انجام دادن یك تمرین به صورت گام به گام دنبال مي کند. همچنین نکات تجربي جالبي در 
قالب توضیحات تکمیلي، در حاشیه، تجربه کنید، نکته و هشدار در اختیار کاربران قرار مي دهد. نکاتي 
نیز دربارة شیوة PDF کردن فایل هاي Word براي امور چاپي به مخاطبان مي آموزد. در بخش پایاني 

کتاب، اصول و قواعد ویراستاري و آیین نگارش آورده شده است.
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13. اتکینسون، پل/ ویئیرا، رابرت. آموزش گام به گام SQL Server 2012. رامین موالنا پور/ 
علي رضا کوچالي. تهران: آتي نگر، 1391، 872 ص 

* گروه آموزشي: کامپیوتر
* پاية تحصيلي: سوم کار دانش

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي:  آموزش رایانه، پایگاه داده، ایجاد جدول، ایندکس، تریگرها، اسکریپت، تراکنش، 
SQL Server

* چکيده: کتاب حاضر که آن را در 21 فصل مي خوانید، نحوة ایجاد برنامه هاي کاربردي مدیریتي 
مفید و دستیابي به هوش تجاري را از محیط پایگاه داده »SQL Server« به شیوة آموزش گام به گام 
شرح مي دهد. در این کتاب مخاطبان اشیاي بنیادین SQL و پرس وجوها و تلفیق هاي پایه را یاد خواهند 
گرفت. سپس اشیا را به پایگاه دادة خود مي افزایند و از آیتم هایي استفاده مي کنند که در طراحي فیزیکي 
نقش مهمي دارند. در ادامه اسکریپت نویسي SQL را بررسي خواهند کرد. مفاهیم کلیدي براي توسعة 
برنامه هاي کاربردي SQL؛ بهبود اتصال پذیري کالینت، امنیت و پذیرش و بهبودهاي عملکرد انبار 
داده، مدیریت کلیدها، نوشتن اسکریپت ها و کار کردن با رویه هاي ذخیره شده؛ تکنیك هاي مفید ایجاد 

و تغییر جدول، برنامه نویسي و ... از دیگر خواندني هاي این کتاب هستند.

14. هام، جك. آموزش گام به گام كاريکاتور. فرناز خوشبخت. تهران: کتاب آبان، 1391، 130 ص 
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: انیمیشن
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: رحلي

* كلمات كليدي:  آموزش طراحي، طرح هاي کارتوني، کاریکاتور، انیمیشن، تبلیغات، آموزش هنر

* چکيده:  آیا مي توان روزنامه را بدون صفحة فکاهي، تلویزیون را بدون کارتون، سینما را بدون 
کمدي هاي جذاب و مجالت و دنیاي نشر و تبلیغات را بدون کاریکاتور تصور کرد؟ کارتون یا انیمیشن 
در دنیاي امروز نقش روزافزوني یافته است و تبلیغات چندمیلیون توماني و دالري به کمك کارتون هاي 
تبلیغاتي ساده انجام مي شوند. این کتاب مي کوشد مخاطبان خود را نه تنها با یك مرحله از تولید و یا 
یك روش خاص براي تولید انیمیشن آشنا سازد، بلکه انواع روش ها، وسایل، سبك ها و تکنیك هاي 
تولید کارتون را به آنان معرفي مي کند. مزیت دیگر کتاب آن است که هنرآموزان گام به گام خود را با 
خط مشي هاي جدیدي روبه رو مي بینند و به تدریج به سمت پیشرفت سوق داده مي شوند و لذا تالش و 

ممارستشان میدان وسیعي براي پرورش لذت بخش خالقیت به وجود مي آورد.
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15. قریب، رضا. آموزش مفاهيم علوم تجربي و اجتماعي. تهران: فاطمي، 1391، 104 ص 
* گروه آموزشي: بهداشت و کودکیاري

* مخاطب: هنرآموز
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي: آموزش علوم تجربي، روش هاي علمي، فایدة علم، آموزش علوم اجتماعي

* چکيده:  جوامع امروزي افراد را از کودکي به گونه اي پرورش مي دهند که آنان همه چیز را در 
اطراف خود طبیعي و عادي مي بینند، اما دانشمندان در مقابل هر پدیده و رویدادي درنگ مي کنند و از 
خود مي پرسند: »عجیب است! چه طور چنین چیزي امکان دارد؟« و یا »حیرت آور است! این پدیده چه 
توضیحي دارد؟« اصطالح »توضیح« و »توضیح دادن« در علم نقش اساسي دارد و به درك ما از علم 
کمك مؤثري مي کند. کتاب »آموزش مفاهیم علوم تجربي و اجتماعي« با این هدف تألیف شده است 
که مربیان را با علم آشنا سازد و تربیت جدید و تدریس اثربخش را برایشان معنا کند. در چهار فصل 
این کتاب کوشش شده است هم معناي صحیح علم براي مربي روشن شود و هم نحوة آموزش علم 

به کودکان پیش دبستاني ارائه شود.

16. کرین، آرنولد. آن سوي دوربين. فرزانه احساني موید. تهران: کتاب وارش، 1391، 264 ص 
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: عکاسي و گرافیك
* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: خشتي

* كلمات كليدي:  آثار آرنولد کرین، آموزش عکاسي، عکاسان قرن بیستم، انتخاب سوژه

* چکيده:  کتاب »آن سوي دوربین«، مجموعه تصاویري از عکاسان جهان است. آرنولد كرين که 
خود عکاس مشهوري است، این مجموعه را عکاسي کرده است. وي عکاسان را به همان صورتي نشان 
مي دهد که مي خواسته اند دیده شوند. آرنولد که معاصر این عکاسان بوده، روابط دوستانه و صمیمانه اي 
با آن ها داشته است و به همین خاطر عکاسان مزبور مصاحبه و عکاسي آرنولد را مي پذیرفتند. این 
مجموعه نشان مي دهد که آرنولد نسبت به سوژه هاي انتخابي حساس بوده است و این حساسیت را در 
صفحات کتاب مي توان دید. آرنولد با تألیف این کتاب، بینش و هنر تعدادي از بزرگ ترین عکاسان قرن 

بیستم را بازگو کرده و به تصویر درآورده است. 
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در كالس درس-  ديجيتال  ويديوي  و  فيلم  از  استفاده  زهره.  کرجي بان،  عابدي   .17
راهنمايي براي معلمان. تهران: مدرسه، 1391، 80 ص 

* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* مخاطب: هنرآموز / والدین 

* قطع: رقعي
* كلمات كليدي: سوادآموزي رسانه اي، فیلم و ویدیو در کالس درس، نیازهاي آموزشي، کتاب هاي 

دیجیتالي، فیلم سازي در کالس

* چکيده:  کارشناسان و متخصصان برنامه ریزي درسي، معلمان و مدیران، نیازمند شناخت روشن 
از روش هاي نوین آموزشي با استفاده از فناوري هستند. کتاب حاضر راهنماي مناسبي در این زمینه 
است. این کتاب در چهار فصل مي کوشد، روش تدریس مبتني بر به کارگیري رسانة فیلم و ویدیویي 
دیجیتالي را براي معلمان شرح دهد. درواقع هدف از انتشار این کتاب، راهنمایي معلمان در زمینة 
استفاده از فناوري هاي نوین آموزشي است. در این راهنمایي که مبتني بر سواد رسانه اي است، بر کاربرد 
مهارت و رویة نوین تدریس در کالس درس تأکید و نمونه هایي براي استفادة معلمان ارائه مي شود. 
بنابراین، موضوع کتاب »سواد رسانه اي« و نقش آن در فرایند تدریس است. توسعة سوادآموزي در 
قرن بیست ویکم، چند رسانه اي در آموزش، کتاب هاي دیجیتالي، فیلم به عنوان ابزاري براي یادگیري 
و تدریس، روند فیلم سازي در کالس درس، فناوري هاي تازه و فیلم و آموزش زبان انگلیسي برخي از 

عنوان هاي کتاب حاضر هستند.

18. پارگز، کري. اسرار چهره نگاري واقع گرايانه. صدف حکیمي زاده/ مه روز فخرزاد. تهران: 
فرهنگسراي میردشتي، 1390، 142 ص 

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: نقاشي و گرافیك

* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي / پیش دانشگاهي فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: رحلي
* كلمات كليدي:  آموزش طراحي، طراحي انسان، طراحي چهره، چهره نگاري واقع گرایانه

* چکيده: در این کتاب شرح داده شده است که چگونه مي توان با کسب مهارت در رعایت تناسب و 
ویژگي هاي چهره، بررسي اشکال درون یك ساختار و طراحي واقع گرایانة آن ها، کاربرد نور و سایه براي 
جان بخشي و عمق بخشي به هر پرتره، و ترسیم جزئیات ریز و ترفندهاي مربوط به چشم ها، بیني، دهان 
و مو، چهره هایي کاماًل واقعي ترسیم کرد. مؤلف کتاب موضوعات خود را از همین روش ها الهام گرفته و 
چهره هایي واقعي و دقیق خلق کرده است. برخي موضوعات کتاب از این قرارند: جاي اعضاي صورت؛ 

طراحي چشم، بیني، لب و دندان، سر انسان و مو؛ سایه زدن؛ جداسازي؛ مسطح سازي.
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19. نیکخواه، نوراهلل. اصول پرورش شترمرغ به زبان ساده بانکات كاربردي. تهران: پرتو 
واقعه، 1390، 128 ص 

* گروه آموزشي: کشاورزي
* گرايش / رشته: امور دامي

* پاية تحصيلي: دوم و سوم کار دانش
* مخاطب: والدین / هنرجو

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي: آموزش دام، پرورش شترمرغ، تخم شترمرغ، تغذیة شترمرغ، بهداشت شترمرغ

* چکيده:  پرورش شترمرغ صنعت نوپایي است و از عمر آن در ایران هنوز 12 تا 15 سال بیشتر 
نمي گذرد. در سال 1375 این صنعت وارد ایران شد و از سال 1376 تاکنون، توسط وزارت جهاد 
کشاورزي پروانة تأسیس واحد پرورش شترمرغ صادر شده است. شترمرغ بزرگ ترین پرندة روي زمین 
است، ولي به علت شیوة استخوان بندي خاص و بال هاي کوچك، توانایي پرواز ندارد. منشأ و زادگاه 
اصلي شترمرغ صحراهاي خشك عربستان، مصر و یونان است، ولي در عصر حاضر در آفریقا، آسیا، 
آمریکا و اروپا نیز مشاهده مي شود. کتاب حاضر پس از ارائة تاریخچة شترمرغ و پرورش آن در ایران، 
اطالعات جامعي دربارة این پرنده شامل آناتومي، ماهیچه ها، دستگاه گوارش شترمرغ، اصول تغذیه، و 

امور بهداشتي و زیستي آن ارائه مي دهد که براي پرورش دهندگان شترمرغ مفید است.

20. پورقنبري قاضیاني، لیال. اصول شاداب سازي در مدارس. تهران: قاطع البرهان، 1391، 48 ص 
* گروه آموزشي: تربیت بدني

* مخاطب: هنرآموز / والدین / مدیر / دانشجویان مراکز تربیت معلم
* قطع: رقعي

* كلمات كليدي:  شاداب سازي، روان شناسي، شادي، مدیریت مدرسه، برنامه هاي بهبود آموزش

* چکيده:  یکي از راه هایي که نگرش انسان را به زندگي حفظ مي کند. داشتن نگرشي همراه با 
قدرداني به زندگي است. در همین لحظه در هر موقعیتي که هستید، هنوز هم چیزهایي وجود دارند که 
بابت آن ها سپاسگزار باشید؛ مانند سالمت جسمي و رواني، وجود خانواده، داشتن دوستان خوب، و... اگر 
دائم به این مورد فکر کنید که چه قدر خوش بخت هستید و بابت آن سپاسگزار باشید، این نگرش به 
کل زندگي شما سرایت مي کند. فهرستي از همة چیزهاي باارزشي که دارید، تهیه کنید. هر زمان که 

احساس افسردگي و کسالت کردید، به آن مراجعه کنید و آن را بخوانید.
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21. سپهر، احسان. اصول طراحي شخصيت در انيميشن. تهران: فرهنگسراي میردشتي، 
1391، 136 ص 

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: انیمیشن

* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: رحلي
* كلمات كليدي:  آموزش طراحي، طراحي انیمیشن، آموزش هنر، طراحي آناتومي

* چکيده:  طراحي درست، اصولي و واقع گرایانه به شناخت استخوان ها و ماهیچه ها نیاز دارد. در واقع 
طراحان به نوعي کالبد شکافي نیازمندند. با چنین شناختي آنان مي توانند »آناتومي« را به طور اصولي 
طراحي کنند. کتاب پیش رو، طراحي شخصیت در انیمیشن را با آناتومي آغاز کرده است و در ادامه به 
خالقیت طراحي، ایده گرفتن از عناصر گوناگون، تضاد و هماهنگي، حالت هاي چهرة بزرگ نمایي در 

طراحي، خط هاي مناسب در طراحي، و طراحي آزاد و رنگ آمیزي آن پرداخته است.

22. حدادي نیستانك، رسول. اصول و مباني سيستم هوشمند كنترل و BMS. تهران: کتاب 
آوا، 1390، 456 ص 

* گروه آموزشي: مکانیك
* گرايش / رشته: تاسیسات

* مخاطب: هنرآموز
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي: سیستم هاي هوشمند کنترل، BMS، سنسورها، شیرهاي کنترل، دمپرها، تهویه 
مطبوع، سیستم هاي روشنایي، سیستم اعالم حریق، مدیریت پارکینگ

* چکيده: »سیستم مدیریت هوشمند ساختمان« )BMS(با فناوري نوین و راه حل هاي متفاوت و 
استقرار روي شبکة رایانه اي، تسهیالت مورد نیاز یك ساختمان مدرن را ایجاد مي کند. در این کتاب 
هوشمندسازي به صورت گسترده مطرح و چگونگي مجتمع سازي با BMS و روش اجرایي آن بیان شده 
است. عنوان هاي سرفصل هاي کتاب از این قرارند: ارتباطات مرجع در سیستم هاي کنترل؛ خطوط انتقال 
در پاس هاي صنعتي؛ دمپرها؛ سنسورها و شیرهاي کنترل؛ کنترل هوشمند؛ آشنایي با سیستم هاي تهویه 
مطبوع قابل کنترل؛ تعاریف کاربردي ترمودینامیك؛ کنترل و بهینه سازي سیستم هاي تهویه مطبوع؛ 
اندازه گیري الکتریکي؛ کنترل سیستم هاي روشنایي؛ سیستم اعالم حریق و دوربین مداربسته؛ سیستم 
کنترل تردد در هوشمندسازي کنترل؛ چراغ هاي اضطراري و راهنما؛ مدیریت پارکینگ. همچنین در 
این کتاب چند پروژة نمونه به همراه نقشه ذکر شده است تا خواننده با مطالعة اطالعات و نقشه ها بتواند 

دید خوبي نسبت به پالن ها داشته باشد.
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23. استانیك، النا/ لیپاوسکي، کورینا. اطلس طراحان گرافيك. محمدمهدي بوذري. تهران: 
فرهنگسراي میردشتي، 1391، 304 ص 

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: گرافیك

* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي / پیش دانشگاهي فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي:  گرافیست ها، پوسترها، آگاهي ها، طرح ها، اطلس گرافیك، مراکز فرهنگي - هنري

* چکيده:  واژة »اطلس« معمواًل به کتاب نقشه ها اطالق مي شود. ولي این مجموعه که حاوي 
اطلس طراحان گرافیك است، هنرجویان را به سفر در قلمرو طراحي گرافیك معاصر و شناخت آن 
دعوت مي کند. مجموعه آثار این اطلس حوزه هاي گوناگون طراحي گرافیك امروز را معرفي مي کند و 
به طرح هایي مي پردازد که براي چاپ طراحي شده اند. عمده ترین تصویرهاي هر قسمت را پوسترها، 
کتاب ها، مجالت و آگهي ها تشکیل مي دهند. این اطلس بیشتر طرح هایي را در بر دارد که براي مراکز 

فرهنگي و محیط هاي هنري مناسب اند.

24. رادوسویچ، استفان آر. اكولوژي علف هاي هرز و گياهان مهاجم. حسین نجفي و ]...
دیگران[. مشهد: جهاد دانشگاهي مشهد، 1390، 480 ص 

* گروه آموزشي: کشاورزي
* گرايش / رشته: امور زراعي

* مخاطب: هنرآموز
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي: علف  هاي هرز، گیاهان مهاجم، آفت گیاهان، اکولوژي علف هاي هرز، اکولوژي 
گیاهان مهاجم، علف کش ها، مدیریت گیاهان مهاجم و علف هاي هرز

* چکيده:  ساده ترین تعریفي که براي »علف هاي هرز«، به ذهن برخي از مردم مي رسد، از این قرار 
است: »گیاهي که در مکاني غیر از مکان اصلي خود رشد مي کند.« علف هاي هرز، همواره به عنوان 
موجودي ناخواسته و یك آفت اقتصادي مهم در امر کشاورزي مطرح بوده اند. بر خالف علف هاي هرز، 
»گیاهان مهاجم« گونه هایي هستند که مي توانند بعد از ورود به زیستگاه هاي جدید و بدون کمك بشر، 
به صورت موفقیت آمیز، مستقر شوند و گسترش یابند. این گیاهان را مي توان در مناطق جدیدي که قباًل 
توسط گیاهان بومي اشغال شده است، توسعه داد تا آن گونة بومي را بیرون کنند. کتاب حاضر که به 
ژنتیك علف هاي هرز و گیاهان مهاجم پرداخته است، تمرکز خود را روي تعامالت بیولوژیکي علف هاي 
هرز و گیاهان مهاجم، به خصوص در زیست بوم   هاي طبیعي، کشاورزي، جنگلي و مراتع قرارداده است. 

همچنین راهکارها، روش ها و ابزارهاي مدیریتي را نیز در این زمینه بیان کرده است.
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25. الیاسي، لیال / رجبي، امید. رایحه سالمتي: انواع پلو و خورش-2. تهران: توسعه آموزش، 
1391، 96 ص 

* گروه آموزشي: مدیریت خانواده
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي و کار دانش

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: پالتویی

* كلمات كليدي: آموزش آشپزي، نکات آشپزي، انواع پلو، انواع خورش، طبخ غذا، تهیه و نگهداري 
غذا

* چکيده:  آشپزي و طبخ غذا یکي از کارهاي روزمرة انسان ها به شمار مي رود، زیرا بدون غذا نمي توان 
زندگي کرد و غذا عاملي براي ادامة حیات ست. پس بهتر است انسان ها از غذاهاي سالم و مقوي و 
انرژي زا و ساده استفاده کنند تا همیشه سالم و تندرست باشند. در همین راستا، کتاب حاضر )از مجموعه 
کتاب هاي رایحة سالمتي(به معرفي انواع پلو و خورش پرداخته است. البته قبل از آن در فصل هاي اول 
و دوم نکات مهم آشپزي و مزاج مواد غذایي را بازگو مي کند و آن گاه در دو فصل سوم و چهارم چگونه 

پختن انواع پلو و خورش را شرح مي دهد.

26. الیاسي، لیال/ رجبي،امید. رایحه سالمتي: انواع خوراك، كباب، دلمه، كوكو و ادويه-3. 
تهران: توسعه آموزش، 1391، 72 ص 

* گروه آموزشي: مدیریت خانواده
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي و کار دانش

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: پالتویی

* كلمات كليدي: آموزش آشپزي، تهیة غذا، انواع کوکو، ساندویچ، پیتزا، کباب، دلمه، کوفته .

* چکيده: این جلد از مجموعه کتاب هاي »رایحة سالمتي« به معرفي این غذاها مي پردازد: انواع 
خوراك؛ انواع کباب؛ انواع دلمه و کوفته؛ انواع کوکو؛ ساندویچ، پیتزا و ادویه. کتاب در معرفي هر غذا ابتدا 

مواد الزم را شرح داده و در ادامه طرز تهیة آن را بازگو کرده است.



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبابرنامةدرسي 30

27. الیاسي، لیال/ رجبي، امید. رایحه سالمتي: انواع سوپ، آش، سس و ساالد-4. تهران: 
توسعه آموزش، 1391، 60 ص 

* گروه آموزشي: مدیریت خانواده
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي و کار دانش

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: پالتویي

* كلمات كليدي: آموزش آشپزي، انواع سوپ، آش، سس، ساالد، تهیة غذا

* چکيده:  بدن ما فقط مي تواند از غذاهاي ساده تغذیه کند. پسندیده آن است که در هر وعدة غذایي بیش 
از یك نوع غذا مصرف نکنیم. کتاب پیش رو که چهارمین جلد از مجموعه کتاب هاي »رایحة سالمتي« 
است، به معرفي همین غذاهاي ساده مي پردازد و در چهار فصل مواد الزم و طرز تهیة انواع سوپ، آش، 

آبگوشت، ساالد و سس را شرح مي دهد.

28. الیاسي، لیال/ رجبي،امید. رایحه سالمتي: انواع نوشيدني، شيريني، ترشي و جوانه-5. 
تهران: توسعه آموزش، 1391، 120 ص 

* گروه آموزشي: مدیریت خانواده
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي و کار دانش

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: پالتویي

* كلمات كليدي: شیریني پزي، انواع ترشي، دم کرده، جوانه، آب میوه، شربت، سکنجبین، مربا، انواع 
دسر

* چکيده: رعایت دستورات بهداشتي در خوردن و آشامیدن، یکي از مهم ترین عوامل سالمت، شادابي 
و طول عمر است. اگر مردم بدانند که چه باید بخورند و چه نباید، چه اندازه، چگونه و چه زماني، و نیز 
دانسته هاي خود را به کار گیرند، بي تردید بسیاري از بیماري ها از جامعة بشري رخت برخواهد بست و 
انسان لذت و طراوت زندگي را خواهد چشید. در ادامة مجموعه کتاب هاي »رایحة سالمتي« کتاب 
حاضر این عنوان ها را در فهرست مطالب خود گنجانده است: انواع شیریني و دسر؛ انواع مربا و مارماالد؛ 

انواع شربت و سکنجبین؛ انواع آب میوه؛ آب سبزي و شیر گیاهي؛ انواع دم کرده؛ انواع ترشي و جوانه.
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29. وست،  پیتر. کارگاه نقاشي: ايربراش. سعید مادح خاکسار. تهران: قدیاني، 1391، 64 ص 
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: نقاشي و گرافیك
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي / پیش دانشگاهي فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: رحلي

* كلمات كليدي:  کاربرد ایربراش، آموزش نقاشي، انواع ایربراش، استفاده از استنسیل

* چکيده: »ایربراش« به عنوان وسیله اي ارزشمند و چندمنظوره شهرت یافته و به خاطر افشانگري 
مالیم رنگ، از کیفیت شفافي برخوردار است که براي رنگ آمیزي عالي است. سه نوع ایربراش وجود 
دارد که عبارت اند از: یك کارة درون ترکیب؛ دوکارة درون ترکیب؛ یك کارة برون ترکیب. این کتاب 
درکي کلي از تکنیك ها و تجهیزات ایربراش را با استفاده از تصویرها و اجراهاي روشن و دقیق در اختیار 
خوانندگان قرار مي دهد. همچنین با خواندن این کتاب مخاطبان با طرز کار و نگه داري انواع ایربراش 
آشنا مي شوند، تکنیك هاي مقدماتي را با مشق هاي سایه روشن و ترکیبي تمرین مي کنند، نکات مفید 
نقاشي کره، استوانه و مکعب را فرا مي گیرند، و با استفاده از استنسیل هاي ساخته شده با اشیاي معمولي، 

الگوهاي مبتکرانه اي خلق مي کنند.

30. امینیان، شهرام. باز سازي و تکنولوژي بدنه خودرو. تهران: سازمان فني و حرفه اي کشور، 
1391، 357 ص 

* گروه آموزشي: مکانیك
* گرايش / رشته: مکانیك خودرو

* پاية تحصيلي: دوم و سوم کار دانش
* مخاطب: هنرجو

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي: آموزش مکانیك، بازسازي بدنة خودرو، فناوري بدنة خودرو، اتاق خودرو

* چکيده:  کتاب حاضر که در 12 فصل تدوین شده، حاوي اطالعات فني گسترده اي در زمینة 
صنعت خودروست و گامي مؤثر در راستاي ارتقاي مهارت و دانش کاربردي مخاطبان خواهد بود. 
فصل اول آن، عالقه مندان را با اتاق سازي خودرو، اندازه و کاربرد آن آشنا مي سازد. در فصل هاي دوم 
و سوم ساختار فني اتاق خودرو و خصوصیات آن بازگو مي شوند. »مواد اولیه ساخت اتاق خودرو« و 
»فناوري هاي ساخت اتاق خودرو« عنوان هاي فصل هاي چهارم و پنجم کتاب هستند. در فصل هاي 
ششم و هفتم درخصوص ایمني سرنشینان و تجزیه و تحلیل آسیب هاي اتاق خودرو بحث مي شود. 
آشنایي با آسیب هاي جزئي اتاق خودرو و روش هاي بازسازي آن ها، تعویض قطعات اتاق خودرو، آشنایي 
با مواد مصنوعي و کاربرد آن در خودرو و نحوة بازسازي قطعات آسیب دیده و شیشه هاي خودرو، اهداف 
کلي فصل هاي هشتم تا دوازدهم کتاب هستند. این کتاب حاصل مشارکت کارشناسان و مربیان دو 
کشور ایران و کره جنوبي است که منطبق بر آخرین تحوالت و دستاوردهاي صنعت خودرو تدوین 

شده است.
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31. آلموت، بارتل. بازي هاي پنج دقيقه اي: براي بچه هاي چهار سال به باال. لي ال لفظي. 
تهران: صابرین، 1391، 80 ص 

* گروه آموزشي: بهداشت و کودکیاري
* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي: آموزش کودکان، بازي هاي کودکان، کودکیاري، کودك و والدین،  مهارت هاي 
کودکان

* چکيده:  بازي و تحرك موجب سالمتي انسان مي شود. این موضوع به ویژه براي کودکان بسیار 
مهم است، چون براي رشد و پرورش ذهني و جسمي خود به شادي و تحرك نیاز دارند. در این کتاب، 
بازي ها و سرگرمي هاي جالبي شامل من و تو، بازي هاي آموزشي، بازي هاي انفرادي، بازي هاي گرد و 
رنگارنگ، بازي در سفر، بازي در ساحل، بازي هاي شانسي، بازي هاي خودماني و خانوادگي و بازي هاي 
آرام معرفي شده اند. از آن جا که بخش مهمي از شخصیت کودکان و یادگیري مهارت هاي گوناگون 
زندگي، در جریان بازي شکل مي گیرد، باید به آن اهمیت بیشتري دارد. این کتاب، با ارائة بازي ها و 
سرگرمي هاي ذکر شده، اوقات شاد و دلپذیري را براي کودکان و نوجوان به ارمغان آورده است، و به 
والدین و مربیان نیز کمك مي کند، براي سرگرم کردن کودکان، روش ها و ایده هاي جدید و جالبي 

بیابند.

32. اشتن، اولریش. بازي  هاي جشن تولد: از 4 تا10 سالگي. لي ال لفظي. تهران: صابرین، 
1391، 128 ص 

* گروه آموزشي: بهداشت و کودکیاري
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: وزیري

نقاشي،  با  بازي  تولد، شادي کودکان،  بازي هاي جشن  تولد کودکان،  جشن  * كلمات كليدي: 
بازي هاي فکري و مهارتي، بازي هاي کالمي و هیجاني، بازي با تاس و توپ

* چکيده: ما همیشه به دنبال بهانه اي براي جشن گرفتن هستیم؛ بهانه اي براي با هم بودن. همین 
بهانه ها هستند که زندگي را شاد و زیبا مي سازند. جشن تولد نیز یکي از این بهانه هاست. در این بین، 
جشن تولد کودکان از ویژگي و اهمیت خاصي برخوردار است. مهم ترین جنبة جشن هاي کودکان، 
بازي هاي آن است. کتابي که پیش رو دارید حاوي بازي ها و سرگرمي هاي جالب و مفرحي است که 
شادي بخش جشن هاي فرزندان خواهند بود. یکي از مهم ترین ویژگي هاي کتاب آن است که انجام 
بازي هاي آن به تدارکات خاص یا صرف هزینه هاي زیاد نیاز ندارد و به آساني قابل اجراست. کتاب 
حاضر از دو بخش تشکیل شده است: بخش کودکان زیر سه سال و بخش کودکان چهار تا ده سال. 

هر بخش نیز داراي بازي ها و سرگرمي هاي خاص خود است.
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33. دنیاي هنر: بافتني بزرگساالن 105. مریم یوسفي. تهران: بین المللي حافظ، 1391، 108 ص 
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: طراحي دوخت
* پاية تحصيلي: دوم و سوم کار دانش

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: خشتي

* كلمات كليدي: آموزش بافتني، بافتني بزرگ ساالن، بافت هاي توري، آموزش هنر

* چکيده:  چکیده: کتاب »بافتني بزرگ ساالن )105(« مجموعه اي جذاب از بافت هاي توري را همراه 
با نقشة بافت و راهنماي قدم به قدم انجام آن ارائه مي دهد؛ بافت هایي مثل شال، دستکش، جوراب، 
نیم تنه، تاپ، کاله، شنل، ژاکت و بلوز آستین حلقه اي. در این کتاب ضمن ارائة تصویرهایي زیبا از هر 

بافتي، تالش شده است مواد الزم و نکته هاي مربوط به بافت نیز بازگو شود.

34. کارداسي، دایان. بافت هاي آسان در طراحي. ساناز وطن خواه. تهران: آبان، 1391، 68 ص 
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: نقاشي
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: رحلي

* كلمات كليدي:  آموزش طراحي، آموزش هنر، بافت هاي گیاهي، مناظر طبیعي، مناظر شهري، 
بافت هاي جانداران، برجسته سازي

* چکيده:  یکي دیگر از جنبه هاي مهم »بافت« در طراحي، شکل نواحي بسیار روشن و برجسته 
است. برجسته سازي )روشن کردن( نقش مهمي در تعیین این موضوع دارد که آیا فالن شيء، براق 
است یا تیره و ِکِدر. این اثر ضمن مطرح کردن نقش »نور« در ترسیم بافت، نحوة طراحي بافت هاي 
گیاهي، اشیاي بي جان، حیات وحش، مناظر طبیعي، مناظر شهري، جان داران و چهره پرداخته است. 
همچنین در آغاز این کتاب، مخاطب با ابزار و وسایل مورد نیاز آشنا مي شود و نحوة گرفتن مداد را در 
دست نیز فرا مي گیرد. درك سایه روشن کار با تکنیك هاي گوناگون و یافتن سبك شخصي از مباحث 

اولیة این کتاب هستند که در مجموع با آزمودن انواع مدادها همراه است.
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35. فریتش، کریستین. بسته بندي وتزيئن جعبه وگره زدن روبانها - 3. اکرم ذاکري. تهران: 
انتشارات بین   المللي حافظ، 1390، 72 ص 

* گروه آموزشي: مدیریت خانواده
* پاية تحصيلي: دوم و سوم کار دانش

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: خشتي

* كلمات كليدي: انواع بسته بندي، گره زدن، جعبه هاي کادویي، پاپیون، تا زدن

* چکيده: همیشه هدیه گرفتن باعث خوش حالي افراد مي شود. این خوشحالي زماني تشدید مي شود 
که هدیه در بسته بندي زیبایي پیچیده شده باشد. این کار نشان دهندة ذوق و سلیقة هدیه دهنده 
است. براي بسته بندي حتماً الزم نیست از کاغذهاي گران و پرنقش و نگار استفاده کنیم. این کتاب 
انواع بسته بندي و گره زدن روبان ها را به  با بهره گیري از کاغذي ساده و مخصوص بسته بندي، 
عالقه مندان مي آموزد. در این کتاب، ضمن آشنایي با روش هاي مقدماتي بسته بندي و تا زدن کاغذ، این 
روش هاي پیچیده تر را نیز مي آموزید: بسته بندي با پیله هاي سه تایي؛ پیله هاي رسمي یا تجملي؛ پیلة 
رسمي برگردان؛ پیلة بادبزني؛ بسته بندي با نوارهاي کاغذي؛ بسته بندي مانند پاکت نامه؛ بسته بندي گرد 
و استوانه اي. همچنین این کتاب کارکرد دو نوع از پاپیون ها - پاپیون تك حلقه اي و چندحلقه اي- را 

شرح مي دهد.

36. محمود تبریزي، مهرداد. بونساي هنر زنده )خود آموز طراحي و توليد بونساي(. تهران: 
پرتو واقعه، 1390، 80 ص 

* گروه آموزشي: کشاورزي
* گرايش / رشته: امور باغباني

* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي: آموزش کشاورزي، کاشت درخت، بونساي و گلدان، هنر و بونساي، خاك بونساي

* چکيده: بونساي در لغت به معني کاشت درخت در سیني است. اما در عمل بونساي هنر 
رشد درختان در فضایي محدود است که از طریق شبیه سازي شرایط طبیعي، مانند پیچ خوردگي ها، 
خمیدگي ها و یا فرم و مناظري که حاصل الهام از طبیعت است، ایجاد شده است. ایدة اصلي در خلق 
بونساي، بازسازي برخي پدیده هاي طبیعي است که در مقیاس کوچك به نمایش درآمده اند. در این 
کتاب، نگارنده تالش کرده است با استفاده از منابع متنوع تا آنجا که ممکن است فرایند خلق بونساي 
را که »هنر زنده« لقب گرفته است، زیر این عنوان ها شرح دهد: کاربرد هنر در بونساي؛ سبك هاي 
کالسیك بونساي؛ خاك بونساي؛ انتخاب درخت مناسب و انتخاب یك سبك و ایجاد آن؛ بستن سیم 

و انتقال به گلدان؛ نگهداري و مراقبت.



37. استوپارد، میریام. کلید هاي تربیت کودکان و نوجوانان: بهداشت كودك. حمید سورگي/ ساسان 
واثق/ محمدرضا شگرف نخعي. تهران: صابرین، 1391، 272 ص 

* گروه آموزشي: بهداشت و کودکیاري
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: رقعي

* كلمات كليدي: بهداشت کودك، آموزش کودکیاري، مراقبت از کودکان، بیماري کودکان

* چکيده: اگر در کودك شما عالئم بیماري بروز کند، ممکن است نگران شوید که شاید این عالئم نشانگر 
بیماري جدي تري باشد. اگر شك کردید که آیا مسئله اي ارزش مشورت با پزشك را دارد، حتماً با پزشك مشورت 
کنید. اما به هر حال براي کمك به شما، در این کتاب، محتمل ترین علل یك ناراحتي تعیین شده است و براي هر 
مبحث، جدولي از عالئم ارائه شده است که شایع ترین عالئم آن بیماري را مي توان از آن جدول به دست آورد. 
همچنین هر فصل با یك راهنماي تشخیص ساده شروع مي شود که شایع ترین عالئم ناراحتي هاي مورد بحث در 
آن فصل را نیز ارائه دهد. این کتاب در 9 فصل، جنبه هاي مفید زیادي دارد؛ براي مثال با شناخت عالئم بیماري ها 
به بعضي از افراد کمك مي کند و به بعضي دیگر نکات کاربردي مراقبت از یك کودك مریض را ارائه مي کند. در 
این کتاب فهرست بیماري ها، ذیل فصل هایي با عناویني مربوط به بدن ارائه شده است. این عنوان ها به دو شکل 
اصلي آورده شده اند: در بیشتر موارد بیماري با جزئیاتي توصیف شده است که همراه جدولي از عالئم احتمالي براي 
مطابقت دادن عالئم بیمار آورده شده است. در موارد کمي که خود عالمت، نام ناراحتي خاصي است، جدول ارائه 
نشده است مثل سرگیجه در فصل دستگاه عصبي. ذیل هر عنوان نیز، بخش دیگري به نام »آیا باید با پزشك 
مشورت کنم؟« وجود دارد. این بخش در مواردي که از پزشك کمکي بخواهید، مي تواند یاري رسان شما باشد. 

همچنین این بخش میزان فوریت کمك ها را مشخص مي کند.

38. رمضان، مجید/ حسنوي، رضا. بهره وري دانش در سازمان هاي دانشي. تهران: آتي نگر، 
1390، 192 ص 

* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* مخاطب: هنرآموز

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي: پیتر دراکر، بهره وري دانش، یادگیري، سرمایة فکري، مدیریت دانش، کارکنان 

دانشي، سازمان هاي دانشي، یادگیري سازماني، سنجش بهره وري دانش

* چکيده: پيتر دراكر، از دانشمندان مدیریت، در کتاب خود به نام »جامعة پسا سرمایه داري« مي نویسد: 
مهم ترین منابع اقتصادي، دیگر سرمایه یا منابع طبیعي و نیروي کار نیستند، بلکه مهم ترین منبع اقتصادي 
بنیادي، »دانش« است. در اقتصاد مبتني بر دانش، سرمایة دانایي به نحو چشمگیري از سرمایه هاي مالي و 
فیزیکي پیشي مي گیرد. در این نظام ها، دانش یا دانستن و دانش آفریني به عامل اصلي بقا و رشد سازمان ها در 
شرایط رقابتي تبدیل مي شود. بنابراین، در عصر کنوني که »عصر دانایي« نام گرفته است، مي باید با به کارگیري 
دانش از شیوه هاي متفاوت به مزیت هاي رقابتي پایدار دست یافت و در راه استفادة بهینه از منابع در اختیار 
سازمان، گام نهاد. کتاب حاضر با استفاده از ادبیات مدیریت دانش و به پشتوانة فعالیت هاي تحقیقاتي انجام شده، 
سعي دارد چارچوب و مدلي به منظور سنجش میزان بهره وري دانش در مراکز تحقیق و واحدهاي آموزشي 
به مخاطبان ارائه دهد. این اثر با توجه به نیاز مخاطبان و به منظور بهره وري بهتر آنان، با این عنوان ها تدوین 
شده است: 1. دانش، سازمان هاي دانش بنیان و کارکنان دانشي؛ 2. نوآوري ها یا بهره وري دانش؛ 3. یادگیري 
سازماني، مدیریت دانش و بهره وري دانش؛ 4. مدیریت سرمایه هاي فکري؛ 5. مدل سنجش بهره وري دانش.
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39. احمدي نژاد، روزبه. پاره اي از ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري شهرداري 
تهران. تهران: طحان/ هله، 1390، 224 ص 

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: معماري و نقشه کشي

* پاية تحصيلي: سوم کار دانش
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: رحلي
* كلمات كليدي: شهرسازي، معماري، شهرداري تهران،  ضوابط و مقررات شهرسازي، طراحي 

ساختمان هاي مسکوني، ساختمان هاي هرمي، برج باغ

* چکيده:  کتابي که پیش رو دارید به این مباحث مي پردازد: 1. نحوة تشکیل پرونده براي صدور پروانة 
ساختماني و مدارك عمده اي که مالکان در مراجعه به ارگان هاي ذي ربط الزم دارند. 2. ضوابط اصلي 
طراحي معماري ساختمان هاي مسکوني. 3. ارائة شماري از نقشه هاي ساختمان هاي مسکوني که مورد 
تأیید شهرداري و سایر ارگان هاي ذي ربط است و براساس ضوابط و مقررات مذکور ترسیم شده است. 
4. ضوابط احداث برج باغ در شهر تهران. 5. ضوابط احداث ساختمان هاي هرمي )6 طبقه و بیشتر(. در 
کتاب حاضر سعي بر این بوده است که با ذکر مجموعة قوانین و ضوابط معماري و شهرسازي در شهر 
تهران، به خصوص در زمینة ساختمان هاي مسکوني، گامي مثبت درخصوص فعالیت هاي صورت گرفته 

در این زمینه برداشته شود.

40. باگتا، مارال. کارگاه نقاشي: پاستل. سعید مادح خاکسار. تهران: قدیاني، 1391، 64 ص 
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: نقاشي و گرافیك
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي / پیش دانشگاهي فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: رحلي

* كلمات كليدي:  آموزش هنر، آموزش نقاشي، کارگاه نقاشي، پاستل روغني، کاربرد پاستل، پاستل 
گچي

* چکيده:  دو نوع پاستل وجود دارد: پاستل گچي و پاستل روغني. این کتاب از ترکیب انواع پاستل 
گچي که عبارت اند از قلم هاي پایه ُرسي سخت، قلم هاي پاستل نرم و مداد پاستل استفاده کرده است. 
مدادهاي پاستلي داراي دقت قابل کنترل و رنگ هاي درخشان و مناسب براي ظریف کاري هستند. 
در این کتاب، هنر پویایي نقاشي پاستل را کشف مي کنید و با موضوع هاي متنوع چهره پردازي، مناظر 
زیبا، جانوران و طبیعت بي جان آشنا مي شوید. همچنین مي آموزید که چگونه از تکنیك هاي خاص 
شامل لعاب کاري، مالیم سازي، ماسکینگ و هاشورزني، و نیز از پاستل سخت و نرم و مداد پاستل 

استفاده کنید.



37دورةآموزشفنيوحرفهايوكاردانش12

41. میرکریمي،  اسداهلل. پرورش زنبور عسل با بيان علمي و عملي. تهران: علم کشاورزي 
ایران، 1391، 190 ص 

* گروه آموزشي: کشاورزي
* گرايش / رشته: امور دامي

* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي و کار دانش
* مخاطب: هنرجو

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي: پرورش زنبورعسل، کندوي زنبور، زنبور ملکه، آفات و بیماري زنبورعسل، آموزش 

امور دام

* چکيده:  امروزه پرورش زنبور عسل یکي از حرفه هاي جذاب، پرفایده و آسان در تولیدات کشاورزي 
قرار دادن چند کند و در حیاط منزل،  با  انسان است. هر کس مي تواند  براي  تهیة غذا  و دامي و 
باغ و یا پشت بام، عسل مصرفي ساالنة خود را تأمین کند. کتاب پیش رو، در 15 بخش به شیوة 
علمي و عملي نحوة پرورش زنبورعسل را براي مخاطبان خود شرح داده است. خواص گرده افشاني، 
اقتصاد زنبورداري، ساختمان کندو، وسایل کار زنبورداري، سازمان و تشکیالت درون کندو، مراحل رشد 
زنبور، شناسایي زنبورعسل، وظایف زنبور ملکه، انتقال کندو، نژادهاي زنبورعسل، انواع عسل، آفات و 

بیماري هاي زنبورعسل و تبدیل و ادغام کندوها مباحث کتاب هستند.

