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منظور ما از كتاب آموزشى چيست؟
از یك دیدگاه مي توان مجموعه کتاب هایي که هر سال چاپ و منتشر مي شوند کتاب آموزشي ناميد زیرا هر کتابي پيامي براي 
 آموزش دارد. اما به طور خاص کتاب هاي آموزشي با هدف استفاده در آموزش هاي رسمي و غيررسمي 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 برنامة  درسي خاص و با هدف معيني از سوي مراجع ذي صالح در 
وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسيده اند و در چارچوب زماني معين آموزش 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 انگيزه، توسعة یادگيري، افزایش دانش و سواد علمي، 
پرورش مهارت  علمي، رشد روابط اجتماعي و ارتقاي یادگيرنده بر اساس هدف ها و برنامه هاي خاصي تنظيم مي شوند و 
لزوماً به برنامة  درسي دورة تحصيلي وابسته نيستند و شامل کتاب هاي دانش افزایي براي معلمان و دانش آموزان، پرورش 

مهارت هاي فرآیندي و عملي براي دانش آموزان و مهارتي و روشي براي معلمان هستند.
* کتاب هاي کمك درسي: کتاب هایي هستند که به منظور تسهيل، تقویت، تكميل و تعميق یادگيري و فراهم کردن 
آموزش جبراني بر اساس اهداف و برنامه هاي درسي دوره و پایة تحصيلي خاصي تهيه و تنظيم مي شوند. این کتاب ها 
الزامًا  به اهداف برنامة درسي وابسته هستند که شامل کتاب هاي کار و فعاليت هاي یادگيري، کتاب هاي تمرین،  کتاب هاي 

سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و کتاب هاي فعاليت محور هستند.

چرا بايد دست به گزينش كتاب زد؟
انتشار روزافزون کتاب ها و عدم تناسب بخش قابل توجهي از کتاب ها با استانداردهاي آموزشي و همچنين لزوم 
استفادة بهينه از زمان براي بهر ه گيري از خواندني هاي مناسب، شوراي عالي آموزش و پرورش، وزارت آموزش وپرورش را 
به عنوان یك نهاد فرهنگي گسترده و مؤثر مكلف کرده است تا با سياست گذاري، استانداردسازي توليد کتاب هاي غيردرسي 
و اتخاذ سياست هاي مناسب خصوصاً سياست هاي تشویقي و حمایتي، نقش مؤثري در هدایت پدیدآورندگان کتاب های 

آموزشی مورد نياز دانش آموزان و معلمان یعنی ناشران، مؤلفان و مترجمان کتاب های آموزشی ایفا کند.
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بی شك شناسایی و طبقه بندی کتاب ها از نقطه نظرهاي متفاوت از گام های مؤثر در توسعة محيط آموزشي و تقویت 
فرایند یاددهیـ  یادگيری محسوب می شود و ابزاری کارآمد در تقویت نظام آموزشي کشور به شمار می رود.

تشکيل دبيرخانة سامان دهى منابع آموزشى و تربيتى
اجرای »طرح سامان بخشی کتاب های آموزشی« در سال 1378 با این هدف آغاز شد که توان توليدکنندگان کتاب های 
آموزشی، به سوی نيازهای واقعی دانش آموزان و معلمان و پرکردن خألهای موجود هدایت شود و بازار آشفته ای را که 
در عرصة توليد کتاب های آموزشی به وجود آمده است، سامان بخشد. خوش بختانه دامنة این طرح با تصویب آیين نامة 
»سامان دهی منابع آموزشی و تربيتی: مواد و رسانه ها« توسط شورای عالی آموزش وپرورش، در دوم شهریور سال 1389 از 

حوزة کتاب آموزشی به همة منابع و رسانه های آموزشی و تربيتی گسترش داده شده است.
در مادة 5 این آیين نامه، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی موظف شده است براي تحقق اهداف مصوبه 828 
به انحای گوناگون از جمله، اعطای نشان استاندارد، برگزاری جشنواره و نمایشگاه، برقراری ارتباط با نهادهای دولتی و 
غيردولتی ذیربط و تهية فهرستگان توصيفی مواد و رسانه های آموزشی و تربيتی از توليد و عرضة مواد و منابع استاندارد 

حمایت و پشتيبانی کند.
در مادة 6 نيز به صراحت تأکيد کرده است که خرید، عرضه و تبليغ هرگونه منبع آموزشی و تربيتی در واحدهای 

آموزشی، صرفاً از منابع استاندارد مجاز خواهد بود.