42. ابراهیم نژاد، یحیي/ عطریان، پژمان. پرورش شتر مرغ. تهران: آییژ، 1390، 120 ص 
* گروه آموزشي: کشاورزي

* گرايش / رشته: امور دامي
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي و کار دانش

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: رقعي

* كلمات كليدي: شترمرغ، مدیریت پرورش شترمرغ، آناتومي و فیزیولوژي شترمرغ، محصوالت 
شترمرغ، آموزش دام پروري

* چکيده:  توجه انسان به پرورش شترمرغ از 7500 سال پیش شروع شد. شترمرغ حیواني با 
خصوصیات منحصربه فرد است که پرورش آن نسبتاً راحت انجام مي گیرد و محصوالت گوناگوني 
از آن به دست مي آید. منشأ اولیة شترمرغ، سوریه و عربستان سعودي بوده است. ولي امرزوه بیشتر 
شترمرغ هاي وحشي در آفریقا زندگي مي کنند. این حیوان قدرت تولید مثل زیادي دارد و آشنایي 
با آن و خصوصیات پرورشي آن، کمك بزرگي به پیشرفت و توسعة صنعت پرورش شترمرغ خواهد 
کرد. یکي از مهم ترین محاسن شترمرغ ها آن است که بر محیط زیست تأثیر منفي زیادي بر جاي 
نمي گذارد و حیوانات تمیزي هستند. شترمرغ ها آب کمي مصرف مي کنند و در عوض مدفوع کمي هم 
تولید مي کنند که باعث کمتر آلوده شدن محیط زیست مي شود. هدف از تألیف این کتاب که در 14 
فصل نگارش یافته است، معرفي شترمرغ و خصوصیات این حیوان به شکلي ساده و قابل فهم براي 
خوانندگان است. آناتومي و فیزیولوژي شترمرغ، مدیریت پرورش شترمرغ، تغذیه و جایگاه هاي شترمرغ 

و محصوالت شترمرغ اهم مباحث کتاب حاضر هستند.



43. حسني زاده، حسن. پرورش گل در باغ، خانه و آپارتمان )جلد1(. تهران: حامي، 1391، 194 ص 
* گروه آموزشي: کشاورزي

* گرايش / رشته: امور باغباني
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي و کار دانش

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي: آموزش باغباني، پرورش گل، گیاهان برگ زینتي، گل هاي آپارتماني، گیاهان 
گوشتي، انواع گلدان، آفات و بیماري گیاهان

* چکيده: لذت از پرورش گل و ایجاد محیط زیبا براي بسیاري از مردم جهان آرزویي دیرینه است. 
با این حال هر سال میلیون ها بوته گل زیبا در نتیجة بي اطالعي از طرز پرورش و احتیاجات واقعي گیاه 
از بین مي روند. باید دانست هر گیاهي با شرایط خاص خود پرورش مي یابد. بسیاري به اشعة مستقیم 
خورشید احتیاج دارند، در صورتي که تعدادي در مقابل نور مستقیم آفتاب دوام نمي آورند. همچنین 
میزان رطوبت، درجة حرارت، خاك، هوا و باالخره وزش باد، همه عواملي هستند که در رشد گیاه تأثیر 
مستقیم دارند. کتاب حاضر به نحوي تنظیم شده است که هر فردي با کوچك ترین اطالع از گل  کاري 
و باغباني بتواند به طور عملي از مطالب آن استفاده کند. در عین حال نکات بسیار دقیق علمي نیز براي 
استفادة متخصصان فن در آن درج شده است. با این ترتیب هر کسي مي تواند در حد اطالعات خود 
از مطالب کتاب استفاده ببرد و چکیدة تجربیات و نظرات کارشناسان را در حد توان خود در امر توسعه 
و بهبود گل کاري به کار ببندد. کتاب را در پنج فصل با این عنوان ها مي خوانید: کلیات؛ انتخاب گل؛ 
دانستني هاي کلي؛ گیاهان برگ زینتي؛ گیاهان گوشتي؛ انواع گلدان و خاك، گل ها و چگونگي تکثیر 

آن ها؛ آفات و بیماري هاي گیاهان.

44. حسني زاده، حسن. پرورش گل در باغ، خانه و آپارتمان )جلد2(. تهران: حامي، 1391، 215 ص 
* گروه آموزشي: کشاورزي

* گرايش / رشته: امور باغباني
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي و کار دانش

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي: آموزش باغباني، پرورش گل، گیاهان سبدهاي آویزان، گیاهان گل دار گلداني، 
گیاهان پیازدار، کاکتوس، گیاهان گوشتي، آموزش باغباني

* چکيده:  گیاهان آپارتماني نقش بسیار مهمي در زیبایي محیط خانه و شادابي آن دارند. با اطالعات 
مختصري که این کتاب دربارة چگونگي پرورش گل ارائه مي دهد، مي توان ترتیبي داد که شکوفه ها به 
تدریج باز شوند و همیشه تعدادي گل در آپارتمان خودنمایي کنند. یا مي توان آن گل هایي را انتخاب کرد 
که فصل گل دهي شان هم زمان نباشد. در این کتاب گونه ها و مجموعه اي از گل هاي آپارتماني معرفي 
شده اند که رشد هر کدام با توجه به درجة حرارت و میزان رطوبت با دیگري تفاوت دارد. کتاب در هفت 
فصل به پرورش گیاهان سبدهاي آویزان، گیاهان گل دار گلداني، گیاهان پیازدار، گیاهان کاکتوس، 

گیاهان گوشتي، و نیز چگونگي تکثیر گیاهان مي پردازد. فصل اول کتاب به مقدمه اختصاص دارد.
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45. اصالني، غالمرضا/ محمدي، قدرت. پرورش گوساله هاي شيري نوپا. اردبیل: یاوریان، 
1391، 104 ص 

* گروه آموزشي: کشاورزي
* گرايش / رشته: امور دامي

* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: رقعي
* كلمات كليدي: آموزش دام پروري، پرورش گوساله، گوساله هاي شیري، مدیریت پرورش گوساله

* چکيده:  بعد از به دنیا آمدن گوساله باید بالفاصله دهان و بیني آن را از مواد مخاطي و موکوس پاك 
و تخلیه کرد. سپس باید مسیر تنفس گوساله بررسي شود و در صورت نیاز عملیات کمك رساني انجام 
گیرد. ساده ترین روش القاي تنفس وارد کردن یك تکه کاه به درون سوراخ بیني گوساله و تحریك 
مسیر تنفس آن است. راه دیگر تحریك تنفس، دمیدن هوا به داخل گلوي گوساله است. از آنجا که 
هواي بازدم حاوي مقداري دي اکسیدکربن است، بنابراین به عنوان یك محرك به شروع تنفس منجر 
مي شود. هنگام انجام این کار باید از تماس با دهان گوساله اجتناب کرد، چون احتمال بیماري هایي نظیر 
بروسلوز، سالموتلوز و غیره وجود دارد. این کتاب در سه فصل به مدیریت پرورش گوساله، مدیریت تغذیة 
گوساله و مدیریت بیماري هاي گوساله مي پردازد و در هر سه مبحث با ارائة تصویري گویا، مخاطب را 

با شیوة نگهداري و مدیریت پرورش گوساله ها آشنا مي سازد.

46. پالت، ریچارد. تاريخچه سينما. رضا دادویي. تهران: سبزان، 1390، 112 ص 
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: سینما
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي و کار دانش

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي:  تاریخچة سینما، فیلم هاي صدادار، سینماگران، ابزار اولیة سینما، صدا و موسیقي، 
دوربین هاي اولیه، طراحي صحنه

* چکيده: نخستین فیلم هاي صدادار در همان سال هاي ابتدایي 1900 ساخته شدند. اما نخستین 
فیلم بلند ناطق که »خوانندة جاز« نام داشت، در سال 1927 تولید شد. در این فیلم، آل جالسون چند 
آهنگ خواند و در دو سکانس کوتاه حرف زد. اما بقیة فیلم صامت بود. یك سال بعد نخستین فیلم تمام 
ناطق به نام »روشنایي هاي نیویورك« ساخته شد. از سال 1929 سینما به معناي واقعي کلمه ناطق 
شد. بحث ورود سینماي ناطق، یکي از مباحث این کتاب است که در آن به تاریخچة فیلم هاي صدادار، 
پروژکتور پخش صدا، بلندگوي مخفي و گرامافون اشاره شده است. کتاب »تاریخچة سینما« اطالعات 
مفیدي در زمینة ابزار، فیلم، دوربین ها، شخصیت ها و... دارد که اهم آن ها به این شرح است: عروسك 
سایه بازي؛ فانوس جادویي؛ فانوس هاي سه گانه؛ عکاسي پي درپي؛ فیلوسکوپ؛ مینیما؛ ایستمن؛ اسکید 
اسکوآد؛ فیلم هاي سه بعدي؛ دوربین ها؛ پروژکتورهاي اولیه؛ برادران پاته؛ هالیوود؛ والنتینو؛ پائوالنگري؛ 

استودیوهاي هالیوودي؛ صدا و موسیقي؛ دوبله؛ چهره پردازي؛ چاپگر نوري؛ کینگ کنگ.
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47. رید، هربرت ادوارد. تاريخچه نقاشي مدرن. شریتا گل بابایي. تهران: فرهنگسراي میردشتي، 
1390، 348 ص 

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش/ رشته: نقاشي

* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني وحرفه اي و کار دانش / پیش دانشگاهي فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي:  تاریخچة نقاشي مدرن، نقاشان جهان، هنر مدرن، کوبیسم، دادائیسم، سوررئالیسم، 

فوتوریسم

* چکيده:  هنر مدرن بیان بصري جهان است و هنرمند نقاش کسي است که بتواند احساس بصري 
خود را بیان کند. به همین دلیل این هنر، به هنر »تجسمي« معروف است. کتاب حاضر مجموعه اي از 
آثار هنر نقاشي مدرن طي قرن هاي گذشته را مورد بررسي قرار داده است. کتاب با مطالعة آثار سنران 
که به پدر نقاشي مدرن شهرت دارد آغاز مي شود. سپس سبك هاي متفاوت هنر مدرن و آثار برجستة 
دیگر استادان هنر نقاشي را طي مقاطع متفاوت تاریخي از نقطه نظر علمي و فلسفي مورد بررسي و 

تجزیه و تحلیل دقیق قرار مي دهد.

48. مهردادفر، مریم. تصويرسازي. تهران: مارلیك، 1390، 196 ص 
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش/ رشته: گرافیك و نقاشي
* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو
* قطع: خشتي

* كلمات كليدي: آموزش هنر، تصویرسازي، انواع تصویرسازي، عناصر تصویر، ابزار تصویرسازي، 
کاربرد عکاسي در تصویرسازي

* چکيده: قدیمي ترین خط ها، تصاویري بوده اند که انسان براي ارسال پیام و بیان مقاصد، اهداف و 
نظریاتش یا بیان عواطف و احساساتش و نیاز به برقراري ارتباط، بر دیوارة غارها، تنة درختان یا سنگ ها 
مي کشیده است. تصویرسازي و یا مجموعه اي از تصویرها، داستاني را روایت مي کند که غالباً با متن 
یك نوشته در ارتباط است. تصویرسازي بر سه مهارت تکیه دارد: درآوردن ایده  ها؛ حل مشکالت 
خالقانه و رعایت اختصار؛ انتقال دهندگي و مهارت هاي انتقال معنا. این سه مهارت عالقه مندان را 
در تصویرسازي و بهره گیري از کارکردهاي بنیادین آن یاري مي رسانند. کتاب حاضر ابتدا به معناي 
لغوي و محتوایي تصویرسازي از دیدگاه هاي متفاوت و گاه از زبان تصویرگران پرداخته است. سپس 
تاریخ تصویرگري جهان و تاریخ تصویرگري ایران را شرح داده است. توضیح مقولة عملکردي، شناخت 
گستره هاي متفاوت تصویرسازي و انواع مشکل ها موجود بخش دیگري از مباحث کتاب است. در فصل 
پایاني کتاب، روش ها و تکنیك هاي تصویرگري به همراهي نمونه هایي از عملکرد تصویرگران مورد 

بحث و بررسي قرار گرفته است.



49. عطریان، پژمان. تغذيه گاو گوشتي. تهران: آییژ، 1390، 296 ص 
* گروه آموزشي: کشاورزي

* گرايش / رشته: امور دامي
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي: آموزش دام پروري، گاو و گاوداري، تغذیة گاو، گاو گوشتي، مدیریت دام پروري

* چکيده: یکي از مهم ترین اعمال در امور دام پروري توجه به تغذیة  دام است. در این میان، گاو که 
از تأمین کنندگان مهم گوشت قرمز است، نقش تعیین کننده اي در میان انواع دام در کشور ما دارد. براي 
اینکه گاو از تغذیة خوبي برخوردار باشد، باید به دو نکته توجه داشت: اول اینکه خوراکي که در اختیار 
این حیوان قرار مي دهیم، کیفیت مناسبي از لحاظ تمام انواع مواد مغذي داشته باشد. دوم اینکه قیمت 
مناسبي داشته باشد. این کتاب در 20 فصل، به عنوان نخستین کتاب مدون در زمینة تغذیة گاوهاي 
گوشتي در اختیار عالقه مندان به رشتة علوم دامي قرار گرفته است. اهم سرفصل هاي کتاب به این 
شرح اند: انرژي؛ پروتئین و مواد ازتة غیرپروتئیني؛ مواد معدني؛ ویتامین  ها؛ علوفه و مواد خشبي در تغذیة 
گاو هاي گوشتي؛ سیالژ؛ تغذیة گوسالة شیرخوار، مدیریت تغذیه اي دوران رشد؛ روش هاي خوراك دهي؛ 

ناهنجاري هاي مرتبط با تغذیه.

50. عطریان، پژمان. تغذيه و خوراك دهي گاوهاي شيري. تهران: آییژ، 1390، 365 ص 
* گروه آموزشي: کشاورزي

* گرايش / رشته: امور دامي
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي و کار دانش

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي:  آموزش دامپروري، گاوهاي شیري، تغذیه و خوراك گاوهاي شیري، گوساله، تلیسه

* چکيده:  این کتاب در 14 فصل به تغذیه و خوراك دهي گاوهاي شیري پرداخته است. در نخستین 
فصل کتاب، مروري بر دستگاه گوارش گاوهاي شیري انجام شده است. فصل هاي دوم تا پنجم، 
به طور تخصصي به ترتیب درخصوص تغذیة گوساله ها، تلیسه ها، گاوهاي شیرده و گاوهاي خشك 
بحث مي کنند. در فصل ششم، تغذیة گاوهاي شیري از جنبة تأثیراتي که بر تولید مثل و باروري گاو 
مي گذارد، بررسي شده است. فصل هفتم، ارتباط تغذیة گاوهاي شیري با نمرة بدني را مورد توجه قرار 
داده است. در فصل هشتم، خوراك ها از نظر شکل ظاهري و حالتي که دارند، معرفي و به چند دستة 
کلي علوفه، سیالژها، دانه ها، کنجاله ها، تفاله ها و سبوس ها تقسیم شده اند. فصل نهم، افزودني هاي 
غیرمغذي را شرح مي دهد. فصل دهم به بحث درمورد کنستانترة مصرفي گاوها پرداخته است. در فصل 
یازدهم، روش هاي متفاوت فرایند کردن تولید خوراك گاو آمده است. در فصل دوازدهم، سیستم تغذیة 
گاو شیري در مراتع مورد بحث قرار گرفته است. فصل سیزدهم، تأثیر عوامل محیطي از جمله درجة 
حرارت محیط بر گاو و ارتباط آن با تغذیة گاو شیري را بررسي کرده است. در فصل چهاردهم نیز 
مروري بر ناهنجاري هاي متابولیکي و اختالالت مرتبط با تغذیه انجام شده است. در این کتاب سعي 
بر آن بوده است که به طور هم زمان و توأماً تغذیة گاو شیري از دو جنبة تئوریك و کاربردي در سطح 

فارم مورد بررسي قرار گیرد.
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تغذيهء كاربردي براي كودكان و نوجوانان. تهران:  امین پور،آزاده.  امیدوار، نسرین/   .51
فاطمي، 1391، 100 ص 

* گروه آموزشي: بهداشت و کودکیاري
* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي: کودکیاري، نوجواني و بلوغ، تغذیة کودکان، رشد کودکان

* چکيده:  دانش امروز، تغذیه را یکي از ارکان زندگي سالم و از عوامل مهم در پیشگیري از 
بیماري هاي مزمن، معرفي مي کند. تغییر شیوة زندگي و از جمله رفتارهاي تغذیه اي، نیازمند کسب 
دانش و مهارت در مورد تغذیة سالم و چگونگي اجراي آن در برنامه هاي روزمرة زندگي است. براي 
دستیابي به این مهم، الزم است کساني که در تربیت، آموزش و ارائة خدمات در مراحل گوناگون رشد 
انسان، از کودکي تا پایان نوجواني نقش دارند، با مفاهیم و روش هاي تغذیة سالم به صورت کاربردي 
آشنا باشند. کتاب »تغذیة کاربردي براي کودکان و نوجوانان«، در پنج فصل با این هدف نگاشته شده 
است که به شکلي ساده و کاربردي اساسي ترین مفاهیم مورد نیاز دست اندرکاران مراقبت از کودکان 
را معرفي کند. در فصل اول مفاهیم پایه در مورد تغذیه و نیازهاي تغذیه اي از تولد تا پایان نوجواني به 
اجمال بیان شده است. چهار فصل بعدي مهارت هاي مورد نیاز پایه را در مراقبت هاي تغذیه اي کودکان 

و نوجوانان شرح مي دهند.

52. حسندخت، محمدرضا. تکنولوژي توليد سبزي ها. قم: سلسله، 1391، 576 ص 
* گروه آموزشي: کشاورزي

* گرايش / رشته: امور باغباني
* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي:  آموزش باغباني، تولید سبزي، تاریخچة سبزي، انواع سبزي، عوامل محیطي بر 
تولید سبزي، مدیریت تولید سبزي

* چکيده: سبزي گیاهي است یك ساله، دو ساله یا چند ساله که قسمت هاي متفاوت آن عبارت اند 
از: ریشه، ساقه، برگ، گل، میوه و دانة خوراکي. از 3500 سال قبل از میالد، کشت سبزي ها در مصر 
رواج داشته است و سبزي هایي مانند خیار، انواع خربزه، هندوانه، عدس، تره، سیر و پیاز، کاهو، نعناع، 
کاسني، تربچه و جعفري کشت مي شده است. براساس آمار وزارت کشاورزي ایران، سطح زیرکشت 
سبزي ها در ایران حدود 810 هزار هکتار و کل تولید سبزي 920 میلیون تن است. با احتساب قیمت 
200 تومان به ازاي هر کیلوگرم، ساالنه حدود چهار تریلیون تومان از فروش سبزي ها به دست مي آید. 
کتاب حاضر فناوري تولید سبزي ها را در 13 فصل بدین شرح تبیین کرده است: فصل اول: تعریف 
سبزي و تاریخچة کشت آن، اهمیت اقتصادي سبزي، طبقه بندي انواع سبزي و...، فصل دوم: اثر عوامل 
محیطي بر تولید سبزي ها؛ فصل سوم: مدیریت تولید سبزي ها؛ فصل چهارم: قارچ هاي خوراکي؛ فصل 
پنجم: سبزي هاي پیازي؛ فصل ششم: چتریان، )مانند هویج، کرفس، جعفري، گشنیز، شوید و رازیانه(؛ 
فصل هفتم: مرکبان، مانند کاهو، ترخون، سیب زمیني ترشي، کنگر فرنگي، آرتیشو، شیکوره و آندبو؛ 
فصل هشتم: کلم ها؛ فصل نهم: چغندریان؛ فصل دهم: گیاهان جالیزي؛ فصل یازدهم: بقوالت؛ فصل 

دوازدهم: سیب زمیني سانان، فصل سیزدهم: سایر سبزي ها.
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53. قارلقي،جواد/ فروغي فر،علي اصغر. تکنولوژي خودروهاي پيل سوختي. تهران: دیبا گران 
تهران، 1391، 208 ص 

* گروه آموزشي: مکانیك
* گرايش / رشته: مکانیك خودرو

* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي:  آموزش مکانیك، مکانیك خودرو، پیل سوختي، حفظ محیط زیست

* چکيده:  »پیل سوختي« دستگاهي است الکتروشیمیایي که انرژي شیمیایي حاصل از یك واکنش 
شیمیایي را به انرژي الکتریکي مفید تبدیل مي کند. پیل هاي سوختي داراي راندمان باالیي هستند و 
در صورتي که از هیدروژن به عنوان سوخت استفاده کنند، هیچ گونه آلودگي براي محیط زیست ندارند. 
کتاب حاضر به بررسي پیل سوختي به عنوان یکي از منابع جدید انرژي به عنوان جایگزین سوخت هاي 
فسیلي مي پردازد و فناوري هاي جدید مرتبط با به کارگیري پیل سوختي در خودرو را شرح مي دهد. هدف 
اصلي در تألیف این کتاب، فراهم آوردن دانشي مقدماتي و کاربردي براي مخاطبان است تا با رویکردي 
پژوهشي به بررسي هاي تخصصي تر در هر حوزه از دانش و فناوري خودروهاي پیل سوختي بپردازند. 
انرژي و جایگاه پیل سوختي، اجزاي پیل هاي سوختي، انواع پیل هاي سوختي، مباني و عملکرد پیل هاي 

سوختي، و پیل هاي سوختي در خودرو، عنوان هاي پنج فصل این کتاب هستند.

54. اروجي، علي اصغر. تکنيك پالس. تهران: کیان ایران، 1390، 288 ص 
* گروه آموزشي: برق

* گرايش / رشته: الکترونیك
* مخاطب: هنرآموز

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي: پالس، مدار، آي سي 555، مولدها، مولتي ویبراتورها، گیت هاي منطقي، آموزش 

الکترونیك

* چکيده:  امروزه از امواج بسیاري در مدارهاي الکترونیکي استفاده مي کنند که غیر سینوسي هستند. از 
میان این امواج غیر سینوسي، سیگنال هایي که به صورت جهشي یا ضربه اي تغییر مي کنند، کاربرد بسیار 
دارند. به سیگنال هایي که داراي تغییرات جهشي هستند، اصطالحاً »پالس« اطالق مي شود. بررسي 
پاسخ مدارهاي خطي و غیرخطي، و نیز بررسي مدارهاي تولیدکنندة سیگنال هاي پالس دو هدف کلي 
کتاب حاضر هستند. کتاب در هفت فصل به این شرح به نگارش درآمده است: در فصل هاي اول و 
دوم، پاسخ هاي مدارهاي خطي و غیرخطي به پالس هاي گوناگون مورد بررسي و تجزیه و تحلیل قرار 
مي گیرند. در فصل سوم مدارات مولدهاي پالس مورب تشریح مي شوند. در فصل چهارم دربارة مولتي 
ویبراتورها و نحوة طراحي مدارات مولد سیگنال به کمك ترانزیستور بحث مي شود. در فصل هاي پنجم 

تا هفتم به ترتیب تقویت کننده هاي عملیاتي آي  سي 555 و گیت هاي منطقي بررسي مي شوند.
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55. تکابي، مهدي. تکنيك هاي تحليل تاخير در پروژه هاي ساخت. تهران: پندارپارس، 
1390، 208 ص 

* گروه آموزشي: عمران
* گرايش / رشته: ساختمان

* مخاطب: هنرآموز
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي: پروژه هاي ساخت، زمان بندي پروژه، تأخیرات ساخت، اندازه گیري و تحلیل تأخیر، 
خسارات تأخیر

* چکيده:  آمار و مطالعات نشان مي دهند که پروژه هاي اجرایي داخل کشور غالباً با تأخیراتي چند 
ماهه و یا چندین ساله روبه رو هستند. وقوع تأخیرات نه تنها باعث به درازا کشیده شدن مدت زمان پروژه 
مي شود، بلکه غالباً هزینه هاي سنگیني را به هر یك از طرفین قرارداد تحمیل مي کند. بنابراین الزم 
است که مدیران و کارشناسان پروژه، با تکنیك ها و روش هاي تحلیل و اندازه گیري تأخیرات واقعي آشنا 
شوند. این کتاب سعي کرده است با مرور مقاالت و کتاب هاي گوناگون در این زمینه، اغلب روش هاي 
معمول به همراه عوامل مؤثر و نقاط قوت و ضعف هر روش را معرفي کند. فصل هاي اول تا ششم 
کتاب تکنیك هاي تحلیل زماني تأخیرات را شرح مي دهند و از فصل هفتم تا دوازدهم، نحوة محاسبة 

هزینه هاي وارده از ناحیة تأخیرات به هر یك از طرفین قرارداد بیان مي شود.

56. اسمشینگ)مجله(. تکنيك ها و ترفند هاي طراحي وب. علیرضا کوچالي. تهران: آتي نگر، 1391، ص 
* گروه آموزشي: کامپیوتر

* پاية تحصيلي: سوم کار دانش
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي: آموزش رایانه، طراحي وب، راهنمایي طراحان وب

* چکيده:  کتاب حاضر حاوي گلچیني از بهترین مقاالت درمورد طراحي تخصصي وب است که در 
سال هاي 2008 تا 2009 در مجلة »Smashing« منتشر شده اند. کتاب که در 12 فصل تدوین شده، 
کوشیده است. از جامعة طراحان پشتیباني کند و تجربیاتي ارزشمند، نکاتي تخصصي و نمونه هایي 
سودمند به طراحان وب ارائه دهد. کتاب مباحثي چون ارتباط با کاربر، ساخت نقشة راه براي رسیدن به 
یك نمونه کار موفق، و قواعد براي ساخت شبکه هاي حرفه اي و طراحي رابط کاربردي براي برنامه هاي 
تجاري تحت وب را شرح داده است. همچنین این کتاب توصیه هاي افراد متخصص را به دانشجویان 
و جوانان طراحان وب انتقال مي دهد و به آن ها کمك مي کند یاد بگیرند چگونه بر چالش هاي طراحي 
به صورت کامل فائق آیند. در نهایت این کتاب درمورد جلب رضایت کاربران داستان هایي تعریف مي کند 
و تئوري رنگ ها را به صورت حرفه اي به کاربران آموزش مي دهد. حقایق ناگوار درمورد وب سایت 
شرکت ها، مطالعة طراحي نمونه کارهاي موفق، جلب رضایت مخاطب با روایت داستان، تئوري رنگ ها 
براي متخصصین طراحي، شناخت مشتریان و ارتباط برقرار کردن با آن ها، و راهنمایي طراحان وب به 
سوي شبکه هاي ارتباطي تخصصي و مصاحبة گروهي، بخشي از عنوان هاي مهم کتاب حاضر هستند.
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57. فن اوخ، راجر. تلنگري به ذهن:) چگونه خالق تر باشيد(. انوشه ضرغام. تهران: منظومه 
خرد، 1390، 137 ص 

* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* مخاطب: هنرآموز 

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي: خالقیت، تفکر خالق، فرایند خالق، تمرین ذهني

* چکيده: کتاب »تلنگري به ذهنبه مقولة خالقیت مي پردازد؛ خالقیت در هنر و خالقیت در زندگي. 
این کتاب مي کوشد به زباني ساده مخاطبش را از چارچوب هاي ذهني عادت شده بیرون بکشد و به 
ماجراجویي وا دارد. براي این ماجراجویي ها فرمول اختراع مي کند و آن ها را به صورت تمرین هاي 
ذهني درمي آورد. در این راه از همه چیز هم کمك مي گیرد؛ از تجربه هاي شخصي گرفته تا قصه هاي 
تاریخي. کتاب از جنس کتاب هاي آموزشي خشك و بي روح نیست و براي همة گروه هاي سني تألیف 
شده است؛ از نوجوانان گرفته تا کساني که سني از آن ها گذشته. بعضي از مهم ترین موضوعات کتاب 
از این قرارند: قفل هاي ذهني؛ تفکر خالق چیست؟ فرایند خالق؛ پیروي کردن از قواعد؛ عملگرا بودن؛ 

دوري کردن از ابهام؛ تقویت عضله هاي ریسك پذیري.

58. ویگنال، جف. تمركز روي اصول عکاسي ديجيتال. محمدخالد فیضي/ علي طباطبایي 
نظري. تهران: لوح محفوظ، 1390، 144 ص 

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: عکاسي، گرافیك، نقاشي، صنایع دستي، پشتیباني صحنه، سینما، مرمت آثار 

فرهنگي
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي:  آموزش عکاسي، دوربین دیجیتال، چاپ عکس، فوکوس

* چکيده: دوربین دیجیتال داراي لنزهایي با وضوح رویایي و سیستم زوم کنندة دقیق است. با وجود 
این، به منظور گرفتن عکس هایي دقیق تر، باید به دو نکتة کلیدي توجه داشت: ثابت نگه داشتن دوربین 
و با دقت فوکوس کردن. در این کتاب مطالب مربوط به دوربین دیجیتال در هشت فصل تدوین 
شده اند و مؤلف در آن تالش کرده است در قدم اول این اثر را به عنوان یك راهنماي پایه به مخاطب 
معرفي کند؛ به طوري که براي فهمیدن آن نیازي به دانش عکاسي نباشد. فصل اول کتاب جستاري 
است پیرامون اصول کار دوربین دیجیتال که در آن به انواع دوربین ها مي پردازد. فصل هاي دوم تا 
پنجم، اطالعاتي را درمورد لنزها، فالش و نوردهي ارائه مي دهند. فصل هاي ششم تا هشتم نیز به 
این موضوعات اشاره دارند: گرفتن عکس؛ ترکیب بندي و سبك؛ کارهاي خارج از دوربین مانند انتقال 

عکس ها و مرتب کردن آن ها؛ چگونگي چاپ، بایگاني و پردازش تصاویر.
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59. اشرفي، مهدي/ ولیئي، وحید. جادوي كورل. تهران: حریم دانش، 1391، 496 ص 
* گروه آموزشي: کامپیوتر

* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي:  آموزش رایانه، کار با کورل، نرم افزار Pick tool، ابزارهاي ترسیمي، ابزارهاي 

Arrange خط، منوي

آموزش  و  رایانه اي  کارهاي  انجام  سال  از 14  بیش  حاصل  کورل«  »جادوي  کتاب  * چکيده: 
نرم افزارهاي گرافیکي و کار مستمر با آن هاست. مؤلف پس از سال ها آموزش کار با این نرم افزار و 
به کار بردن شیوه هاي گوناگون در آموزش آن، بهترین روشي که بتوان کار این نرم افزار را با کم ترین 
سؤال و بدون مشکل آموخت، در این کتاب ارائه کرده است. کتاب در 10 فصل به شیوة محاوره اي و 
روان نوشته شده است تا خواننده احساس حضور در کالس را داشته باشد. در فصل اول محیط کورل 
 ،Pick معرفي و نکات مقدماتي در کار با این برنامه ارائه شده است. فصل هاي دوم تا پنجم کار با ابزار
ابزارهاي ترسیمي و نحوة رسم چند آرم، و کار با ابزار ذره بین را شرح مي دهند. در فصل هاي ششم تا 
هشتم نیز با این مباحث آشنا مي شوید: مجموعه ابزارهاي تغییر دهنده؛ جلوه هاي ویژه در ابزار؛ منوي 
Arrange فصل نهم،  امکانات رنگ آمیزي و چاپ را آموزش مي دهد و در فصل دهم، عالقه مندان 

منوهاي باقي مانده و مهم را آموزش مي بینند.

60. عالقه بند، علي. جامعه شناسي آموزش و پرورش. تهران: روان، 1391، 202 ص 
* گروه آموزشي: علوم تربیتي

* مخاطب: هنرآموز/ مشاور / مدیر / دانشجویان مراکز تربیت معلم
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي:  جامعه شناسي تربیتي، آموزش و پرورش، سیر تحول جامعه شناسي

تألیف شده و هدف اصلي  این کتاب براي تدریس در دورة کارشناسي علوم تربیتي  * چکيده:  
و  آموزش وپرورش  مباحث کلي جامعه شناسي  و  مفاهیم  با  دانشجویان  آشنا ساختن  آن،  تألیف  از 
رویکردهاي نظري جامعه شناسي به آموزش وپرورش است. مطالب این کتاب با تکیه بر مفاهیم و اصول 
جامعه شناسي در 10 فصل نوشته شده است. در فصل هاي یك تا هشت کتاب، پس از بحث دربارة 
رابطة جامعه و آموزش وپرورش، تعاریف مقدماتي جامعه شناسي و معرفي رویکردهاي نظري آن آمده 
است. سپس نهاد آموزش وپرورش و کارکردهاي اجتماعي آن مورد مطالعه قرار گرفته اند. دو فصل آخر 
شامل معرفي رویکردهاي جامعه شناختي به آموزش وپرورش، توضیح نظریه هاي جدید،  و مطالعه سیر 

تحول جامعه شناسي آموزش وپرورش است.
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61. هارت، کریستوفر. چگونه حيوانات كارتوني را طراحي كنيم. افسونگر فراست. تهران: 
فرهنگسراي میردشتي، 1390، 145 ص 

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: انیمیشن

* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: رحلي
* كلمات كليدي:  آموزش طراحي، طراحي کارتوني، فیلم هاي انیمیشني، لباس کارتوني

* چکيده:  حیوانات براي طراحي جالب هستند، چون گونه هاي متنوعي دارند. در این کتاب طراحي 
هر حیوان به روشي ساده شرح داده شده است؛ به گونه اي که هر فردي مي تواند با کمي تمرین، در 
طراحي از حیوانات مهارت پیدا کند. اگر بخواهید کارتون طراحي کنید، الزم است بدانید چگونه بسیاري 
از تیپ هاي گوناگون حیوانات کارتوني را طراحي کنید. کتاب پیش رو به همین منظور و براي کمك 
به هنرجویان طراحي شده است. در این کتاب بیشتر حیواناتي ارائه شده اند که مخاطب به عنوان سازندة 
کارتون نیاز خواهد داشت، آن ها را طراحي کند. طراحي هر حیوان در کتاب حاضر به روشي ساده آغاز 
مي شود؛ به گونه اي که هر عالقه مندي مي تواند با کمي تمرین در این کار به مهارت برسد. برخي از 
حیواناتي که کتاب به طراحي آن ها پرداخته است، عبارت اند از: سگ ها؛ گربه ها؛ فیل ها؛ خرس ها؛ 

میمون ها؛ شیرها؛ ببرها؛ کوسه ها؛ اسب ها؛ پرندگان.

62. کلت، مري. چگونه دانش آموزان را پژوهشگر پرورش دهيم؟ ابوالفضل بختیاري. 
تهران: انجمن اولیا و مربیان، 1391، 302 ص 

* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* مخاطب: هنرآموز / والدین / مدیر / دانشجویان مراکز تربیت معلم

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي:  تربیت پژوهشگر، آموزش روش تحقیق، نوشتن گزارش

* چکيده:  این کتاب روش علمي تحقیق را به شیوه اي ساده و روان به مربیان، هنرآموزان، معلمان، 
دانش آموزان و پدران و مادران معرفي مي کند. همچنین مهارت انجام پژوهش را به صورت عملي به 
خود دانش آموزان نشان مي دهد. کتاب مراحل انجام پژوهش را از انتخاب موضوع تا مرحلة نوشتن 
گزارش پایاني به زبان ساده بیان مي دارد و نکاتي مانند پیدا کردن راه خود در یك گزارش پژوهشي، 
پرورش مهارت هاي پیشرفتة خواندن، تندخواني، اخالق در پژوهش، صورت بندي یك سؤال پژوهشي، 

جمع آوري داده ها، فن مصاحبه، پرسش نامه ها و نظرخواهي ها، و... را آموزش مي دهد.



63. بورس اوراق بهادار تهران. چگونه سرمايه گذاري در سهام را شروع كنيم؟. تهران: نواي 
مدرسه، 1391، 180 ص 

* گروه آموزشي: حسابداري و بازرگاني
* گرايش / رشته: حسابداري، مالي و بازرگاني

* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي و کاردانش
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي: سرمایه گذاري در سهام، صورت هاي مالي، خدمات مالي، امور بازرگاني، آموزش 

سرمایه گذاري

* چکيده:  سرمایه گذاري در سهام کار ساده اي نیست. پیش از اینکه مفهوم واقعي خرید سهم را 
درك کنیم، چیزهاي زیادي را باید یاد بگیریم. هرکسي مي تواند قیمت سهام را ببینید و کورکورانه 
معامله کند، اما سرمایه گذار واقعي شدن تالش بسیار بیشتري مي طلبد. هدف از تدوین این کتاب آن 
بوده است که تالش مذکور را تا حد ممکن آسان تر و مخاطب را در مسیري هدایت کند که بتواند یك 
سرمایه گذار مطلع و آموزش دیدة سهام باشد. همچنین، با مطالعة کتاب عالقه مندان دانشي را کسب 
مي کنند که مبناي استوار و معتبري براي شروع مسیر سرمایه گذاري سهام در اختیار آنان قرار مي دهد. 
این کتاب براي کساني تدوین شده است که با سرمایه گذاري در بازار سهام آشنا نیستند. نویسندة آن 
توضیح مي دهد که چرا باید روي سهام سرمایه گذاري کنیم، تعریف واقعي سهم چیست و نکته هاي 
اولیه و پایه در مورد چگونگي کار یك شرکت کدام اند. همچنین، بسیاري دیگر از پرسش هاي مشترك 

احتمالي سرمایه گذاران تازه کار در این کتاب پاسخ داده مي شوند.

64. الرسون، پائول/ شرکت مورنینگ استار. چگونه سهام برتر را انتخاب كنيم؟ بورس اوراق 
بهادار تهران. تهران: نواي مدرسه، 1390، 232 ص 

* گروه آموزشي: حسابداري و بازرگاني
* گرايش / رشته: حسابداري، مالي و بازرگاني

* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي و کاردانش
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي: سهام، آموزش سرمایه گذاري، امور بازرگاني، مدیریت بازرگاني، صورت هاي مالي

* چکيده:  کتاب پیش رو، جلد دوم از مجموعه اي سه جلدي است که شرکت مشاوره و مدیریت 
سرمایه گذاري »مورنینگ استار« تدوین کرده است. در این کتاب که با پیش فرض آشنایي خوانندگان 
با مفاهیم اولیه و نکات پایه درمورد سرمایه گذاري در سهام )با مطالعة جلد اول( نگاشته شده، به 
مناسب  شرکت هاي  انتخاب  چگونگي  شرکت ها،  مالي  صورت هاي  مطالعة  نحوة  دربارة  تفصیل 
براي سرمایه گذاري و نیز ارزش گذاري سهام شرکت ها بحث شده است. در جلد سوم این مجموعه، 
روش هاي سرمایه گذاري برخي از سرمایه گذاران بزرگ دوران ما، راهبردها و نیز نکاتي دربارة ایجاد و 
نگهداري سهام به خوانندگان آموزش داده مي شود. در این کتاب شیوة خواندن صورت هاي مالي یك 
شرکت، روش انتخاب شرکت هاي با کیفیت براي سرمایه گذاري بالقوه، و روش ارزش گذاري بر یك 
واحد تجاري شرح داده شده است. هر درس این کتاب و دو جلد دیگر به چهار بخش »متن درس«، 

»نکات مهم«، «تمرین« و »امتحان« تقسیم مي شود
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65. فاستر، والتر تامس. چگونه طراحي كنيم؟ )1(. سعید رزازیان. قزوین: پرك، 1391، 32 ص 
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: هنرهاي تجسمي
* پاية تحصيلي: دوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو
* قطع: رحلي

* كلمات كليدي:  آموزش هنر، آموزش طراحي، ابزار طراحي، بافت ها، سایه زدن

* چکيده:  طراحي موضوعي است که همه مي توانند آن را بیاموزند. مداد، چند برگ کاغذ و اشتیاق 
و عالقه تنها ابزار شروع این کارند. کتاب حاضر، در آغاز، به معرفي ابزار طراحي پرداخته است و 
سپس اصول اولیة طراحي و نیز کار با لوازم و ابزار آن را به هنرجویان آموزش مي دهد. در این کتاب 
عالقه مندان مي آموزند که چگونه براي طراحي آماده شوند، چگونه براي رسیدن به شکل هاي اصلي 

قالب بندي کنند، چگونه بافت هاي ساده را به وجود آورند و سایه زدن مقدماتي را فرا مي گیرند.

66. فاستر،والتر تامس. چگونه طراحي كنيم؟ ) 2(. سعید رزازیان. قزوین: پرك، 1391، 32 ص 
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: هنرهاي تجسمي
* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو
* قطع: رحلي

* كلمات كليدي:  آموزش هنر، آموزش طراحي، ابزار طراحي، ترکیب بندي در طراحي، سایه زدن، 
خط ها و تکنیك ها

* چکيده:  طراحي هم سرگرمي و هم فعالیتي آرام بخش است. از این گذشته تماشاي آن، زماني 
که روي کاغذ جان مي گیرد، بسیار رضایت بخش است. بهترین جمله اي که مي توان در مورد طراحي 
گفت این است: »آموختن آن براي همگان آسان است.« در این کتاب اصول اولیة طراحي به صورت 
گام به گام و از طرح هاي ساده تا شکل هاي کاماًل سایه پردازي شده آموزش داده شده است. به عالوه، 
اطالعات سودمندي دربارة ترکیب بندي و »ژرفانمایي« )پرسپکتیو( و نیز شیوه هاي آسان سایه پردازي 
که به موضوعات »حس واقع گرایانه« مي دهد، ارائه شده است. همچنین با انواع وسایل طراحي از 
قبیل مداد، قلم فلزي، ذغال، قلم مو و مرکب و نحوة استفاده از آن ها به منظور ایجاد خط ها و بافت هاي 

گوناگون آشنا مي شوید.
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67. یادگاري پور، محمد/ ابراهیم،حسین. حركات بدني ممنوعه. تهران: آواي ظهور، 1391، 68 ص 
* گروه آموزشي: تربیت بدني

* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: رقعي
* كلمات كليدي: آموزش تربیت  بدني، حرکات بدني، بلند کردن اجسام، نشستن روي صندلي، 

خوابیدن، باال رفتن از پله

* چکيده:  در طول شبانه روز، انسان حرکات بدني متفاوتي از قبیل نشستن، ایستادن، راه رفتن، 
برداشتن اجسام، حمل اشیا و... را انجام مي دهد. به دالیل متفاوتي از قبیل الگوي نامناسب، فرهنگ 
جامعه، امکانات و تجهیزات نامناسب، عدم آموزش و... ممکن است انسان این حرکات را به شیوة 
نادرستي اجرا کند. مي دانیم که اجراي نادرست و عادات نادرست ممکن است در درازمدت باعث ایجاد 
مشکالت و ناهنجاري هاي متفاوت بدني، به ویژه در ستون فقرات شوند. این کتاب که آن را در سه 
بخش مي خوانید، اطالعات درستي از عادت و حرکات بدني نادرست روزمره ارائه مي دهد. عالقه مندان 
مي توانند با مطالعة آن حرکات بدني ممنوعه را شناسایي و عادات غلط و حرکات بدني نادرست خود 

را اصالح کنند

68. فریس، جري/ جي لمر، تامس. خودآموز استفاده و نصب: ديوارپوش - كاغذ ديواري. 
زهرا احمدزاده/ رضا صدیق بهزادي. تهران: ویستا نشر، 1391، 112 ص 

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: معماري و نقشه کشي

* مخاطب: هنرآموز
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي: دیوارپوش، کاغذ دیواري، تزئینات داخلي ساختمان، کاربرد رنگ در ساختمان، 
انواع رنگ

* چکيده:  کتاب »خودآموز استفاده و نصب دیوارپوش و کاغذ دیواري« براي کساني که عالقه دارند 
در تزئینات داخلي، نقاشي ساختمان و رنگ چوب اطالعات کافي کسب کنند، تدوین شده است. این 
کتاب در 112 صفحه نگارش یافته است و با ارائة تصویرهاي زیبا و گویا، شیوة نصب و کاربرد دیوارپوش 
و کاغذدیواري را بیان مي کند. مخاطبان در صفحات ابتدایي کتاب با قانون رنگ ها، چرخ رنگ )دایرة 
رنگ(، برخي واژه هاي کاربردي مرتبط با رنگ، رنگ هاي روشن و تیره، رنگ هاي گرم و سرد، و 
رنگ هاي درخشان و مالیم آشنا مي شوند. انتخاب رنگ بندي مناسب، استفاده از نقش ها و طرح ها در 
دکوراسیون فضاهاي داخلي، مرحلة مقدماتي نصب دیوارپوش و کاغذ دیواري، تعمیر و بازسازي سطح 
دیوار و سقف، نکات ایمني حین کار و نصب، قاب دیواري )تزئینات برجستة قابي شکل روي دیوار(، 
انتخاب دیوارپوش ها، ابزار و تجهیزات، تکنیك هاي نصب دیوارپوش و کاغذ دیواري، و آشنایي با انواع 
بتونه و طرز تهیة آن ها، از جمله مباحث عمدة کتاب حاضر هستند. در پایان کتاب، مجموعه سؤاالتي براي 

خوانندگان کتاب آورده شده اند که درواقع مروري بر مطالب کتاب محسوب مي شوند.
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69. شوپ،کیت. خودآموز تصويري Office 2010. مریم رهبري فرد. تهران: دیبا گران تهران، 
1391، 428 ص 

* گروه آموزشي: کامپیوتر
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي و کار دانش

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي: آموزش رایانه، Office 2010، اکسل،  اکسس، ُورد، پاورپوینت، وان نوت، پابلیشر، آت 
لوك

* چکيده:  برنامه هاي کاربردي »Office 2010« ظاهر و ویژگي هاي مشترکي دارند. مخاطب 
مي تواند در هر برنامه، ویژگي هاي مشترکي نظیر نوار ریبون، نوار ابزار دسترسي سریع، کنترل هاي 
پنجرة برنامه و ردیف فایل را مشاهده کند. بسیاري از عملیات نظیر ایجاد و کار روي فایل ها، از روند و 
خصوصیات مشترکي در مجموعه هاي Office برخوردارند. کتاب حاضر در بخش یك، به ویژگي هاي 
 Outlook، Publisher، One Note، Access، Exel، Word ،مي پردازد و در هفت بخش دیگر Office
و Power Point، را معرفي مي کند. کتاب در 409 صفحه به شکل مطلوبي با تصویرها و پرسش هاي 

کمکي، اهداف آموزشي Office را براي عالقه مندان بیان کرده است.

70. مك فدریز،پل. خودآموز تصويري مباني علم رايانه. مریم رهبري فرد. تهران: دیبا گران 
تهران، 1391، 304 ص 

* گروه آموزشي: کامپیوتر
* پاية تحصيلي: دوم فني و حرفه اي و کار دانش

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي:  آموزش رایانه، مباني علم رایانه، سیستم عامل مکینتاش، شبکه سازي، وب، 
ایمن سازي رایانه

* چکيده: کتاب پیش رو، مباني علم رایانه را به سبك خودآموز تصویري براي عالقه مندان بیان 
کرده است. این کتاب که در 16 فصل نگارش یافته، این موضوعات را شرح داده است: مفاهیم رایانه؛ 
نحوة عملکرد رایانه؛ خرید رایانة مناسب؛ شروع کار؛ آشنایي با ویندوز 7؛ آشنایي با اصول سیستم عامل 
مکینتاش؛ استفاده از نرم افزار؛ شبکه سازي رایانه ها؛ استفاده از چند رسانه اي؛ کار با رایانه هاي قابل 
حمل؛ اتصال به اینترنت؛ گشت و گذار در وب؛ ارتباطات آنالین؛ محاسبات بي سیم؛ پشتیباني رایانه اي؛ 
ایمن سازي رایانه. یکي از ویژگي هاي این کتاب ارائة پرسش هاي کمکي و جواب تشریحي آن است که 

به مخاطب در جمع بندي و فراگیري بهتر مطالب کتاب کمك فراوان مي کند.
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71. فرانکس، جین. خود آموز طراحي با مداد. پگاه جاللي. تهران: آبان، 1390، 68 ص 
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: هنرهاي تجسمي
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي/ پیش دانشگاهي فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: رحلي

* كلمات كليدي:  آموزش طراحي، طراحي با مداد، طرح هاي بندانگشتي، بافت ها در طراحي، اشکال 
استوانه اي و مربعي

* چکيده:  »مداد« پایة همة ابزارهاي طراحي و نقاشي است. طراحي با مداد، یك فرم هنري مقرون 
به صرفه و به راحتي قابل حمل و نقل است که تنها به چند ابزار ساده نیاز دارد. کتاب »خودآموز طراحي 
با مداد« شیوه هاي به دست گرفتن مداد را تشریح مي کند و طراح را با سوژه هاي متفاوتي آشنا مي سازد. 
نورپردازي موضوع، بافت ها و هاشورها، طرح هاي بندانگشتي، اندازه گیري، پرسپکتیو، اشکال استوانه اي 
و مربعي، اشیاي بي جان، طراحي حیوانات، عناصر طبیعي و جدول سایه روشن، موضوعاتي هستند که 

این کتاب نحوة نقش آفریني مداد را در آن ها شرح داده است.

72. جاللي زنوز، میرجمال. دامپروري عمومي. تهران: پرتو واقعه، 1390، 448 ص 
* گروه آموزشي: کشاورزي

* گرايش / رشته: امور دامي
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي و کار دانش

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي: آموزش دام پروري، تاریخچة دام پروري، مدیریت امور دامي، دام پروري در ایران 
و جهان.

* چکيده:  دام پروري عبارت است از مجموعة اعمالي که نتیجة نهایي آن، تولید محصوالت حیواني 
است و سه جنبه دارد: اصالح  نژاد؛ تغذیة دام، نگهداري و مدیریت دام و طیور. کتاب حاضر ضمن 
پرداختن به اهمیت اقتصادي این صنعت، یکي از نخستین فعالیت هاي بشر در اثر کشاورزي را امرار 
معاش از طریق دام پروري مي داند. بر این اساس منبعي مفید و جامع براي مخاطبان رشتة علوم دامي، 
دام پزشکي و تولید فراورده هاي دامي محسوب مي شود. عنوان هاي مطالب کتاب از این قرارند: اهمیت و 
وظایف دام پروري؛ پیدایش حیوانات اهلي؛ تاریخچة اهلي شدن حیوانات؛ دوران تولید مثل؛ ویژگي هاي 
جنسي حیوانات نر و ماده؛ پرورش گاو، بُز، گوسفند و زنبورعسل؛ مدیریت گله هاي گاو، گوسفند و بُز؛ 

مدیریت و نگهداري زنبورعسل.
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73. آکست بوگر، تارا. دانشنامة مختصر درختان ميوه  معتدله. مجید راحمي/ وحید توللي. 
شیراز: آوند اندیشه، 1390، 406 ص 

* گروه آموزشي: کشاورزي
* گرايش / رشته: امور باغباني

* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي: میوه هاي هسته دار و دانه دار، درختان میوة معتدله، پرورش میوه، میوه هاي خانگي، 

جوانه، باغ و باغباني، مدیریت خاك، کوددهي، تغذیة گیاهان

* چکيده: کتاب پیش رو موضوعات مربوط به کشت و تولید درختان میوة مناطق معتدله را شرح 
مي دهد. در متن کتاب، اطالعات عمده اي دربارة اغلب درختان میوة مناطق معتدله مانند سیب، گالبي، 
هلو، گیالس و دیگر میوه هاي هسته دار، آورده شده است. کتاب 42 فصل دارد که هر کدام توسط 
متخصصي در موضوع خاص آن فصل آماده شده است. مؤلفان کتاب این اثر را منبع مناسبي براي 
باغبانان و پرورش دهندگان میوة خانگي مي دانند و به این شرح به موضوعات آن پرداخته اند: میوه هاي 
هسته دار و دانه دار؛ اصالح و ژنتیك مولکولي؛ تولید کربوهیدرات؛ خفتگي و خوگیري؛ تشکیل جوانة گل؛ 
تشکیل میوه و رنگ آن؛ رشد و بلوغ میوه؛ باغ هاي متراکم؛ دریافت نور؛ بازاررساني؛ آبیاري؛ بسته بندي؛ 

هورمون ها و تغذیة گیاهان؛ تکثیر گیاهان؛ مدیریت خاك و کوددهي؛ و...(

74. قلي پور، حسین. دايرئالمعارف قطعات الکترونيك. تهران: فرهنگ متین / پیشگامان 
اندیشه، 1391، 240 ص 
* گروه آموزشي: برق

* گرايش / رشته: الکترونیك
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي و کار دانش

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي: مقاومت، خازن، سلف، ترانس، فیلترها، قطعات الکترونیك، سیم و کابل، باتري 
کانکتورها، نمایشگر، سنسور

* چکيده: اثر پیش رو حاصل گردآوري اطالعات مربوط به قطعات الکترونیك، سیستم هاي انبارداري 
آن ها، کدینگ قطعات الکترونیك و بررسي کاتولوگ صدها سازنده از بهترین قطعه سازان دنیاست. 
تالش مؤلف بر این بوده است که براي هر گروه از قطعات هفت پارامتر اصلي بدین شرح ارائه دهد: 
نحوة عملکرد؛ کاربرد؛ ویژگي هاي مهم؛ مشخصات اصلي براي انتخاب یا خرید؛ تصاویر؛ برخي از 
مهم ترین یا بهترین شرکت هاي سازنده؛ مارلینگ قطعات. در انتهاي کتاب نشاني سایت شرکت هاي 

مذکور درج شده است.
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75. سانتاك، سوزان. در باره عکاسي. اخگر، مجید. تهران: نظر، 1390، 240 ص 
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: عکاسي و گرافیك
* مخاطب: هنرآموز

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي:  آموزش عکاسي، آثار سوزان سانتاك، تاکتیك عکاسي، آثار عکاسان.

* چکيده:  عکس ها در حکم نوعي دستور زبان، و از همه مهم تر نوعي اخالق دیدن هستند. عکس ها 
حقیقتاً تجربة محبوس شده اند که گواه و مدرك در اختیارمان مي گذارند. عکس ها ما را از خیلي موارد 
که نسبت به آن ها بي اطالعیم و از حوادث آگاه مي کنند. این کتاب، یکي از تأثیرگذارترین کتاب هاي 
حوزة عکاسي است و مؤلف آن، سوزان سانتاك، نظرات خود را دربارة تاریخ عکاسي و نقش و 
جایگاه عکاسي در جامعة امروز به دقت تشریح کرده است. کتاب ضمن آوردن تصویرهایي از عکاسان، 
گزیده هاي مختصري از گفته هاي آن ها را نیز آورده است. در غار افالطون، آمریکا، چنان که از میان 
عکس ها دیده مي شود، اشیاي مالیخولیایي، وجه قهرماني دیدن، انجیل هاي عکاسي، و جهاِن تصویر، 

برخي عنوان هاي مطالب کتاب هستند.

76. عباسي، رضا. درك عمومي هنر) هنر جهان و ايران(. تهران: مبتکران، 1391، 528 ص 
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: همة رشته هاي هنري
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي / پیش دانشگاهي فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: رحلي

* كلمات كليدي:  هنر پیش از تاریخ، هنر دورة تاریخي، هنر قبل از اسالم، هنر بعد از اسالم، تاریخ 
هنر، هنر جهان و ایران

* چکيده: اصطالح »هنر پیش از تاریخ« به هنر دوراني اشاره دارد که آثار مکتوب و هنري قابل 
توجهي از آن به جا نمانده است. هنر انسان هاي نخستین را زبان حال طفولیت بشري مي دانند. چنان که 
نقاشي هاي کودکان از هر نژاد، ملیت و مذهب داراي هویتي واحد هستند، هنر انسان هاي ابتدایي در 
مکان هاي متفاوت زمین داراي شباهت هاي ساختاري و محتوایي است. کتاب »درك عمومي هنر« که 
بخش اول آن به هنر غارنشینان و هنر دورة سنگ اختصاص دارد، دربرگیرندة مهم ترین و کلیدي ترین 
مطالب کنکور هنر است. این کتاب به تاریخ هنرهاي نقاشي، مجسمه سازي و معماري مي پردازد و 
تاریخ 30 هزار سالة هنر جهان و ایران را در دو بخش جداگانه به این شرح دربرمي گیرد: هنر جهان 

شامل هنر پیش از تاریخ و هنر دورة تاریخي؛ هنر ایران شامل هنر قبل از اسالم و هنر بعد از اسالم.
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77. مختاري، مهین/ مختاري، کوشیار. درمان طبيعي با ميوه ها و سبزيجات. تهران: علم 
کشاورزي ایران، 1391، 188 ص 

* گروه آموزشي: مدیریت خانواده
* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي: گیاهان دارویي، خواص میوه ها و سبزیجات، خواص مغزیجات، درمان طبیعي

* چکيده:  با جایگزین کردن میوه و سبزیجات به جاي غذاهاي آماده در برنامة غذایي روزانه، مي توان 
از بروز انواع بیماري ها پیشگیري کرد. آهن و امالح معدني و ویتامین هایي که در سبزي ها و میوه ها 
وجود دارند، با سلولز، تانن، اسیدها و روغن هاي مایع اصلي آمیخته و همراه هستند و مدت هاست که 
خواص درماني آن ها شناخته شده است. در صنایع داروسازي، این مواد را از انواع سبزي ها و میوه ها 
استخراج مي کنند و آن ها را در معالجه و درمان انواع بیماري ها به کار مي  برند. کتاب حاضر در چهارفصل 
به طور کاربردي به بررسي خواص میوه ها، سبزیجات، مغزیجات، و گیاهان مهم دارویي پرداخته است. 

عالقه مندان در انتهاي کتاب تعدادي تصویر رنگي از گیاهان و میوه ها مالحظه خواهند کرد.

78. خمامي، فاطمه. دروس تخصصي گرافيك سال دوم فني  و حرفه اي و كاردانش. 
تهران: پیش دانشگاهیان/ گزینه برتر، 1391، 236 ص 

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: گرافیك

* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي و کار دانش
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: رحلي
* كلمات كليدي:  هنرهاي تجسمي، چاپ دستي، تاریخ هنر ایران، طراحي، عکاسي، خوش نویسي، 

سؤاالت دروس هنر، سؤاالت امتحانات نهایي

* چکيده:  کتاب »دروس تخصصي گرافیك« شامل بخش هایي از متن کتاب درسي، پاسخ تشریحي 
به سؤاالت پایاني کتاب، مجموعه سؤاالت امتحانات نهایي و نمونه سؤاالت آزمون ورودي دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالي است. در ضمن بخش هایي براي آموزش بیشتر )دانش افزایي(به همراه تعدادي 
سؤال بي پاسخ نیز ارائه کرده است. مباني هنرهاي تجسمي، کارگاه چاپ دستي، تاریخ هنر ایران، 
خوش نویسي، طراحي )1(و عکاسي )1(مجموعة درس هاي کتاب حاضرند. مخاطبان اصلي این کتاب 

هنرجویان پایة دوم در هر دو شاخة فني وحرفه اي و کاردانش هستند.
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79. مومني جاوید، مهرآور/ شعاع کاظمي، مهر انگیز. ديدگاه هاي نظري خيانت زناشويي و 
بهبود روابط. تهران: آواي نور، 1390، 176 ص 

* گروه آموزشي: مدیریت خانواده
* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: رقعي

* كلمات كليدي: بي وفایي و خیانت زناشویي، دیدگاه هاي نظري، بهبودروابط زناشویي، آموزش 
مهارت هاي زندگي

* چکيده:  »خیانت« اساسي ترین جزء رابطه زناشویي را که همان »اعتماد« است، خدشه دار مي کند، 
و آثار مخرب بسیار عظیمي در زندگي مشترك به جاي مي گذارد. در این میان بیش از همه، همسري 
که مورد بي وفایي و خیانت واقع شده است آسیب مي بیند و این موضوع موجب مختل شدن سالمت 
روان و از دست دادن تعادل عاطفي و رفتاري وي خواهد شد. مؤلف کتاب حاضر کوشیده است در سه 
فصل با عنوان هاي بي وفایي و خیانت، بهبود روابط زناشویي، و راهکارهاي پیشنهادي و تدابیر درماني، 
به زوجین در جهت شناخت مهم ترین نیازهاي خود و همسرشان کمك کند تا بدین طریق از وقوع 

خیانت مجدد پیشگیري و روابط زناشویي با همسر خاطي نیز بازسازي شود.

80. استیرز، کرك. راهنماي تعمير و ارتقاء سخت افزار و نرم افزار. همتي علیرضا. تهران: 
بیشه، 1391، 228 ص 

* گروه آموزشي: کامپیوتر
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي و کار دانش

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي: آموزش رایانه، سخت افزار، نرم افزار، تعمیر و عیب یابي رایانه. نگهداري رایانه، 
ارتقاي رایانه

* چکيده:  اغلب اوقات مشکالت رایانه ناشي از موارد آشکار و ساده است. ممکن است سیم برق یا 
کابل صفحة نمایش قطع شده باشد یا سي دي به صورت وارونه داخل سي دي خوان قرار گرفته باشد. 
پس بهتر است قبل از اینکه وقت و انرژي خود را صرف پیدا کردن خطاهاي نهایي و یا تنظیمات 
پیچیده کنید، این کتاب را مرور کنید تا در مجموع به حل مشکالت رایج رایانه پي ببرید. عالقه مندان با 
خواندن این کتاب که در 10 بخش تدوین شده است، مي توانند راهنمایي هاي خوبي را در زمینة تعمیر 
و ارتقاي سخت افزار و نرم افزار فرا گیرند. رفع عیب هاي باال آمدن و خرابي هاي ویندوز، حل مشکالت 
مربوط به گرافیك، صدا و بازي، حل مشکالت تصویر، حل مشکالت مربوط به اینترنت، حل مشکالت 
مربوط به چاپگر و سایر لوازم جانبي، ارتقاي سیستم و اتصال به اینترنت از طریق شبکة بي سیم، بخشي 

از موضوعات کتاب حاضر هستند.
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81. شوشتریان، سلمان/ تهراني فر،علي. راهنماي شناسايي و كاربرد 220 گياه پوششي در 
فضاي سبز. مشهد: جهاد دانشگاهي مشهد، 1390، 256 ص 

* گروه آموزشي: کشاورزي
* گرايش / رشته: امور باغباني

* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي و کار دانش
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: رقعي
* كلمات كليدي: گیاهان پوششي، گل ها، گیاهان مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر، فضاي سبز، 

آموزش باغباني

* چکيده:  در اغلب شهرهاي بزرگ ایران تقاضا براي فضاهاي سبز شهري بیشتر شده است. 
این موضوع در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر از نظر کمبود شدیدتر منابع آبي اهمیت وافري یافته 
است. یکي از روش هایي که به کمك آن مي توان مدیریت بهتري را در فضاي سبز شهري به اجرا 
درآورد، استفاده از گیاهان پوششي مقاوم در برابر شرایط محیطي نامساعد و جایگزیني آن ها با چمن 
است. این کتاب به معرفي خصوصیات برخي از این گیاهان پوششي پرداخته و سعي کرده است با 
شناساندن ویژگي هاي متفاوت آن ها در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر به متخصصان، دست اندرکاران 

و عالقه مندان، راهنماي مناسبي در این زمینه ارائه دهد.

82. مدي، حسین. راهنماي كاربردي ECOTECT Autodesk. تهران: پندارپارس، 1390، 304 ص 
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: معماري و نقشه کشي
* مخاطب: هنرآموز

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي:  اکوتکت، شبیه سازي ساختمان، بناهاي شهري، آکوستیکي، نرم افزار ترسیمي، 

نرم افزار تحلیل حرارتي

* چکيده:  یکي از مؤثرترین روش هاي مرسوم در فرایند طراحي، ایجاد مدل هایي براي بررسي 
و پیش بیني کیفیت ها و عملکردهاي مورد نیاز قبل از احداث ساختمان است. ماکت هاي متداول در 
این گونه پژوهش ها از قابلیت تغییرپذیري بسیار کمي برخوردارند و نیازمند آزمایشگاه، مصالح مناسب 
و فناوري هاي پرهزینه اي هستند. کتاب پیش رو که امکان شبیه سازي ساختمان ها و محیط هاي 
شهري را در محیط گرافیکي مناسب براي معماران، شهرسازان و مهندسان تأسیسات فراهم مي آورد، 
مخصوص آشنایي و آموزش کاربراني است که در حوزة فعالیت تخصصي خود، نیازمند تحلیل شرایط 
محیطي هستند. در فصل هاي ابتدایي کتاب با روش هاي شبیه سازي ساختمان و بناهاي شهري آشنا 
مي شویم و در ادامه، روش هاي تحلیل حرارتي، آکوستیکي )آوا شنودي(، و روشنایي و نحوة ارتباط 
اکوتکت با سایر نرم افزارهاي ترسیمي و تحلیلي را خواهیم آموخت. در آخرین فصل نیز مشروح 
کاربرد نرم افزار اکوتکت را در تحلیل حرارتي دو ساختمان اداري در تهران مطالعه مي کنیم. اکوتکت، 

شبیه سازي ساختمان، بناهاي شهري، آکوستیکي، نرم افزار ترسیمي، نرم افزار تحلیل حرارتي.
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83. سلحشور، ماندانا. راهنماي مشاور مدرسه. تهران: ارسباران، 1391، 158 ص 
* گروه آموزشي: علوم تربیتي

* مخاطب: هنرآموز / مشاور / دانشجویان مراکز تربیت معلم
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي:  مشاوره در آموزش وپرورش، راهنمایي آموزشي، تفاوت هاي فردي، سنجش 
استعداد

* چکيده:  در این کتاب نخست به اصول و مفاهیم بنیادي مشاوره، مانند هدف ها، مسئولیت ها، 
برنامه ها و ویژگي هاي مشاور و راهنماي تحصیلي اشاره شده است. سپس روش هاي شناخت و 
ارزیابي دانش آموزان، سنجش استعدادها و تفاوت هاي فردي آن ها، و مسائل و مشکالت تحصیلي 
و آموزشي شان مورد بررسي قرار گرفته است. در پایان نیز، به چگونگي انجام جلسه هاي مشاوره و 
راهنمایي، با در نظر گرفتن اصول و مباني اولیة روان شناسي و مشاوره، از دیدگاه هاي گوناگون، پرداخته 

شده است.

84. ثنائي محمدي،  حسن. رايانه كار ICDL2. تبریز: هادي، 1390، 191 ص 
* گروه آموزشي: کامپیوتر

* پاية تحصيلي: دوم کار دانش
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: رحلي
ICDL گواهي نامة ،XP، OutLook 2007 كلمات كليدي: فناوري اطالعات، ویندوز *

* چکيده: گواهي نامة ICDL به عنوان مدرکي مورد تأیید و معتبر، در جوامع بین المللي پذیرفته شده 
است. هدف کلي برنامة ICDL، بهبود و پیشرفت استفادة اشخاص از رایانه در سطوح پایة فناوري 
اطالعات است. این کتاب در سه بخش با این عنوان ها نوشته شده است: مفاهیم پایة فناوري اطالعات؛ 
سیستم عامل ویندوز XP؛ فناوري ارتباطات و  OutLook 2007. در پایان کتاب مجموعه سؤاالت و 
آزمون عملي آمده است که فراگیرنده پس از یادگیري مفاهیم کتاب مي تواند به راحتي به این سؤاالت 

پاسخ دهد.
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85. ثنائي محمدي،  حسن/ ثنائي محمدي،  علي. رايانه كار LCDL1. تبریز: یاران، 1391، 320 ص 
* گروه آموزشي: کامپیوتر

* پاية تحصيلي: دوم و سوم کار دانش
* مخاطب: هنرجو

* قطع: رحلي
* كلمات كليدي: آموزش رایانه، دوره هاي ICDL، اکسل، اکسس، پاورپوینت، ورد

* چکيده: در دنیاي کنوني که به دهکده شباهت یافته،  نیاز مبرمي به ابزارهایي است که ارتباطات 
این دهکده را فراهم سازند. دوره هاي ICDL کار با ابزارهاي این ارتباط را آموزش مي دهند. در حال 
حاضر این دوره ها به مدرك استانداردي منتهي مي شوند که در کشورهاي غیراروپایي کاربرد دارد و 
برنامة درسي آن ها مشابه دروس »ECDL« است که در اروپا اعتبار دارد. ICDL شامل هفت مهارت 
است که سه مهارت آن را در کتاب »رایانه کار ICDL 2 )درجه 2(« مي خوانید. این کتاب هم به چهار 
مهارت اکسل، ورد، پاپورپوینت و اکسس )2007(پرداخته است. ویژگي هاي کتاب حاضر عبارت اند از: 
آموزش مطالب به صورت مرحله به مرحله؛ ارائة تصویر؛ درج توضیحات الزم در کنار تصویرها؛ آوردن 

نکات کلیدي مطالب هر فصل؛ ارائة سؤاالت عملي و تستي؛ ارائة نمونه سؤاالت علمي کاربردي.

86. کلوآتره، داالس. رژيم هاي كاهنده چربي بدن. روح اهلل رنجبر/ آقا علي قاسم  نیان/ هادي 
رستمي دیدار. تهران: ورزش/ بامدادکتاب، 1390، 272 ص 

* گروه آموزشي: مدیریت خانواده
* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي: رژیم غذایي، کاهش وزن، آنتي اکسیدان ها، کاهش چربي بدن، تغذیة مناسب، 
کلسترول

* چکيده: بدون شك افزایش وزن بدن و به ویژه افزایش چربي بدن با بیماري هاي گوناگون قلبي- 
عروقي، دیابت، فشارخون و... همراه است. روش هاي متفاوتي براي کاهش وزن بدن وجود دارند که 
رعایت رژیم غذایي مناسب، فعالیت بدني و ترکیب این دو از آن جمله اند. رژیم غذایي بیشترین تأثیر 
را بر کاهش وزن بدن دارد. با وجود این، در صورتي که نتواند چربي بدن را کاهش دهد، شیوة مؤثري 
قلمداد نمي شود. عالقه مندان به این موضوع ها، با مطالعة کتاب حاضر از شیوه هاي صحیح کاهندة 
چربي بدن و تحقیقات ارائه شده در زمینة علم تغذیه اطالع مي یابند. عنوان هاي کتاب عبارت اند از: 
الغري با مصرف مواد غذایي؛ مواد غذایي کاهندة چربي بدن؛ برنامة کاهش وزن؛ فاکتورهاي غذایي؛ 

دستورالعمل هاي پایان رژیم گیري؛ کلسترول.



87. الهامیان، محسن. رساله آهنگ سازي. تهران: سوره مهر، 1391، 392 ص 
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: موسیقي
* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي و کار دانش / پیش دانشگاهي فني وحرفه اي و کار دانش

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: رحلي

* كلمات كليدي:  آهنگ سازي، موسیقي توتال، موسیقي ُمدال، نت ها، خط ملودي، ریتم، خط باس، 
موسیقي ایراني

* چکيده: براي نوشتن یك موسیقي جدي، آماده کردن طرح هاي اولیه از الزامات است. در این 
طرح ها، آهنگ ساز باید هارموني و ریتم هاي مورد نیاز را قبل از هر کاري در نظر بگیرد. به واقعیت 
درآوردن هارموني و بیرون کشیدن ملودي از این هارموني براساس ریتمي که از قبل انتخاب شده، 
اساس کار است. براي نوشتن ملودي الزم است قواعد حاکم بر خط ملودي را بدانیم و آگاه باشیم 
که فرم در این کار چه نقشي دارد. کتاب »رسالة آهنگ سازي« نگاهي به این تمهیدات موسیقي دارد. 
این رساله آهنگ سازان جوان را به نوشتن قطعاتي داراي هارموني تشویق مي کند. از مخاطبان دیگر 
هم مي خواهد که تحمل انضباط سنت آموزشي کالسیك را داشته باشند و قطعاتي به روال کالسیك 
بنویسند. همچنین نمونه هاي ابتدایي موسیقي که براي آموزش ارائه داده، به سبك ساده است تا 
عالقه مندان بعد از آشنایي با مفاهیم اولیه و آنالیزهایي از آثار استادان، براساس آموخته هاي خود با 
شکل هاي پیچیده تر هارموني آشنا و به تدریج به موسیقي مدرن وارد شوند. کتاب در دو بخش به 
موسیقي »توتال« و موسیقي »ُمدال« مي پردازد؛ و در مجموع شامل فصل هایي با این عنوان هاست: 
نت هاي بیگانه با آکورد؛ اجزاي ملودي؛ نوشتن جملة ملودیك؛ قواعد حاکم بر خط ملودي؛ نوشتن خط 

باس؛ مودوالسیون، آنالیز ده نکتورن از شوپن؛ مدهاي یونان باستان؛ موسیقي ایراني.

88. اسمیت، اندي. رسيدن به هدف: راهکار هايي براي تغيير روش زندگي شما. حسین 
فروغي اصل. تهران: سبزان، 1391، 136 ص 

* گروه آموزشي: مدیریت خانواده
* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: رقعي

* كلمات كليدي:  راهکارهایي براي تغییر روش زندگي، مسئولیت پذیري، اهداف زندگي، توانایي در 
زندگي، رفع موانع زندگي، آموزش مهارت هاي زندگي

* چکيده: بدون شك همة ما در طول زندگي مان کارهایي را براي تغییر سبك زندگي خود انجام 
داده ایم. بعضي از این تغییرات آسان تر بوده اند و بعضي دشوارتر. برخي دوام بیشتري داشته اند و بعضي 
دیگر ناپایدار بوده اند. کتاب حاضر، براي رسیدن به هدف مطلوب، راهکارهایي را براي تغییر زندگي 
ارائه داده است که در فصل پنجم با این عنوان ها بیان شده اند: تالش براي رسیدن به هدف؛ حق 
انتخاب؛ تمرکز بر نتیجة دلخواه؛ استفاده از نقاط قوت؛ رسیدگي به کارهاي اضافه؛ انجام کارها با ترتیب 
مشخص؛ خویشتن شناسي؛ توجه به خود؛ درس گرفتن از اشتباهات؛ واقع بین بودن؛ لذت بردن از آینده. 
عنوان هاي فصل هاي اول تا چهارم کتاب عبارت اند از: انتخاب و مسئولیت پذیري، یافتن نکات مهم، 

رفع موانع و ایجاد دیدگاه دلخواه که زمینه را براي رسیدن به هدف مهیا مي سازند.
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89. رواخواه، میترا. رشد و تقويت توانمندي هاي هوشي و شناختي كودكان. اصفهان: 
نوشته، 1391، 212 ص 

* گروه آموزشي: بهداشت و کودکیاري
* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي: کودکیاري، هوش کودکان، آموزش پیش دبستان، بازي هاي کودکان، مشاورة 
شناخت کودکان

* چکيده:  در سال هاي قبل از دبستان، کودکان خردسال باید مهارت هایي را از طریق بازي یاد 
بگیرند. این مهارت ها مقدمة یادگیري در مدرسه و تحصیل مي شوند و کودکان در آینده )دورة دبستان(

به آن ها نیاز دارند. مهارت هاي مزبور شامل مهارت هاي حرکتي، مهارت هاي ادراکي - حرکتي، تعادل، 
هماهنگي چشم و دست، حافظه، توجه، زبان، ادراك فضایي، دیداري و شنوایي، شناخت شکل هاي 
هندسي، رنگ ها و مفاهیم ریاضي هستند. هدف از تدوین این کتاب که آن را در هفت فصل مي خوانید، 
معرفي همین مهارت هاست. این مهارت ها همراه با تمرین هاي آموزشي مبتني بر بازي به زبان ساده 
براي مربیان، معلمان، مشاوران و والدین شرح داده شده اند. درواقع این کتاب 25 مهارت الزم و مورد نیاز 
کودکان را همراه صدها بازي و فعالیت براي یادگیري معرفي مي کند. کتاب بر پایة جدیدترین تحقیقات 
نگارش یافته و حاصل سال ها فکر بالیني با کودکان داراي نیازهاي خاص در مرکز تخصصي خدمات 

روان شناختي و مشاورة شناخت )مرکز توانمندسازي کودك( است.

90. پاول، ویلیام اف. کارگاه نقاشي: رنگ روغن. سعید مادح خاکسار. تهران: قدیاني، 1391، 64 ص 
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: نقاشي
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي / پیش دانشگاهي فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: رحلي

* كلمات كليدي:  کاربرد رنگ روغن، کار با کاردك، انواع کاردك، آموزش نقاشي، غلتك زني، 
لیسه زني

* چکيده:  کاردك، ابزاري بسیار مناسب براي خلق آثار هنري ظریف و بافت هاي گوناگون است. 
نقاشي با کاردك، چه به تنهایي و چه در ترکیب با قلم مو، موجب حفظ شفافیت رنگ ها مي شود و 
به آن حالت طبیعي مي دهد. در این کتاب نکات و تکنیك هایي که نقاشي با کاردك را لذت بخش و 
هیجان انگیز مي کنند، شرح داده شده است. با مطالعة این کتاب با انواع گوناگون کاردك و مواد مورد 
نیاز نقاشي آشنا مي شوید و حالت هاي متفاوت دست و تکنیك هاي مقدماتي ترکیب و بارگیري رنگ و 
پوشش دهي را نیز فرا مي گیرد. همچنین پوشش دهي نازك و ضخیم، نقطه چیني و چرخش هاي قلم، 

ترسیم و ترکیب کردن، غلتك زني و لیسه زني را یاد مي گیرید.



91. حسین خانزاده، عباسعلي. روان شناسي و آموزش كودكان و نوجوانان با نياز هاي ويژه. 
تهران: آواي نور، 1390، 416 ص 

* گروه آموزشي: بهداشت و کودکیاري
* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي: روان شناسي کودکان و نوجوانان، آموزش کودکان و نوجوانان، نیازهاي ویژه 
کودکان و نوجوانان، اختالالت در کودکان و نوجوانان، سنجش هوش، تیزهوشي، یادگیري

* چکيده: نکتة مهم دربارة کودکان و نوجوانان داراي نیازهاي ویژه، در نظر گرفتن هم زمان شباهت ها 
و تفاوت ها و تأکید بر ویژگي هاي مشترك آن هاست. کودك داراي نیازهاي ویژه در نگاه اول یك کودك 
است با تمام ویژگي هاي یك انسان بهنجار، و در نگاه دوم کودکي است که نیازهاي ویژه اي دارد و باید 
به آن ها توجه داشت. این کودك چه کم توان ذهني باشد چه تیزهوش، داراي نیازهاي ویژه اي است که 
آموزش عمومي پاسخگوي آن ها نیست. مؤلف کتاب حاضر، در فصل اول ضمن آوردن مقدمه اي در 
مورد آموزش کودکان داراي نیازهاي ویژه، به معرفي گروه هاي متفاوت این گونه دانش آموزان پرداخته 
است. فصل هاي دوم تا پنجم به اختالل کم تواني ذهني، تیزهوشي، ناتواني هاي یادگیري و نارسایي 
توجه اشاره دارند. در فصل هاي ششم و هفتم مخاطبان با اختالل هاي هیجاني- رفتاري و اختالل هاي 
ارتباطي آشنا مي شوند. فصل هاي هشتم و نهم به آسیب شنوایي و بینایي مي پردازند و فصل هاي دهم 
تا سیزدهم این موضوعات را فرا مي گیرند: اوتیسم و سایر اختالل هاي فراگیر تحولي؛ ناتواني هاي شدید 

چندگانه؛ ناتواني هاي جسماني و آسیب هاي سالمت؛ رویکرد آموزش تلفیقي.

92. روزینسکي، کارول. روش آسان در طراحي. پیوند جاللي. تهران: کتاب آبان، 1391، 68 ص 
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: هنرهاي تجسمي
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو
* قطع: رحلي

* كلمات كليدي:  آموزش هنر، آموزش طراحي، طراحي منظره، طراحي حیوانات، طراحي انسان، 
پرتره، کاربرد نور و سایه، پرتره

* چکيده:  تدوین و نگارش این کتاب به شکلي است که هنرجویان ابتدا با وسایل و ابزارهاي طراحي 
و سپس با کاربرد سه عنصر مهم طراحي، یعني خط، حالت و حجم آشنا مي شوند. در ادامه، هنرجویان 
تکنیك هاي سایه زدن، مدل طراحي، کار روي مدل زنده یا عکس، شیوة کار با رایانه، کاربرد نور و سایه، 
ترکیب بندي، طراحي منظره و مباني بافت را مي آموزند. در پایان کتاب، پنج پروژه با این عنوان ها ارائه 

شده اند: منظره؛ اسب؛ گل ها؛ پرترة یك دختر؛ میوه و نوشیدني.
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93. انجمن بین المللي آزمایش بذر. روش هاي آزمون سالمت بذر. کاظم قاسمي گلعذاني/ 
آیداحسین زاده ماهوتچي. مشهد: جهاد دانشگاهي مشهد، 1390، 203 ص 

* گروه آموزشي: کشاورزي
* گرايش / رشته: امور زراعي

* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي / سوم کار دانش
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي: آموزش کشاورزي، آزمون سالمت بذر، آفت بذر، فناوري بذر، بیولوژي بذر

* چکيده:  بیماري هاي بذرزاد موجب توسعة فزایندة بیماري ها در مزرعه مي شوند و عملکرد گیاهان 
زراعي را به طور قابل توجهي کاهش مي دهند. به کار بردن اطالعات مندرج در کتاب »روش هاي آزمون 
سالمت بذر« مي تواند در کاهش بیماري ها و تعیین سالمت تودة بذر مؤثر باشد. همچنین این مجموعه 
درخصوص فناوري تولید بذر و روش هاي آزمایشگاهي و بیولوژي تهیة بذر و شناسایي عوامل بیماري زا 

در بذرها اطالعات مصور و مفیدي به مخاطبان مي دهد.