تهية فهرستگان توصيفى كتاب هاى آموزشى
با عنایت به مادة 5 و 6 آیين نامة سامان دهي منابع آموزشي و تربيتي، و با توجه به نقش شناسایی و طبقه بندی 
کتاب های علمی و آموزشی گامی مهم در تقویت فرایند یاددهی ـ یادگيری و نظام آموزشي است. معرفي کتاب هاي 
مناسب و استاندارد به عنوان یك ضرورت و راهكار اجرایي در دبيرخانة سامان دهي منابع آموزشي و تربيتي در دبيرخانة 

سامان دهي پي گيري مي شود.
لذا دبيرخانة سامان دهی هر سال فهرست  کتاب هاي مناسب را به تفكيك دوره های آموزشی کشور، به صورت مكتوب 
)کتاب نامه( و الكترونيكی )وب( منتشر می کند و در عين حال نسخه ای از آن برای معرفي در پایان کتاب های درسی، در 

اختيار دفتر تأليف کتاب های درسی قرار می گيرد.

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

و منتشر می شود.
این فرایند با تفكيك کتاب های رسيده به دبيرخانه آغاز می شود. در نخستين مرحله، که مرحله غربالگری است، تعداد 
محدودی از کتاب هایی که موضوعشان ارتباطی با برنامة  آموزشي و تربيتي کشور ندارد یا تاریخ انتشار آن ها خارج از زمان 
اعالم شده است، از چرخة بررسی کنار گذاشته می شوند. بقية کتاب ها، به تدریج در اختيار کارشناسان آشنا با برنامة درسي 
و معلمان ورزیده و مجرب قرار می گيرد. در پرسش نامه هاي مورد استفاده، براساس شاخص ها و معيارهاي تعيين شده، 
پرسش های جزئی و دقيقی دربارة ویژگي هاي عمومي و اختصاصي کتاب طرح شده است؛ هر کارشناس دیدگاه خود را 
دربارة کتاب براساس شاخص ها و معيار هاي تعيين شده با امتيازی که به آن می دهد، بيان می کند. هر کتاب برای گذر از 

مراحل بررسی ها، باید به طور ميانگين، حداقل 60  درصد از کل امتياز ممكن را به دست آورده باشد.
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اما به طور کلی هر کارشناس باید به سه پرسش پاسخ دهد: آیا در تدوین کتاب، استانداردها و چهارچوب های الزم 
یك کتاب آموزشي 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 نيز 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 دانشگاه فرهنگيان؟
ناگفته نماند که این کتاب نامه ها با توجه به محدودیت چاپ، برای آموزشگاه های کشورجهت تجهيز کتابخانه های 
آموزشگاهي و کالسي ارسال مي شوند تا دانش آموزان مدیران و معلمان مدارس از آن بهره گيرند. عالوه بر این، فایل 
الكترونيكی این کتاب نامه ها در وبگاه سامان کتاب به نشانی: http://samanketab.roshdmag.ir قرار داده شده 

است و عالقه مندان می توانند آن را به صورت رایگان از این وبگاه دریافت کنند.

برنامة توليد كتاب نامة رشد در دورة آموزش متوسطه نظري

سال انتشارسطح پوششكتاب نامه رشدرديف

کتاب هاي چاپ اول 1364 تا 1389.نيمة اول 1381 تا 1390شماره هاي اول تا دهم1

کتاب هاي چاپ اول و تجدید چاپ 1390 -1389 نيمة اول 1391 شمارة یازدهم 2
و استثنائاً ناشران شهرستاني 1390 – 1387.

کتاب هاي چاپ اول 1391نيمة  اول 1392شمارة دوازدهم 3

کتاب هاي چاپ اول 1392نيمة اول 1393شمارة سيزدهم4

کتاب هاي چاپ اول 1393نيمة  اول 1394شمارة  چهاردهم 5

كتاب نامه اى كه پيش رو داريد
این شماره از کتاب نامه، فهرست توصيفی کتاب های چاِپ اول سال 1392 و یك سال قبل آن را دربرمي گيرد.

کتاب هاي داستان، شعر و نمایش نامه عناویني است که عالوه بر کتاب هاي آموزشي به فهرست توصيفي کتاب نامة 
رشد افزوده شده است.

در این کتاب نامه با 467 عنوان کتاب مناسب آشنا می شوید که از مجموع 1134 عنوان کتاب رسيده انتخاب شده 
است. بقيه کتاب ها غيرمرتبط و غيرآموزشي )213 عنوان( و یا نامناسب )454عنوان( تشخيص داده شده اند.

از ميان133 ناشر،  بيش ترین کتاب های مناسب معرفی شده در این کتاب نامه به ترتيب به انتشارات مدرسه با 49 
عنوان، کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان با 31 عنوان و کانون اندیشة جوان با 23 عنوان تعلق دارد. 

در بين موضوعات نيز علوم تربيتي، مهارت هاي زندگي، داستان، دیني، روان شناسي، زیست شناسي، ادبيات فارسي، 
 فيزیك، علوم اجتماعي به ترتيب با 78، 58، 51، 45، 41، 35، 35، 33،  32 عنوان کتاب مناسب از بيش ترین فراواني برخوردارند.
       در بين ناشران محترم، انتشارات مدرسه، انتشارات بين المللي گاج و کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان  به 

ترتيب با 101، 84، 62 عنوان بيش ترین مشارکت را در ارسال کتاب داشتند.
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10شيمي 214اقتصاد 2

11عربي 4315تاریخ3

32علوم اجتماعي116جغرافيا4

78علوم تربيتي 5017داستان 5

9فلسفه و منطق4518دیني 6

33فيزیك 119رایانه7

2قرآن4120روان شناسي8

7کتاب هاي مرجع721ریاضي9

58مهارت هاي زندگي 222زبان انگليسي10

1 / 3هنر / نمایش نامه 823زمين شناسي11

517جمع کل 35زیست شناسي12
 * جمع فراواني موضوعي بيش از تعداد عنوان هاي کتاب مناسب است چون بعضي از کتاب ها داراي بيش از یك موضوع هستند.

شيوة تنظيم اطالعات
در معرفی هر کتاب، چكيده ای از محتوا و اطالعات کتاب شناختی آن آورده شده است که یافتن کتاب مناسب را برای 
خواننده آسان می کند. این اطالعات به ترتيب از این قرار هستند: 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؛ کلمات کليدی و چكيدة کتاب.
نمايه هاى كتاب

در پایان هر کتاب نامه، چندین نمایه براساس عنوان کتاب، نام پدیدآورندگان، موضوع، پایة تحصيلی، کلمات کليدی، 
در همكرد نام ناشر و عنوان کتاب و نام و نشانی ناشر تنظيم شده است تا معلمان، مربيان، کارشناسان، والدین و سایر 
مخاطبان بتوانند با توجه به نياز 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.
همکاران ما در اين كتاب نامه

در توليد و آماده سازی این کتاب نامه همكاران متعددی به ما یاری رسانده اند و خصوصاً در بررسی کتاب ها حوصله 
و دقت زیادی به کار بسته اند. کارشناسان و معلمانی که در آماده سازی این مجموعه از نظرات و همكاری هایشان بهره 

بردیم عبارت اند از:
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كارشناسان معلم
بتول فرنوش، نسيم اصغري، خسرو داوودي، شهرزاد بخشعلي زاده، دیانا فردین،  علي رضایي، ابراهيم هداوند ميرزایي، 
نصراله کيا، زهرا مروتي،  حشمت اله سليمي، داوود سلطاني، نعمت اله ارشدي، راضيه بنكدار،  محمود حدادي، سياوش شایان، 
سيدعالءالدین اعالیي، فاطمه یوسف نژاد، علي چراغي،  علي جان بزرگي، ابوالفضل نفر، عبدالرسول کریمي،  مهناز اسدي، 

مریم عابدیني،  حسين الوندي.
كارشناسان شعر و داستان: 

حسين احمدی، حميدرضا داداشی، جعفر ربانی، محمد مهدوی شجاعی، محمدعلی قربانی، یوسف قوجق، مهدی 
کاموس، عليرضا لبش، سيدعلی اکبر ميرجعفری، عزت اهلل الوندی، محسن هجری، حبيب یوسف زاده.