94. مك ناب، دیوید اي. روش هاي تحقيق كمي و كيفي مديريت دولتي و سازمان هاي 
غيرانتفاعي. رضا واعظي/ محمدصادق آزمندیان. تهران: صفار/ اشراقي، 1390، 439 ص 

* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* مخاطب: هنرآموز / مدیر

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي: روش هاي تحقیق، مدیریت دولتي، مدیریت سازمان هاي غیرانتفاعي، پژوهش 
در مدیریت دولتي، انواع فرضیه، طرح تحقیق، پروپوزال، پژوهش کّمي، فرضیه هاي پژوهش، آمار 

ناپارامتریك

* چکيده: این کتاب با تشریح رویکرد کّمي تحقیق در قالب راهبردهاي اکتشافي و توصیفي، و 
همچنین رویکرد کیفي تحقیق در قالب راهبردهاي تبییني، تفسیري و انتقادي مي تواند پژوهشگران 
دوره هاي تحصیلي را در استفاده از هر یك از رویکردهاي کّمي و کیفي یاري رساند. نویسنده سعي 
کرده است بدون وارد شدن به مباحث آماري تخصصي، به شکلي جامع و در عین حال ساده، آزمون هاي 
آماري مورد استفاده در پژوهش ها و نیز پیش شرط هاي الزم براي استفاده از آزمون هاي مذکور را معرفي 
کند تا از این طریق پژوهشگران جوان بتوانند به درك صحیح و جامعي از این مباحث برسند و با استفاده 
از آزمون هاي آماري مناسب به بهترین نتایج در پژوهش هایشان دست یابند. کتاب حاضر در 21 فصل 
به عنوان منبع اصلي در درس روش شناسي تحقیق و فلسفة علم مي تواند مورد استفادة پژوهشگران 
قرار گیرد. عالوه بر این، یك راهنماي عملي جامع از ابتدایي ترین گام آغاز یك پژوهش تا پایان آن 
محسوب مي شود. اهم موضوعات کتاب از این قرارند: درآمدي بر روش هاي تحقیق؛ پژوهش در 
مدیریت دولتي؛ انتخاب موضوع پژوهش؛ تدوین یك »طرح نامه« )پروپوزال( براي پژوهش؛ مباني 

پژوهش کمي؛ فرضیه هاي پژوهش؛ آمار ناپارامتریك؛ بررسي آمار چند متغیره.
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95. حبیبي، شراره. روش هاي تدريس پيشرفته. تهران: آواي نور، 1390، 208 ص 
* گروه آموزشي: علوم تربیتي

* مخاطب: هنرآموز / دانشجویان مراکز تربیت معلم
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي: آموزش ضمن خدمت، روش هاي تدریس، تعلیم وتربیت، تفکر و خالقیت، محیط 
و یادگیري، ارزشیابي تحصیلي

* چکيده:  تدریس فرایندي است که در یك طرف آن معلم و در طرف دیگر آن شاگرد قرار دارد. 
تدریس مستلزم تعامل بین معلم و شاگرد، وجود شرایط و محیط آموزشي و آمادگي شاگرد براي 
فراگیري است. کتاب حاضر که به موضوع تدریس اشاره دارد، نگرش صحیحي را دربارة الگوها و 
روش هاي تدریس جدید و فرایند آموزش مهارت هاي الزم براي انتخاب و کاربرد الگوها و روش ها ارائه 
مي دهد. کلیات روش تدریس، هدف هاي تعلیم وتربیت، تفکر و خالقیت، یادگیري و عوامل مؤثر بر آن، 
عوامل مؤثر در تدریس، الگوهاي متفاوت تدریس و راهبردهاي آن در دوره هاي متفاوت، محیط و تأثیر 
آن بر تدریس و یادگیري، نقش معلم در پیشرفت یادگیري، ارزشیابي و پیشرفت تحصیلي و آموزش 

مجازي، از جمله موضوعات مطرح شده در این کتاب هستند.

96. پریچارد، آلن ام. روش هاي يادگيري. اسماعیل سعدي پور/ طالب زندي. تهران: آواي نور، 
1390، 200 ص 

* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* مخاطب: هنرآموز

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي: روش هاي یادگیري، رفتارگرایي، علم شناخت، هوش هاي چندگانه، یادگیري 

مغز- محور

* چکيده: یادگیري صرفاً به نظام آموزشي منحصر نیست، بلکه فرایندي است که همة ما در آن 
مشارکت داریم. این مشارکت در محیط هاي گوناگون از قبیل کالس هاي درس، فضاهاي باز و طبیعت 
و یا در یك فضاي بسته و آرام صورت مي گیرد. موضوع اصلي این کتاب که آن را در هشت فصل 
مي خوانید، پرداختن به روش هایي است که معلمان براي پیشرفت یادگیري اثربخش به کار مي گیرند. 
یادگیري و تعریف آن؛ رفتارگرایي؛ علم شناخت؛ هوش هاي  این قرارند:  از  اهم موضوعات کتاب 

چندگانه؛ سبك هاي یادگیري؛ مشکالت یادگیري؛ یادگیري مغز- محور؛ و...



97. محمدقلي زاده، نازیال. رويکرد طراحي احساس گرا در دنياي معاصر. تهران: فرهنگسراي 
میردشتي، 1391، 156 ص 

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: نقاشي و گرافیك

* مخاطب: هنرآموز
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي:  طراحي احساس گرا، آثار دنالدنورمن، آثار طراحان ایراني، دیدگاه هاي طراحي 
احساس گرا

* چکيده:  بسیاري از مردم نمي دانند که احساس در طراحي حائز اهمیت است. کتاب پیش رو به 
این موضوع مي پردازد که توجه به احساس در طراحي محصول در بسیاري موارد حتي مي تواند مهم تر 
از توجه به کاربرد و کارکرد آن محصول باشد و موفقیت آن را تضمین کند. طراحي بر پایة »احساس« 
از رویکردهاي نوین در دنیاي امروز است که روز به روز بیشتر توجه طراحان را جلب مي کند. آنچه در 
این کتاب مي خوانید، خالصه اي از کتاب معروف دنالدنورمن، طراح احساس گرا، به همراه گفت وگو 
با چند تن از صاحب نظران این مقوله و مروري بر عملکرد دو شرکت طراحي موفق و پیشرو در زمینة 
احساس گرایي در طراحي صنعتي است. همچنین بخش پایاني کتاب نیز به معرفي آثاري از طراحان 

ایراني مي پردازد.

98. کلود، هنري/ تاون سند، جان. کلیدهاي همسران موفق: زندگي مشترك و حد و مرزهايش. 
فرناز فرود. تهران: صابرین، 1390، 329 ص 

* گروه آموزشي: مدیریت خانواده
* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرآموز / والدین / هنرجو

* قطع: رقعي
* كلمات كليدي: آموزش زندگي زناشویي، همسران موفق، زندگي مشترك، حد و مرزها در زندگي، 

حل اختالف در زندگي مشترك

* چکيده:  کتابي که پیش رو دارید، یك جلد از مجموعة »کلیدهاي همسران موفق« است. این 
مجموعه مي کوشد به نیازها و مسائل زندگي مشترك، چه در مرحلة انتخاب همسر و چه در دوران پس از 
ازدواج، نگاهي کاربردي داشته باشد. کتاب به ارائة سبك ها و روش هاي مؤثر در شناخت مي پردازد و نحوة 
برقراري ارتباط و گفت وگو، توجه متقابل به نیازها و نهایتاً چگونگي بازسازي روابط آسیب دیده یا گرفتار 
بحران را شرح مي دهد. کتاب حاوي چهار بخش است. بخش اول آن »شناخت حد و مرز« نام دارد و 
مخاطب را با مفهوم و چگونگي تعیین حد و مرز براي خود و در زندگي مشترك آشنا مي سازد. بخش دوم 
با عنوان »ایجاد حد و مرز«، چگونگي تعیین حد و مرز در زندگي مشترك را در برابر افراد و موضوعات 
دیگر بیان مي کند. »حل اختالف در زندگي مشترك« عنوان بخش سوم کتاب است که شش نوع 
اختالف را بررسي و کارشناسي کرده است. بخش چهارم به درك نادرست از مفهوم حد و مرز در زندگي 
مشترك اشاره دارد. در این کتاب مؤلفان بیشتر در پي آن بوده اند که به زوجین کمك کنند تا صاحب اختیار 
زندگي خود باشند و بتوانند همسرشان را دوست بدارند و حمایت کنند بي آنکه بخواهند با ناتوان فرض 
کردن همسرشان منجي او شوند یا با بیش از حد توانا فرض کردنش، خود را تحت سلطة او قرار دهند.
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99. صافي، احمد. سازمان و مديريت در آموزش و پرورش )ویراست دوم(. تهران: ارسباران، 
1391، 184 ص 

* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* مخاطب: هنرآموز/ مدیر / دانشجویان مراکز تربیت معلم

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي:  آموزش وپرورش، مدیریت مدرسه، نظریه هاي مدیریت

* چکيده:  این کتاب براساس سرفصل مصوب »شوراي عالي برنامه ریزي وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوري« براي رشته هاي دبیري و مدیریت آموزشي دانشگاه ها و مراکز تربیت معلم و مراکز عالي 
ضمن خدمت فرهنگیان و دوره هاي بازآموزي و دانش افزایي مدیران نوشته شده است و داراي 13 
فصل به این شرح است. فصل اول: کلیاتي دربارة سازمان ها؛ فصل دوم: کلیاتي دربارة مدیریت؛ فصل 
سوم: سازمان آموزش وپرورش؛ فصل چهارم: مدیریت و رهبري در مؤسسات آموزش وپرورش؛ فصل 
پنجم: نظریة بوروکراسي و کاربرد آن در مدیریت آموزشي؛ فصل ششم: نظریه هاي روابط انساني و 
کاربرد آن ها در سازمان هاي آموزش وپرورش؛ فصل هفتم: نظریة سیستمي و کاربرد آن در سازمان هاي 
آموزش وپرورش؛ فصل هشتم: نظریة تصمیم گیري و کاربرد آن در سازمان هاي آموزش وپرورش؛ فصل 
نهم: وظایف عمدة مدیران آموزشي؛ فصل دهم: مهارت هاي مدیران آموزشي؛ فصل یازدهم: سازمان و 
قوانین آموزش وپرورش؛ فصل دوازدهم: مدیریت و سازمان دهي مدارس در ایران؛ فصل سیزدهم: راه هاي 
ایجاد تحول در نظام اداري آموزش وپرورش و ادارة مدارس. در پایان هر فصل، سؤاالتي مطرح شده است 

تا خوانندگان محترم پس از مطالعة هر فصل براي ارزشیابي آموخته هاي خود پرسش ها را پاسخ دهند.

100. نوروزي، محمد. کتاب هاي جامع آموزشي درس، نکته و آزمون با پاسخ تشریحي: سخت افزار. 
تهران: گویش نو، 1390، 128 ص 

* گروه آموزشي: کامپیوتر
* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو
* قطع: رحلي

* كلمات كليدي: آموزش رایانه، سخت افزار، عیب یابي قطعات، نگهداري سخت افزار، شناسایي 
قطعات

* چکيده:  نحوة نگهداري از سیستم هاي رایانه اي در دو بخش نگهداري سخت افزاري و نگهداري 
نرم افزاري قابل بررسي است. نگهداري سخت افزاري دو گونه است: 1. نگهداري اصالح کننده که 
هنگام بروز مشکل به دنبال رفع آن باید بود؛ 2. نگهداري پیش گیرنده که شامل روش هایي براي 
جلوگیري از خرابي و مشکل است. یکي از مباحث مجموعة حاضر نگهداري سخت افزاري است که 
مخاطبین با آن آشنا مي شوند. این کتاب منطبق بر آخرین سرفصل هاي کتاب هاي درسي تدوین شده 
است و عنوان هاي مطالب آن از این قرارند: کیس و منبع تغذیه؛ پردازنده؛ برد اصلي؛ حافظه هاي اصلي 

و جانبي؛ آداپتورهاي ورودي و خروجي؛ نصب؛ راه اندازي؛ پیکربندي و شناسایي قطعات.



67دورةآموزشفنيوحرفهايوكاردانش12

101. حسنوي، رضا/ رمضان، مجید. سرمايه فکري سازمان . تهران: آتي نگر، 1391، 240 ص 
* گروه آموزشي: حسابداري و بازرگاني

* گرايش / رشته: حسابداري و بازرگاني
* مخاطب: هنرآموز

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي:  آموزش امور اداري، سرمایة فکري سازمان، سرمایه گذاران، نهادهاي اقتصادي، 

مدیریت سرمایة فکري، مدیریت دانش

* چکيده: امروزه مباحث مربوط به سرمایة فکري، نوآوري و ایجاد ارزش از جمله موضوعاتي هستند 
که عالوه بر محیط هاي حرفه اي و آموزشگاهي، توجه مدیران، سرمایه گذاران و مسئوالن نهادهایي 
اقتصادي را به خود جلب کرده است. سرمایة فکري که به عنوان عاملي ارزش آفرین براي سازمان 
معرفي شده است، با این عنوان ها در کتاب حاضر بررسي شده است: سرمایة فکري و طبقه بندي آن؛ 
سرمایة انساني و اجتماعي؛ مدیریت سرمایة فکري؛ مدیریت دانش؛ مدل هاي سنجش و گزارش دهي 
سرمایه هاي فکري؛ مزایاي سنجش سرمایة فکري؛ روش بروکینگ؛ الگوي روس؛ روش استوارت؛ 
مدل چن؛ ژووکي؛ روش گوه و لیم؛ چارچوب اندازه گیري سرمایة فکري در دانشگاه ژوهانسبورگ؛ 

تحلیل محتوا؛ آنتروپي؛ آزمون سنگ ریزه؛ تجربه هاي مرتیوم و ریکاردیس.

102. بهشتي پور، محسن. سرمشق زندگي. تهران: نگارش شرق، 1391، 378 ص 
* گروه آموزشي: مدیریت خانواده

* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي / پیش دانشگاهي فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرآموز / والدین / مشاور / مدیر / دانشجویان مراکز تربیت معلم / هنرجو

* قطع: رقعي
* كلمات كليدي: مدیریت خانواده، فرزندساالري، تشویق و تنبیه کودك، تك فرزندي، بزهکاري 

کودکان، مشکالت زندگي زناشویي

* چکيده:  در دنیاي امروز، مسائل مطرح در حوزة »خانواده« و شیوه هاي رویارویي با این مقوله، 
مبحثي است پر دامنه که موضوع تحقیق جامعه شناسان، حقوق دانان، اقتصاددانان، روان شناسان و... قرار 
دارد. خانواده نخستین نهاد اجتماعي است که اکثر افراد در آن به دنیا مي آیند و در آن نیز مي میرند. 
خانواده شالودة حیات اجتماعي به شمار مي آید. متأسفانه امروزه شاهد نابساماني ها و درگیري هاي 
مختلفي در خانواده ها هستیم؛ از جمله در رابطه با همسر و فرزندان. این کتاب نخست به موضوع تربیت 
فرزندان پرداخته و مسائلي از قبیل تك فرزندي، آگاهي جنسي فرزندان، کمك به اشتغال جوانان، کمك 
به انتخاب همسر براي فرزندان، نقش پدر و مادر در خالقیت فرزندان، آموزش مهارت هاي اجتماعي 
کودك و مسائلي مشابه آن ها را که نیاز روز خانواده هاست، مورد توجه قرار داده است. مباحث کتاب 
طوري طراحي شده اند که قابلیت تدریس در کالس هاي آموزشي را نیز دارند و افرادي با جنسیت و 

سنین متفاوت مي توانند از آن به نحوه مطلوبي استفاده کنند.
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103. موسوي جزایري/  محمدوحید. سنگ نوشته   هاي  خط   كوفي،  ميراث  فرهنگي   جهاني   
   . تهران: آبان، 1391، 252 ص 

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: گرافیك و صنایع دستي

* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي / پیش دانشگاهي فني و حرفه اي
* مخاطب: والدین

* قطع: خشتي
* كلمات كليدي:  سنگ نوشته، خط کوفي، میراث فرهنگي، آموزش خط، کتیبه، آموزش هنر

* چکيده:  سنگ نوشته ها، چه از نظر گستردگي کاربردشان در فضاهاي معماري و یا تولیداتي 
همانند سنگ قبر و سنگ محراب، و چه از جنبة گرایش هاي فرعي مشخص که در این گونه از آثار 
دیده مي شود، حائز اهمیت ویژه اي در میان اقالم خطوط کوفي هستند. سنگ نوشته ها عالوه بر آنکه 
دانش ویژه اي را پیرامون برخي از شیوه هاي مهم سبك کوفي و سایر سبك هاي دیگر در اختیارمان 
قرار مي دهند، غالباً بنا به دالیلي از مشخصات تاریخ نویسي دقیقي هم برخوردارند. کتاب حاضر، ضمن 
ارائة نوشته هایي از استاد بهاءالدين خرمشاهي، دکتر علي ايماني )مؤلف کتاب سیر خط کوفي 
در ایران(و فاطمه دانش يزدي )مؤلف کتاب کتیبه هاي اسالمي شهر یزد(، در فصل اول به تعریف 
واژگان ضروري پرداخته است. روش هاي مطالعاتي و شیوة تحقیق، اهمیت اشیاي خوش نویسي شده 
به سبك کوفي و سنگ نوشته هاي کوفي، عنوان هاي سه فصل بعدي کتاب هستند. در ادامه مخاطبان 

با فهرست منابع تصویري نیز آشنا مي شوند.

104. کمالو، سعید/ ییالق بیگي، کسري. سوال هاي امتحاني هنرستان) ساختمان هاي 
بتني و فلزي(. تهران: کانون فرهنگي آموزش، 1391، 80 ص 

* گروه آموزشي: عمران
* گرايش / رشته: ساختمان

* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي:  ساختمان هاي بتني، ساختمان هاي فلزي، سؤاالت امتحاني رشتة ساختمان، 

ساختمان سازي

* چکيده: در این کتاب خالصة مهم ترین مطالب درس، برگزیده اي از سؤال هاي امتحاني کشوري و 
پاسخ هاي تشریحي جامع براي هنرجویان سال سوم هنرستان )رشتة ساختمان(در دو بخش ارائه شده 
است: 1. ساختمان هاي بتني: شامل بتن و اجزاي تشکیل دهندة آن، آزمایش هاي بتن؛ طرح اختالط 
بتن؛ میله گردهاي فوالدي در بتن مسلح؛ اعضاي ساختمان هاي بتني؛ اجزاي بتن. 2. ساختمان هاي 
فلزي: شامل شناخت مصالح فوالدي؛ سازه هاي فوالدي؛ شالودة ساختمان هاي فوالدي؛ اعضاي 

فشاري )ستون(؛ اعضاي خمشي )تیرها(؛ اعضاي محوري؛ اتصاالت؛ سامانة ساختماني
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105. معنیان، داود/ حالج دهقاني، عادل. شيوه ارائه و نگارش علمي و فني. تهران: کیان 
ایران/ نامي، 1391، 128 ص 

* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* مخاطب: هنرآموز

* قطع: رقعي
* كلمات كليدي: آموزش مقاله نویسي، روش تحقیق، پیشنهاده نویسي، نگارش علمي و فني

* چکيده: نوشتار علمي و فني را مي توان از چند دیدگاه رده بندي کرد؛ مثاًل از نظر محیط تولید، 
صورت و فرم، محتوا یا کاربرد و سطح. در کتاب حاضر با توجه به هدف اصلي، نوشتار به دو صورت 
طبقه بندي شده است: دانشگاهي و غیردانشگاهي. منظور از نوشتار دانشگاهي نوشتاري است که فرد 
در سطوح گوناگون دانشگاهي تهیه و تنظیم مي کند؛ مانند کتاب، جزوه و... نوشتار غیردانشگاهي، 
نوشتاري است که فرد در محیط هاي کاري تهیه و تنظیم مي کند و کاربردهاي متفاوت دارد. کتاب 
حاضر در همین راستا در پنج فصل با این عنوان ها تدوین شده است: کلیات مفهوم ارائه؛ کلیاتي در 
مفهوم مقاله و گزارش؛ کلیاتي در روش تحقیق؛ مقاله نویسي و آشنایي با اصول اولیة آن؛ راهنماي 

تکمیل پیشنهاده نویسي.

106. جهاني، حمیدرضا. طراحي 3. تهران: فاطمي، 1391، 252 ص 
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: گرافیك و نقاشي
* پاية تحصيلي: دوم و سوم پیش دانشگاهي فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: خشتي

* كلمات كليدي:  آموزش طراحي، طراحي بدن انسان، طراحي ذهني

* چکيده:  هدف کتاب »طراحي 3« آشنایي بیشتر مخاطبان با روش هاي صحیح و خالقانة آموزش 
طراحي از بدن انسان است و به این موضوع مي پردازد که چگونه تجسم خود را در طراحي از انسان 
تقویت کنیم و طراحي حالت ها و اندام ها، و نیز طراحي ذهني را شرح مي دهد. با توجه به اینکه ماهیت 
کتاب، مهارت محوري و کاربردي است، به جز هنرآموزان، هنرجویان، دانشجویان، سایر عالقه مندان به 

کسب مهارت هاي تخصصي نیز مي توانند از این کتاب بهره مند گردند.
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107. جهاني، حمیدرضا / کریمي، اعظم. طراحي 4. تهران: فاطمي، 1391، 256 ص 
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: گرافیك و نقاشي
* پاية تحصيلي: دوم و سوم پیش دانشگاهي فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: خشتي

* كلمات كليدي:  آموزش طراحي، طراحي از حیوانات، ابزار طراحي، طراحي زمان دار 

* چکيده:  کتاب طراحي )4(به گونه اي تألیف شده است که بتوانید به همان سادگي دوران کودکي که 
دایره را براي کشیدن گربه، بیضي را براي کشیدن موش، یا دایره و مثلث را براي کشیدن روباه به کار 
مي بردید، طراحي کنید. کتاب اولین گام براي شروع طراحي را اشتیاق و عالقه مندي هنرجویان مي داند 
و براساس سرفصل هاي مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، توسط استادان خبره و حرفه اي تألیف 
شده است. بسیاري از عنوان ها و موضوع هاي کتاب براي نخستین بار است که در کشور منتشر شده اند 
و پیش از این هیچ کتاب درسي به زبان فارسي در این زمینه وجود نداشته است. طراحي از حیوانات در 
ایران )تاریخچه(، ابزارها و توصیه ها، تمرینات مقدماتي، طراحي زمان دار و نقاشي )روش ساخت وساز(، 

مو ضوع هاي پنج فصل کتاب حاضرند.

108. کارداسي، دایان. طراحي از روي عکس. پیوند جاللي. تهران: کتاب آبان، 1390، 68 ص 
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: گرافیك و نقاشي
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي / پیش دانشگاهي فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: رحلي

* كلمات كليدي:  آموزش طراحي، دوربین عکاسي، آموزش هنر، طراحي از روي عکس

* چکيده:  طراحان از هر موضوعي الهام مي گیرند؛ از نحوة چیدمان میوه ها در میوه فروشي گرفته تا 
درخشش قطرات باران روي ماشین ها در یك روز باراني. راه ساده تر براي شکار موضوع این است که 
طراحان، دوربین عکاسي به همراه داشته باشند؛ دوربین با متوقف کردن حرکت و ثبت تمامي جزئیات 
قابل رؤیت، آن لحظه را براي شما شکار مي کند تا در زمان مناسب تر، از آن در طراحي ها استفاده کنید. 
کتاب حاضر به همین منظور، طراحي از روي عکس را براي طراحان مطرح مي کند و به آن ها مي آموزد 
که عکس ها مي توانند سرمایة بزرگي براي آنان به حساب آیند. همچنین این کتاب به طراحان مي آموزد 
که به رغم سادگي استفاده از بیشتر دوربین ها، ضروري است برخي مهارت هاي پایه اي را در به تصویر 

کشیدن درست سوژة هنري یاد بگیرند.
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109. اوریل، پت. طراحي با مداد رنگي. پیوند جاللي. تهران: آبان، 1391، 68 ص 
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: گرافیك و نقاشي
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي / پیش دانشگاهي فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: رحلي

* كلمات كليدي:  آموزش طراحي، ابزار و مواد طراحي، کار با مداد رنگي، ساختن رنگ، انواع رنگ، 
آموزش هنر

* چکيده:  چکیده: مداد رنگي وسیله اي ساده و چندکاره است؛ از آن مي توان براي جلوه دادن به 
کارهاي رنگ روغن، آبرنگ، آکریلیك و غیره استفاده کرد. کتاب در آغاز به معرفي ابزارها و مواد 
الزم براي شروع کار با مداد رنگي پرداخته و نظریة رنگ ها، تکنیك هاي کار با مداد رنگي و ساختن 
ترکیب رنگ را در آغازین صفحات خود آورده است. در این کتاب عالقه مندان به طراحي، روش ها و 
تکنیك هاي متفاوتي را براي استفاده از مداد رنگي مي آموزند: دست یافتن به شباهت؛ خلق منظره؛ به 

تصویر کشیدن حس؛ درك تیرگي؛ ترسیم طبیعت بي جان؛ ایجاد درام با استفاده از تضاد.

110. شادمنش، علي. طراحي جايگاه و تجهيزات گاو هاي شيري. تهران: پرتو واقعه، 1391، 
276 ص 

* گروه آموزشي: کشاورزي
* گرايش / رشته: امور دامي

* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي و کار دانش
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي: ساخت و طراحي جایگاه گاوهاي شیري، گاوداري در دانمارك و آمریکا، گاوداري 

در ایران، ساختمان و تجهیزات گاوداري، جایگاه گوساله، مدیریت کود

* چکيده:  معمواًل احداث جایگاه نصب و تجهیزات، بیش از 70- 60 درصد هزینة ثابت گاوداري 
را تشکیل مي دهد که باتوجه به افزایش میانگین تولید گاوهاي کشور و افزایش تمایل مردم به ایجاد 
گاوداري هاي بزرگ، به طراحي دقیق و صحیح جایگاه براي حفظ و افزایش تولید گاو و کاهش 
هزینه هاي جاري گاوداري نیاز است. کتاب حاضر، باتوجه به نکات فوق و با استفاده از توصیه هاي الزم 
در طراحي جایگاه گاوهاي شیري در کشورهاي دانمارك و آمریکا و از جدیدترین منابع دیگر، تهیه و 
تدوین شده است. هشت فصل آن دربارة آشنایي با چگونگي حرکت گاو، شرایط اقلیمي جایگاه، انتخاب 
مصالح ساختماني و تجهیزات، طراحي جایگاه گاوهاي خشك، طراحي جایگاه گوساله و دام هاي جوان، 
جایگاه گاوهاي شیري و سیستم هاي مدیریت کود، آگاهي هاي الزم را به دست مي دهد. مؤلف از این 
اثر به عنوان نخستین کتاب در زمینة طراحي جایگاه گاوهاي شیري به زبان فارسي یاد مي کند و آن را 

براي مخاطبان و پژوهشگران رشتة دام پروري مفید مي داند.



111. خلج امیرحسیني، مرتضي. طراحي لئوناردو داوينچي. تهران: کتاب آبان، 1390، 172 ص 
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: نقاشي
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: خشتي

* كلمات كليدي:  طرح ها و نقاشي هاي لئوناردو داوینچي، زندگي نامه، آموزش هنر

* چکيده:  در آسمان تابناك دانش و هنر، ستاره اي برجسته تر و فروزنده تر از لئوناردو داوينچي 
نمي توان یافت. از آنجا که آثار هر هنرمندي معرف واقعي اوست، بدون دیدن و شناختن آن آثار نمي توان 
تعریف درستي از هنرمند داشت. مولف این کتاب کوشیده است، با ارائة قسمت هایي از طراحي هاي 
خارق العادة استاد بزرگ ایتالیایي، لئوناردو داوینچي، و شرح و تفسیر آن ها، گنجینه اي دیگر به مجموعة 
کتاب هاي هنري ایران بیفزاید. در قسمت آغازین کتاب، ضمن ارائة شرح حالي از زندگي و محیط 
تربیتي و کاري لئوناردو، تالش شده است آن دسته از سؤال هایي که جهان غرب در رابطه با شخصیت 
و باورهاي لئوناردو به عمد بي جواب گذاشته است، دوباره مطرح شوند. در رأس آن ها این سؤال بزرگ 
مطرح است که: »آیا لئوناردو مسلمان بوده است؟« آنچه در بخش آغازین مي خوانید، بیشتر مربوط به 

دست نوشته هاي لئوناردو داوینچي بزرگ است.

112. سلماني، سعیده. عمليات دستگاهي. تهران: پیش دانشگاهیان/ گزینه برتر، 1391، 240 ص 
* گروه آموزشي: مواد

* گرايش / رشته: صنایع شیمیایي
* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: رحلي

* كلمات كليدي: رشتة صنایع شیمیایي، عملیات دستگاهي، سؤاالت صنایع شیمیایي، کنکور 
عملیات دستگاهي، دما، فشار، شدت جریان، چگالي، انواع پمپ، رأکتورهاي شیمیایي، تقطیر

* چکيده: رشد و بالندگي هر جامعه در گرو رشد دانش و توانایي آینده سازان آن است و یکي از 
راه هاي کلیدي رسیدن به این رشد، در اختیار داشتن متون قوي و منابع مورد اعتماد، ارزشمند و مؤثر 
است. این کتاب براساس ضرورت و با اهداف کمك به متون درسي و با ارائة مطالب به صورت هدفمند 
به نگارش درآمده است. »مروري بر مفاهیم درس« بخشي از کتاب حاضر است. در این بخش مطالب 
درسي به صورت ساده همراه با مثال، حل تمرین و نکات کلیدي تشریح شده اند. بخش هاي »پاسخ 
خودآزمایي« و »آزمون و ارزشیابي«، به منظور بررسي روند مطالعه و تکمیل یادگیري گام به گام و 
انجام آزمون هاي آخر فصل با بارم بندي امتحاناتي براي سنجش آموخته هاي دانش آموزان در نظر گرفته 
شده اند. بخش هاي دیگر کتاب عبارت اند از: مجموعه سؤاالت چهارگزینه اي؛ سؤاالت امتحانات نهایي؛ 
سؤاالت کنکور و مجموعه سؤاالت مسابقات سراسري؛ عملیات دستگاهي؛ تئوري کارگاه عملیات 
دستگاهي. سیستم واحدهاي اندازه گیري، دما، فشار، شدت جریان، چگالي، انواع پمپ، مبدل حرارتي، 
کنترل فرایند، رأکتورهاي شیمیایي، مخلوط کن ها، و دستگاه هاي کاهش اندازه و تقطیر، عنوان هاي 

مطالب کتاب را تشکیل مي دهند.
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113. منادي، مرتضي. عوامل مؤثر بر بهبود زندگي خانوادگي. تهران: آواي نور، 1391، 160 ص 
* گروه آموزشي: مدیریت خانواده

* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي / پیش دانشگاهي فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرآموز / والدین / هنرجو

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي: مدیریت خانواده، بهبود زندگي خانوادگي، انتخاب همسر، انواع خانواده، مدیریت 

زمان، روابط زن و مرد، ارتباط والدین با فرزندان

* چکيده: آیا خانواده ها همانند یکدیگرند؟ به عبارت دیگر، در هر جامعه اي از جمله در جامعة ما، آیا 
فقط یك نوع یا چند نوع خانواده وجود دارد؟ آیا تفاوتي بین خانواده ها مشاهده مي شود؟ در صورت وجود 
تفاوت، در چه زمینه هایي بین خانواده ها تفاوت وجود دارد؟ کتاب حاضر ضمن بررسي و تحلیل از انواع 
خانواده و پاسخ به سؤاالت ذکر شده، تالش کرده است اشکال گوناگون خانواده ها را براساس معیارهاي 
متفاوت معرفي کند. راه حل ها و راهکارهایي نیز براي اعمال تغییرات در خانواده ها به منظور بهبود روابط 
و استفادة بهینه از تمامي امکانات و ظرفیت ها، همچنین احساس رضایت و خوش بختي در زندگي 
مشترك و زندگي خانوادگي ارائه داده است. کتاب توانسته است به زباني ساده مسائل مهم زندگي 
زناشویي و تربیت فرزندان را شناسایي و توضیح دهد. عنوان هاي نُه گام معرفي شده که فصل هاي 
کتاب را تشکیل مي دهند، عبارت اند از: گام اول، انتخاب همسر؛ گام دوم، نقش و انتظارات؛ گام سوم، 
وظایف والدین؛ گام چهارم، انتخاب نام؛ گام پنجم، مدیریت زمان؛ گام ششم، ارتباط و تعامل در خانواده؛ 

گام هفتم، فضاسازي؛ گام هشتم، وضعیت رواني اعضاي خانواده؛ گام نهم، فراز و فرود در زندگي.

114. الیاسي، لیال/ رجبي، امید. رایحه سالمتي: غذا درماني-6. تهران: توسعه آموزش، 1391، 
96 ص 

* گروه آموزشي: مدیریت خانواده
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي و کار دانش

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: رقعي

* كلمات كليدي: بهداشت تغذیه، غذادرماني، خواص آب میوه، رژیم غذایي، آب سبزي، ویتامین ها

* چکيده: وجود ویتامین ها و مصرف آن ها براي حفظ حیات الزم و ضروري است و در صورت 
فقدان یا کمبود آن ها، اختالالتي در وضع سالمت انسان پیدا مي شود. کتاب حاضر در فصل اول به 
نقش ویتامین ها و امالح معدني در بدن پرداخته است. نقش مهم این کتاب همانند دیگر کتاب هاي 
مجموعة »رایحة سالمتي« توجه به علم تغذیه است؛ نکته اي که همیشه باید مورد توجه انسان قرار 
گیرد. در فصل سوم کتاب به »غذا درماني« عنایت شده و در فصل دوم، برخي از خواص آب میوه ها و 

آب سبزي ها آمده است. فصل چهارم نیز رژیم 15 روزه با طبیعت را ارائه داده است.
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115. کریمي، هادي. فرهنگ رستني هاي ايران )اطلس گلها و گياهان رستني هاي 
زينتي - جلد شانزدهم (. تهران: علم کشاورزي ایران، 1391، 147 ص 

* گروه آموزشي: کشاورزي
* گرايش / رشته: امور زراعي

* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي و کار دانش
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي:  فرهنگ رستني هاي ایران، اطلس گیاهان، گیاهان زینتي، آموزش گیاه شناسي

* چکيده: در این جلد از »فرهنگ رستني هاي ایران« با برخي از گیاهان بومي و غیربومي ایران از 
طریق تصویرهاي رنگي آشنا مي شوید. در این مجموعه نیز گیاهان با مشخصاتي از قبیل نام، جنس 
و گونه معرفي مي شوند. مؤلف در معرفي گیاهان به این شاخص ها توجه کرده است: اسامي گیاهان به 
گویش انگلیسي؛ معرفي جنس گیاهان؛ موقعیت هاي مکاني، جوي و زماني گیاهان؛ اندازة )عرض و 

طول(گیاهان. همچنین به معرفي گیاهان زینتي و آموزش گیاه شناسي نیز پرداخته است.

116. وجودي، محرمعلي/ فخیمي،ساناز. فرهنگ لغات و اصطالحات تخصصي مخابرات. 
تهران: صفار/ اشراقي، 1390، 335 ص 

* گروه آموزشي: برق
* گرايش / رشته: الکترونیك

* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: جیبي
* كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، فرهنگ تخصصي مخابرات، یافته هاي جدید دانش و 

فناوري

* چکيده:  یافته هاي جدید دانش و فناوري در علوم گوناگون عمدتاً به زبان انگلیسي منتشر مي شوند. 
از این رو افرادي که در حوزة دانش و علوم فعالیت مي کنند، ناچارند از منابع معتبر به زبان انگلیسي 
استفاده کنند. یکي از مهم ترین ابزارهاي استفاده از منابع معتبر، بهره گیري از فرهنگ لغات تخصصي 
است. کتاب حاضر که یك فرهنگ تخصصي در رشتة آموزشي مخابرات است، اصطالحات جدید، 
لغات تخصصي و واژه هاي اختصاري را پوشش مي دهد. در بخشي از کتاب، فرهنگ تشریحي فارسي 

به انگلیسي مهم ترین واژه هاي مخابرات هم آورده شده است.
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117. کریمي، عبدالعظیم. فضيلت نايادگيري: )چگونه ياد نگيريم(!. تهران: منادي تربیت، 
1390، 212 ص 

* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* مخاطب: هنرآموز / والدین/ مشاور / مدیر / دانشجویان مراکز تربیت معلم

* قطع: رقعي
* كلمات كليدي:  چگونه یاد نگیریم، آموختن فعال، یادگیري زدایي، موانع شناختي، یادگیري تجربي

* چکيده:  الزمة یادگیري فعال و خالق در وهلة اول »یادگیري زدایي« از آموزه هایي است که کنش 
آزاد ذهن فراگیرنده را از کشف فاعل و فهم دروني باز مي دارد. هرگاه بخواهیم چیزي را به کودکان یاد 
بدهیم، مانع شده ایم تا او خود شخصاً آن را کشف و اختراع کند. ازآنجا که در نظام هاي آموزشي رایج، 
اولیا و مربیان غالباً در پي »یاددهي« مداوم مطالب به کودکان هستند، همواره ناخواسته و غیرمستقیم 
سدکنندة اصلي فرایند یادگیري اکتشافي مي شوند؛ چرا که یادگیري واقعي متضمن »نایادگیري« و 
»یادگیري زدایي«، پي درپي است. مقدمة این یادگیري زدودن باورهاي غلط، شکستن سدهاي عاطفي، 
برداشتن موانع شناختي، بازکردن گره هاي ذهني و روفتن الیه هاي ایجاد شده در سرراه »نویادگیري« 

افراد است.

118. پورزرندي، حسین محمد/ کردي، مراد. فکر بکر 1: بسترسازي فرهنگي براي اجراي 
نظام پيشنهادها. تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي / مؤسسه فرهنگي هنري سجاد یار، 1390، 90 ص 

* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي / پیش دانشگاهي فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز/ هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي: فکر بکر، نظام پیشنهادها، اعتمادبه نفس، خالقیت، نیروي انساني

* چکيده:  یکي از عوامل مهم رشد و توسعة کشورها، اهمیت دادن به فکر و اندیشه نیروي انساني 
و استفادة صحیح از آن است. و یکي از بهترین راه هاي استفاده از فکر بشر و این سرمایة بزرگ خلقت، 
اجراي نظام پیشنهادهاست. این کتاب و چهار جلد دیگر آنکه تحت عنوان »فکر بکر« تدوین شده اند، 
متعلق به مجموعة »فرهنگ و مدیریت« هستند. مجموعة مذکور بسترسازي مناسبي را براي اجراي 
نظام پیشنهادها فراهم مي آورد. جلد اول این مجموعه در چهار بخش با این عنوان ها نگارش یافته است: 
»خالقیت و تکنیك هاي پرورش آن، موقعیت چیست؟ موفق کیست؟«، »اعتمادبه نفس چیست؟«، 

»چگونه از شکست، پیروزي بسازیم؟« و »توانمندسازي و بزرگ اندیشي«.
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119. پورزرندي، حسین محمد/ کردي، مراد. فکر بکر 2: بسترسازي فرهنگي براي اجراي 
نظام پيشنهادها. تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي / مؤسسه فرهنگي هنري سجاد یار، 1390، 96 ص 

* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي / پیش دانشگاهي فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز/ هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي: نظام مدیریت مشارکتي، فکر بکر، مدیریت زمان، موفقیت مدیران، کار و زندگي

* چکيده: »نظام مدیریت مشارکتي« یکي از نظام هاي مدیریتي پویاست که نقش مهمي در توسعة 
منابع انساني سازمان ها ایفا مي کند. کتاب »فکر بکر2«، از مجموعة »فرهنگ و مدیریت« به مباحث 
مدیریت و موضوعات مربوط به آن اختصاص دارد و اهم مطالب آن عبارت اند از: مدیریت زمان و اصول 
مدیریت تسلط بر زمان؛ راز موفقیت مدیران؛ شناخت هدف و کلیدهاي دستابي به هدف ها؛ راه هاي 

ایجاد ارتباط مؤثر با دیگران؛ انگیزه در کار و زندگي؛ معیارهاي پیروزي.

120. پورزرندي، حسین محمد/ کردي، مراد. فکر بکر 3: بسترسازي فرهنگي براي اجراي 
نظام پيشنهادها. تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي / مؤسسه فرهنگي هنري سجاد یار، 1390، 72 ص 

* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي / پیش دانشگاهي فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز/ هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي: فکر بکر، نظام پیشنهادها، عزت نفس، بهداشت رواني، خودشناسي، شخصیت، 
روش هاي یادگیري، فعال سازي حافظه، مدیریت خشم

* چکيده:  یکي از پیامدهاي عزت نفس باال، برخورداري از بهداشت رواني مناسب است. یکي از 
مسائلي که عزت نفس را به بهداشت رواني مرتبط مي سازد، نقش آن در پیشگیري از برخي شرایط 
استرس زا است. وقتي عزت نفس باالیي دارید، نظرات منفي دیگران شما را آزرده خاطر نمي کند. این 
کتاب که جلد سوم از مجموعة فرهنگ و مدیریت است، بسترسازي فرهنگي را براي اجراي پیشنهادها 
مطرح مي کند. یکي از موضوعات کتاب »فکر بکر3« خودشناسي و راه هاي افزایش عزت نفس است و 
رابطة خودشناسي با اعتمادبه نفس، و الگو و ویژگي هاي مهم شخصیت را در این زمینه را شرح مي دهد. 
همچنین در این اثر، مخاطبان شعارهاي نظام پیشنهادها را فرامي گیرند و در ادامه با روش هاي یادگیري 
و فعال سازي حافظه آشنا مي شوند. مدیریت تعارض و خشم و سازگاري با شخصیت هاي مختلف، 
مباحث آخر کتاب هستند. در این بخش نیز تکنیك هایي براي رفع تعارض با دیگران، مدیریت خشم و 

ایجاد روابط کاري خوب مطرح شده است.
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121. پورزرندي، حسین محمد/ کردي، مراد. فکر بکر 4: بسترسازي فرهنگي براي اجراي 
نظام پيشنهادها. تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي / مؤسسه فرهنگي هنري سجاد یار، 1390، 52 ص 

* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* مخاطب: هنرآموز

* قطع: وزیري
در  راهبري  و  مدیریت  کارکنان،  مشارکت  مشارکت،  نظام  پیشنهادها،  نظام  كليدي:  كلمات   *

سازمان ها، ارزیابان، نظام تذکر

* چکيده: رمز حیات هر سازمان، پیشنهادگیري مستمر از کارکنان، مشتریان و سایر ذي نفعان و 
رمز حیات نظام مشارکت، تذکرپذیري مستمر آن است. این اثر نکات ارزشمندي را در خصوص نظام 
پیشنهادات به مخاطبین ارائه مي دهد. آن ها مي آموزند که نظام پیشنهادها، با طرح بسیج اندیشه ها، یکي 
از روش هاي مؤثر تغییر شرایط کار و ایجاد زمینة مناسب براي مشارکت کارکنان به شمار مي رود. در 
واقع پیشنهادها، با استمرار نوآوري و بهبود عملکرد در سازمان، نقش مهمي در نهادینه کردن رهبري 
در سازمان و برقراري ارتباط پایین ترین سطح با باالترین سطح سازمان ایفا مي کنند و تمام کارکنان 
سازمان را در برمي گیرند. برخي مباحث کتاب عبارت اند از: پیشینة نظام پیشنهادها؛ گروه هاي بهبود 
مستمر؛ ارزیابان؛ خط مشي و اهداف نظام پیشنهادها؛ ابعاد نظام پیشنهادها؛ عوامل تضمین پویایي و 

موفقیت؛ سازوکارها؛ نظام تذکر و تشکر فراگیر؛ محورهاي پیشنهادگیري؛ شرایط ارائة پیشنهاد.

122. پورزرندي،  حسین محمد/ کردي، مراد. فکر بکر 5: از نظريه تا اقدام. تهران: دفتر 
پژوهشهاي فرهنگي / مؤسسه فرهنگي هنري سجاد یار، 1390، 192 ص 

* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* مخاطب: هنرآموز

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي: فکر بکر، نظام پیشنهادها، مدیریت مشارکتي، کارکنان سازمان ها، مدیران و 

کارشناسان

* چکيده:  »نظام پیشنهادها« با طرح بسیج اندیشه ها، یکي از روش هاي مؤثر تغییر شرایط کار و 
ایجاد زمینة مناسب براي مشارکت کارکنان به شمار مي رود. کتاب حاضر همانند چهار نسخة دیگر 
مجموعة »فرهنگ و مدیریت« به ارزیابي نظام پیشنهادها مي پردازد و نظام مدیریت مشارکتي را 
به عنوان نظامي مطلوب و کارامد از جنبه هاي نظري و عملي معرفي مي کند. مفاهیم نظري و طرح 
کالن نظام پیشنهادها، ساختار و اجزاي نظام پیشنهادها، روش هاي ارزیابي پیشنهاد، برنامه ریزي نظارت، 
کنترل و فرایندهاي مربوط به آن ها، نظام ارزیابي، تشکر و قدرداني فراگیر، نظام تذکرپذیري فراگیر، 
مجموعه فرم هاي کاربردي نظام پیشنهادها و خودارزیابي نظام پیشنهادها، موضوع هاي این کتاب 
هستند که براي همة مدیران و کارشناسان و همچنین در جهت ترویج هرچه بیشتر نظام پیشنهادها 

مفید است.



123. بابایي اربوسرا، ایرج/ رستم نژاد، بهزاد/ نیکخواه بهرامي، محمود. كارآفريني. تهران: کتاب آوا، 
1390، 159 ص 

* گروه آموزشي: حسابداري و بازرگاني
* گرايش / رشته: همة گرو ه هاي آموزشي شاخة کاردانش

* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي و کار دانش
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي: تعریف کارآفریني، انواع کارآفریني، خالقیت و نوآوري، مدیریت کسب و کار، طرح 

تجاري و فرهنگ کار آفریني

* چکيده: کارآفریني سازمان دهي تولید و اعمال شیوه هاي نوین و سودآور و مقابله با خطرات احتمالي 
در فعالیت هاي اقتصادي است. کارآفریني تالشي است براي ایجاد ارزش از طریق شناخت فرصت هاي 
شغلي، مدیریت، ریسك مناسب و استفاده از مهارت هاي مدیریت. در واقع ارتباطي است به منظور 
بسیج منابع انساني- مالي براي به ثمر رسیدن یك پروژه. دربارة آنچه تاکنون در زمینة کارآفریني ارائه 
شده است؛ کتاب کارآفریني پژوهشي نو محسوب مي شود. نویسندگان کتاب کوشیده  اند آخرین آرا و 
نظراتي را که هم اکنون در عرصة نوآوري و کارآفریني در حال بررسي و اجرا هستند، براي دانش آموزان، 
هنرجویان، معلمان، مدیران و دیگر عالقه مندان در مجموعه اي منسجم و در عین حال ساده در 
شش فصل توضیح دهند. تعریف کارآفریني و انواع آن و همچنین ویژگي هاي فرد کارآفرین، تأثیرات 
اقتصادي و صنعتي کارآفرینان، فرایند کارآفریني و... اهم موضوعات فصل اول هستند. در فصل دوم به 
خالقیت و نوآوري، تکنیك ها و فنون، و انواع نوآوري اشاره شده است. مدیریت کسب وکارهاي کوچك، 
فرهنگ کسب وکار، مدیریت اخالق در کسب وکار و طرح تجاري کسب وکار عنوان هاي فصل هاي سوم 

تا ششم هستند.

124. هاشمي، حمید/ شریعت، رضا. كارآفريني و راه اندازي كسب  و كار موفق. تهران: دیبا 
گران تهران، 1391، 164 ص 

* گروه آموزشي: مدیریت خانواده
* پاية تحصيلي: سوم کار دانش

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي:  کارآفرین، کارآفریني، آموزش مشاغل، قوانین و مدیریت کسب و کار

* چکيده:  برخي افراد در زندگي شغلي خود، کسب و کار جدیدي در پیش مي گیرند و این کسب و کار 
همواره با تنوع، تغییر، هیجان، مخاطره، شکست، پیروزي، اشتیاق، تالش، خالقیت، نوآوري و استفاده 
از فرصت همراه است. چنین افرادي را »کارآفرین« مي نامند و عمل آن ها را »کارآفریني« گویند. 
کتاب حاضر در 10 فصل، مخاطب را با اصول کارآفریني و راه اندازي کسب و کار، بازاریابي، خالقیت 
و نوآوري، پرورش ایدة کسب و کار، انواع و مدل هاي کسب و کار، قوانین کسب و کار، قیمت گذاري 
و فروش، اصول حسابداري و دانش مالي کسب و کار، مدیریت کسب و کار و تدوین طرح کسب و 

کار آشنا مي سازد.
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علم  تهران:  غذايي.  مواد  نگهداري  در  انبار  و  كاربري سردخانه  علي.  آبرومند،   .125
کشاورزي ایران، 1391، 316 ص 

* گروه آموزشي: کشاورزي
* گرايش / رشته: صنایع غذایي

* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي: احداث سردخانه، نگهداري مواد غذایي، بهداشت مواد غذایي، انجماد مواد غذایي، 

روش سردکردن، صنایع غذایي

* چکيده: تجهیزات امروز بشر، از یخچال هاي خانگي گرفته تا کشتي هاي عظیم سردخانه دار، او را 
قادر ساخته است مواد غذایي فاسد شدني را تا مدتي طوالني نگهداري کند و از مراکز تولید به مراکز 
مصرف که گاهي هزاران کیلومتر فاصله دارند، انتقال دهد. یعني صنعتي جدید همراه با فناوري خاص 
به وجود آمده است و به همین دلیل روز به روز در این زمینه تحقیقات بیشتري صورت مي گیرد. کتاب 
حاضر، باتوجه به صنعت و فناوري جدید، اطالعات جامع و مفیدي را در نگهداري مواد غذایي ارائه 
مي دهد. هشت فصل این کتاب براساس برنامه هاي آموزشي مصوب »شوراي انقالب فرهنگي« تدوین 
شده و براي مخاطبان رشته هاي علوم و صنایع غذایي، تعذیه و بهداشت محیط و سایر عالقه مندان 
مناسب است. مؤلف کتاب با این هدف که اثرش بتواند کمکي در جهت شناخت عوامل بهبود و 
بهره برداري بهتر از امکانات موجود، ارتقاي کیفیت، کنترل و کاهش ضایعات مواد غذایي باشد، تالش 
کرده است، و از طرفي توانسته در راستاي تأمین بهداشت، سالمت افراد جامعه و میل به خودکفایي 
قدمي بردارد. سرفصل هاي کتاب حاضر از این قرارند: اصول نگهداري غذا؛ نکات اساسي در زمینة 
احداث سردخانه؛ نگهداري مواد  غذایي به روش سرد کردن؛ انجماد مواد غذایي و شرایط نگهداري 

آن ها در سردخانه؛ تغییرات مواد غذایي در سردخانه.

126. تقدسي، منصوره. من و مامان: كتاب جامع حلوا. تهران: انتشارات بین   المللي حافظ، 1391، 
112 ص 

* گروه آموزشي: مدیریت خانواده
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي و کار دانش

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: خشتي

* كلمات كليدي:  طرز درست کردن حلوا، تزئین حلوا، آموزش آشپزي، دسر

* چکيده:  »حلوا« یکي از دسرهاي سنتي ایران است که از دیرباز مورد عالقة مردم بوده و در 
مناسبت هاي متفاوت، به ویژه در ضیافت هاي مذهبي، کاربرد فراوان داشته و دارد. حلوا در طعم هاي 
مختلف و با روش هاي گوناگون پخته و مصرف مي شود. »کتاب جامع حلوا« بیش از 100 نوع حلوا و 
تزئین آن را معرفي مي کند. همچنین این کتاب مواد الزم و طرز تهیة انواع حلوا را نیز بیان مي کند. در 
آغاز کتاب، عالقه مندان نکات مهمي دربارة تهیه حلوا، از قبیل تهیة حلوا از آرد گندم و آرد برنج، طریقة 

مصرف روغن، پودرهاي قابل استفاده در حلوا را فرا مي گیرند.
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127. هارت، کریستوفر. كتاب جامع طراحي حيوانات براي كارتون سازي. افسونگر فراست. 
تهران: فرهنگسراي میردشتي، 1390، 226 ص 

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: انیمیشن

* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: رحلي
* كلمات كليدي:  آموزش طراحي، طراحي حیوانات، کارتون سازي، آموزش انیمیشن

* چکيده:  کتاب پیش رو یکي از کامل ترین راهنماهاي طراحي حیوانات کارتوني است. این کتاب 
طراحي حیوانات خنده دار و بانمك را شرح مي دهد و تعدادي از شخصیت هاي قدیمي را نیز دارد. مؤلف 
به حیوانات کارتوني محبوب، بخش بزرگ تري را اختصاص داده است. همچنین گونه هاي خاص را 
نیز بررسي مي کند. براي نمونه عالوه بر خرس کالسیك کارتوني، یاد مي گیرید که چگونه گریزلي، 
خرس قهوه اي، پاندا، خرس قطبي و خرس سیاه را طراحي کنید. به عالوه با انواع نژاد سگ ها و 
گربه هاي کارتوني و شخصیت هاي مرتبط با آن ها آشنا مي شوید. یك بخش نیز به حیوانات گوناگون 
خنده دار مانند گاوها، الك پشت ها، اسب هاي آبي، کانگوروها و... اختصاص دارد. بخش دیگري از کتاب، 
احساسات، حاالت و فعالیت هاي حیوان کارتوني را پوشش مي دهد. همچنین نشان مي دهد که چگونه 
مي توانید هر حیواني را به »تیپ« کارتوني کالسیك، )مانند دوست داشتني، توطئه گر، زورگو، خبره و 

شیطان(تبدیل کنید.

كتاب جامع  اکبر.  تایماز/ مظاهري، حمیدرضا/ حر،  128. جالل جعفري، حمیدرضا/ رضواني، 
هنرستان ) تاسيسات(.. تهران: کانون فرهنگي آموزش، 1391، 408 ص 

* گروه آموزشي: مکانیك
* گرايش / رشته: تاسیسات

* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو

* قطع: رحلي
* كلمات كليدي: آموزش مکانیك، تأسیسات بهداشتي ساختمان، تأسیسات حرارتي، تأسیسات 

برودتي، برق تأسیسات، نقشه کشي تأسیسات، آموزش فني

* چکيده: مؤلفان این کتاب ضرورت وجود کتابي را که بتواند پاسخ گوي نیازهاي آموزشي هنرجویان 
در زمینة تهیة »خالصة درس« باشد، حس کردند و به منظور پاسخ به این نیاز، کتاب حاضر را در 
سه زمینة «خالصة درس«، »سؤال هاي تشریحي« و »تست« تألیف کردند. کتاب هنرجویان را ابتدا 
با نماي کلي درس و زیرمبحث هاي آن آشنا مي سازد. سپس در بخش »خالصة درس«، خالصة 
درس ها به صورت فصل به فصل ارائه شده اند. عنوان هاي اصلي کتاب از این قرارند: تأسیسات بهداشتي 
ساختمان؛ رسم فني عمومي تأسیسات؛ نقشه کشي تأسیسات؛ برق تأسیسات؛ تأسیسات حرارتي و 

برودتي.
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129. حر، اکبر/ لطیفي پور، مهدي/ عمراني، داود. كتاب جامع هنرستان الکترونيك. تهران: 
کانون فرهنگي آموزش، 1391، 464 ص 

* گروه آموزشي: برق
* گرايش / رشته: الکترونیك

* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: رحلي
* كلمات كليدي: الکترونیك، کارگاه آموزش برق، مخابرات، مدارهاي الکتریکي، مباني برق

* چکيده: این کتاب که به نکات مهم درسي مي پردازد، مي تواند براي هنرجویان فني و حرفه اي و 
کارودانش مفید باشد و در زمینة خالصة درس و ارائة سؤال ها، نیازهاي آموزش هنرجویان را برآورده 
سازد. کتاب حاضر به این مباحث مي پردازد: مباني برق، مدارهاي الکتریکي، الکترونیك عمومي 1 و 2؛ 
کارگاه الکترونیك عمومي؛ مباني دیجیتال؛ مباني مخابرات و رادیو؛ آزمایشگاه مباني مخابرات و رادیو.

130. جلیلي، فهیمه و ]...دیگران[ . كتاب جامع هنرستان) صنايع غذايي(. تهران: کانون 
فرهنگي آموزش، 1391، 232 ص 

* گروه آموزشي: کشاورزي
* گرايش / رشته: صنایع غذایي

* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو

* قطع: رحلي
* كلمات كليدي: کتاب جامع هنرستان، آموزش صنایع غذایي، آموزش فني وحرفه اي، فراورده هاي 

دامي و گیاهي

* چکيده:  »کتاب جامع هنرستان صنایع غذایي« در سه زمینة خالصة درسي، سؤال هاي تشریحي 
و تست، پاسخ گوي نیازهاي آموزشي هنرجویان در درس صنایع غذایي است. هر درس با ارائة »درخت 
دانش« درا بتداي مباحث خود، هنرجو را با نماي کلي درس و زیرمبحث هاي آن آشنا مي سازد. پس 
از آن، مباحث هر درس به صورت فصل به فصل ارائه مي شود. فیزیك 2، شیمي 2 و آزمایشگاه، 
میکروبیولوژي، تغذیه و بهداشت مواد غذایي، اصول کنترل کیفیت، و فراورده هاي دامي و گیاهي، 
عنوان هاي سرفصل هاي این کتاب کمك درسي هستند که در 230 صفحه براي استفادة هنرجویان 

ارائه شده اند.
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131. حسیني، محمدتقي. كتاب فارسي في فن االلحان. تهران: سوره مهر، 1391، 236 ص 
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: موسیقي
* پاية تحصيلي: پیش دانشگاهي فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: رقعي

* كلمات كليدي:  في فن االلحال، آموزش موسیقي، علم موسیقي، نغمه، آالت موسیقي، دساتین، 
ایقاع

* چکيده: رسالة پیش رو، با استفاده از صنعت »براعت استهالل« آغاز مي شود و پس از آن با ذکر 
مقدمه اي به مباحث موسیقي مي پردازد. مقدمه در بیان مباني این علم است که خود به دو مبحث 
تقسیم مي شود: مبحث اول در بیان حد علم موسیقي و موضوع آن است. مؤلف در این مبحث، موسیقي 
را علمي تعریف مي کند که به وسیلة آن مي توان احوال نغمات و ازمنه آن ها را دریافت کرد. در ادامه 
»نغمه« تعریف مي شود و این نکته مي آید که موضوع علم موسیقي نغمات است، از آن جهت که مالیم 
و موزون االزمنه هستند. مبحث دوم این مقدمه، در بیان مبادي علم موسیقي است و نغمات را برحسب 
مخارجشان به »حلقي« یا »صناعي« تقسیم مي کند. پس از مقدمه، کتاب وارد مباحث موسیقي مي شود 
که عبارت اند از: فّن اول در حال؛ ذکر ادوار؛ بیان اجزاي مرّکبه ادوار؛ اسماء دوایر مشهوره و احوال آن؛ 

آالت متداول؛ کیفیت استخراج ادوار از طبقات؛ فن دوم در ایقاع.

132. گرووز، الیزابت. كشف جهان آبرنگ. زیبا مغربي. تهران: فرهنگسراي میردشتي، 1390، 
148 ص 

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: نقاشي و گرافیك

* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: رحلي
* كلمات كليدي:  آموزش هنر، نقاشي آبرنگ، تکنیك هاي نقاشي، بافت ها و ترکیب بندي

* چکيده:  کتاب حاضر تکنیك ها و تمرین هایي براي آبرنگ و روش هاي ترکیبي ارائه مي دهد. این 
کتاب عالوه بر طیفي از تمرین هاي عملي، بیش از 20 نمایش گام به گام )از پایه تا پیشرفته(دارد که 
هر کس مي تواند انجام دهد. کتاب، تکنیك هاي نقاشي متفاوتي را به طراحان و نقاشان عرضه مي دارد 

تا آنان به دانش خود دربارة فرایند نقاشي، ترکیب بندي، تکنیك ها، بافت ها، رنگ و نور اضافه کنند.
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133. دنیاي هنر: كفش و صندل هاي روفرشي پارچه اي. اکرم ذاکري. تهران: بین المللي 
حافظ، 1391، 48 ص 

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: طراحي دوخت

* پاية تحصيلي: دوم و سوم کار دانش
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: رحلي
* كلمات كليدي:  آموزش خیاطي، کفش و صندل هاي روفرشي، آموزش هنر

* چکيده: کتاب پیش رو مجموعه اي از کارهاي هنري بافت و دوخت کفش و صندل هاي روفرشي 
پارچه اي، به این شرح آموزش مي دهد: کفش خال خال با پنجة گرد و پهن و کیف مسافرتي گلدار؛ 
کفش گلدار باله؛ بوت با لبه هاي برگردان و کلیپس؛ صندل با بند براي بستن روي مچ پا؛ کفش با 
گل هاي آسیایي و با تزئین دکمه؛ کفش آبي گلدار با تزئین گل و دکمه؛ کفش با پنجة گرد و پهن همراه 
با چین هاي زیبا اطراف لبه؛ صندل روفرشي مخمل طالیي با پاپیوني جذاب از تور، و.... در صفحات 
اولیة این کتاب عالقه مندان نکات اولیة دوخت و روش هاي مفید و کمك کنندة خیاطي را مي آموزند. 

همچنین، »طرح الگوها« در صفحات پایاني کتاب ارائه شده است.

134. حیدري، علي. كليد: كليد MAYA. تهران: کلید آموزش، 1391، 112 ص 
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: انیمیشن
* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي و کار دانش

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: رقعي

* كلمات كليدي: نرم افزار MAYA )مایا(، مدل سازي، طراحي صنعتي، اتوکد، آموزش نقشه کشي 
عمومي

* چکيده:  کتابي که پیش رو دارید، یکي از پیشرفته ترین و قدرتمندترین نرم افزارهاي انیمیشن 
و مدل سازي سه  بعدي را معرفي مي کند که به طور گسترده در استودیوهاي فیلم سازي، انیمیشن و 
همین طور صنعت بازي هاي رایانه اي مورد استفاده قرار مي گیرد. همچنین از این نرم افزار مي توان در 
مدل سازي و طراحي صنعتي نیز استفاده کرد. براي مثال، از این نرم افزار مي توان براي طراحي قطعات، 
ماشین و غیره استفاده کرد. از دیگر کاربردهاي این نرم افزار استفاده از آن در معماري است، مثاًل 
مي توان یك نقشة طراحي شده در اتوکد را وارد مایا کرد و تمام اجزاي بیروني و دروني ساختمان را 
توسط ابزارهاي مایا پدید آورد. کتاب حاضر در چهار فصل با عنوان هاي مدل سازي کلبه، طراحي میز 
تحریر و صندلي، مدل سازي فنجان و نعلبکي و معرفي دستورات مفید در قالب پروژه، مخاطب را براي 

ساخت انیمیشن هاي زیبا مستقیماً با پروژه هاي عملي درگیر مي سازد.
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135. الله چیني، محمدجواد. كليد: كليد ايلوستريتور. تهران: کلید آموزش، 1391، 88 ص 
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: گرافیك
* پاية تحصيلي: دوم و سوم کار دانش

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: رقعي

pen كلمات كليدي:  آموزش رایانه، نرم افزار ایلوستریتور، طراحي، ابزار *

این نرم افزار  از معروف ترین نرم افزارهاي طراحي رایانه اي است.  »ایلوستریتور« یکي  * چکيده: 
به دلیل قابلیت هاي فراوانش در میان کاربران گرافیك رایانه اي محبوبیت خاصي پیدا کرده است. 
قدرت آن به حدي است که امروزه اکثر شرکت هاي تبلیغاتي و طراحان مجرب در سرتاسر دنیا آن 
را نرم افزارهاي مشابه ترجیح مي دهند. مجموعه عملکردهاي این نرم افزار که از محصوالت شرکت 
سازندة فتوشاپ، یعني شرکت »ادوبي« است، در پنج فصل این کتاب معرفي شده است. محیط این 
نرم افزار شباهت زیادي به محیط فتوشاپ دارد و به راحتي مي توان با محیط آن ارتباط برقرار کرد. با 
مطالعة این کتاب در حین انجام چند پروژة عملي، با نرم افزار ایلوستریتور آشنا مي شوید و اصول طراحي 

با آن را نیز فرا مي گیرید.

136. حیدري، علي. كليد: كليد فلش اكشن اسکريپت. تهران: کلید آموزش، 1391، 112 ص 
* گروه آموزشي: کامپیوتر

* پاية تحصيلي: سوم کار دانش
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: رقعي
* كلمات كليدي: آموزش انیمیشن، اکشن اسکیریپت، متحرك سازي، طراحي با فلش، بازي هاي 

فلشي، اکوالیزر، طراحي منو، طراحي پازل

* چکيده: کتاب حاضر که آن را در 12 درس مي خوانید، ابتدا عالقه مندان را با »اکشن اسکریپت« 
آشنا مي سازد و سپس طراحي با فلش، ساخت بازي هاي فلشي و ساخت نرم افزار چندرسانه اي را شرح 
مي دهد. این کتاب، زبان برنامه نویسي بسیار قدرتمندي است که نرم افزار »Adobe Flash« از آن 
استفاده مي کند. درواقع اکشن اسکریپت یك زبان برنامه نویسي براي محیط اجرایي فلش است. این 
زبان برنامه نویسي به عنوان روشي به منظور استفاده از امکانات »اینتراکتیو فلش« طراحي و ایجاد شده 
است. »اینتراکتیو« یا »تعاملي« به این معني است که کاربر امکان کنترل فایل فلش را هنگام اجرا دارد. 
این امکان مي تواند به سادگي کلیك روي یك دکمه براي پخش یا متوقف کردن یك انیمیشن یا به 
پیچیدگي یك بازي باشد. کتاب 12 درس را با این موضوعات به مخاطبان عرضه داشته است: کنزل 
انیمیشن؛ متحرك سازي به کمك اکشن اسکریپت؛ گالري تصاویر؛ ویدیو گالري؛ طراحي یك سایت در 
فلش؛ اکوالیزر؛ گالري موسیقي؛ ساعت دیجیتال؛ طراحي منو؛ طراحي پازل، ایجاد آزمون؛ طراحي بازي.



137. بربا، میشل. کلید هاي تربیت کودکان و نوجوانان: كليد هاي پرورش هوش اخالقي در 
كودكان و نوجوانان. فرناز فرود. تهران: صابرین، 1390، 280 ص 

* گروه آموزشي: بهداشت و کودکیاري
* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي / پیش دانشگاهي فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / والدین / هنرجو
* قطع: رقعي

* كلمات كليدي: کودکیاري، پرورش هوش اخالقي در کودکان و نوجوانان، کودك و والدین، 
تربیت کودکان

* چکيده: تقویت هوش اخالقي کودکان بهترین اقدام براي قرار دادن فرزندانمان در مسیر درست 
است تا آن ها بتوانند، عالوه بر درست فکر کردن، درست هم عمل کنند. عالوه بر این، پرورش 
ویژگي هاي شخصیتي استوار نیز در گروي تقویت هوش اخالقي است. این کتاب در هفت فصل به 
هفت نیك خویي ضروري هوش اخالقي مي پردازد: همدلي؛ وجدان؛ خویشتن داري؛ احترام؛ مهرباني؛ 
بردباري؛ انصاف. این نیك خویي ها به کودکان کمك مي کنند که هنگام مواجهه با فشارها و چالش هاي 
اخالقي گریزناپذیر در زندگي، از آن ها عبور کند. یکي از ویژگي هاي منحصربه فرد کتاب حاضر، نگاه 
تحولي به مفاهیم و ارزش هاي اخالقي در طول دوران رشد است. نویسنده تالش کرده است هر یك 
از خصوصیات هفت گانة رشد اخالقي را از بدو تولد تا پایان دورة نوجواني مطابق با مراحل تحول رواني 
تبیین کند، تا والدین با آگاهي از روند شکل گیري مفاهیم اخالقي، نظیر همدردي، مهرباني، بردباري، 
خویشتن داري، احترام، وجدان و انصاف در فرزندان خود، متناسب با هر مرحله راهکارهاي تربیتي را 

انتخاب کند. روش نویسندگان در این مجموعه، آموزش شیوه هاي عملي به والدین است.

138. وینهاوس، دن. کلید هاي تربیت کودکان و نوجوانان: كليدهاي كشف و پرورش استعداد 
در كودكان. اکرم قیطاسي. تهران: صابرین، 1391، 276 ص 

* گروه آموزشي: بهداشت و کودکیاري
* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي / پیش دانشگاهي فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / والدین / هنرجو
* قطع: رقعي

* كلمات كليدي:  کودکیاري، پرورش استعداد در کودکان، تشویق و تنبیه، کودك و والدین

* چکيده:  کودکاني که در درس هاي خود ناموفق اند و استعدادهاي خود را نمي شناسند، دائم مي گویند: 
»من نمي توانم این کار را انجام دهم... من ریاضي را متوجه نمي شوم... هیچ کس مرا دوست ندارد. و...« 
آن ها در حالي که خود را در پایین ترین سطح مي بینند، به این نتیجه مي رسند که باید در همان جایي 
که هستند، توقف کنند و این سرنوشت آن هاست. آنچه انجام مي دهند، نادیده گرفتن استعدادشان و 
نادیده گرفتن این نکته است که آن ها مي خواهند به سطوح باالتري در زندگي خود برسند. این کتاب 
کلیدهاي کشف و پرورش استعدادها را در کودکان به والدین معرفي مي کند تا به بچه هایشان کمك 
کنند. با استفاده از حداکثر قابلیت خود زندگي کنند. به این منظور الزم است آنچه که بالقوه در کودکان 
وجود دارد، فعال شود. این مجموعه به والدین کمك مي کند، فرزندان خود را مطابق با نیازهاي متنوع و 
فزایندة جامعة امروز پرورش دهند. استعداد چیست؟ تشویق و تنبیه، پیامد و تنبیه، مهارت هاي  تکویني، 

الگوبرداري، مسئولیت پذیري، پرستاران، معلمان و هماهنگي از جمله عنوان هاي کتاب هستند.

85دورةآموزشفنيوحرفهايوكاردانش12



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبابرنامةدرسي 86

139. ریگبي، کن. كودكان و سركشي. مرجان منشي. تهران: آواي نور، 1391، 272 ص 
* گروه آموزشي: بهداشت و کودکیاري
* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي: کودکان و سرکشي، سرکشي کودکان در مدرسه، تربیت کودکان، بهداشت و 
کودك یاري

* چکيده: طبق شواهدي که گزارش ها به دست مي دهند، سرکشي در مدارس فقط زماني کم خواهد 
شد که تمرکز جدي روي آن داشته باشیم. چرا سرکشي در مدرسه به موضوعي مهم تبدیل شده 
است؟ راهکارهاي والدین و مربیان براي جلوگیري از سرکش شدن فرزندان چیست؟ این سؤاالت و 
حدس و گمان هاي دیگر سبب شده اند تا مؤلف در کتاب حاضر، شیوة درکي را ارائه  دهد که مبتني 
است بر آنچه در مورد مسئلة سرکشي در مدرسه شناخته شده است. کتاب در 11 فصل با این عنوان ها 
نوشته شده است: مراقبت والدین؛ ماهیت سرکشي؛ پژوهش هاي مربوط به سرکشي در مدارس؛ دنیاي 
بچه ها در مدرسه؛ بازگو کردن ارتکاب سرکشي؛ گروه شاهدان؛ تربیت خانوادگي؛ نقش والدین به عنوان 
آموزگاران زندگي؛ کمك والدین به کودکان در مشکالت مربوط به سرکشي؛ راهکارهاي مدرسه؛ پاسخ 

به سؤاالت.

140. امضایي امیرخیز،  ترانه. گذار عکاسي به دنياي ديجيتال. تهران: ناقوس، 1390، 224 ص 
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: عکاسي، گرافیك، نقاشي، صنایع دستي، سینماو پشتیباني صحنه
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي و کار دانش

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي:  دوربین دیجیتال، آموزش عکاسي، دوربین آنالوگ، چاپ عکس، عکاسي

* چکيده: دوربین هاي دیجیتال یکي از بزرگ ترین تحوالت در زمینة عکاسي محسوب مي شوند. 
درواقع انقالبي را در دنیاي عکاسي ایجاد کردند. این دوربین ها با امکانات و مزیت هاي جدید و متفاوت 
خود توانستند جایگاه ویژه اي را در زندگي مردم به دست آورند. مجموعه اي که پیش رو دارید، برگرفته 
از مطالب کتاب ها، مجله هاي عکاسي و مقاله هاي فارسي و انگلیسي معتبر است که اطالعات موجود در 
دنیاي عکاسي دیجیتال را تا اواخر پاییز 1388 ارائه مي دهد. این مجموعه اطالعات در هفت فصل با این 
عنوان ها نگارش یافته است: جایگاه دوربین هاي دیجیتال؛ ساختمان اصلي دوربین هاي دیجیتال؛ وسایل 

تنظیم کننده در دوربین؛ مقایسة دوربین دیجیتال و آنالوگ؛ کیفیت انواع دوربین هاي دیجیتال؛ چاپ.



87دورةآموزشفنيوحرفهايوكاردانش12

141. صدیق،  مرتضي/ صدیق، میثم. گرافيك و تحليل سايت. تهران: کلهر، 1391، 350 ص 
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: معماري و نقشه کشي
* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: رحلي

* كلمات كليدي: آموزش معماري و نقشه کشي، عالئم گرافیکي، سایت هاي معماري، سایت هاي 
شهري و منظر

* چکيده:  چگونه طراحي در مکاني هویت مي یابد؟ چگونه است که بنایي احساس آرامش را براي 
انسان به ارمغان مي آورد ولي بنایي در همسایگي آن از این موفقیت برخوردار نیست؟ اهمیت درك بستر 
سایت و تحلیل آن، مي تواند براي عالقه مندان مفید باشد. »سایت« و »بستر« یك طرح همواره منشأ 
تفاوت در آثار معماران و معماران منظر و طراحان شهري بوده و فصل مشترکي است بین این معماران. 
مجموعة حاضر حاوي اطالعات بنیادي در زمینة نقد و تحلیل سایت و عوارض آن و نیز آشنایي با عالئم 
گرافیکي مرتبط با آن است. همت نگارنده بر آن بوده است که با ارائة نمونه هاي تحلیل شده و طراحي 
شده، راهکارهاي مناسبي را براي تحلیل، تصمیم گیري و در نهایت طراحي موفق در اختیار طراحان 
قرار دهد. کتاب حاضر در پنج فصل و سه بخش اطالعات مفیدي دربارة عالئم گرافیکي، تحلیل سایت 

معماري، سایت هاي شهري و سایت هاي معماري منظر در اختیار عالقه مندان قرار مي دهد.

142. الگر، دیتمار. گرايش هاي ضد هنري دادائيسم. فاطمه عبادي/ مصحح فریبرز. تهران: 
آبان، 1390، 116 ص 

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: نقاشي و گرافیك

* پاية تحصيلي: پیش دانشگاهي فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي:  دادا، عکاسان جهان، آثار عکاسان، سبك دادائیسم

* چکيده:  کتاب »گرایش هاي ضدهنري« )دادائیسم(، دالیل شکل گیري این هنر را در زمان و مکان 
خاص خودش بررسي کرده است. از طرف دیگر، با شرح و توصیف زندگي نامة هنرمنداِن شاخص در این 
سبك، به همراه تصاویري از آثارشان، سبك و دادئیسم را رمزگشایي مي کند. تفکر، برداشت و احساس 
هر هنرمند، با جمله اي حکیمانه از آن ها در ابتداي هر مبحث، جزئیات نهفته در سبك دادائیسم را از 
منظر صاحبان این هنر به موشکافي مي گذارد. بررسي نقادانة تصویرهاي کتاب راهي براي پژوهش 
در زمینة هنرها و افکاري است که روي این سبك تأثیر مي گذارند، یا تأثیراتي که این سبك بر دیگر 

هنرها و جامعه داشته است.
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143. فیشر،  بروس/ آلبرتي،رابرت. گزيده اي از بازسازي زندگي پس از طالق. اکرم کرمي. 
تهران: صابرین، 1391، 72 ص 

* گروه آموزشي: مدیریت خانواده
* مخاطب: هنرآموز / والدین

* قطع: پالتویي
* كلمات كليدي: آموزش زندگي زناشویي، پیامدهاي طالق، بازسازي و بهبود زندگي، آموزش 

مهارت هاي زندگي

* چکيده:  اگر طالق گرفته اید، احتمااًل درگیر احساسات رنج آوري هستید که معمواًل بعد از خاتمة 
روابط عاطفي به سراغتان مي آید. آیا رنجور و آزرده اید؟ آیا مدام با خود مي گویید چرا این مسئله باید 
براي شما اتفاق مي افتاد؟ آیا همواره به دنبال دلیل طالق مي گردید؟ آیا این معضل براي شما رنج آور 
شده است؟ در این کتاب مراحل متفاوت بازسازي جسمي و روحي بعد از طالق بیان شده است. اگر 
این مراحل گام به گام طي شوند، حتماً اثرات پایدار و مثبت خود را در درازمدت نشان خواهند داد. کتاب 
حاضر در 18 مرحله رهنمودهایي را بیان کرده است که در رفع بحران و حل کردن مشکل ناگواري که 

زندگي را تلخ کرده است، مؤثر خواهند بود.

144. بامبرو، فیلیپ. گنجينه اسالم. مسعود گلزاري / مهردخت وزیر پور کشمیري. تهران: کتابدار، 
1390، 186 ص 

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: گرافیك و صنایع دستي

* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني وحرفه اي / پیش دانشگاهي فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي:  هنر اسالمي، خط کوفي، تذهیب و قرآن، تاریخ هنر، نقاشي و مینیاتور، تزئین کاري 

روي شیشه و پارچه، سفالگري، فلزکاري، نگارگري

* چکيده: هنر اسالمي، هنري پرمایه و غني است. از هنر اعراب صحرانشین گرفته تا هنر درخشان 
استپ هاي آسیاي مرکزي، و از هنر ایران باستان تا مصر و بیزانس و هنر بومي هند، همگي در غناي 
هنر اسالم سهیم بوده اند. کتاب حاضر، توانسته است تا حدودي هنرهاي اسالمي را در ارتباط با دو 
کتاب »تاریخ ایران« و »تاریخ جهان« پوشش دهد و سعي کرده است در بعضي از زمینه هاي هنري 
مهارت هنرمندان را به این شرح مطرح سازد: زیباسازي و تذهیب نوشته ها در کتاب کالم خدا؛ بناها؛ 

سفالگري ها؛ فلزکاري؛ شیشه و پارچه؛ نگارگري؛ نقاشي و مینیاتور.
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145. نوروزي، مریم. کتاب هاي جامع آموزشي درس، نکته و آزمون با پاسخ تشریحي: مباني رايانه. 
تهران: گویش نو، 1390، 124 ص 

* گروه آموزشي: کامپیوتر
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو
* قطع: رحلي

* كلمات كليدي: آموزش رایانه، مباني رایانه، مفاهیم اولیة رایانه، حافظة رایانه

* چکيده:  با اختراع رایانه، انسان توانست کارهایي را که به محاسبات سنگین، پیچیده یا طوالني نیاز 
داشتند، به راحتي و با سرعت و دقت باالتر انجام دهد. محاسبات و یا اعمالي که باید توسط رایانه انجام 
گیرند، در قالب برنامه به آن داده مي شوند و رایانه مي تواند با دریافت ورودي موردنظر و انجام دستورات 
برنامه روي آن، خروجي مورد نظر را تولید کند. مؤلف کتاب »مباني رایانه« )یکي از مجموعه کتاب هاي 
جامع آموزشي درس، نکته و آزمون با پاسخ تشریحي است(، ضمن آوردن کلیات و مفاهیم در آغاز 
فصل اول، شش فصل بعدي کتاب را به این موضوعات اختصاص داده است: سیستم هاي نمایش اعداد 
و کدگذاري داده ها؛ حافظه ها؛ دستگاه هاي ورودي؛ نرم افزار؛ فناوري اطالعات؛ حل مسئله. این کتاب بر 

مبناي آخرین تغییرات کتاب هاي درسي رشتة کامپیوتر تألیف شده است.

146. نوروزي، داریوش. مباني طراحي آموزشي. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم 
انساني دانشگاهها )سمت(،، 1390، 408 ص 

* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* مخاطب: هنرآموز/ دانشجویان مراکز تربیت معلم

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي:  نظام هاي آموزشي، برنامه ریزي آموزشي، برنامه ریزي درسي، آموزش معلمان

* چکيده:  مطالعة این کتاب به متخصصان علوم تربیتي، به ویژه طراحان آموزشي و متخصصان 
فناوري آموزشي، کارشناسان آموزش و سازمان ها و مراکز متفاوت آموزشي، دانشجویان رشتة علوم 
تربیتي و به طور خاص دانشجویان رشتة تکنولوژي آموزشي در دوره هاي کارشناسي، کارشناسي ارشد 
و دکترا، کارآموزان دوره هاي تربیت معلم، هنرآموزان، معلمان و مربیان و همة کساني که به طریقي 
با طراحي آموزشي سروکار دارند، توصیه مي شود. براي کساني که قصد دارند با دانش پایه و چارچوب 
طراحي آموزشي آشنا شوند، مطالعة این کتاب بي شك سودمند خواهد بود. کتاب از شش فصل با این 
عنوان ها تشکیل شده است: مفاهیم و کلیات؛ رویکردهاي یادگیري و طراحي آموزشي؛ نظریه ها و 

الگوهاي طراحي آموزشي؛ طراحي آموزشي در محیط هاي الکترونیکي.
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و  در طب سنتي  تغذيه  علمي  مباني  سالمتي:  رایحه  امید.  رجبي،   / لیال  الیاسي،   .147
اسالمي-1. تهران: توسعه آموزش، 1391، 120 ص 

* گروه آموزشي: مدیریت خانواده
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي و کار دانش

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: پالتویي

* كلمات كليدي: بهداشت خانواده، طب سنتي و اسالمي، علم تغذیه، مکاتب پزشکي، آموزش 
رعایت بهداشت تغذیه

* چکيده:  از ابتداي خلقت و در طول تمدن بشري، همواره غذا یکي از نیازهاي اساسي جامعة انساني 
است. دسترسي به غذاي سالم نیز حق مسلم و اساسي تمام انسان ها محسوب مي شود. نگارش این 
کتاب همراه دیگر کتاب هاي مجموعة »رایحه سالمتي« )شمارة 2 الي 6(در واقع کوششي در جهت 
بهبود تغذیة مردمان این مرز و بوم است که زماني از سرزمین هاي سرامد در علوم سالمت و صحت 
بوده است. بي شك عمل به توصیه هاي بهداشتي، سالمتي و شادابي را به زندگي انسان ها هدیه مي کند. 
سالمتي و مکاتب گوناگون پزشکي، راز بیماري ها، توصیه هاي سالمتي، مباني و اصطالحات در طب 

سنتي، عنوان هاي اصلي کتاب هستند.