كارشناسان تأليف كتاب هاي درسي:
1. فریدون اکبري شلدره، کارشناس گروه برنامه ریزي درسي ادبيات فارسي

2. مسعود جوادیان، کارشناس گروه برنامه ریزي درسي تاریخ
3. نازیا ملك محمودي،  کارشناس گروه برنامه ریزي درسي جغرافيا

4. مهدي چوبينه، کارشناس گروه برنامه ریزي درسي جغرافيا
5. فخري ملكي، کارشناس گروه برنامه ریزي درسي فلسفه و منطق

6. پرویز آزادي، کارشناس گروه برنامه ریزي درسي دیني 
7. سيد محمد دلبري، کارشناس گروه برنامه ریزي درسي دیني

8. یاسين شكراني، کارشناس گروه برنامه ریزي درسي دیني
9. محمد رضا اميري، کارشناس گروه برنامه ریزي درسي  ریاضي

10. محمد حسن بازوبندي، کارشناس گروه برنامه ریزي درسي زمين شناسي
11. حسن حذرخاني، کارشناس گروه برنامه ریزي درسي شيمي

12. رضا خيرآبادي، کارشناس گروه برنامه ریزي درسي زبان انگليسي
13. معصومه عظيمي وحيد، کارشناس گروه برنامه ریزي درسي زبان انگليسي
14. سيدبهنام علوي مقدم، کارشناس گروه برنامه ریزي درسي زبان انگليسي

15. مریم انصاري، کارشناس گروه برنامه ریزي درسي زیست شناسي
16. بهمن فخریان، کارشناس گروه برنامه ریزي درسي زیست شناسي 

17. سيد امير رون، کارشناس گروه برنامه ریزي درسي مهارت هاي زندگي 
18. محمود معافي، کارشناس گروه برنامه ریزي درسي مهارت هاي زندگي

19. سعيد راصد، کارشناس گروه برنامه ریزي درسي مهارت هاي زندگي.
20. عادل اشكبوس، کارشناس گروه برنامه ریزي درسي عربي
21. احمد احمدي، کارشناس گروه برنامه ریزي درسي  فيزیك

22. روح اله خليلي بروجني، کارشناس گروه برنامه ریزي درسي فيزیك
23. لطيف عيوضي،  کارشناس گروه برنامه ریزي علوم اجتماعي

24. نسرین حق گو، کارشناس گروه برنامه ریزي علوم انساني.
25. محمد مهدي ناصري، کارشناس گروه برنامه ریزي درسي علوم اجتماعي
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برای بيان دیدگاه های خود دربارة این کتاب نامه یا فرستادن کتاب، به نشانی تهران، خيابان کریمخان 
زند، خيابان ایرانشهر شمالی، ساختمان شماره 4 آموزش وپرورش، دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي، 
دبيرخانة سامان دهى منابع آموزشى و تربيتى مكاتبه یا با شمارة تلفن 88306071 )021( تماس 
حاصل فرمایيد. وبگاه این دبيرخانه نيز به نشانی http: //samanketab.roshdmag.ir آمادة 

دریافت دیدگاه هاي شماست

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.

مك گي، پل435.

مهسار مشتاق رقعي128 ص.

دانش آموز

 تهران: ابوعطا، 1392

مهارت هاي زندگي

شمارة مدخل مؤلف

قطعتعداد صفحات محل نشر: ناشر، سال نشرمترجم

مخاطبموضوع

نگراني  بر  )چگونه  نباشيد  نگران 

خود غلبه كنيم؟(
زندگي مثبت

عنوان کتاب عنوان مجموعه

این اثر ترجمه اي از کتاب »How Not to Worry«، تأليف »پائول مك گي« است و دو بخش و هشت 
فصل دارد. بخش اول کتاب تحت عنوان »صبر کنيد! بپذیرید!«، دربارة نگراني و علل آن توضيح مي دهد و 
همچنين دربارة رفتارهاي نادرست، که در رویارویي با برخي چالش هاي زندگي از افراد سر مي زند، بحث مي کند. 
بخش دوم »حرکت کنيد!« نام دارد و به آشنایي با ایده هاي کاربردي و ابزارهایي مي پردازد که به افراد کمك 
مي کند تا بهتر و منطقي تر با نگراني ها و چالش هاي زندگي روبه رو شوند و بر آن ها غلبه کنند. نویسندة کتاب 

معتقد است افراد با مطالعة این کتاب، مي توانند بر نگراني ها ي خود غلبه کنند و سالمت رواني خود را بازیابند.

اضطراب، خستگي، گذشته، آینده، تغيير، بي نظمي، مغز منطقي،  آگاهي.

کلمات کليدی

چكيده
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فراخوان ارسال كتاب
 ) براي توليد كتابنامه شماره 14 دورة آموزش متوسطة نظري(

لطفاً در ارسال كتاب به اين نکات توجه فرماييد.