148. فرهادیان، رضا. مدرسه مطلوب: مباني، شاخصه ها، اصول و روش ها. قم: طلیعه 
سبز، 1390، 280 ص 

* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* مخاطب: هنرآموز/ مدیر / دانشجویان مراکز تربیت معلم

* قطع: رقعي
* كلمات كليدي:  آموزش  و پرورش، هدف ها و نقش هاي مدرسه، مدیریت و سازمان دهي، مدرسة 

مطلوب

* چکيده:  تربیت منظم و دستیابي به ارزش هاي واالي انساني، و راهبري و راهنمایي با رویکرد دیني 
در نظام تحول بنیادین آموزش وپرورش اسالمي، تنها از طریق »مدرسة مطلوب« امکان پذیر است. اما 
چنین مدرسه اي چگونه شکل مي گیرد و مباني آن کدام است؟ ویژگي ها و شاخصه هاي آن چیست؟ 
اهداف، برنامه ها و راهبردهاي آن، کدام سمت وسو را دارد؟ و.... در اثر حاضر، سؤال ها و موضوعات فوق 

در فصل هاي متعدد بررسي شده اند.
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149. موالناپور، رامین. مديريت پايگاه داده: Access و SQL Server. تهران: آتي نگر، 1390، 
400 ص 

* گروه آموزشي: کامپیوتر
* پاية تحصيلي: سوم کار دانش

* مخاطب: هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي: آموزش رایانه، مدیریت پایگاه داده، آکسس، ماکرو، استخراج اطالعات

* چکيده: امروزه بیش از هر زمان دیگري موفقیت هر سازمان، شرکت، کارخانه و حتي کارگاه 
تولیدي کوچك به توانایي آن در به دست آوردن داده هاي دقیق در مورد عملکرد خود بستگي دارد 
تا بتواند این داده ها را به طور مؤثري ذخیره و مدیریت کند و از آن ها براي تجزیه و تحلیل و هدایت 
فعالیت هاي خود بهره بگیرد. این کتاب که در راستاي برنامة مدیریتي پایگاه داده ها به نگارش درآمده 
است، به این مباحث مي پردازد: تعریف پایگاه داده و سیستم مدیریتي آن؛ توانایي به کارگیري مفاهیم 
پایگاه داده؛ توانایي تغییر جدول ها؛ توانایي کار با ماکرو؛ توانایي محافظت از بانك اطالعاتي، توانایي 
کار با Table؛ توانایي کار با مجموعة عملگرها؛ توانایي تغییر داده ها. مجموع مباحث کتاب به کاربر 
این بینش را مي دهد که به سیستم مدیریت، پردازش و استخراج اطالعات نیاز دارد. چنین سیستمي 

»پایگاه داده« نامیده مي شود.

150. خداداد حسیني، حمید/ رضواني، مهران. مديريت جامع برند. تهران: دفتر پژوهشهاي 
فرهنگي، 1391، 341 ص 

* گروه آموزشي: حسابداري و بازرگاني
* گرايش / رشته: حسابداري و بازرگاني

* مخاطب: هنرآموز
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي:  مدیریت برند، مفهوم برند، تاریخچة برند، مزایاي برند، رویکرد برند، آموزش 
بازرگاني

* چکيده:  »بَِرند« از بحث هاي رایج و جذاب روز است که هر جا پیرامون آن سخني گفته مي شود. 
شرکت ها مبالغ بسیاري براي برنامه ریزي و اجرا در این زمینه صرف مي کنند. مطالعة کتاب حاضر 
مي تواند درك عمیقي از مدیریت برند را براي خوانندگان فراهم آورد و آنان را در توسعة آگاهي و 
دانش و به کارگیري مفاهیم، روش ها و فنون یاري دهد. کتاب 11 فصل دارد که فصل هاي اول تا نهم 
آن مکاتب و رویکردهاي مدیریت برند را مطرح مي کنند. در فصل دهم ارزش گذاري برند و در فصل 
یازدهم برندگذاري ملي ارائه شده است. رویکردهاي اقتصادي، هویتي، شخصیتي، رابطه اي، اجتماعي، 
فرهنگي و رویکرد مبتني بر مصرف کننده، هفت رویکرد مهم برند هستند که براساس دیدگاه هاي 
متمایز صاحب نظران مطرح شده اند. مجموع این رویکردها، مباحث فصل هاي سوم تا نهم کتاب حاضر 

را تشکیل مي دهند.



151. کریمي، عبدالعظیم. مديريت چه چيز نيست. تهران: عابد، 1390، 192 ص 
* گروه آموزشي: حسابداري و بازرگاني

* گرايش / رشته: حسابداري و امور اداري
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي و کار دانش

* مخاطب: هنرآموز / مدیر / هنرجو
* قطع: رقعي

* كلمات كليدي:  آموزش مدیریت، مدیریت و روان شناسي، نقش اخالق در مدیریت

* چکيده:  مدیریت امروز باید به شناخت ساختارهاي در حال تکوین جامعه از لحاظ رواني، اجتماعي، 
فرهنگي، اقتصادي از یك سو، و ساختارهاي تکویني جامعة جهاني از سوي دیگر معطوف باشد. پس 
از آن باید بتواند به سازوکارهاي علمي، منطقي و واقع بینانه در چگونگي هدایت این جریان ها به نفع 
اهداف و مقاصدي پي ببرد که با توجه به آرمان ها و ارزش هاي ملي و بومي تنظیم شده اند. در دو فصل 
این اثر تالش شده است که نخست »جنبة سلبي و پرهیزي« دانش مدیریت با نگاهي آسیب شناسانه 
از نظر آنچه در میدان رفتار رخ مي نماید و آنچه در مفروضه هاي ذهني مدیران نقش بسته است، به 
چالشي تنش زا براي خانه تکاني ذهن ها کشانده شود. سپس با اندیشه و ذهنیتي عاري از دانسته هاي 
شرطي شده و آزاد و رها از روش هاي دیکته شده، ناهمانندي هاي مدیریت صنعتي و تجویزي در مقابل 
مدیریت انساني و پرهیزي، اما فعال و خالق مقایسه شوند، تا از این طریق نوین، امکان »توانمندسازي 
و ظرفیت گستري« انسان ها به قصد تحقق خودگرداني، خودنظم جویي، خودرهبري و خودیابي، بدون 
اتکا به کنترل و نظارت بیروني، میسر شود. عنوان هاي دو فصل کتاب از این قرارند: 1. مدیریت چه چیز 

نیست؟ 2. مدیریت چه چیز هست؟ 

152. قربانیان، حسین. مديريت دانش و سازمان هاي يادگيرنده. تهران: کالج برتر، 1391، 
183 ص 

* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* مخاطب: هنرآموز/ مدیر / دانشجویان مراکز تربیت معلم

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي:  یادگیري سازماني، مدیریت دانش

* چکيده:  این کتاب عالوه بر تعریف »مدیریت دانش« و »سازمان هاي یادگیرنده«، به تشریح 
مفهوم دانش و مدیریت و تعارضات سازمان هاي آن پرداخته است تا با استفاده از تعاریف بزرگان این 
عرصه و ضمن بیان اهداف مدیریت دانش و سازمان ها یادگیرنده، بتوان با نگرش علمي از تعارضات 

احتمالي سازمان ها با توجه به دانش کسب شده جلوگیري کرد.
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153. اوپادیایا، ماهش ك. مديريت غير شيميايي علف هاي هرز. مهدي مین باشي معیني/ 
اسکندر زند/ فریبا میقاني. مشهد: جهاد دانشگاهي مشهد، 1390، 334 ص 

* گروه آموزشي: کشاورزي
* گرايش / رشته: امور زراعي

* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: وزیري
گیاهان  کشاورزي،  بوم شناسي  هرز،  علف هاي  مدیریت  کشاورزي،  آموزش  كليدي:  كلمات   *

پوششي، کنترل مکانیکي، دگرآسیبي، کنترل زیستي، علف کش ها، خاکپوش ها، کنترل دمایي

* چکيده: کتاب »مدیریت غیرشیمیایي علف هاي هرز« بیشتر با تأکید بر این نکته تألیف شده است 
که راهکارهاي مناسب را در زمینة مدیریت غیرشیمیایي علف هاي هرز ارائه دهد؛ به نحوي که علف 
هرز به عنوان جزئي تفکیك ناپذیر در نظام کشاورزي مدیریت شود. نگارندگان کتاب سعي کرده اند که 
با بهره گیري از منابع و متون علمي متنوع و همچنین تجربیات خود، بهترین راهکارها را در 12 فصل 
با این عنوان ها ارائه دهند: راهبردهاي پیشگیري در مدیریت علف هاي هرز؛ شناخت بر هم کنش هاي 
علف هاي هرز؛ مدیریت زراعي علف هاي هرز؛ اثر گیاهان پوششي؛ دگر آسیبي؛ کنترل زیستي با 
استفاده از بندپایان؛ علف کش هاي زیستي؛ کنترل مکانیکي علف هاي هرز؛ استفاده از خاك پوش هاي 
غیرزنده براي کنترل علف هاي هرز؛ کنترل دمایي علف هاي هرز؛ آفتاب دهي خاك؛ ابزارهاي مدیریت 
غیرشیمیایي علف هاي هرز. باتوجه به سطح علمي این کتاب مي توان از آن به عنوان منبعي تکمیلي 

براي رشته هاي بوم شناسي کشاورزي و کشاورزي ارگانیك استفاده کرد.

154. حسندخت، محمدرضا/ مسیحا، سیروس . مديريت گلخانه. قم: سلسله، 1391، 408 ص 
* گروه آموزشي: کشاورزي

* گرايش / رشته: امور باغباني
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي:  آموزش کشاورزي، مدیریت گلخانه، تولیدات گلخانه اي، تأسیسات گلخانه، تهویة 
گلخانه

* چکيده: اهداف کشت گلخانه اي را مي توان به این شرح بیان کرد: 1. تولید محصول در محلي که آن 
محصول تولید نمي شود؛ 2. تولید در زماني که کشت محصول در هواي آزاد غیرممکن است. تولید بیش از 
یك محصول در سال، صرفه جویي در مصرف آب، ایجاد فرصت هاي شغلي براي جوانان، زنان روستایي 
و دانش آموختگان کشاورزي، و جلوگیري از مهاجرت روستاییان به شهر بخشي از مزایاي کشت گلخانه اي 
محسوب مي شود. کتاب حاضر که حاصل تجربیات چندسالة تدریس مؤلف است، در دو بخش مستقل در 
حوزة مدیریت گلخانه تدوین شده است. بخش اول به مباحث مهم در مدیریت کاربردي گلخانه بدون در 
نظر گرفتن گیاه خاص پرداخته است. در بخش دوم، کشت گیاهان مهم گلخانه اي از جمله گوجه فرنگي، 

فلفل، بادنجان، خیار، طالبي، کاهو، ریحان، تربچه و توت فرنگي به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.
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155. جمالي راد، مصطفي. مديريت نگهداري و تعميرات. تهران: مصطفي جمالي راد، 1391، 
105 ص 

* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي / پیش دانشگاهي فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي: مدیریت کارخانه، نگهداري و تعمیرات، سازمان دهي، عیب یابي، تئوري خرابي

* چکيده:  مدیریت نگهداري و تعمیرات در تمام شاخه هاي نیروگاهي، صنعت هوایي و ریلي، نفت و 
پتروشیمي، خودرو، تولید کاغذ، تولید سیمان، معادن، منسوجات، تأسیسات ساختمان، پل و جاده سازي، 
مواد غذایي، دام داري، کشت و صنعت و... تقریباً یکسان است. کتاب حاضر در 16 فصل به زبان ساده 
و کاربردي مدیریت و روش هاي گوناگون نگهداري و تعمیرات را براي مخاطبان شرح داده و مکمل 
آموزشي مناسبي در مراکز آموزشي فني وحرفه اي و واحدهاي آموزش کارخانه ها و شرکت هاي گوناگون 
است. چند اصطالح فني در نگهداري، چرخة کاري نگهداري، هدف گذاري در نگهداري، سازمان دهي 
و صرفه جویي ناشي از نگهداري، تعمیر و نگهداري و مراحل رشد و بهره وري در نگهداري، اهم عناوین 

این اثر هستند.

موثرتر  را  امروز  مدارس  آموزشي؟ چگونه  رهبري  يا  مديريت  سوسا.  دیوید،    .156
رهبري كنيم؟. فرخ لقا، رئیس دانا. تهران: عابد، 1390، 435 ص 

* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* مخاطب: هنرآموز/ مدیر / دانشجویان مراکز تربیت معلم

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي:  تغییر فرهنگ مدرسه، مدیریت آموزشي، مدیر موفق، تناقض اخالقي

* چکيده:  مطالب این کتاب به یافتن پاسخ چنین سؤاالتي کمك خواهد کرد. ویژگي هاي مدیر 
موفق چیست؟ اطالعات پایه اي و مبنایي دربارة بخش هاي مغز و کارکرد آن ها که الزم است مدیران 
آموزشي آن ها را بدانند، چیست؟ ؛ مدیرآموزشي چگونه مي تواند مشوق بروز خالقیت در مدرسه باشد؟ ؛ 
خواسته ها، نحوة یادگیري و انتظارات دانش آموزان امروز و دیروزي چه تفاوت هایي دارد؟ ؛ آگاهي از این 
تفاوت ها چه تأثیري بر تهیة برنامة درسي و نحوة آموزش خواهد داشت؟؛ عالوه بر مشاهدات کالس 
درس، از چه راه هاي دیگري مي توان اثربخشي کار معلمان را ارزیابي کرد؟؛ راهبردهاي رفع تناقض هاي 
اخالقي چیست؟؛ راه کارهاي اثربخش تغییر فرهنگ یك مدرسه چیست؟؛ براي جذب مشتاقان و 

نوپیوستگان به مدیریت آموزشي و نیز براي حفظ و نگهداري مدیران قدیمي چه مي توان کرد؟
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157. استوپارد، میریام. کلیدهاي همسران موفق: مراقبت هاي دوره بارداري. الهام زینالي بقا. 
تهران: صابرین، 1390، 168 ص 

* گروه آموزشي: بهداشت و کودکیاري
* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: رقعي

* كلمات كليدي:  بارداري، زایمان،  مراقبت هاي زمان بارداري، آموزش بهداشت

* چکيده:  یکي از مهیج ترین لحظات زندگي هر زني، با خبر شدن از حاملگي براي اولین بار است. 
بارداري نقطة عطف مخصوصي است که به همراه خود تغییراتي را در زندگي ایجاد مي کند. از زماني 
که کودکي در حال شکل گیري است، والدین باید براي زندگي آیندة او برنامه ریزي کنند. در این دوره، 
حفظ سالمت جسماني بسیار اهمیت دارد. همچنین ممکن است والدین در این زمینه ها سؤاالتي داشته 
باشند. مطالعة این کتاب، اطالعات مفیدي را در زمینة زمان زایمان، غذاهاي ممنوع یا مجاز، اتفاقاتي 

که براي مادر و کودکشان در حال ُرخ دادن است و... ارائه مي دهد.

158. نوریان، مرتضي/ نوریان، ابوذر/ نوریان، خسرو. مرجع كاربردي مکانيکال دسکتاپ 
2009. تهران: بیشه، 1391، 600 ص 

* گروه آموزشي: مکانیك
* گرايش / رشته: نقشه کشي عمومي

* پاية تحصيلي: سوم کار دانش
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي:  نقشه کشي عمومي، آموزش مکانیك، ترسیمه هاي دوبعدي، قطعات سه بعدي، 

مدل سازي سطوح

* چکيده:  نرم افزار »مکانیکال دسکتاپ« از جمله نرم افزارهاي طراحي سه  بعدي است که چهار 
قابلیت اصلي دارد: مدل سازي قطعه، مدل سازي مونتاژ، مدل سازي سطح و نقشه کشي مهندسي. 
مدل سازي قطعه یك مدل ساز با طرح پایة پارامتریك است. کتابي که پیش رو دارید حاوي 11 فصل 
است که جامع تمام قابلیت هاي این نرم افزار از مدل سازي ترسیمه گرفته تا ساخت قطعه و مونتاژ و مدل 
سطحي و در نهایت تهیة نقشة مهندسي است. در بیان مطالب از روش مؤثر گام به گام بهره گرفته شده، 
و با استفاده از ده ها مثال متنوع و زیبا، دستورات را به همراه گزینه هاي مربوطه توضیح داده است. کتاب 
یك سي دي نیز دارد و در هر قسمت کتاب آدرس فایلي را روي سي دي مي بینید که الزم است آن را 

روي رایانه باز کنید و سپس دستورات را روي آن فایل اجرا کنید.
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159. راد، بهروز. مرجع كامل  ASP. NET MVC 4. تهران: پندارپارس، 1391، 558 ص 
* گروه آموزشي: کامپیوتر

* مخاطب: هنرآموز
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي: آموزش رایانه، ASP. NET MVC، مایکروسافت، توسعه گران وب

* چکيده:  »ASP. NET MVC« مسیري کاماًل متفاوت براي توسعه گران وب است. توسعه گران 
مزبور از بسترهایي که توسط »مایکروسافت« براي خلق صفحات مبتني بر وب ایجاد شده اند، 
استفاده مي کنند. معماري منحصربه فرد، استفادة آسان از الگوهاي طراحي، قابلیت آزمایش برنامه 
و عدم پنهان سازي عملیاتي که در پشت صحنه براي پردازش و تولید صفحة وب انجام مي پذیرد، 
همه ASP. NET MVC را به عنوان یك فناوري جالب و جذاب در کانون توجه توسعه گران وب قرار 
داده است. این مجموعة 22 فصلي که بخش نخست آن با مفهوم معماري ASP. NET MVC و 
قابلیت برجستة آن آغاز شده است، سعي دارد خواننده را با همة ابعاد این »فریمورك« آشنا سازد تا در 
پایان به عنوان یك متخصص ASP. NET MVC شناخته شود. بررسي کامل ASP. NET MVC و 

توانایي هاي پروژه ها و قابلیت هاي آن مجموعاً سه بخش دیگر کتاب را تشکیل مي دهند.

تهران:  آنها.  و راههاي كاهش  ايران  آموزش و پرورش  مسايل  احمد.  160. صافي، 
ویرایش، 1391، 188 ص 

* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* مخاطب: هنرآموز/ مشاور / مدیر / دانشجویان مراکز تربیت معلم

* قطع: رقعي
کارکنان   اجتماعي، مشکالت  نهادهاي  آینده نگري،  ایران،  پرورش  و  آموزش   كليدي:  *كلمات 

آموزش وپرورش

* چکيده:  امروزه در هر کشوري نظام آموزش و پرورش یکي از نظام هاي مهم اجتماعي است که با 
رشد و توسعة فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آن کشور پیوندي ناگسستني دارد. در کشور ما در وزارت 
آموزش وپرورش بیش از 15 میلیون دانش آموز در دوره هاي گوناگون تحصیل مي کنند. این تعداد 
دانش آموز، ضمن موفقیت هایي در امر تحصیل، با مشکالت و مسائل متعددي نیز روبه رو هستند که 
ریشه در درون و برون سازمان آموزش وپرورش دارد. عالوه بر دانش آموزان، معلمان، معاونان، مدیران 
و حتي بازنشستگان آموزش وپرورش مشکالتي دارند که سعي شده است در این کتاب مورد بررسي 

و موشکافي قرار گیرد و براي حل تعدادي از این مشکالت راهکارهاي مناسب و عملي ارائه شود.



161. لطفي، فوزیه. مکاتب نقاشي. تهران: فرهنگسراي میردشتي، 1391، 208 ص 
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: نقاشي
* پاية تحصيلي: دوم و سوم فني و حرفه اي / پیش دانشگاهي فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي:  آموزش هنر، هنر بدوي، نقاشي هاي مصر و بین النهرین، نقاشي ایران قبل از اسالم، 
نقاشي هاي پس از اسالم، نقاشي معاصر، نقاشي خاور دور، نقاشي اروپا، نقاشي مدرن، پست مدرنیسم

* چکيده:  پیشینة نقاشي از جانوران و شکار آن ها به واپسین عهد پارینه سنگي در قاره هاي اروپا و 
آفریقا بازمي گردد. انسان هاي غارنشین، جانوران غول پیکري را مانند ماموت، گاو وحشي، اسب و گوزن 
را با اندام و رنگ هاي طبیعي روي صخره هاي دیواره و سقف غارها نقش کرده اند. کتاب حاضر، پس 
از این جستار کوتاه، در فصل اول به بررسي نقش مایه هاي دست بشر، نقاشي در دوران پیش از تاریخ 
و عهد نوسنگي و هنر بدوي مي پردازد. »نقاشي تمدن هاي مصر و بین النهرین« و »نقاشي ایران 
قبل از اسالم« که شامل نقاشي هاي عیالمیان، هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان، ساسانیان، مانویان 
و... مي شود، موضوع هاي فصل دوم و سوم کتاب هستند. فصل چهارم کتاب به نقاشي دوره هاي 
امویان، عباسیان، سامانیان، غزنویان، سلجوقیان، ایلخانیان، تیموریان، صفویان، زندیان، قاجار و معاصر 
مي پردازد. مکاتب نقاشي خاور دور، اروپای قبل از رنسانس، رنسانس غرب تا قرن 19 میالدي ، مکاتب 
نقاشي غرب در دنیاي مدرن )مدرنیسم، رئالیسم، سمبولیسم، کوبیسم، فوویسم، پست مدرنیسم، آبستره، 

تاشیسم، میني مالیسم، دادائیسم، سورئالیسم و...(عنوان هاي فصل هاي پنجم کتاب هستند.

162. حبیبي، محسن. مکتب اصفهان. تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 1391، 594 ص 
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: معماري و نقشه کشي
* مخاطب: هنرآموز

* قطع: رحلي
* كلمات كليدي:  تاریخچة شهر اصفهان، معماري و بناهاي اصفهان، فرهنگ و مکتب اصفهان، 

آموزش معماري

* چکيده:  براساس منابع و دالیل موجود تاریخي مي توان گفت کلمة آسپادان بطلمیوس و سپاهان 
پهلوي و اصبهان عرب و اصفهان امروز یك لفظ قدیمي است و به احتمال قریب به یقین اساسًا 
کلمه ي پهلوي است. برخي مانند طبري بناي شهر را به اسکندر نسبت مي دهند. استرابون، جغرافي دان 
معروف، شهر اصفهان را از مراکز مهم کشور ایران در زمان هخامنشیان مي داند. کتاب حاضر در فصل 
اول ضمن بیان مفصل سابقة تاریخي پیدایش شهر اصفهان، حیات این شهر را به هشت دوره تقسیم 
مي کند که سیر تحول این شهر را تا پایان دورة قاجاریه شامل مي شود. فصل دوم کتاب که در قالب 
مکتب شهرسازي اصفهان به نگارش درآمده، به ساخت و بافت این شهر از قرن دهم تا قرن سیزدهم 
هـ. ق )17 و 18 میالدي(مي پردازد. فصل هاي سوم تا هفتم نتایج مطالعات انجام شده درمورد بناهاي 
عمومي شهر را بررسي کرده اند. فصل هشتم نیز شامل کتاب شناسي اسناد و مدارك منتشره در زمینة 

معماري و شهرسازي و تزئینات معماري اصفهان است.
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مکيدن انگشت: نگراني ها و  زبان ساده:  به  پونه. پزشکي  163. عبادي فر، اصغر/ روحاني، 
درمان. تهران: تیمورزاده/ طبیب، 1391، 24 ص 

* گروه آموزشي: بهداشت و کودکیاري
* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو
* قطع: پالتویي

* كلمات كليدي:  بهداشت و کودکیاري، عوارض و درمان مکیدن انگشت، آموزش بهداشت

* چکيده:  عمل مکیدن، عملي غریزي است و در راستاي اهدافي نظیر تأمین غذا، کمك به رشد 
ناحیة صورت، عمیق تر شدن تنفس و یا کسب لذت صورت مي گیرد. مکیدن انگشت یا به شکل مکیدن 
»شست« یا مکیدن یك یا چند انگشت دیگر بروز مي کند. این عادت در طول خواب یا ساعاتي از 
بیداري و یا هر دو انجام مي گیرد. مکیدن انگشت همانند بعضي از عادت ها، پدیده اي است که از یك 
سو موجب نگراني شدید والدین مي شود و از سوي دیگر، در صورت ادامة طوالني مدت، مي تواند سبب 
بروز عوارض دنداني، فکي و سایر مشکالت نظیر اختالل در بلع، تنفس و صحبت کردن شود. در 
این کتاب علل مکیدن انگشت و عوارض آن، درمان عوارض مکیدن انگشت، و تأثیر و نقش وسایل 

ارتودنسي شرح داده شده است.

164. مکي، متیو فنینگ/ پاتریك پالگ، کیم. مهارت هاي زندگي زناشويي. شهرام محمدخاني/ 
قدرت عابدي. تهران: وراي دانش، 1390، 404 ص 

* گروه آموزشي: مدیریت خانواده
* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / والدین / مشاور / مدیر / هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي: مهارت هاي زندگي زناشویي، مدیریت خشم و تعارض، مدیریت خانواده، آموزش 
مهارت هاي زندگي

* چکيده:  رابطة زناشویي، یك ارتباط انساني منحصر به فرد است که با هیچ یك از روابط بین فردي 
دیگر قابل مقایسه نیست. فقط در این شکل از ارتباط است که تمام ابعاد زیستي، معنوي، اجتماعي 
و عاطفي انسان مورد توجه قرار مي گیرد. کتاب پیش رو، کتاب بسیار مفیدي است که از نظر تأکید بر 
مهارت آموزي و تغییر عملي به جاي نظریه پردازي، و آموزش مهارت هایي که براساس نتایج مطالعات 
علمي، تجارب بالیني و نظریه هاي زوج درماني، از مهم ترین عوامل دخیل در تعارضات و مشکالت 
زناشویي محسوب مي شوند، با سایر کتاب هاي مشابه تفاوت دارد. این کتاب در 4 بخش و 18 فصل 
نگارش یافته و مهم ترین نقطة قوتش، رویکرد عملي آن است. مثال هاي روشن، برگه هاي فعالیت و 
تمرین هاي سازنده و تعاملي کتاب براي زوج ها، به آنان کمك خواهد کرد که مهارت هاي آموخته شده 
را به خوبي درك و در عمل پیاده کنند. مهارت هاي اساسي )مانند گوش دادن و زمینه هاي نظري آن(، 
ابراز احساسات و خواسته هاي خود، تقویت متقابل و رهنمودهاي آن، مهارت هاي پیشرفته )مانند ارتباط 
سالم، مذاکره و حل مسئله(مدیریت خشم و تعارض و زمینة نظري آن و درك و تغییر رفتارهاي اشتباه، 

مجموعه عنوان هاي این کتاب مي باشند.
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165. عابدي، احمد/ شاه میوه اصفهاني، آرزو/ مومني، فرزانه/ شاه میوه اصفهاني، یاسمن. مهارت هاي 
مورد نياز كودكان براي ورود به مدرسه. اصفهان: نوشته، 1391، 208 ص 

* گروه آموزشي: بهداشت و کودکیاري
* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كليدي: کودکیاري، آموزش پیش دبستان، مهارت هاي کودکان، فعالیت کودکان در مدرسه، 
توجه و تمرکز کودکان، آموزش مفاهیم به کودکان

* چکيده: مهارت هاي مورد نیاز کودکان براي ورود به دبستان شامل آن گروه از مهارت هاي پیش نیاز 
است که کودك براي فراگیري موضوع هاي درسي به آن ها نیاز دارد. این مهارت ها مقدمة یادگیري 
مهارت هاي اساسي مانند خواندن، نوشتن، حساب و حتي یادگیري تعلیمات اجتماعي در محیط مدرسه 
محسوب مي شوند. فصل اول کتاب حاضر به موضوع تشخیص و مداخلة زودهنگام در دورة پیش 
از دبستان اختصاص دارد و اهداف مداخلة زودهنگام را چنین بیان مي کند: حمایت از خانواده براي 
تسریع رشد کودك در زمینه هاي مهم حسي - حرکتي، گفتاري، اجتماعي، شناختي و عاطفي؛ افزایش 
اعتمادبه نفس کودك و جلوگیري از پیدایش مشکالت بعدي. فصل هاي دوم و سوم به موضوعات 
مهارت هاي ادراکي - حرکتي و مهارت هاي شناختي پرداخته اند که اهم مباحث آن ها به این شرح 
است: فعالیت هاي حرکتي؛ فعالیت هایي براي بهبود حرکات تعادلي؛ فعالیت هایي براي رشد هماهنگي 
ادراکي - حرکتي؛ فعالیت هایي براي رشد تن آگاهي؛ حافظة کوتاه مدت و بلندمدت؛ توجه و تمرکز. زبان 
و گفتار، پرورش مهارت هاي دیداري و شنیداري، مهارت هاي اجتماعي و آموزش مفاهیم عنوان هاي 

فصل هاي چهارم تا هفتم کتاب هستند.

166. میري، سیدمهدي. ميوه هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري. تهران: علم کشاورزي ایران، 
1391، 398 ص 

* گروه آموزشي: کشاورزي
* گرايش / رشته: امور باغباني

* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي: آموزش باغباني، میوه هاي گرمسیري و نیمه گرمسیري، گیاه شناسي، شرایط 

اقلیمي، تکثیر گیاهان، کاشت نهال، برداشت محصول، انبارداري، آفات محصول

و  گرمسیري  میوه هاي  از  برخي  پرورش  و  تولید  مهم  مراکز  از  یکي  ایران  کشور  چکيده:   *
نیمه گرمسیري است. هدف از تدوین کتاب حاضر ارائة منبعي علمي و کاربردي در این زمینه است. در 
تألیف این کتاب سعي بر آن بوده است که مطالب به زبان ساده بیان شود تا عالوه بر رشته هاي مرتبط، 
مورد استفادة تولیدکنندگان و باغداران نیز قرار گیرد. براي درك بهتر مفاهیم علمي و عملي، در کتاب 
تصویرهاي زیادي درج شده اند. در تدوین مطالب آن نیز از منابع علمي خارجي و از نتایج و یافته هاي 
محققان داخل کشور استفاده شده است. کتاب به شرایط اقلیمي، گیاه شناسي، تکثیر، کاشت نهال، 
برداشت محصول، انبارداري، و آفات و بیماري هاي این محصوالت پرداخته است: مرکبات؛ زیتون؛ 

خرما؛ انار؛ انجیر؛ نارگیل؛ موز؛ انبه؛ پاپایا؛ آناناس.
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فرهنگسراي  تهران:  نقاشي)جلد1(.  بوم هاي  ديجيتال:  نقاشي  مهدي.  مقدادي،   .167
میردشتي، 1391، 240 ص 

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: نقاشي

* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: رحلي
* كلمات كليدي:  آموزش نقاشي، نقاشي دیجیتال، طراحي و نقاشي از حیوانات

* چکيده: نقاشي دیجیتال به چند عامل وابسته است:1. ذهن آماده و شناخت مناسب از سوژه و 
در کل داشتن دید طراحي؛ 2. دست ماهر که ذهنیت نقاش را به تصویر درآورد؛ 3. شناخت کافي از 
نرم افزارهاي دیجیتالي که در ایجاد تصویر مجازي کاربرد دارند. کتاب پیش رو با این اندیشه نگاشته 
شده است که راهنمایي باشد براي معرفي دنیاي جدید نقاشي به هنرمندان پویا و خالقي که نمي خواهند 
در محدودة بوم و رنگ باقي بمانند. مؤلف آن کوشیده است مجموعه عواملي را که نقاش یا تصویرگر 
نیاز دارد تا یك اثر تصویري جذاب و کاربردي خلق کند، معرفي کند. این مجموعه در سه جلد فراهم 
شده است: جلد اول که کتاب حاضر است، طراحي و نقاشي دیجیتال با موضوع طبیعت و حیوانات را 
آموزش مي دهد. جلد دوم مراحل نقاشي پرتره و فیگور را مانند نقاش سنتي آموزش مي دهد تا به طراحي 

شخصیت مي رسد. جلد سوم نیز به آموزش تصویرسازي پالن فیلم مي پردازد.

براي  علمي  مقاله  تأليف  راهنماي  انديشه:  رويش  نوشتن  محمد.  حسني،   .168
دانشجويان و معلمان. تهران: عابد، 1390، 158 ص 

* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* مخاطب: هنرآموز / والدین/ مشاور / مدیر / دانشجویان مراکز تربیت معلم

* قطع: رقعي
* كلمات كليدي:  مقاله نویسي، فن نگارش، آثار عملي و فني، جمع آوري اطالعات، ویرایش

* چکيده:  در این کتاب بعد از مقدمه، گام هایي که براي تولید مقاله الزم است، به تفصیل موردبحث 
قرار گرفته است. در خالل مطالب کتاب، فعالیت هایي متناسب با بحث توسط نگارنده پیشنهاد شده اند، 
که به نظر مي رسد اجراي آنها به خواننده کمك مي کند فهم عمیق تري از مباحث پیدا کند. کتاب از دو 
بخش تشکیل شده است: بخش اول: آشنایي با مقالة علمي؛ بخش دوم: مراحل نگارش مقاله. بخش 
دوم شامل نه گام به این شرح است: گام اول: انتخاب موضوع؛ گام دوم: بیان مسئله، گام سوم: شناسایي 
مفاهیم اصلي و واژه هاي کلیدي؛ گام چهارم: جست وجو و شناسایي منابع و مآخذ بر اساس واژه هاي 
کلیدي؛ گام پنجم: مرور و مطالعة مقدماتي برخي از منابع و مآخذ؛ گام ششم: تهیة چارچوب مقاله؛ گام 
هفتم: مطالعة منابع و مآخذ و جمع آوري اطالعات؛ گام هشتم: نوشتن مقاله؛ گام نهم: اصالح و ویرایش 

نهایي مقاله. در پایان کتاب فهرست منابع و مآخذ آورده شده است.
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169. امیري دوماري، محمد/ زبر دست، محمد علي/ جعفري امیر. واليبال. تهران: ورزش، 1390، 256 ص 
* گروه آموزشي: تربیت بدني

* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: وزیري
والیبال،  تغذیه  والیبال،  در  آسیب شناسي  آمادگي جسماني،  والیبال،  آموزش  * كلمات كليدي:  

تربیت بدني

* چکيده:  مربیان تا آنجا که مي توانند باید از آسیب دیدن ورزشکاران جلوگیري کنند، آسیب هاي 
شایع در والیبال را بشناسند و در کوتاه ترین زمان آن را تشخیص دهند. در این صورت، از خانه نشین 
شدن ورزشکاران جلوگیري مي شود و آن ها زودتر به میدان هاي ورزشي برمي گردند. همچنین مربیان 
باید اطالعات کافي در مورد تغذیه و نقش نوشیدني ها در عملکرد ورزشکاران و دورة بازیافت و پیش 
جبراني منابع انرژي داشته باشند تا آن ها را براي مسابقات و تمرینات آتي آماده کنند. تأکید این کتاب 
بر همین نکات است، زیرا این موضوعات عناصر کلیدي عملکرد موفقیت آمیز در والیبال هستند. در 
فصل اول، کتاب به موضوعاتي همچون آمادگي جسماني، سیستم هاي انرژي مطلوب، ارزیابي قدرت 
و توان عضالت و تمرینات آمادگي مي پردازد. فصل دوم به آسیب هاي شایع، روش درمان آن ها و 
روان شناسي آسیب هاي ورزشي اختصاص یافته است. در فصل سوم، نکاتي دربارة تغذیه، خواب و نقش 
آن مي خوانید. در انتهاي کتاب سه ضمیمه که مکمل فصل اول کتاب هستند، مشاهده مي شوند که 

موضوعات و دستورالعمل هاي الزم را براي برنامه ریزي بهتر تمرینات ارائه مي دهند.

170. حکمتي، جمشید/ میري،سید مهدي. هرس درختان ميوه و درختچه هاي زينتي. تهران: 
علم کشاورزي ایران، 1390، 428 ص 

* گروه آموزشي: کشاورزي
* گرايش / رشته: امور باغباني

* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي:  آموزش باغباني، هرس درختان، درختچه هاي زینتي، وسایل هرس، زمان هرس، 

فرم هاي هرس

* چکيده: هرس یکي از عملیات مهم باغباني است که اجراي صحیح آن الزمة داشتن آگاهي، 
تخصص و تجربه است. هرس عمل بریدن یا قطع کردن قسمت هایي از اندام گیاهان براساس فرمول و 
با هدف معیني است. با این عمل، باغبان در رشد، قدرت رویشي و زایشي درختان و آرایش آن ها دخالت 
مي کند که در نتیجه مقدار محصول افزایش و گیاه به نحو صحیح و دل خواه پرورش مي یابد. به عبارت 
دیگر، هرس معمواًل با کاهش محصول و افزایش کیفیت آن ارتباط دارد. کتاب حاضر در سه فصل به 
مباني هرس، هرس درختان میوه و هرس درختچه هاي زینتي پرداخته است. در فصل اول، این موارد 
به چشم مي خورد: اهمیت هرس؛ وسایل هرس؛ ایجاد فرم؛ زمان هرس. در فصل دوم نحوة پرورش 
و هرس درختان میوه دار شامل درختان میوة هسته دار، درختان میوة خشك، درختان میوة گرمسیري 
و نیمه گرمسیري، درختان میوة دانه ریز و درختان میوة متفرقه را یاد مي گیرید. در فصل سوم نیز با 
طریقة هرس و پرورش انواع گل سرخ، هرس درختچه هاي زینتي، هرس شکل دهي به درختان؛ هرس 

شکل دهي با چارچوب فلزي، و فرم دهي با پیچك آشنا مي شوید.
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171. ریورز، شارلوت. هنر پوستر. مهدي نوري مقدم. تهران: مارلیك، 1390، 154 ص 
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: گرافیك
* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو
* قطع: خشتي

* كلمات كليدي: آموزش هنر، طراحي پوستر، طراحان پوستر جهان، هنر گرافیك

* چکيده:  »پوستر« داراي تاریخي طوالني مي باشد. آنچه که پوستر را به اثري هنري تبدیل 
مي کند، فرم تأثیرگذار آن است. این ماندگاري پوستر به عنوان اثري هنري با وجود گذشت سالیان 
سال از تولد آن، برخاسته از شیوة طراحي آن است. پوسترها به عنوان یکي از نخستین نمونه هاي هنر 
مدرن و طراحي امروزه، هویت جوامع بشري را به نمایش مي گذارند. از همین رو، امروزه پوسترها به 
بخشي از زبان فرهنگي اقوام و ملل دنیا تبدیل شده اند. پوستر در ادامة کارکرد خود، گاه نماد معرف یك 
دورة زماني، گاه نمایشگر یك نهضت و جنبش، و گاه بیانگر تمایالت و عالئق بصري بوده است. مؤلف 
کتاب حاضر، عالوه بر آنکه بهترین پوسترهاي طراحي شده در 10 سال آغازین قرن بیست ویکم، یعني 
از سال 2000 تا 2010 را جمع آوري کرده، در ابتداي هر بخش با شناخته شده ترین طراحان پوستر 
جهان به مصاحبه نشسته و موشکافانه نکات اصلي هنر گرافیك و طراحي پوستر را بررسي کرده است. 

در مجموع کتاب در سه فصل با عنوان هاي آثار هنري، تایپوگرافي و چاپ نگارش یافته است.

172. مارزونا، دانیل. هنر مفهومي. منصوره عبادي. تهران: کتاب آبان، 1390، 119 ص 
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: عکاسي و گرافیك
* مخاطب: هنرآموز

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي:  آموزش هنر، هنر مفهومي، هنر مدرن، هنر معاصر، هنر آپ آرت، پاپ آرت

* چکيده:  بحث هنر مفهومي امروزه از جذاب ترین گونه هاي ارائة آثار در کار هنر است. دیدن آثار 
مفهومي و ایجاد ارتباط با آن ها، نیازمند داشتن اطالعات دربارة چگونگي ارائة هنر مفهومي و شناختن 
هنرمندان این عرصه است. کتاب »هنر مفهومي«، با مثال هاي گویا از آثار هنرمندان، تبیین مفهوم 
هنر در دوران معاصر و بررسي جایگاه هنر مفهومي در میان دیگر هنرهاي معاصر، دریچه اي جدید به 
سوي این عرصه باز کرده است. این کتاب در پاره اي از موارد به جست وجوي رویکردها و دیدگاه هاي 
مفهومي از هنر به شیوة نقد و بررسي پرداخته است و مرجع مناسبي براي هنرآموزان به شمار مي رود.
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173. محمدي، پروین. هنرهاي دستي نصف جهان 2. تهران: انتشارات بین   المللي حافظ، 
1390، 56 ص 

* گروه آموزشي: مدیریت خانواده
* پاية تحصيلي: دوم و سوم کار دانش

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: رحلي

* كلمات كليدي: هنرهاي دستي، مشاغل خانگي، مدیریت خانواده، طراحي روي شیشه

* چکيده:  در کتاب حاضر مؤلف نوعي از مشاغل خانگي را معرفي کرده است. او ساده ترین روش براي 
آموزش کامل انواع کارهاي فرنز سیلور، نمامدرن هاي پیشرفته، نماسنگ فیروزه اي، تکنیك رنگ هاي 
ویتراي با ترك کروکدیل، هفت سین خرگوش هاي فانتزي و طراحي روي شیشه را در این کتاب به کار 

برده است. براي ساخت هر اثر مراحل کار توضیح داده شده و مواد الزم نیز معرفي شده است.

174. محمدي، پروین. هنر هاي دستي نصف جهان 3. تهران: انتشارات بین   المللي حافظ، 
1391، 56 ص 

* گروه آموزشي: مدیریت خانواده
* پاية تحصيلي: دوم و سوم کار دانش

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: رحلي

* كلمات كليدي: سفرة هفت سین، صنایع دستي، مشاغل خانگي، میوه هاي آب دار، شمع ها، مدیریت 
خانواده

* چکيده: »هفت سین« سفره اي است که ایرانیان هنگام نوروز مي آرایند. آنچه که در این سفره قرار 
مي گیرد، باید داراي این خصوصیات باشد: پارسي باشد، با حرف »س« آغاز شود، ریشة گیاهي داشته 
باشد، خوردني باشد، اسم مرکب نباشد و براي بدن نیز سودمند باشد. این کتاب براي نخستین بار در 
ایران به آموزش چیدمان سفرة هفت سین به صورت جامع مي پردازد. همچنین پروژه هایي را به نام 
حیوانات نماد سال ها، میوه هاي آب دار، میوه هاي جاودان، میوه هاي لطیف و شمع ها به عالقه مندان 
معرفي مي کند. نام پروژه هاي معرفي شده در کتاب به این شرح است: هفت سین نهنگ؛ مار؛ اسب؛ 
گوسفند؛ میمون؛ مرغ؛ سگ؛ موش؛ گاو؛ پلنگ؛ خرگوش؛ انگور انعطاف )لطیف یا ژله اي(؛ میوه هاي 

انعطاف؛ میوه هاي جاودان؛ شمع گالسه؛ شمع گل رز؛ شمع گل شیپوري؛ شمع ژله اي.
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175. محمدي، پروین. هنر هاي دستي نصف جهان 4. تهران: انتشارات بین   المللي حافظ، 
1391، 60 ص 

* گروه آموزشي: مدیریت خانواده
* پاية تحصيلي: دوم و سوم کار دانش

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: رحلي

* كلمات كليدي: صنایع دستي، مشاغل خانگي، آموزش انواع گل هاي کریستال، مدیریت خانواده

را معرفي و  از مشاغل خانگي  انواعي  زیبا و رنگي  آوردن تصویرهاي  با  این کتاب  * چکيده:  
عالقه مندان را در ساخت صنایع دستي راهنمایي مي کند. اثر حاضر نشان مي دهد که چگونه با پیوند 
کریستال هاي بي جان متنوع و چیدن آن ها در کنار هم گل هاي زیبا و چشم نوازي ساخته مي شوند. 
کتاب مواد الزم براي ساخت صنایع دستي را معرفي و مراحل ساخت هر یك را نیز توضیح داده است.

176. محمدي،  پروین. هنرهاي دستي نصف جهان 5. تهران: انتشارات بین   المللي حافظ، 
1391، 60 ص 

* گروه آموزشي: مدیریت خانواده
* پاية تحصيلي: دوم و سوم کار دانش

* مخاطب: هنرآموز / هنرجو
* قطع: رحلي

* كلمات كليدي: آموزش صنایع دستي، صنایع دستي خانگي، هنر حجم سازي، دکوراسیون خانه، 
مدیریت خانواده

* چکيده:  براي نخستین بار، آموزش انواع حجم سازي و ساخت آینة کنسول، میز تلفن قرقاول، 
آب نماي قو، ساعت میز فیلي، تابلونماي برجسته و مجسمة عقاب را در این اثر مي بینید. هدف اصلي در 
کتاب، ارتقاي دانش دکوراسیون منزل است که بشود در کمترین هزینه، هنرمندانه ترین صنایع دستي 
را در مشاغل خانگي تهیه کرد. کتاب ضمن معرفي مواد الزم، مراحل کار هر بخش را به شکل متن 

و تصویر بیان کرده است.
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177. چون،  راسل. Flash CS5. شیرین براتیون. تهران: دیبا گران تهران، 1390، 444 ص 
* گروه آموزشي: کامپیوتر

* پاية تحصيلي: سوم فني و حرفه اي و کار دانش
* مخاطب: هنرآموز / هنرجو

* قطع: وزیري
* كلمات كليدي:  آموزش رایانه، Flash CS5، تصاویر گرافیکي، انیمیشین دیجیتالي

* چکيده: »Adobe Flash Professional« محیطي قابل درك براي ایجاد سایت هاي وب تعاملي 
و انیمیشن هاي دیجیتالي ارائه مي کند و برنامه اي است که در زمینة به کارگیري ویدیو، صدا، تصاویر 
گرافیکي و انیمیشن بسیار غني است. این اثر که در 10 فصل به نگارش درآمده است؛ به بررسي و 
آموزش سادة Flash CS5 مي پردازد. هر درس آن به گونه اي طراحي شده که پیگیري و اجراي آن ها 
توسط مخاطب به طور خودآموز امکان پذیر است. در این کتاب اصول اولیة برنامه و نکات و ترفندهاي 
الزم براي کسب مهارت در انجام کارها حین انجام پروژه ها شرح داده شده اند. مخاطب در فصل اول 
کتاب با »Flash CS5« آشنا مي شود و در فصل دوم کار با تصاویر گرافیکي را یاد مي گیرد. ایجاد و 
ویرایش و افزودن انیمیشن، موضوعات فصل هاي سوم و چهارم هستند و فصل هاي پنجم و ششم 
کتاب به حرکت مفصلي، تغییر جزء به جزء، و ایجاد حرکت هاي تعاملي اشاره دارد. استفاده از متن، کار 
با صدا و ویدیو، فراخواني و کنترل محتویات و انتشار سندها، دیگر عناویني هستند که مخاطبان آن ها 

را در فصل هاي هفتم تا دهم فرا مي گیرند.
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عنوان كتاب
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كلمات كليدي
درهمکرد نام ناشر و عنوان كتاب
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نام و نشانى ناشران

نمـــــايه ها
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باز سازي و تکنولوژي بدنه خودرو 030
بازي هاي پنج دقیقه اي: براي بچه هاي چهار سال به باال 031

بازي  هاي جشن تولد: از 4 تا10 سالگي 032
بافتني بزرگساالن 105  033

بافت هاي آسان در طراحي 034
بسته بندي وتزیئن جعبه وگره زدن روبانها - 3  035

بونساي هنر زنده )خود آموز طراحي و تولید بونساي(036
بهداشت کودك 037

بهره وري دانش در سازمان هاي دانشي 038
از ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري شهرداري  پاره اي 

تهران 039
پاستل 040

پرورش زنبور عسل با بیان علمي و عملي 041
پرورش شتر مرغ 042

پرورش گل در باغ، خانه و آپارتمان )جلد1(043
پرورش گل در باغ، خانه و آپارتمان )جلد2(044

پرورش گوساله هاي شیري نوپا 045
تاریخچه سینما 046

تاریخچه نقاشي مدرن 047
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تصویرسازي 048
تغذیه گاو گوشتي 049

تغذیه و خوراك دهي گاوهاي شیري 050
تغذیهء کاربردي براي کودکان و نوجوانان 051

تکنولوژي تولید سبزي ها 052
تکنولوژي خودروهاي پیل سوختي 053

تکنیك پالس 054
تکنیك هاي تحلیل تاخیر در پروژه هاي ساخت 055

تکنیك ها و ترفند هاي طراحي وب 056
تلنگري به ذهن: )چگونه خالق تر باشید( 057

تمرکز روي اصول عکاسي دیجیتال 058
جادوي کورل 059

جامعه شناسي آموزش و پرورش 060
چگونه حیوانات کارتوني را طراحي کنیم 061

چگونه دانش آموزان را پژوهشگر پرورش دهیم؟  062
چگونه سرمایه گذاري در سهام را شروع کنیم؟ 063

چگونه سهام برتر را انتخاب کنیم؟ 064
چگونه طراحي کنیم؟ )1(065
چگونه طراحي کنیم؟ ) 2(066

حرکات بدني ممنوعه 067
خودآموز استفاده و نصب: دیوارپوش - کاغذ دیواري 068

069 Office 2010 خودآموز تصویري
خودآموز تصویري مباني علم رایانه 070

خود آموز طراحي با مداد 071
دامپروري عمومي 072

دانشنامة مختصر درختان میوه  معتدله 073
دایرئالمعارف قطعات الکترونیك 074

در باره عکاسي 075
درك عمومي هنر) هنر جهان و ایران(076
درمان طبیعي با میوه ها و سبزیجات 077

دروس تخصصي گرافیك سال دوم فني  و حرفه اي و کاردانش 
078

دیدگاه هاي نظري خیانت زناشویي و بهبود روابط 079
 راهنماي تعمیر و ارتقاء سخت افزار و نرم افزار 080

راهنماي شناسایي و کاربرد 220 گیاه پوششي در فضاي سبز 
081

082  ECOTECT Autodesk راهنماي کاربردي
راهنماي مشاور مدرسه 083

084 ICDL 2 رایانه کار
085 LCDL I رایانه کار

رژیم هاي کاهنده چربي بدن 086
رساله آهنگ سازي 087

رسیدن به هدف: راهکار هایي براي تغییر روش زندگي شما 088
رشد و تقویت توانمندي هاي هوشي و شناختي کودکان 089

رنگ روغن 090
روان شناسي و آموزش کودکان و نوجوانان با نیاز هاي ویژه 091

روش آسان در طراحي 092
روش هاي آزمون سالمت بذر 093

روش هاي تحقیق کمي و کیفي مدیریت دولتي و سازمان هاي 
غیرانتفاعي 094

روش هاي تدریس پیشرفته 095
روش هاي یادگیري 096

رویکرد طراحي احساس گرا در دنیاي معاصر 097
زندگي مشترك و حد و مرزهایش 098

سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش )ویراست دوم(099
سخت افزار 100

سرمایه فکري سازمان  101
سرمشق زندگي 102

سنگ نوشته   هاي  خط   کوفي،  میراث  فرهنگي   جهاني       103
سوال هاي امتحاني هنرستان) ساختمان هاي بتني و فلزي(104

شیوه ارائه و نگارش علمي و فني 105
طراحي 3  106
طراحي 4  107

طراحي از روي عکس 108
طراحي با مداد رنگي 109

طراحي جایگاه و تجهیزات گاو هاي شیري 110
طراحي لئوناردو داوینچي 111

عملیات دستگاهي 112
عوامل مؤثر بر بهبود زندگي خانوادگي 113

 غذا درماني-6  114
فرهنگ رستني هاي ایران )اطلس گلها و گیاهان رستني هاي 

زینتي - جلد شانزدهم ( 115
فرهنگ لغات و اصطالحات تخصصي مخابرات 116

فضیلت نایادگیري: )چگونه یاد نگیریم(! 117
فکر بکر 1: بسترسازي فرهنگي براي اجراي نظام پیشنهادها 118
فکر بکر 2: بسترسازي فرهنگي براي اجراي نظام پیشنهادها 119
فکر بکر 3 : بسترسازي فرهنگي براي اجراي نظام پیشنهادها 120
فکر بکر 4 : بسترسازي فرهنگي براي اجراي نظام پیشنهادها 121

فکر بکر 5 : از نظریه تا اقدام 122
کارآفریني 123
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کارآفریني و راه اندازي کسب  و کار موفق 124
کاربري سردخانه و انبار در نگهداري مواد غذایي 125

کتاب جامع حلوا 126
کتاب جامع طراحي حیوانات براي کارتون سازي 127

کتاب جامع هنرستان ) تاسیسات(128
کتاب جامع هنرستان الکترونیك 129

کتاب جامع هنرستان) صنایع غذایي(130
کتاب فارسي في فن االلحان 131

کشف جهان آبرنگ 132
کفش و صندل هاي روفرشي پارچه اي 133

134 MAYA کلید
کلید ایلوستریتور 135

کلید فلش اکشن اسکریپت 136
کلید هاي پرورش هوش اخالقي در کودکان و نوجوانان 137

کلیدهاي کشف و پرورش استعداد در کودکان 138
کودکان و سرکشي 139

گذار عکاسي به دنیاي دیجیتال 140
گرافیك و تحلیل سایت 141

گرایش هاي ضد هنري دادائیسم 142
گزیده اي از بازسازي زندگي پس از طالق 143

گنجینه اسالم 144
مباني رایانه 145

مباني طراحي آموزشي 146
مباني علمي تغذیه در طب سنتي و اسالمي-1  147

مدرسه مطلوب: مباني، شاخصه ها، اصول و روش ها 148
149 SQL Server و Access :مدیریت پایگاه داده

مدیریت جامع برند 150
مدیریت چه چیز نیست 151

مدیریت دانش و سازمان هاي یادگیرنده 152
مدیریت غیر شیمیایي علف هاي هرز 153

مدیریت گلخانه 154
مدیریت نگهداري و تعمیرات 155

را موثرتر  امروز  یا رهبري آموزشي؟ چگونه مدارس  مدیریت 
رهبري کنیم؟ 156

مراقبت هاي دوره بارداري 157
مرجع کاربردي مکانیکال دسکتاپ 2009  158

159 ASP. NET MVC 4 مرجع کامل
مسایل آموزش و پرورش ایران و راههاي کاهش آنها 160

مکاتب نقاشي 161
مکتب اصفهان 162

مکیدن انگشت: نگراني ها و درمان 163
مهارت هاي زندگي زناشویي 164

مهارت هاي مورد نیاز کودکان براي ورود به مدرسه 165
میوه هاي گرمسیري و نیمه گرمسیري 166
نقاشي دیجیتال: بوم هاي نقاشي)جلد1(167

براي  علمي  مقاله  تألیف  راهنماي  اندیشه:  رویش  نوشتن 
دانشجویان و معلمان 168

والیبال 169
هرس درختان میوه و درختچه هاي زینتي 170

هنر پوستر 171
هنر مفهومي  172

هنرهاي دستي نصف جهان 2   173
هنر هاي دستي نصف جهان 3   174
هنر هاي دستي نصف جهان 4   175
هنرهاي دستي نصف جهان 5  176

177   Flash CS5
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پدید آورندگان )مولف و مترجم(
آبرومند، علي 125

آزمندیان، محمدصادق 094
آکست بوگر، تارا 073

آلبرتي،رابرت 143
آلموت، بارتل 031

ابراهیم،حسین 067
ابراهیم نژاد، یحیي 042

اتکینسون، پل 013
احساني موید، فرزانه 016

احمدزاده، زهرا 068
احمدي نژاد، روزبه 039

اخگر، مجید 075
اروجي، علي اصغر 054

استانیك،النا 023
استوپارد، میریام 037، 157

استیرز، کرك 080
اسماعیلي قوچاني، علي اکبر 009

اسماعیلي هدي، محمد 006
اسمشینگ )مجله( 056

اسمیت، اندي 088
اشتن، اولریش 032
اشرفي، مهدي 059

اصالني، غالمرضا 045
الگر، دیتمار 142

الهامیان، محسن 087
الیاسي، لیال 025، 026، 027، 028، 114، 147

امضایي امیرخیز، ترانه 005، 140
امیدوار، نسرین 051

امیري دوماري، محمد 169
امین پور،آزاده 051
امینیان، ایرج 130

امینیان، شهرام 030
انجمن بین المللي آزمایش بذر 093

اوپادیایا، ماهش ك 153
اوریل، پت 109

بابایي اربوسرا، ایرج 123
باختري، علي 007

باگتا، مارال 040
بامبرو، فیلیپ 144

بختیاري، ابوالفضل 062
براتیون، شیرین 177

بربا، میشل 137
بوذري، محمد مهدي 023

بورس اوراق بهادار تهران 010، 063، 064
بهشتي پور، محسن 102

پارگز، کري 018
پالگ، کیم 164

پاول، ویلیام اف 090
پریچارد، آلن ام096
پالت، ریچارد 046

پورزرندي، حسین محمد 118، 119، 120، 121، 122
پورقنبري قاضیاني، لیال 020

تاون سند، جان 098
تقدسي، منصوره 126

تکابي، مهدي 055
توللي، وحید 073
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تهراني فر، علي 081
ثنائي محمدي،  حسن 084، 085

ثنائي محمدي،  علي 085
جعفري،  امیر 169

جالل جعفري، حمیدرضا 128
جاللي زنوز، میرجمال 072

جاللي، پگاه  071
جاللي، پیوند 092، 108، 109

جلیلي، فهیمه 130
جمال نبوي، سامیه 130

جمالي راد، مصطفي 008، 155
جهاني، حمیدرضا 106، 107

جی لمر، تاس 068
چون،  راسل 177

حبیبي، شراره 095
حبیبي، محسن 162

حدادي نیستانك، رسول 022
حر ، اکبر 128، 129

حسندخت، محمدرضا 052، 154
حسنوي ، رضا 038، 101

حسني، محمد 168
حسني زاده، حسن 043، 044
حسین خانزاده، عباسعلي 091

حسین زاده ماهوتچي، آیدا 093
حسیني،  محمدتقي 131

حکمتي، جمشید 170
حکیمي زاده، صدف 018

حالج دهقاني، عادل 105
حیدري، علي 134، 136

خداداد حسیني، حمید 150
خلج امیرحسیني، مرتضي 111

خمامي، فاطمه 078
خواجوي مجد، پیمان 130

خوشبخت، فرناز 014
دادویي، رضا 046

داودن، جو فرانسیس 002
دیوید،  سوسا 156

ذاکري، اکرم 035، 133
رئیس دانا، فرخ لقا 156

راحمي، مجید 073
راد، بهروز 159

رادوسویچ، استفان آر 024
رجبي، امید 025، 026، 027، 028، 114، 147

رزازیان، سعید 065، 066

رستم نژاد، بهزاد 123
رستمي دیدار، هادي 086

رضواني، مهران 150
رضواني، تایماز 128

رمضان، مجید 038، 101
رنجبر، روح اهلل 086

رواخواه، میترا 089
روحاني، پونه 163

روزینسکي، کارول 092
رهبری فرد، مریم 069، 070

رید، هربرت ادوارد 047
ریگبي، کن 139

ریورز، شارلوت 171
زبر دست، محمد علي 169

زند، اسکندر 153
زندي، طالب 096

زینالي بقا، الهام 157
سانتاك، سوزان 075

سپهر، احسان 021
سعدي پور، اسماعیل 096

سلحشور، ماندانا 083
سلماني، سعیده 112
سورگي، حمید 037
شادمنش، علي 110

شاه میوه اصفهاني، یاسمن 165
شاه میوه اصفهاني، آرزو 165
شرکت مورنیك استار 064

شریعت، رضا 124
شعاع کاظمي ، مهر انگیز 079
شگرف نخعي، محمدرضا 037

شوپ،کیت 069
شوشتریان، سلمان 081

شهیر ، فخري 003، 004
صافي، احمد 099، 160

صدیق بهزادي، رضا 068
صدیق،  مرتضي 141

صدیق، میثم 141
ضرغام، انوشه 057

طباطبایي نظري، علي 058
عابدي کرجي بان، زهره 017

عابدي، احمد 165
عابدي، قدرت 164
عبادي، فاطمه 142

عبادي، منصوره 172
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عبادي فر، اصغر 163
عباسي، رضا 076

عطریان، پژمان 042، 049، 050
عالقه بند، علي 060
علیرضا، همتي 080
عمراني، داود 129

فاستر، والتر تامس 065، 066
فخرزاد، مه روز 018
فخیمي،ساناز 116

فراست، افسونگر 061، 127
فرانکس، جین 071

فرود، فرناز 098، 137
فروغي اصل، حسین 088

فروغي فر، علي اصغر 053
فرهادیان، رضا 148
فریبرز، مصحح 142

فریتش، کریستین 035
فریس،  جري 068
فن اوخ، راجر 057

فنینگ، پاتریك 164
فیشر،  بروس 143

فیضي، محمدخالد 058
قارلقي،جواد 053

قاسم  نیان، آقا علي 086
قاسمي گلعذاني، کاظم 093

قربانیان، حسین 152
قریب، رضا 015

قلي پور، حسین 074
قیطاسي، اکرم 138

کارداسي، دایان 034، 108
کردي، مراد 118، 119، 120، 121، 122

کرمي، اکرم 143
کریمي ، اعظم 107

کریمي، عبدالعظیم 117، 151
کریمي، هادي 115
کرین، آرنولد 016

کشاورز،  اصغر 011
کشاورز، نعمت 011

کلت، مري 062
کلوآتره ، داالس 086

کلود، هنري 098
کمالو، سعید 104

کوچالي، علي رضا 013، 056
گرووز، الیزابت 132

گل بابایي، شریتا 047
گلزاري، مسعود 144
الرسون، پائول 064

الله چیني، محمدجواد 135
الیت، دوین آر 001

لطفي، فوزیه 161
لطیفي پور، مهدي 129
لفظي، لي ال 031، 032
لیپاوسکي ،کورینا 023

مادح خاکسار، سعید 001، 029، 040، 090
مارزونا، دانیل 172

محمدخاني، شهرام 164
محمدقلي زاده، نازیال 097

محمدي، پروین 173، 174، 175، 176
محمدي، قدرت 045

محمود تبریزي، مهرداد 036
مختاري، کوشیار 077
مختاري، مهین 077

مدي،  حسین 082
مسیحا، سیروس 154

مظاهري، حمیدرضا 128
معنیان، داود 105

مغربي، زیبا 002، 132
مقدادي، مهدي 167
مك فدریز، پل 070

مك ناب، دیوید اي 094
مکي، متیو 164

منادي، مرتضي 113
منشي، مرجان 139

موسوي جزایري،  محمد وحید 103
موالنا پور، رامین 013، 149
مومني جاوید ، مهرآور 079

مومني، فرزانه 165
مهردادفر، مریم 048

میرزایي، مجتبي 130
میرکریمي،  اسداهلل 041

میري، سیدمهدي 166، 170
میقاني، فریبا 153

مین باشي معیني، مهدي 153
نجفي، حسین 024

نوروزي، داریوش 146
نوروزي، محمد 100
نوروزي، مریم 145

نوري مقدم، مهدي 171
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مخاطب

هنرجو
 ،010 ،009 ،008 ،007 ،006 ،005 ،004 ،003 ،002 ،001
 ،025 ،023 ،021 ،019 ،018 ،016 ،014 ،013 ،012 ،011
 ،035 ،034 ،033 ،032 ،031 ،030 ،029 ،028 ،027 ،026
 ،046 ،045 ،044 ،043 ،042 ،041 ،040 ،039 ،037 ،036
 ،059 ،058 ،056 ،053 ،052 ،051 ،050 ،049 ،048 ،047
 ،072 ،071 ،070 ،069 ،067 ،066 ،065 ،064 ،063 ،061
 ،085 ،084 ،081 ،080 ،079 ،078 ،077 ،076 ،074 ،073
 ،100 ،098 ،093 ،092 ،091 ،090 ،089 ،088 ،087 ،086
 ،113 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108 ،107 ،106 ،104 ،102
 ،126 ،125 ،124 ،123 ،120 ،119 ،118 ،116 ،115 ،114
 ،136 ،135 ،134 ،133 ،132 ،131 ،130 ،129 ،128 ،127
 ،149 ،147 ،145 ،144 ،142 ،141 ،140 ،139 ،138 ،137
 ،165 ،164 ،163 ،161 ،158 ،157 ،155 ،154 ،153 ،151

177 ،176 ،175 ،174 ،173 ،171 ،170 ،169 ،167 ،166

مدير 
 ،152 ،151 ،148 ،117 ،102 ،099 ،094 ،062 ،060 ،020

168 ،164 ،160 ،156

مشاور
168 ،164 ،160 ،117 ،102 ،083 ،060

والدين
 ،137 ،117 ،113 ،103 ،102 ،098 ،062 ،020 ،019 ،017

168 ،164 ،143 ،138

هنرآموز
 ،013 ،009 ،008 ،007 ،006 ،005 ،004 ،003 ،002 ،001
 ،024 ،023 ،022 ،021 ،020 ،018 ،017 ،016 ،015 ،014
 ،035 ،034 ،033 ،032 ،031 ،029 ،028 ،027 ،026 ،025
 ،046 ،045 ،044 ،043 ،042 ،040 ،039 ،038 ،037 ،036
 ،058 ،057 ،056 ،055 ،054 ،053 ،052 ،051 ،050 ،047
 ،070 ،069 ،068 ،067 ،064 ،063 ،062 ،061 ،060 ،059
 ،080 ،079 ،078 ،077 ،076 ،075 ،074 ،073 ،072 ،071
 ،091 ،090 ،089 ،088 ،087 ،086 ،084 ،083 ،082 ،081
 ،105 ،102 ،101 ،099 ،098 ،097 ،096 ،095 ،094 ،093
 ،116 ،115 ،114 ،113 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108 ،107 ،106
 ،127 ،126 ،125 ،124 ،123 ،122 ،121 ،120 ،119 ،118 ،117
 ،140 ،139 ،138 ،137 ،136 ،135 ،134 ،133 ،132 ،131 ،129
 ،153 ،152 ،151 ،150 ،148 ،147 ،146 ،144 ،143 ،142 ،141
 ،165 ،164 ،162 ،161 ،160 ،159 ،158 ،157 ،156 ،155 ،154
177 ،176 ،175 ،174 ،173 ،172 ،170 ،169 ،168 ،167 ،166

نوریان، ابوذر 158
نوریان، خسرو 158

نوریان، مرتضي 158
نیکخواه بهرامي، محمود 123

نیکخواه، نوراهلل 019
واثق، ساسان 037
واعظي، رضا 094

وجودي، محرمعلي 116
وزیر پور کشمیري، مهردخت 144

وست،  پیتر 029
وطن خواه، ساناز 034

ولیئي، وحید 059
ویئیرا، رابرت 013
ویگنال، جف 058

وینهاوس، دن 138
هارت، کریستوفر 061، 127

هاشمي،  حمید 124
هام، جك 014

یادگاري پور، محمد 067
یعسوبي، حسین 012

یوسفي، مریم 033
ییالق بیگي، کسري 104
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پيش دانشگاهي فني و حرفه اي
 ،102 ،090 ،076 ،071 ،047 ،040 ،029 ،023 ،018 ،001
 ،138 ،137 ،131 ،120 ،119 ،118 ،113 ،109 ،108 ،103

161 ،155 ،144 ،142

پيش دانشگاهي فني وحرفه اي و كار دانش
087 

دوم فني و حرفه اي
065 

دوم فني و حرفه اي و كار دانش
070 ،011 

دوم كار دانش
084 

دوم و سوم پيش دانشگاهي فني و حرفه اي
107 ،106 ،006 

دوم و سوم فني و حرفه اي
 ،040 ،037 ،032 ،029 ،018 ،014 ،009 ،008 ،002 ،001
 ،092 ،090 ،076 ،073 ،071 ،067 ،061 ،058 ،049 ،045

پایة  تحصیلي
 ،130 ،129 ،125 ،120 ،119 ،118 ،116 ،111 ،109 ،108

161 ،155 ،154 ،145 ،144 ،132

دوم و سوم فني و حرفه اي و كار دانش 
 ،042 ،041 ،028 ،027 ،026 ،025 ،012 ،010 ،004 ،003
 ،074 ،072 ،069 ،064 ،063 ،050 ،047 ،046 ،044 ،043
151 ،147 ،140 ،126 ،123 ،115 ،114 ،110 ،081 ،080 ،078

دوم و سوم كار دانش
 ،175 ،174 ،173 ،135 ،133 ،085 ،035 ،033 ،030 ،019

176

سوم فني و حرفه اي
 ،053 ،052 ،051 ،048 ،036 ،031 ،023 ، 021 ،016 ،007
 ،098 ،093 ،091 ،089 ،088 ، 086 ،079 ،077 ،066 ،059
 ،139 ،138 ،137 ،128 ،127 ،113 ،112 ،104 ،103 ،102 ،100
171 ،170 ،169 ،167 ،166 ،165 ،164 ،163 ،157 ،153 ،141

سوم فني و حرفه اي و كار دانش
177 ،134 ،087 

سوم كار دانش
158 ،149 ،136 ،124 ،093 ،056 ،039 ،013 ،005 
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الکترونيك 054، 074، 116، 129
امور باغباني 036، 043، 044، 052، 073، 081، 154، 166، 

170
امور دامي 019، 041، 042، 045، 049، 050، 072، 110

امور زراعي 024، 093، 115، 153
انيميشن 014، 021، 061، 127، 134

تاسيسات 022، 128
حسابداري و امور اداري 151

حسابداري و بازرگاني 101، 150
حسابداري، مالي و بازرگاني010 ، 063، 064

ساختمان 055، 104
سينما 046

صنايع شيميايي112
صنايع غذايي 125، 130

طراحي دوخت 033، 133

گرایش/  رشته تحصیلي
عکاسي و گرافيك 005، 016، 058، 075 ،140، 172

گرافيك 006، 023، 078، 135، 171
گرافيك و صنايع دستي 009، 103، 144

گرافيك و نقاشي 048، 106، 107، 108، 109
معماري و نقشه كشي 039، 068، 082، 141، 162

مکانيك خودرو 030، 053
موسيقي 087، 131

نقاشي 034، 047، 090، 111، 161، 167
نقاشي و گرافيك 001، 002، 018، 029، 040، 097، 132، 

142
نقشه كشي عمومي 158

همة رشته هاي هنرهاي تجسمي 065، 066، 071، 092
همة رشته هاي هنري 076

همة گرو ه هاي آموزشي شاخة كاردانش 123
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کلمات کلیدي
آب سبزي 114

آب میوه 028
آتلوك 069

آثار آرنولد کرین 016
آثار دنالدنورمن 097

آثار سوزان سانتاك 075
آثار طراحان ایراني 097
آثار عکاسان075، 142
آثار عملي و فني 168

آزمون سالمت بذر 093
آسیب شناسي در والیبال 169

آش 003، 027
آفات محصول 166

آفات و بیماري زنبورعسل 041
آفات و بیماري گیاهان 043

آفت بذر 093
آفت گیاهان 024
آکوستیکي 082

آگاهي ها 023
آالت موسیقي 131

آمادگي جسماني 169
آمار ناپارامتریك 094

آموختن فعال 117
012  Word 2010  آموزش
007  Web Editing آموزش

آموزش آشپزي 003، 004، 025، 026، 
126 ،027

آموزش اکسس 011
آموزش الکترونیك 054
آموزش امور اداري 101

آموزش امور دام 041
آموزش انواع گل هاي کریستال 175

آموزش انیمیشن 127، 136
آموزش اینترنت 007
آموزش بازرگاني 150

آموزش باغباني 043، 044، 044، 052، 
170 ،166 ،081

آموزش بافتني 033
آموزش بهداشت 157، 163

آموزش پیش دبستان 089، 165
آموزش تربیت  بدني   008،  067

آموزش خط  009، 103
آموزش خیاطي 133

آموزش دام 019 
آموزش دام پروري 042، 045، 049، 050، 

072
 ،013  ،012  ،011  ،007 رایانه  آموزش 
 ،100 ،085 ،080 ،070 ،069 ،059 ،056

177 ،159 ،149 ،145 ،135
آموزش رعایت بهداشت تغذیه 147

آموزش روش تحقیق 062
آموزش زبان انگلیسي 116

آموزش زندگي زناشویي 098، 143
آموزش سرمایه گذاري 010، 063، 064

آموزش صنایع دستي 176
آموزش صنایع غذایي  130
آموزش ضمن خدمت 095

طراحي 014، 018، 021، 034،  آموزش 
 ،107 ،106 ،092 ،071 ،066 ،065 ،061

127 ،109 ،108
آموزش عکاسي  005، 016، 058، 075، 140

آموزش علوم اجتماعي 015
آموزش علوم تجربي 015

آموزش فني  128
آموزش فني وحرفه اي 130

آموزش کشاورزي 036، 093، 153، 154
آموزش کودکان 031

آموزش کودکان و نوجوانان 091
آموزش کودکیاري 037

آموزش گرافیك 006
آموزش گیاه شناسي 115

آموزش مدیریت 151
آموزش مشاغل 124
آموزش معلمان 146
آموزش معماري 162
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آموزش معماري و نقشه کشي 141
آموزش مفاهیم به کودکان 165

آموزش مقاله نویسي 105
آموزش مکانیك 030، 053، 128، 158

آموزش موسیقي 131
 ،088  ،079 زندگي  مهارت هاي  آموزش 

164 ،143
آموزش نقاشي 002، 029، 040، 090، 167

آموزش نقشه کشي عمومي 134
آموزش و پرورش 060، 099، 148

آموزش  و پرورش ایران 160
آموزش والیبال 169

 ،033  ،021  ،014  ،006  ،001 هنر  آموزش 
 ،103  ،092  ،066  ،065  ،048  ،040  ،034
172 ،171 ،161 ،133 ،132 ،111 ،109 ،108

آناتومي و فیزیولوژي شترمرغ 042
آنتي اکسیدان ها  086

آهنگ سازي 087
آي سي 555  054

آینده نگري 160
آیین نگارش 012

135      pen ابزار
ابزار اولیة سینما 046

ابزار تصویرسازي 048
ابزار طراحي 065، 066، 107

ابزار نقاشي 002 
ابزار و مواد طراحي 109
ابزارهاي ترسیمي 059

ابزارهاي خط 059
اتاق خودرو 030

اتوکد 134
احداث سردخانه 125

اختالالت در کودکان و نوجوانان 091
ارتباط والدین با فرزندان  113

ارتقاي رایانه 080
ارزشیابي تحصیلي 095

ارزیابان 121
استانداردهاي شغلي آشپز 003

استخراج اطالعات 149
استفاده از استنسیل 029

اسکریپت 013

اشکال استوانه اي و مربعي 071
اطلس گرافیك 023
اطلس گیاهان 115
اعتمادبه نفس 118

 اکسس 069، 085، 149
اکسل 069، 085

اکشن اسکیریپت 136
اکوتکت 082
اکوالیزر 136

اکولوژي علف هاي هرز 024
اکولوژي گیاهان مهاجم 024

الکترونیك 129
امور بازرگاني 010، 063، 064 

انبارداري 166
انتخاب سوژه 016

انتخاب همسر 113
انجماد مواد غذایي 125

اندازه گیري و تحلیل تأخیر 055
انواع ایربراش 029

انواع بسته بندي 035
انواع پلو 025

انواع پمپ 112
انواع ترشي 028

انواع تصویرسازي 048
انواع خانواده 113
انواع خورش 025

انواع دسر 028
انواع رنگ 068، 109

انواع سبزي 052
انواع سوپ 027

انواع فرضیه 094
انواع کارآفریني 123
انواع کاردك 090 

انواع کوکو 026
انواع گلدان 043

انیمیشن 014
انیمیشین دیجیتالي 177

اهداف زندگي 088
ایجاد جدول 013

ایقاع 131
ایمن سازي رایانه 070

ایندکس 013
باتري کانکتورها 074

بارداري 157
بازسازي بدنة خودرو 030

بازسازي و بهبود زندگي 143
بازي با تاس و توپ 032

بازي با نقاشي 032
بازي هاي جشن تولد 032

بازي هاي فکري و مهارتي 032
بازي هاي فلشي 136

بازي هاي کالمي و هیجاني 032
بازي هاي کودکان 031، 089

باغ و باغباني 073 
بافتني بزرگ ساالن 033

بافت ها 065
بافت ها در طراحي 071

بافت ها و ترکیب بندي 132
بافت هاي توري033

بافت هاي جانداران 034
بافت هاي گیاهي 034
 باال رفتن از پله 067

برج باغ 039
برجسته سازي 034

برداشت محصول 166
برق تأسیسات 128

برنامه ریزي آموزشي 146
برنامه ریزي درسي 146

برنامه هاي بهبود آموزش 020
بزهکاري کودکان 102

بستني 004
بلند کردن اجسام 067

بناهاي شهري 082
بورس اوراق بهادار 010

بوم شناسي کشاورزي 153
بونساي و گلدان 036

بهبود زندگي خانوادگي 113
بهبودروابط زناشویي 079

بهداشت تغذیه 114
بهداشت خانواده 147
بهداشت رواني 120

بهداشت شترمرغ 019
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بهداشت کودك 037
بهداشت مواد غذایي 125

بهداشت و تغذیه در ورزش 008
بهداشت و کودك یاري 139، 163

بهره وري دانش 038
بیماري کودکان 037

بي وفایي و خیانت زناشویي 079
بیولوژي بذر 093

پاپ آرت 172
پاپلیشر 069
پاپیون 035

پاستل روغني 040
پاستل گچي 040

پالس 054
پاورپوینت 069، 085
پایگاه داده 011، 013

پرتره 092، 092
پروپوزال 094

پرورش استعداد در کودکان 138
پرورش اندام 008

پرورش زنبورعسل 041
پرورش شترمرغ 019

پرورش گل 043، 044
پرورش گوساله 045

پرورش میوه 073
و  کودکان  در  اخالقي  هوش  پرورش 

نوجوانان 137
پروژه هاي ساخت 055

پژوهش در مدیریت دولتي 094
پژوهش کّمي  094
پست مدرنیسم 161

پوسترها 023  
پیامدهاي طالق 143

پیتر دراکر  038
پیتزا 026

پیشنهاده نویسي 105
پیل سوختي  053
تئوري خرابي 155

تا زدن 035
تاریخ هنر 076، 144
تاریخ هنر ایران 078

تاریخچة برند 150
تاریخچة دام پروري 072

تاریخچة سبزي 052
تاریخچة سینما 046

تاریخچة شهر اصفهان 162
تاریخچة نقاشي مدرن 047

تاریخچة وب 007
تاکتیك عکاسي 075
تأخیرات ساخت 055 
تأسیسات برودتي 128

تأسیسات بهداشتي ساختمان 128
تأسیسات حرارتي 128
تأسیسات گلخانه 154

تبلیغات 014
تخم شترمرغ 019

تذهیب و قرآن 144
تراکنش 013

ترانس074
تربیت پژوهشگر 062

تربیت کودکان 137، 139
تربیت بدني  169

ترسیمه هاي دوبعدي 158
ترشي 004

ترکیب بندي در طراحي 066
ترکیب رنگ ها 002

تریگرها 013
تزئین حلوا 126

تزئینات داخلي ساختمان 068
تزئین کاري روي شیشه و پارچه 144

تشویق و تنبیه 138
تشویق و تنبیه کودك 102

تصاویر گرافیکي 177
تصویرسازي 048

تعریف کارآفریني 123
تعلیم وتربیت 095

تعمیر و عیب یابي رایانه 080
تغذیة شترمرغ 019
تغذیة کودکان 051

تغذیة گاو 049
تغذیة گیاهان 073
تغذیة مناسب 086

تغذیه و خوراك گاوهاي شیري 050
تغذیه والیبال 169

تغییر فرهنگ مدرسه 156
تفاوت هاي فردي 083

تفکر خالق 057
تفکر و خالقیت 095

تقطیر 112
تکثیر گیاهان 166
تك فرزندي 102

تکنیك هاي نقاشي 132
تلیسه 050

تمرین ذهني 057
تمرینات ورزشي 008 

تناقض اخالقي 156
توانایي در زندگي 088

توجه و تمرکز کودکان 165
توسعه گران وب 159

تولید سبزي 052 
تولیدات گلخانه اي 154

تهویة گلخانه 154
تهویه مطبوع 022

تهیة غذا 026، 027
تهیه و نگهداري غذا 025

تیزهوشي 091
جامعه شناسي تربیتي 060

جایگاه گوساله 110 
جشن تولد کودکان 032
جعبه هاي کادویي 035

جمع آوري اطالعات 168
جوانه 028، 073
چاپ دستي 078

چاپ عکس 058، 140
چگالي 112

چگونه یاد نگیریم 117
چهره نگاري واقع گرایانه 018

حافظة رایانه 145
حد و مرزها در زندگي 098

حرکات بدني 067
حفظ محیط زیست 053

حل اختالف در زندگي مشترك 098
حلوا 004
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حلیم 003
خازن 074

خاك بونساي 036
خاکپوش ها 153

خاگینه 004
خدمات مالي 063

خسارات تأخیر 055
خط باس 087
خط ثلث 009

خط دیواني 009
خط کوفي009، 103، 144 

خط ملودي 087
خط نستعلیق 009

خط نسخ 009
خط ها و تکنیك ها 066

خالقیت 057، 118
خالقیت و نوآوري 123

خوابیدن 067
خواص آب میوه 114

خواص مغزیجات 077
خواص میوه ها و سبزیجات 077

خودشناسي 120
خوراك 003

خورشت 003
خوش نویسي 078

دادا 142
دادائیسم 047

دام پروري در ایران و جهان 072
درختان میوة معتدله 073
درختچه هاي زینتي 170

درمان طبیعي 077
دساتین 131

دستورالعمل پخت غذا 003، 004
دسر 004، 126 

دکوراسیون خانه 176
دگرآسیبي 153

دلمه 026
دم کرده 028

دما 112
دمپرها 022

دوربین آنالوگ 140

دوربین دیجیتال 058، 140
دوربین عکاسي 108

دوربین هاي اولیه 046
085    ICDL دوره هاي

دیدگاه هاي طراحي احساس گرا 097
دیدگاه هاي نظري 079

دیوارپوش 068
دیواره ها 005

راهکارهایي براي تغییر روش زندگي 088
راهنمایي آموزشي 083

راهنمایي طراحان وب 056
رأکتورهاي شیمیایي 112

رتوش 005
رژیم غذایي 086، 114

رسم شکل 006
رشتة صنایع شیمیایي 112

رشد کودکان 051
رفتارگرایي 096 

رفع موانع زندگي 088
رنگ گذاري 002

روابط زن و مرد 113
روان شناسي  020

روان شناسي کودکان و نوجوانان 091
روش تحقیق 105

روش سردکردن 125
روش هاي تحقیق 094
روش هاي تدریس 095
روش هاي علمي 015

روش هاي یادگیري 096، 120
رویکرد برند 150

ریتم 087
زایمان 157

زمان هرس 170
زمان بندي پروژه 055

زنبور ملکه 041
زندگي مشترك 098

زندگي نامه 111
سؤاالت امتحانات نهایي 078

سؤاالت امتحاني رشتة ساختمان 104
سؤاالت دروس هنر 078

سؤاالت صنایع شیمیایي 112

ساخت اسالید 005
ساخت و طراحي جایگاه گاوهاي شیري 110

ساختمان و تجهیزات گاوداري 110
ساختمان سازي 104 

ساختمان هاي بتني 104
ساختمان هاي فلزي 104
ساختمان هاي هرمي 039

ساختن رنگ 109
سازمان دهي 155

سازمان هاي دانشي 038
ساالد 003، 027

ساندویچ 026
سایت هاي شهري و منظر 141

سایت هاي معماري 141
سایه زدن 065، 066
سبك دادائیسم 142

سخت افزار 080، 100
سرکشي کودکان در مدرسه 139

سرمایة فکري 038
سرمایة فکري سازمان 101

سرمایه گذاران 101
سرمایه گذاري در سهام 063

سس 003، 027
سفالگري 144

سفرة هفت سین 174 
سکنجبین 028

سلف 074
سنجش استعداد 083

سنجش بهره وري دانش 038
سنجش هوش 091

سنسور 074
سنسورها 022

سنگ نوشته 103
سوادآموزي رسانه اي 017

سوررئالیسم 047
سهام 064 

سیر تحول جامعه شناسي 060
سیستم اعالم حریق 022

سیستم عامل مکینتاش 070
سیستم هاي روشنایي 022

سیستم هاي هوشمند کنترل 022
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سیم و کابل 074
سینماگران 046