بدين وسيله از ناشران و پديدآورندگان محترم كتاب هاى آموزشى و تربيتي دعوت مى شود نسخه اى از كتاب هاى چاپ اول 
 سال 1393 خود )و يک سال پيش از آن( را براى بررسى به نشانى دبيرخانة سامان دهى منابع آموزشى و تربيتي بفرستند.

کتاب های ارسالی باید نخستين بار در سال 1393 یا یك سال پيش از آن منتشر شده باشند.
کتا ب هایی در آخرین کتاب نامه معرفی می شود که تا 30 خرداد سال 1394 به این دبيرخانه رسيده باشد. در غير 
 این صورت چنان چه تاریخ چاپ نخست آن در سال 1393 و جزء کتاب های مناسب باشد، در کتاب نامه بعدی به چاپ می رسد.

        ارسال یك نسخه از هر کتاب برای دبيرخانه کافی است.
 امكان بازگرداندن کتاب های غير مرتبط یا نامناسب برای دبيرخانه وجود ندارد.

 http://samanketab.roshdmag.ir فهرست کتاب های رسيده در پایان هر ماه، در وبگاه سامان کتاب به نشانی 
اعالم می شود.

 فهرست کتاب های مناسب به تدریج در وبگاه سامان کتاب منتشر می شود و در اختيار کاربران این وبگاه قرار می گيرد. 
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 مكتوب به ناشر گزارش داده می شود.
 ضمناً فهرستی از کتاب های مناسب برای دفتر تأليف کتاب های درسی و مراکز خرید و نمایشگاهی به ویژه براي عرضة 
مستقيم در »50 هزار نمایشگاه در 50 هزار مدرسه« کتاب فرستاده می شود تا در صورت نياز از کتاب های مناسب معرفی شدة 

این دبيرخانه خریداری کنند.
 ارسال کتاب از سوی هر یك از پدیدآورندگان اثر، منعی ندارد ولي گزارش نهایی فقط برای ناشر فرستاده می شود.

کتاب هایی که توسط مؤلف منتشر شده اند، در این دبيرخانه قابل بررسی هستند و در این صورت گزارش به نام مؤلف 
صادر خواهد شد.

کتاب های مناسب، خود به خود در جشنوارة کتاب های رشد حضور می یابند و برای شرکت در جشنواره نيازی به ارسال 
مجدد کتاب نيست.

 مطابق آیين نامة سامان دهی منابع آموزشی و تربيتی، 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.

     کتاب های ارسالی دورة آموزش متوسطة نظري باید شامل یك یا چند موضوع از موضوعات زیر باشد: 
ادبيات فارسي،اقتصاد،تاریخ، جغرافيا، داستان، دیني، روان شناسي، رایانه، ریاضي، زبان انگليسي، زمين شناسي، زیست شناسي، 
 شعر، شيمي، عربي،  علوم اجتماعي، علوم تربيتي، فلسفه و منطق، فيزیك، قرآن، کتاب هاي مرجع، مهارت هاي زندگي، نمایشنامه، هنر.

کتا ب های خود را به نشانی: تهران، خيابان کریمخان زند، خيابان ایرانشهر شمالی، ساختمان شماره 4 آموزش وپرورش، 
دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشي، دبيرخانة سامان دهی منابع آموزشی و تربيتی بفرستيد. برای دریافت اطالعات بيش تر 

می توانيد با شمارة تلفن 88306071 )021( تماس حاصل فرمایيد.
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1. وینگلر،  هنري. آبشار نياگارا فرو مي ريزد. فرمهر منجزي. تهران: چكه، 1392، 128 ص.
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: دوم متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: داستان هاي انگليسي، داستان نوجوان، مجموعه ها.

چکيده: کتاب حاضر از مجموعه داستان هاي »هانك زیپزر، بزرگ ترین تنبل دنيا« است. ماجراي 
پسري نوجوان به نام »هانك زیپزر« که هميشه با کارهایش دردسر درست مي کند و به تنبلي مشهور 
است. در داستان مي خوانيم: »»هانك« باهوش است، »هانك« خالق است. او دلش مي خواهد در 
مدرسه هم کارهایش را خوب انجام بدهد و واقعاً هم سعي خودش را مي کند؛ اما انگار هميشه همه چيز 
برعكس مي شود. »هانك« با پروژة آبشار نياگارا در کالس سيل راه مي اندازد. معلم، مدیر مدرسه و 

بچه هاي کالس خيس آب مي شوند. »هانك« دوباره به دردسر مي افتد.«

2. شكرانه، اسداهلل. سيمرغ: آذرياد )يادنامه مهدي آذريزدي(. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و 
نوجوانان، 1392، 72 ص.

قطع: وزیري
موضوع: ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: افسانه ها و قّصه هاي ایراني، اقتباس ها، مهدي آذریزدي.

چکيده: در مجموعة حاضر ده قّصه از مجموعة »قّصه هاي خوب براي بّچه هاي خوب«، به منظور 
قّصه گویي برگزیده شده اند تا گستره اي از نگاه و اندیشة »مهدي آذریزدي« را در زمينة انتخاب قّصه ها 
از متون کهن بازتاب دهد. هم چنين، ساختار روایي قّصه ها از روایت نوشتاري به روایت گفتاري تغيير 
پيدا کرده اند؛ چراکه در قّصه گویي پس از انتخاب متن، تبدیل آن از نوشتار به گفتار از اصول بدیهي و 
قابل توّجه است. به این منظور، فصلي با عنوان سير قّصه از نوشتار تا گفتار نيز در این کتاب آمده است. 
بازنویسي هاي مهدي آذریزدي در حوزة ادبيات کودك و نوجوان، از بهترین و موّفق ترین بازنویسي هاي 

منطبق بر زبان فارسي معيار است.
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3. آليدینا، شاماش. داميز، کاربردي و سودمند: آرامش For Dummies. حسين پاشایي. تهران: 
آوند دانش، 1392، 86 ص.

قطع: رقعي
موضوع: روان شناسي، مهارت هاي زندگي

مخاطب: معلم، والدین، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدي: آرامش، اجراي تكنيك، ورزش، ماساژها، حواس پنج گانه.

چکيده: بيشتر مردم مهارت رسيدن به آرامش را ندارند. این کتاب با بيان اصول اوليه، تكنيك ها، 
چگونگي حفظ تعادل کار و زندگي، حس نيروي قدرشناسي و مزایاي رسيدن به آرامش در چهار فصل 

و با هدف نيل به این مهارت تنظيم شده است. 

4. عبدالمحمدي، عليرضا. آرايه هاي ادبي. تهران: الگو، 1392، 368 ص.
قطع: رقعي

موضوع: ادبيات فارسي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: دوم و سوم متوسطه انساني، پيش دانشگاهي انساني
كلمات كليدي: تشبيه، استعاره، کنایه، مجاز، تضاد، تناقض، تلميح، ایهام.

چکيده: کتاب حاضر در چهار بخش، براي تسلط و تقویت توانایي دانش آموزان بر آرایه هاي ادبي مانند 
تشبيه، استعاره، کنایه، مجاز، تضاد، تناقض، تلميح و ایهام و افزایش قدرت پاسخ گویي دانش آموزان 
در آزمون هاي مختلف تدوین شده است. تست هاي این کتاب عبارت اند از: سؤاالت کنكور سراسري 
داخل و خارج کشور تا سال 1392، تست هاي تأليفي، سؤاالت آزمون هاي آزمایشي سنجش، سؤاالت 

آزمون هاي گزینة دو و کنكور آزاد.
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5. حسين نژاد، محمد. آرايه هاي ادبي. تهران: راه اندیشه، 1392، 360 ص.
قطع: رقعي

موضوع: ادبيات فارسي
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: آرایه هاي ادبي، علم بيان، قالب شعر، آزمون.

چکيده: مطالب این کتاب در چهار فصل با هدف آشنایي دانش آموزان با اصطالحات ادبي، عنوان 
آرایه هاي ادبي، لفظي و معنوي، علم بيان، قالب هاي شعر فارسي تنظيم شده است. در پایان کتاب، 
سه نوع آزمون چند آرایه اي، جامع تأليفي و جامع آورده شده و در ادامه، پاسخنامه هاي تشریحي آن ها 

درج شده است.

6. شرفي، مهران. آشتي:  آرايه هاي ادبي )كليه رشته ها(. تهران: تخته سياه،  1392، 104 ص.
قطع: رقعي

موضوع: ادبيات فارسي
مخاطب: دانش آموز، معلم

پاية تحصيلي: سوم متوسطه کليه رشته ها، پيش دانشگاهي کليه رشته ها
كلمات كليدي: آرایه ها، تضاد، تناقض، مراعات  نظير، تضمين، تلميح، اغراق.