شاداب سازي 020
شادي  020

شادي کودکان 032
شبکه سازي 070

شبیه سازي ساختمان 082
شترمرغ 042

شخصیت 120
شدت جریان 112

شرایط اقلیمي 166
شربت004،  028

شمع ها 174
شناسایي قطعات100

مقررات  و  تهران، ضوابط  شهرداري 
شهرسازي 039
شهرسازي 039

شیرهاي کنترل 022
شیریني 004

شیریني پزي 028
صدا و موسیقي 046

صفحات وب 007
صنایع دستي 174، 175

صنایع دستي خانگي 176
صنایع غذایي 125

 صورت هاي مالي 010، 063، 064
طب سنتي و اسالمي 147

طبخ غذا 025
طراحان پوستر جهان 171

طراحي 078، 135
طراحي آناتومي 021

طراحي احساس گرا 097
طراحي از حیوانات 107

طراحي از روي عکس 108
طراحي انسان 018، 092

طراحي انیمیشن 021
طراحي با فلش 136
طراحي با مداد 071

طراحي بدن انسان 106
طراحي پازل 136

طراحي پوستر 171

طراحي چهره 018
طراحي حیوانات 092، 127

طراحي ذهني 106
طراحي روي شیشه 173

طراحي زمان دار 107
طراحي ساختمان هاي مسکوني 039

طراحي صحنه 046
طراحي صنعتي 134
طراحي کارتوني 061
طراحي منظره 092

طراحي منو 136
طراحي و ترکیب بندي 001

طراحي و نقاشي از حیوانات 167
طراحي وب 056

طرح تجاري و فرهنگ کار آفریني 123
طرح تحقیق 094

طرح ها 023
طرح ها و نقاشي هاي لئوناردو داوینچي 111

طرح هاي بندانگشتي 071
طرح هاي کارتوني 014

طرز درست کردن حلوا 126
ظهور عکس 005
عزت نفس 120

عکاسان جهان 142
عکاسان قرن بیستم 016

عکاسي 078، 140
عالئم گرافیکي 141

علف کش ها 024، 153
علف  هاي هرز 024

علم تغذیه 147
علم شناخت 096
علم موسیقي 131

عملیات دستگاهي 112
عناصر تصویر 048

عوارض و درمان مکیدن انگشت 163
عوامل محیطي بر تولید سبزي 052

عیب یابي 155
عیب یابي قطعات 100

غذادرماني 114
غلتك زني 090
فایدة علم 015

فراورده هاي دامي و گیاهي 130
فرایند خالق 057
فرزندساالري 102

فرضیه هاي پژوهش 094
فرمول نویسي 012

فرم هاي هرس 170
فرهنگ تخصصي مخابرات 116

فرهنگ رستني هاي ایران 115
فرهنگ و مکتب اصفهان 162

فشار 112
فضاي سبز 081

فعال سازي حافظه 120
فعالیت کودکان در مدرسه 165
فکر بکر 118، 119، 120، 122

فلزکاري 144
فن نگارش 168

084  XPفناوري اطالعات،  ویندوز
فناوري بدنة خودرو 030

فناوري بذر 093
فوتوریسم 047
فوکوس  058

فهرست گیري 012
في فن االلحال 131

فیلترگذاري 011
فیلترها 074

فیلم و ویدیو در کالس درس 017
فیلم سازي در کالس 017

فیلم هاي انیمیشني 061
فیلم هاي صدادار 046

قطعات الکترونیك 074
قطعات سه بعدي158

قلم گذاري002 
قوانین و مدیریت کسب و کار 124

کاتالوگ 005
کار با کاردك 090 

کار با کورل 059
کار با مداد رنگي 109

کار و زندگي 119
کارآفرین 124
کارآفریني 124

کاربرد ایربراش 029
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کاربرد پاستل 040
کاربرد رنگ در ساختمان 068

کاربرد رنگ روغن 090
کاربرد عکاسي در تصویرسازي 048

کاربرد نور و سایه 092
کارتون سازي 127

کارکنان دانشي 038
کارکنان سازمان ها 122
کارگاه آموزش برق 129

کارگاه نقاشي 040
کاریکاتور 014

کاشت درخت 036
کاشت نهال 166
کاغذ دیواري 068

کاکتوس 044
کاهش چربي بدن 086

کاهش وزن 086
کباب 003، 026

کتاب جامع هنرستان 130
کتاب هاي دیجیتالي 017

کتیبه 103
کفش و صندل هاي روفرشي 133

کلسترول 086
کنترل دمایي 153
کنترل زیستي 153

کنترل مکانیکي 153
کندوي زنبور 041

کنکور عملیات دستگاهي 112
کوبیسم 047
کوددهي 073

کودك و والدین 031، 137، 138
کودکان و سرکشي 139

کودکیاري 031، 051، 089، 137، 138، 165
کوفته 026
کیك 004

کاربرد آبرنگ 001 
کارگاه نقاشي 001

گاو گوشتي 049
گاو و گاوداري  049

گاوداري در ایران 110
گاوداري در دانمارك و آمریکا 110

گاوهاي شیري 050
گرافیست ها 023

گره زدن 035
گل ها 081

گل هاي آپارتماني 043
 084   ICDL   گواهي نامة

گوساله 050
گوساله هاي شیري 045
گیاهان برگ زینتي 043

گیاهان پوششي 081، 153
گیاهان پیازدار 044
گیاهان دارویي 077
گیاهان زینتي 115

گیاهان سبدهاي آویزان 044
گیاهان گل دار گلداني 044
گیاهان گوشتي 043، 044

گیاهان مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر 081
گیاهان مهاجم 024

گیاه شناسي 166
گیت هاي منطقي 054

لباس کارتوني 061
لیسه زني 090

ماکرو 149
ماهي 003

مایکروسافت 159
مباني برق 129

مباني رایانه 145
مباني علم رایانه 070

متادیتا 005
متحرك سازي 136

محصوالت شترمرغ 042
محیط و یادگیري 095

مخابرات 129
مدار 054

مدارهاي الکتریکي129
مدرسة مطلوب 148

مدل سازي 134
مدل سازي سطوح 158

مدیر موفق 156
مدیران و کارشناسان 122

مدیریت آموزشي 156

مدیریت امور دامي 072
مدیریت بازرگاني 064

مدیریت برند 150
مدیریت پارکینگ 022

مدیریت پایگاه داده 149
مدیریت پرورش شترمرغ042
مدیریت پرورش گوساله 045

مدیریت تولید سبزي 052
مدیریت خاك 073

مدیریت خانواده 102، 113، 164، 173، 
176 ،175 ،174

مدیریت خشم 120
مدیریت خشم و تعارض 164

مدیریت دام پروري 049
مدیریت دانش 038، 101، 152

مدیریت دولتي 094
مدیریت رنگ 005

مدیریت زمان 113، 119
مدیریت سازمان هاي غیرانتفاعي 094

مدیریت سرمایة فکري 101
مدیریت علف هاي هرز 153

مدیریت کارخانه 155
مدیریت کسب و کار 123

مدیریت کود 110
مدیریت گلخانه 154

مدیریت گیاهان مهاجم و علف هاي هرز 024
مدیریت مدرسه 020، 099

مدیریت مشارکتي 122
مدیریت و راهبري در سازمان ها 121

مدیریت و روان شناسي 151 
مدیریت و سازمان دهي 148

مراقبت از کودکان 037
 مراقبت هاي زمان بارداري 157
مراکز فرهنگي – هنري 023

مربا 004، 028
مزایاي برند 150

مسئولیت پذیري 088
مشارکت کارکنان 121

مشاغل خانگي 173، 174، 175
مشاورة شناخت کودکان 089

مشاوره در آموزش وپرورش 083
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مشکالت زندگي زناشویي 102
مشکالت کارکنان آموزش وپرورش 160

معماري 039
معماري و بناهاي اصفهان 162

مفاهیم اولیة رایانه 145
مفهوم برند 150
مقاله نویسي 168

مقاومت 074
مکاتب پزشکي 147
مکانیك خودرو 053
مناظر شهري 034
مناظر طبیعي 034 

059  Arrange منوي
موانع شناختي 117

موسیقي ایراني 087
موسیقي توتال 087
موسیقي ُمدال 087

موفقیت مدیران 119
مولتي ویبراتورها 054

مولدها 054
مونوکروم 005

مهارت هاي زندگي زناشویي 164
 مهارت هاي کودکان 031، 165

میراث فرهنگي 103 
میوه هاي آب دار 174
میوه هاي خانگي 073

میوه هاي گرمسیري و نیمه گرمسیري 166
میوه هاي هسته دار و دانه دار 073

نان 004
نت ها 087 

نرم افزار 080
006  Adobe Illustrator نرم افزار

نرم افزار MAYA )مایا( 134
059    Pick tool نرم افزار

نرم افزار ایلوستریتور 135
نرم افزار تحلیل حرارتي 082

نرم افزار ترسیمي 082
نرم افزار الیت روم 005

نشستن روي صندلي 067
نظام پیشنهادها 118، 120، 121، 122 

نظام تذکر 121
نظام مدیریت مشارکتي 119

نظام مشارکت 121
نظام هاي آموزشي 146

نظریه هاي مدیریت 099
نغمه 131

نقاشان جهان 047
نقاشي آبرنگ 132

نقاشي اروپا 161
نقاشي ایران قبل از اسالم 161

نقاشي با آبرنگ 002 
نقاشي خاور دور 161
نقاشي دیجیتال 167

نقاشي مدرن 161
نقاشي معاصر 161

نقاشي و رنگ آمیزي 001
نقاشي و مینیاتور 144

نقاشي هاي پس از اسالم 161
نقاشي هاي مصر و بین النهرین 161

نقش اخالق در مدیریت 151
نقشه کشي تأسیسات 128

نقشه کشي عمومي 158
نکات آشپزي 025

نگارش علمي و فني 105
نگارگري 144

نگهداري رایانه  080
نگهداري سخت افزار 100
نگهداري مواد غذایي 125
نگهداري و تعمیرات 155

نمایشگر 074
نوجواني و بلوغ 051
نوشتن گزارش 062

نهادهاي اجتماعي 160
نهادهاي اقتصادي 101
نیازهاي آموزشي 017

نیازهاي ویژه کودکان و نوجوانان 091
نیروي انساني 118

وان نوت 069
ُورد 069، 085

وب 070

وسایل هرس170
ویتامین ها114

ویراستاري 012
ویرایش 168

ویرایش تصویر 005
هدف ها و نقش هاي مدرسه 148

هرس درختان 170
همسران موفق 098

هنر آپ آرت 172
هنر اسالمي 144

هنر بدوي 161
هنر بعد از اسالم076

هنر پیش از تاریخ 076
هنر جهان و ایران 076

هنر حجم سازي 176
هنر دورة تاریخي 076
هنر قبل از اسالم076

هنر گرافیك 171
هنر مدرن 047، 172

هنر معاصر 172
هنر مفهومي 172

هنر و بونساي 036
هنرهاي تجسمي 078

هنرهاي دستي173
هوش کودکان 089

هوش هاي چندگانه 096
یادگیري تجربي 117
یادگیري زدایي 117

یادگیري سازماني038، 152
یادگیري مغز- محور096

یادگیري038، 091
یافته هاي جدید دانش و فناوري116

159   ASP. NET MVC
022  BMS

177  Flash CS5
007 ICDL

069  2010 Office
084  2007 OutLook

013  SQL Server
007  Web Editing



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبابرنامةدرسي 124

درهمکرد نام ناشر و عنوان کتاب
آبان)كتاب آبان(

014 : آموزش گام به گام کاریکاتور، 034 : بافت هاي آسان در 
طراحي، 071 : خود آموز طراحي با مداد، 092: روش آسان در 
طراحی، 103 : سنگ نوشته   هاي  خط   کوفي،  میراث  فرهنگي  
با مداد  از روی عکس، 109 : طراحي   جهاني   ، 108: طراحی 
رنگي،  111: طراحی لئوناردو داوینچی، 142 : گرایش هاي ضد 

هنري دادائیسم، 172: هنر مفهومي

آتي نگر
 :   ،SQL Server 2012 :038 013 : آموزش گام به گام
و  تکنیك ها   : دانشي، 056  سازمان هاي  در  دانش  بهره وري 
ترفند هاي طراحي وب، 101 : سرمایه فکري سازمان ، 149 : 

SQL Server و Access :مدیریت پایگاه داده

آواي ظهور
067 : حرکات بدني ممنوعه

آواي نور
079 : دیدگاه هاي نظري خیانت زناشویي و بهبود روابط، 091 : 
روان شناسي و آموزش کودکان و نوجوانان با نیاز هاي ویژه، 095 
: روش هاي تدریس پیشرفته، 096 : روش هاي یادگیري، 113 : 
عوامل مؤثر بر بهبود زندگي خانوادگي، 139 : کودکان و سرکشي

آوند انديشه
073 : دانشنامة مختصر درختان میوه  معتدله

آييژ
042 : پرورش شتر مرغ، 049 : تغذیه گاو گوشتي، 050 : تغذیه 

و خوراك دهي گاوهاي شیري

ارسباران
083 : راهنماي مشاور مدرسه، 099 : سازمان و مدیریت در 

آموزش و پرورش

انجمن اوليا و مربيان
062 : چگونه دانش آموزان را پژوهشگر پرورش دهیم؟ 

بيشه
080 : راهنماي تعمیر و ارتقاء سخت افزار و نرم افزار، 158 : مرجع 

کاربردي مکانیکال دسکتاپ 2009

بين المللي حافظ
033 : بافتني بزرگساالن 105، 035 : بسته بندي وتزیئن جعبه 
وگره زدن روبانها - 3، 126 : کتاب جامع حلوا، 133 : کفش 
و صندل هاي روفرشي پارچه اي، 173 : هنرهاي دستي نصف 
جهان 2، 174 : هنر هاي دستي نصف جهان 3، 175 : هنر هاي 

دستي نصف جهان 4، 176 : هنرهاي دستي نصف جهان 5

پرتو واقعه
کاربردي،  بانکات  ساده  زبان  به  شترمرغ  پرورش  اصول   :  019
036 : بونساي هنر زنده )خود آموز طراحي و تولید بونساي(، 072 : 
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دامپروري عمومي، 110 : طراحي جایگاه و تجهیزات گاو هاي شیري

پرك
065 : چگونه طراحي کنیم؟ )1(، 066 : چگونه طراحي کنیم؟ ) 2(

پندار پارس / پارشمن
Microsoft Word 2010 012 : آموزش شماتیك پارسي

پندارپارس
006 : آموزش Adobe Illustrator CS6  055: تکنیك 
راهنماي   :082 ساخت،  پروژه هاي  در  تاخیر  تحلیل  هاي 
کاربردي ECOTECT Autodesk، 159: مرجع کامل 

ASP. NET MVC 4

پيش دانشگاهيان/ گزينه برتر
078 : دروس تخصصي گرافیك سال دوم فني  و حرفه اي و 

کاردانش ، 112 : عملیات دستگاهي

توسعه آموزش
025 : انواع پلو و خورش-2، 026 : انواع خوراك، کباب، دلمه، 
کوکو و ادویه-3، 027 : انواع سوپ ، آش، سس و ساالد-4، 
 :  114 جوانه-5،  و  نوشیدني،شیریني،ترشي  انواع   :  028
: مباني علمي تغذیه در طب سنتي و  غذا درماني-6، 147 

اسالمي-1

تيمورزاده/ طبيب
163 : مکیدن انگشت: نگراني ها و درمان

جهاد دانشگاهي مشهد
024 : اکولوژي علف هاي هرز و گیاهان مهاجم، 081 : راهنماي 
شناسایي و کاربرد 220 گیاه پوششي در فضاي سبز، 093 : 
روش هاي آزمون سالمت بذر، 153 : مدیریت غیر شیمیایي 

علف هاي هرز

حامي
 : )جلد1(، 044  آپارتمان  و  خانه  باغ،  در  گل  پرورش   :  043

پرورش گل در باغ، خانه و آپارتمان )جلد2(

حريم دانش
059 : جادوي کورل

دفتر پژوهشهاي فرهنگي
150 : مدیریت جامع برند، 162 : مکتب اصفهان

دفتر پژوهشهاي فرهنگي / مؤسسه فرهنگي هنري 
سجاد يار

نظام  اجراي  براي  فرهنگي  بسترسازي   :1 بکر  فکر   :  118
پیشنهادها، 119 : فکر بکر 2: بسترسازي فرهنگي براي اجراي 
نظام پیشنهادها، 120 : فکر بکر 3 : بسترسازي فرهنگي براي 
اجراي نظام پیشنهادها، 121 : فکر بکر 4 : بسترسازي فرهنگي 
براي اجراي نظام پیشنهادها، 122 : فکر بکر 5 : از نظریه تا 

اقدام

ديبا گران تهران
007 : آموزش ICDL Web Editing،  053 : تکنولوژي 
 Office تصویري  خودآموز   : سوختي، 069  پیل  خودروهاي 
 :  124 رایانه،  علم  مباني  تصویري  خودآموز   :  070  ،2010
Flash CS5 : 177 ،کارآفریني و راه اندازي کسب  و کار موفق

روان
060 : جامعه شناسي آموزش و پرورش

سازمان فني و حرفه اي كشور
030 : باز سازي و تکنولوژي بدنه خودرو

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها 
)سمت(

146 : مباني طراحي آموزشي

سبزان
046 : تاریخچه سینما، 088 : رسیدن به هدف: راهکار هایي 

براي تغییر روش زندگي شما

سلسله
052 : تکنولوژي تولید سبزي ها، 154 : مدیریت گلخانه

سميعي
009 : آموزش خوشنویسي به روشي نو

سوره مهر
087 : رساله آهنگ سازي، 131 : کتاب فارسي في فن االلحان
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صابرين
031 : بازي هاي پنج دقیقه اي: براي بچه هاي چهار سال به باال، 
032 : بازي  هاي جشن تولد: از 4 تا10 سالگي، 037 : بهداشت 
کودك، 098 : زندگي مشترك و حد و مرزهایش، 137: کلید هاي 
پرورش هوش اخالقي در کودکان و نوجوانان، 138: کلیدهاي 
کشف و پرورش استعداد در کودکان، 143: گزیده اي از بازسازي 

زندگي پس از طالق، 157: مراقبت هاي دوره بارداري

صفار/ اشراقي
و  دولتي  مدیریت  کیفي  و  کمي  تحقیق  روش هاي   :  094
سازمان هاي غیرانتفاعي، 116 : فرهنگ لغات و اصطالحات 

تخصصي مخابرات

طحان/ هله
039 : پاره اي از ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري شهرداري تهران

طليعه سبز
148 : مدرسه مطلوب: مباني، شاخصه ها، اصول و روش ها

عابد
151 : مدیریت چه چیز نیست، 156 : مدیریت یا رهبري آموزشي؟ 
چگونه مدارس امروز را موثرتر رهبري کنیم؟، 168 : نوشتن رویش 

اندیشه: راهنماي تألیف مقاله علمي براي دانشجویان و معلمان

علم كشاورزي ايران
041 : پرورش زنبور عسل با بیان علمي و عملي، 077 : درمان طبیعي 
با میوه ها و سبزیجات، 115 : فرهنگ رستني هاي ایران )اطلس گلها 
: کاربري   125 ،) زینتي - جلد شانزدهم  و گیاهان رستني هاي 
سردخانه و انبار در نگهداري مواد غذایي، 166 : میوه هاي گرمسیري 

و نیمه گرمسیري، 170 : هرس درختان میوه و درختچه هاي زینتي

فاطمي
تغذیهء   :  051 اجتماعي،  و  تجربي  علوم  مفاهیم  آموزش   :  015
کاربردي براي کودکان و نوجوانان، 106 : طراحي 3، 107 : طراحي 4

فرهنگ متين / پيشگامان انديشه
074 : دایرئالمعارف قطعات الکترونیك

فرهنگسراي ميردشتي
چهره نگاري  اسرار   :  018 ساده،  روش  به  آبرنگ   :  002

واقع گرایانه، 021 : اصول طراحي شخصیت در انیمیشن، 023 : 
اطلس طراحان گرافیك، 047 : تاریخچه نقاشي مدرن، 061 : 
چگونه حیوانات کارتوني را طراحي کنیم، 097 : رویکرد طراحي 
احساس گرا در دنیاي معاصر، 127 : کتاب جامع طراحي حیوانات 
براي کارتون سازي، 132 : کشف جهان آبرنگ، 161 : مکاتب 

نقاشي، 167 : نقاشي دیجیتال: بوم هاي نقاشي)جلد1(

قاطع البرهان
020 : اصول شاداب سازي در مدارس

قدياني
001 : آبرنگ، 029 : ایربراش، 040 : پاستل، 090 : رنگ روغن

كالج برتر
152 : مدیریت دانش و سازمان هاي یادگیرنده

كانون فرهنگي آموزش
104 : سوال هاي امتحاني هنرستان) ساختمان هاي بتني و فلزي(، 
128 : کتاب جامع هنرستان ) تاسیسات(، 129 : کتاب جامع 
هنرستان الکترونیك، 130 : کتاب جامع هنرستان) صنایع غذایي(

كتاب آوا
 :123 ،BMS 022 : اصول و مباني سیستم هوشمند کنترل و

کارآفریني

كتاب وارش
016 : آن سوي دوربین

كتابدار
144 : گنجینه اسالم

كلهر
141 : گرافیك و تحلیل سایت

كليد آموزش
134 : کلید MAYA،    135 : کلید ایلوستریتور، 136 : کلید 

فلش اکشن اسکریپت

كيان ايران
054 : تکنیك پالس
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كيان ايران/ نامي
105 : شیوه ارائه و نگارش علمي و فني

گويش نو
100 : سخت افزار، 145 : مباني رایانه

لوح محفوظ
058 : تمرکز روي اصول عکاسي دیجیتال

مارليك
048 : تصویرسازي، 171 : هنر پوستر

مبتکران
076 : درك عمومي هنر) هنر جهان و ایران(

مدرسه
017 : استفاده از فیلم و ویدیوي دیجیتال در کالس درس- 

راهنمایي براي معلمان

مصطفي جمالي راد
008 : آموزش تمرینات ورزشي، 155 : مدیریت نگهداري و تعمیرات

منادي تربيت
117 : فضیلت نایادگیري: )چگونه یاد نگیریم(!

منظومه خرد
057 : تلنگري به ذهن: چگونه خالق تر باشید

نگارش شرق
102 : سرمشق زندگي

ناقوس
005 : آشنایي با نرم افزار LIGHTROOM براي عکاسان 

دیجیتال، 140 : گذار عکاسي به دنیاي دیجیتال

نظر
075 : در باره عکاسي

نقش آفرينان بابکان
003 : آشپزي شهیر ) جلد1(، 004 : آشپزي شهیر)جلد2(

نواي مدرسه
 : بهادار، 063  اوراق  بورس  در  سرمایه گذاري  آموزش   :  010
چگونه سرمایه گذاري در سهام را شروع کنیم؟، 064 : چگونه 

سهام برتر را انتخاب کنیم؟

نوشته
089 : رشد و تقویت توانمندي هاي هوشي و شناختي کودکان، 

165 : مهارت هاي مورد نیاز کودکان براي ورود به مدرسه

هادي
ICDL 2 084 : رایانه کار

وراي دانش
164 : مهارت هاي زندگي زناشویي

ورزش
169 : والیبال

ورزش/ بامدادكتاب
086 : رژیم هاي کاهنده چربي بدن

ويرايش
160 : مسایل آموزش و پرورش ایران و راههاي کاهش آنها

ويستا نشر
068 : خودآموز استفاده و نصب: دیوارپوش - کاغذ دیواري

وينا
ACCESS 2007 011 : آموزش سریع و آسان

ياران
LCDL I 085 : رایانه کار

ياوريان
045 : پرورش گوساله هاي شیري نوپا
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نام ناشر
آبان )كتاب آبان(

 ،109  ،108 ،103 ،092 ،071 ،034 ،014
172 ،142 ،111

آتي نگر
149 ،101 ،056 ،038 ،013

آواي ظهور
067

آواي نور 
139 ،113 ،096 ،095 ،091 ،079

آوند انديشه
073
آييژ

050 ،049 ،042
ارسباران
099 ،083
اشراقي

116 ،094
انجمن اوليا و مربيان

062
بامدادكتاب

086
بورس اوراق بهادار

064 ،010
بيشه

158 ،080

بين المللي حافظ
 ،175 ،174 ،173 ،133 ،126 ،035 ،033

176
پارشمن

012
پرتو واقعه

110 ،072 ،036 ،019
پرك

066 ،065
پندارپارس

159 ،082 ،055 ،012 ،006
پيش دانشگاهيان/ گزينه برتر 

112 ،078
پيشگامان انديشه

074
توسعه آموزش

147 ،114 ،028 ،027 ،026 ،025
تيمورزاده/ طبيب

163
جهاد دانشگاهي مشهد

153 ،093 ،081 ،024
حامي

044 ،043 
حريم دانش

059

دفتر پژوهشهاي فرهنگي/ مؤسسه 
فرهنگي هنري سجاد يار
122 ،121 ،120 ،119 ،118

دفتر پژوهشهاي فرهنگي
162 ،150

ديبا گران تهران
177 ،124 ،070 ،069 ،053 ،007

روان
060

سازمان فني و حرفه اي كشور
030

كتب  تدوين  و  مطالعه  سازمان 
علوم انساني دانشگاهها )سمت( 

146
سبزان

088 ،046
سلسله

154 ،052
سميعي

009
سوره مهر

131 ،087
صابرين

 ،143 ،138 ،137 ،098 ،037 ،032 ،031
157
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صفار
116 ،094

طحان
039

طليعه سبز
148
عابد

168 ،156 ،151
علم كشاورزي ايران

170 ،166 ،125 ،115 ،077 ،041
فاطمي

107 ،106 ،051 ،015
فرهنگ متين

074
فرهنگسراي ميردشتي

 ،097 ،061 ،047 ،023 ،021 ،018 ،002
167 ،161 ،132 ،127

قاطع البرهان
020

قدياني
090 ،040 ،029 ،001

كالج برتر
152

كانون فرهنگي آموزش
130 ،129 ،128 ،104

كتاب آوا
123 ،022

كتاب وارش
016

كتابدار
144

كلهر
141

كليد آموزش
136 ،135 ،134

كيان ايران
105 ،054

گويش نو
145 ،100

لوح محفوظ
058

مارليك
171 ،048
مبتکران

076
مدرسه

017
مصطفي جمالي راد

155 ،008
منادي تربيت

117
منظومه خرد

057
ناقوس

140 ،005

نامي
105
نظر
075

نقش آفرينان بابکان
004 ،003

نگارش شرق
102

نواي مدرسه
064 ،063 ،010

نوشته
165 ،089

وراي دانش
164

ورزش
169 ،086
ويرايش

160
ويستا نشر

068
وينا
011
هله

084 ،039
ياران

085
ياوريان

045
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نشاني ناشران

آبان ) كتاب آبان (
تهران :  خ. انقالب، خ. فخررازي، ك. فاتحي داریان، پ. 2، 
واحد 10، صندوق پستي: 1314734859، تلفن: 4- 66955012   

6- 66971494 ، تلفن همراه: 09121978449

آتي نگر
: خ. جمالزاده جنوبي، پ. 144، واحد 2، ط اول- کد  تهران 

پستي: 1313864351  تلفن: 66565338- 66565336

آواي ظهور
تهران: م انقالب، نرسیده به خ 12 فروردین، پاساژ کتاب سراي 
اندیشه ، طبقه همکف تلفن: 66414109 ، 66493701، 66414109

آواي نور
نظري  شهید  خ.  فروردین،  دوازده  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 
پستي:   کد   ،13145-685 پستي:  صندوق    99 پ.  غربي، 

1314675619، تلفن:  66967356 ، 66967355
تلفن همراه:    09121083731

آوند انديشه
شیراز :  بلوار بعثت، بعثت چهل و پنجم، پ. 67 ، کد پستي:   

7174713814   تلفن: 2358441، 09187002074
تلفن همراه: 09177002074

آييژ
تهران: م. انقالب، خ. لبافي نژاد غربي، پ. 215، کد پستي: 

1313936374 تلفن: 66568097، 66568098، 66423416

ارسباران
تهران : خ. زرتشت غربي، بین خ. پنجم و خ. ششم، پ. 63، کد 

پستي: 1415683543 تلفن: 88973359، 88973358

انجمن اوليا و مربيان
تهران : م. فردوسي، خ. سپهبد قرني، نبش سمیه، ساختمان 
تلفن:   ،944-13145 پستي:  صندوق  ط10  عالقمندان- 

82284135 ، 82281111

بامدادكتاب
تهران : خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، ابتداي خ. وحید نظري 
شرقي، پ. 100، ط. دوم، واحد3،  صندوق پستي: 13145-
  ،66481243-5 تلفن:   ،1314713914 پستي:  کد   ،837

09121029735

بيشه
تهران : م. انقالب، خ. کارگر جنوبي، ابتداي خ. روانمهر، ك. 
 ،  66963795 تلفن:   ،  4 واحد  اول،  ط.   ،1 پ.  دولتشاهي، 

66954018
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بين المللي حافظ
تهران : خ. دماوند )  نهران نو  ( ، ایستگاه منصور آباد ، روبروي 

کلینیك قدس ، پ 878 ، تلفن : 77812155

پرتو واقعه
تهران : خ. انقالب، بین قدس و وصال، ك. اسکو، پ. 14، ط. 
دوم شمالی.  کد پستی: 1417813587 ، تلفن: 66495407 ، 

09125193613 ، 66414616

پرك
قزوین : چهارراه فلسطین، مقابل دبیرستان عالمه امیني، خ. مهجور، 

بن بست یگانه، پ. 132، ط. دوم ، تلفن: 0281-3662350

پندار پارس / پارشمن
تهران : خ. انقالب، ابتدای خ. کارگر جنوبی، ك. رشتچی، پ. 
14، واحد 16 کد پستی: 1314964156 ، تلفن: 66572335 ، 

09122452348 ،66926578

)پيش دانشگاهيان (گزينه هاى برتر
اردیبهشت،  بلوار  باقری،  شهید  اتوبان  تهرانپارس،  تهران: 
باالتراز خ. فرجام شرقی، سمت چپ، خ. صد و هفتاد و هشت 
غربی )شهید قاقی(، پ. 11، کد پستی: 1685988313 تلفن:  

77886480-2

توسعه آموزش
تهران : خ. انقالب، خ. فخررازي، ك. انوري، پ. 18 ، تلفن: 

66408368

تيمورزاده
تهران : خ. کریم خان، نبش میرزاي شیرازي، پ. 111 ، ط 

شرقي،  تلفن: 88809090

جهاد دانشگاهي مشهد
مرکزي  سازمان  دانشگاه  پردیس   - آزادي  میدان   : مشهد 
جهاددانشگاهي صندوق پستي: مشهد 1376-91775، تلفن: 

0511 – 8832360 ،8832367

حامي
تهران :  سعادت آباد، م. سرو، خ. پویش، مجتمع بام تهران، بلوك 

E4، واحد 12 کد پستي: 1981986165، تلفن: 22126702، 
09121962716

حريم دانش
تهران: خ. اشرفي اصفهاني، پونك، بعد از نیایش، خیابان هفتم ، 

مجتمع امیر، واحد 406، تلفن: 09123460859

دفتر پژوهشهاي فرهنگي
تهران : پل کریم خان زند، خ. ایرانشهر شمالي، ك. قصرالدشتي، 
پ. 5، زنگ اول ، تلفن: 88302482 ، 88821364 ، 88315237

ديبا گران تهران
: سعادت آباد، م. کاج، خ. سرو شرقي، مقابل خ. عالمه،  تهران 
پستي:  کد   ،14335-943 پستي:  صندوق  پنجم  ط.   ،49 پ. 
1998648513، تلفن: 22098446-7 ، 22369983-22369983

روان
تهران : م. ولیعصر، خ. زرتشت غربي، بعد از بیمارستان مهر، مقابل 
گلفروشي گلزار مهر، جنب کانون فرهنگي آموزش )  قلم چي  (، 

پ. 63 ، تلفن: 88962707 ، 88973358-9

سازمان فني و حرفه اي كشور
تهران : خ. آزادي، خ. خوش جنوبي، پ. 990، تلفن: 66875764، 

66841232

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها 
)سمت(

تهران : م. انقالب، خ. ابوریحان، فروشگاه شماره 2 سمت، تلفن: 
66405678 ، 66417857 ، 44246116

سبزان
ط.  موسوي، پ. 54،  عباس  خ. شهید  فردوسي،  م.   : تهران 
پستي:  کد   ،15815-1359 پستي:  صندوق   4 واحد  دوم، 
1581643633 تلفن: 88319557 ، 88319558 ، 88847044

سلسله
قم : خ  ارم ، پاساژ قدس ، پ 97 ، ط همکف ، کد پستي : 
13993-37137 ، تلفن : 0251-37749108 ،09121539360 

09123518980،
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سميعي
تهران : خ. انقالب، خ. فخر رازي، خ. وحید نظري، پ. 82، ط. 

5، واحد 10 ، تلفن: 66951903

سوره مهر
تهران: خ. حافظ، خ. رشت، پ. 3، تلفن: 66477001-4 ، 66460993

صابرين
پنجم، ك. مرجان، پ. 1، کد پستی:  تهران: خ. فاطمی، خ. 

1415674111 تلفن: 88968890، 88977203

صفار/ اشراقي
تهران : م. فاطمی، م. گلها، خ. گلها، مقابل نانوایی سنگکی، 
پ. 15، واحد 2 کد پستی: 1314663661، تلفن: 66413436، 

66976200 ،66408487

طبيب
تهران: بلوار کشاورز، خ.آذر، پالك 68، کد پستی: 1417994671

تلفن: 66909192 

طحان/ هله
تهران : م. انقالب، خ. روانمهر، بین خ. اردیبهشت و خ. کارگر، 
بن بست دولتشاهی، پ. 5، واحد 1، کد پستی: 1314615661، 

تلفن: 66403191، 66403208

طليعه سبز
قم : بلوار امین، کوي بیست و یك، پ. 22، تلفن: 025-2933695

عابد
تهران : خ. کارگر شمالی، نرسیده به بلوار کشاورز، خ. قدر، پ. 
4، واحد 1، صندوق پستی: 678-14455، تلفن: 66513321، 

09125148471 ،-66567626-7 ،66515249

علم كشاورزي ايران
چهارراه  به  نرسیده  فروردین،  دوازده  خ.  انقالب،  م.   : تهران 
پستی:  کد  همکف،  ط.   ،1 پ.  یاس،  ك.  لبافی نژاد، 

1314964461، تلفن: 66974876، 66461898

فاطمي 
تهران : م. فاطمی، خ. جویبار، خ. میرهادی شرقی، پ. 14، کد 

پستی: 1415884741 تلفن: 88945545

فرهنگ متين
ساختمان  مقابل  مطهری،  خ.  ابتدای  ولیعصر،  خ.   : تهران 
تلفن:  پستی: 1595843311،  کد  سوم  ط.  پ. 436،  مهرام، 

88901750 ،88926226

فرهنگسراي ميردشتي
مشهد : چهارراه لشکر، نرسیده به م. ده دی، پاساژ دیدنیها، 
 ،8544951 تلفن:   ،9137985155 پستی:  کد  زیرین  ط. 

8514761

قاطع البرهان
تهران :  م. خراسان، خ. خاوران، ك. شهید فهیمی، پ. 8، ط. 
1کد پستی: 1775814771، تلفن: 33727235، 33034838، 

09122240289

قدياني
تهران : خ. انقالب، مقابل دانشگاه، خ. فخررازی، خ. شهدای 
تلفن:   ،1314733861 پستی:  کد   90 پ.  غربی،  ژاندارمری 

66404410

كالج برتر
تهران : خ. انقالب، خ. 12 فروردین، ك. نوروز، پ. 7، واحد 3

 ،66972922-3 تلفن:   ،1773-13145 پستی:  صندوق 
66464215  تلفن همراه: 09125111995

كانون فرهنگي آموزش
تهران : خ. انقالب، بین خ. صبا و خ. فلسطین، پ923، صندوق 

پستی: 16315-1149 ،  تلفن: 66962500، 66962400

كتاب آوا
تهران : خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، بن بست حقیقت، پ. 4، 
ط. دوم، پ. 4 کد پستی: 1314715761، تلفن: 66407993، 

09122284700 ،66974130

كتاب وارش
پاکدشت : خ. شهید قمی شمالی، ك. جماران 18، پ. 16، واحد 1

 ،3391839795 پستی:  کد   ،1744-13145 پستی  صندوق 
تلفن: 36020211، 66975250
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كتابدار
تهران : خ. فتحی شقاقی، نرسیده به م. سلماس، پ.61، واحد 
3 صندوق پستی: 14155-1973، کد پستی: 1431755963، 

تلفن: 1-88979560، 09121883581

كلهر
انقالب، خ. فخر رازی، خ. وحید نظری، پ. 82،  تهران : خ. 
ط. پنجم، واحد 10 صندوق پستی 13145-334، کد پستی:  

1314715118، تلفن: 5-66973033، 66491967

كليد آموزش
تهران : خ. انقالب، خ. فخررازی، ك. انوری، پ. 10، صندوق پستی: 
 ،66953073 تلفن:  پستی:1314873459،  کد   ،1173-13145

09125114178 ،09122164704 ،66964221 ،66406061

كيان ايران
تهران : خ. ستارخان، خ. یکم دریان نو، خ. غالمی جنوبی، ك. 
هاشمی شرقی، پ. 4، واحد. 3، تلفن: 66411173، 66414474

گويش نو
تهران : خ. انقالب، خ. فخررازی، خ. شهید وحید نظری، پ. 
61، واحد B12 کد پستی: 1314765143، تلفن: 66956050، 

66484534

لوح محفوظ
تهران: خ. پامنار، ك. شهید بنی هاشمی، پ. 12، ط. سوم واحد 6

کد پستی 1116735318، تلفن: 7740648-0251، 33903372، 
09121196280

مارليك
تهران : خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، نبش بن بست افشین، پ. 
184، ط. دوم ، تلفن: 66409877 ، 66952914 ، 66950559

مبتکران
نظری،  وحید  شهید  خ.  فخررازی،  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 
پ. 59، واحد 4 صندوق پستی: 13145-1596 ، کد پستی:  

1314764961 تلفن: 2-66954390، 61094123

مدرسه
تهران : نرسیده به پل کریم خان زند، ك. شهید حقیقت طلب، پ. 

8، تلفن : 88898385

منادي تربيت
بیمه، پ. 26، کد پستي:  استاد نجات اللهي، ك.  : خ.  تهران 

1599813813تلفن : 88809787

منظومه خرد
تهران : ولنجك، بلوار دانشجو، باالتر از م. یاسمن، نبش گلستان یکم 
، کد پستي: 1984713356، تلفن : 22420086-93) داخلي114( 

ناقوس
تهران:  خ. کارگر جنوبي، خ. روانمهر، نرسیده به اردیبهشت، 

بن بست دولتشاهي، پ. 2، تلفن: 66401798 ، 66408520

نامي
اصفهان: خ. بزرگمهر، مقابل درب پارکینگ بیمارستان صدوقي، 

ك. درقهوه، پ. 50 ، تلفن: 2643590 ، 09131026783

نظر
تهران: م. فردوسي، خ. ایرانشهر جنوبي، ك. شریف، پ. 2، ط. 
همکف کد پستي: 1581614815، تلفن: 88828903، 88843294

نقش آفرينان بابکان
میدان  به  نرسیده  نواب صفوی،  شهید  خ.  آزادي،  خ.  تهران: 
جمهوری اسالمی، ارومیه غربی، پالك 202، تلفن: 66565603 

66566361 -

نگارش شرق
تهران: م. امام حسین، ابتداي خ. 17 شهریور، ك. بختیاري، 
پ. 6، واحد 4، کد پستي: 1153973755 تلفن: 77514478، 

77633151،09194495064

نواي مدرسه
تهران: خ. ایرانشهر شمالي، نرسیده به خ. طالقاني، پ. 140، 
ط. دوم، واحد 5 کد پستي: 1583617618، تلفن: 88820583، 

09123022698،88822845

نوشته
اصفهان: خ. فلسطین، ساختمان نوید، نشر نوشته کد پستي: 
همراه:  تلفن   2208610  ،2226445 تلفن:   ،8143984117
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09133162070

وراي دانش
تهران: م. انقالب، خ. دوازده فروردین، ك. نوروز، پ. 28 کد 
 ،66468018  ،66475750 تلفن:   ،1314693333 پستي: 

66957461  تلفن همراه: 09122073901

ورزش
تهران: خ. جمهوري، خ. دانشگاه جنوبي، بن بست یکم، پ. 1

تلفن: 5- 66481243، 66976690، 66976691

ويرايش
تهران: خ. زرتشت غربي، بین خ. پنجم و خ. ششم، پ. 63

کد پستي: 1415683543، تلفن:  9- 88973358

ويستا نشر
کرج: چهل و پنج متری گلشهر خ کتوئی زاده/ پالك 20 واحد 4

تلفن: 02633528447 ، 09126015987

وينا
ك.  جنوبي،  کارگر  خ.  ابتداي  انقالب،  م.   - تهران  نشاني: 
رشتچي، مقابل دانشگاه علمي و کاربردي، بن بست یکم، پ. 4، 

تلفن: 66569881-3 ، 66498125 ، 66481666

هادي
تبریز: ابتداي خ. فلسطین، مقابل بانك ملي، تلفن: 5242186

ياران
تبریز : خ. امین، مقابل کفش ملي، پاساژ کریمي، پ. 3، ط. 

زیرین، تلفن: 5567925 ، 5557296 ، 5541131

ياوريان
اردبیل: مابین م. امام و م. شریعتي، جنب سرپرستي بانك رفاه،

تلفن: 2251424 ، 2239319 ، 09144516912