چکيده: کتاب حاضر تالش دارد با استفاده از مثال هاي زیاد و بررسي دقيق سؤاالت مربوط به آرایه هاي 
ادبي در کنكور سراسري، دانش آموزان را در پاسخ گویي به این سؤاالت تواناتر کند. دانش آموزان در این 
کتاب با مطالب مربوط به آرایه هاي ادبي از قبيل: تضاد، تناقض، مراعات النظير، تضمين، تلميح، اغراق، 
تمثيل، ایهام، جناس، اشتقاق، سجع، تشبيه، کنایه، مجاز، استعاره و ... آشنا مي شوند و در پایان، بانك 
تست آرایه هاي ادبي از سال 1381 تا 1391 و پاسخنامة آن ارائه شده که منبع خوبي به منظور آمادگي 

براي شرکت در کنكور سراسري است.
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7. خرامان، مصطفي. رمان نوجوان امروز: آرزوي سوم. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و 
نوجوانان، 1391، 156 ص.

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: داستان هاي فارسي، داستان خواهران، آرزو.

چکيده: کتاب حاضر دربردارندة داستاني تخّيلي است. همة ما آرزوهایي داریم که آن ها را به زبان 
نمي آوریم. در بعضي از بزنگاه ها مثل فوت کردن شمع هاي کيك تولّد، از ما مي خواهند آرزویي کنيم، ما 
هم توي دلمان آرزو مي کنيم. »آرزوي سوم«، داستان سه خواهر است که آرزوهایشان را بازي مي کنند. 
آن ها آرزوهاشان را به زبان مي آورند. اّولي برآورده مي شود. دومي و سومي برایشان دردسر درست 

مي کند. آرزوي سوم، داستان دردسر آرزوهاي دست نيافتني است.

8. عليزاده عظيمي، افسر ... ]و دیگران[. آزمايش هاي شيمي دبيرستاني به روش نيمه ميکرو. 
تهران: مبتكران، 1392، 240 ص.

قطع: رحلي
موضوع: شيمي

مخاطب: دانش آموز
ریاضي و تجربي ریاضي و تجربي، پيش دانشگاهي  اول متوسطه، دوم متوسطه   پاية تحصيلي: 
 كلمات كليدي: آزمایش شيمي،  مواد شيميایي، زمان آزمایش، وسایل ایمني، وسایل مورد نياز، روش  کار.

چکيده: این کتاب دربارة آزمایش هاي شيمي دبيرستان به روش نيمه ميكرو است. مطالب قابل 
آزمایش شيمي دورة دبيرستان، شامل 58 آزمایش، طي چهار فصل در این کتاب آمده است. در همة  
این آزمایش ها سعي شده از ساده ترین وسایل مناسب و کمترین مقدار مواد شيميایي استفاده شود و 
آزمایش ها در کوتاه ترین زمان ممكن انجام گيرد. هریك از آزمایش ها مشتمل بر عنوان، هدف، زمان 
آزمایش، وسایل ایمني،مواد و وسایل مورد  نياز، روش کار، تعداد پرسش و در صورت لزوم جدول، نمودار 

و محاسبه است.
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9. استراترن، پل. مشاهير علم، نوجوان و دانش: آشنايي با اوپنهايمر. جواد ثابت نژاد. تهران: ذکر، 
1391، 88 ص.

قطع: رقعي
موضوع: تاریخ، فيزیك

مخاطب: دانش آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان
پاية تحصيلي: اول متوسطه، متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: اوپنهایمر، بمب اتمي، مكانيك کوآنتوم، جنگ جهاني دوم، هيروشيما، ناکازاکي.

اوپنهایمر، سرآمد  مي کند.  بررسي  را  اتمي  بمب  پدر  اوپنهایمر،  رابرت  زندگي  کتاب  این  چکيده: 
بزرگ ترین تشكل دانشمنداني بود که براي توليد نخستين بمب اتمي جهان در آزمایشگاه هاي زیرزميني 
در لوس آالموس، واقع در کوهستان هاي دوردست نيومكزیكو، فعاليت مي کردند. اختراع اوپنهایمر، 

پایاني مصيبت بار براي جنگ جهاني دوم به ارمغان آورد. 

10. گریبين، جان آر /  گریبين، مري. مشاهير علم، نوجوان و دانش: آشنايي با اينشتين. مسعود 
سلطاني. تهران: ذکر، 1391، 64 ص.

قطع: رقعي
موضوع: تاریخ، فيزیك

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصيلي: اول متوسطه

كلمات كليدي: آلبرت اینشتين، نظریة نسبيت عام، جایزة نوبل، اکتشافات، آموزش تاریخ.

چکيده: این کتاب ترجمة کتاب »»in ninety minutes )1727ـ  Einstein )1642«،  تأليف 
جان و مري گریبين است. آلبرت اینشتين در جهان با نظریة نسبيت عام شناخته شده است، اما او زماني 
این معادله را کشف کرد که تمام اکتشافات و کارهاي بزرگش را انجام داده بود. او در نوجواني عالقة 
چنداني به تحصيل نداشت و اکثر معلمانش تصور مي کردند دانش آموز بي استعدادي است. آلبرت در 
15 سالگي ترك تحصيل کرد، اما بعدها به خاطر تحقيقاتش موفق به دریافت جایزة نوبل شد.  اینشتين 
آزمایشگر خوبي به شمار نمي رفت، اما نظریه پرداز بسيار قابلي بود. درك ما از نظام عالم بر مبناي نظریات 

او، مانند فيزیك کوانتومي، نسبيت عام و ... بنا نهاده شده است.
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11. کاظمي نيا، مهرعلي. کتاب کوچك عربي: آشنايي با توابع در زبان عربي، همراه با تمرينات 
متنوع و پرسش هاي چهار گزينه اي و نکته هاي دستوري. تهران: مدرسه، 1392، 232 ص.

قطع: وزیري
موضوع: عربي

مخاطب: دانش آموز، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس
پاية تحصيلي: سوم متوسطه انساني، پيش دانشگاهي انساني

كلمات كليدي: توابع، زبان عربي،  صفت، عطف به حروف، تأکيد، بدل، عطف بيان، دقائق التوابع.

چکيده: کتاب حاضر تالش دارد توابع عربي نقش هاي صفت، عطف به حروف، تأکيد، بدل و عطف 
بيان را به شكلي روان و با روش پرسش و پاسخ به عالقه مندان زبان عربي بياموزد. این نقش ها در 
زبان عربي و معادل آن ها در زبان هاي دیگر، به نظر بيشتر مربيان آموزش دستور زبان، از اهميت بسيار 
برخوردار است. فصل هاي کتاب به ترتيب شامل موضوعات: آشنایي با مفهوم توابع، تقسيم بندي و 

کاربرد آن ها، آشنایي با قواعد دستوري توابع زبان عربي،  و دقائق التوابع است.

12. گریبين، جان آر /  گریبين، مري. مشاهير علم، نوجوان و دانش: آشنايي با فارادي. پریسا 
همایون روز. تهران: ذکر، 1391، 64 ص.

قطع: رقعي
موضوع: تاریخ، شيمي، فيزیك

مخاطب: معلم، دانش آموز
پاية تحصيلي: اول متوسطه، دوم متوسطه ریاضي و تجربي

كلمات كليدي: مایكل فارادي، زندگي نامه.

چکيده: مایكل فارادي، دانشمند فيزیك  دان و شيمي دان انگليسي که در زمينه هاي الكترومغناطيس و 
الكتروشيمي تحقيق مي کرد، یك حكيم مادي بود. وي چراغ بونزن و موتور الكتریكي را اختراع کرد 
و نظریة علمي ميدان مغناطيسي را ارائه داد. در این کتاب ما با سرگذشت این دانشمند بزرگ انگليسي 

آشنا مي شویم.
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13. گریبين، جان آر /  گریبين، مري. مشاهير علم، نوجوان و دانش: آشنايي با گاليله. پریسا 
همایون روز. تهران: ذکر، 1391، 80 ص.

قطع: رقعي
موضوع: تاریخ، فيزیك

مخاطب: معلم، دانش آموز
پاية تحصيلي: اول متوسطه، دو م متوسطه ریاضي و تجربي

كلمات كليدي: گاليله، مخترع ایتاليایي، زندگي نامه.

چکيده: گاليله دانشمند و مخترع سرشناس ایتاليایي در سده هاي 16 و 17 ميالدي بود. او در فيزیك، 
نجوم، ریاضيات و فلسفة علم تبّحر داشت و یكي از پایه گذاران تحول علمي و گذار به دوران دانش 
نوین بود. بخشي از شهرت وي به دليل تأیيد نظریة کوپرنيك، مبني بر مرکزیت نداشتن زمين در جهان 
است که به محاکمة وي در دادگاه تفتيش عقاید انجاميد. گاليله با تلسكوپي که هود ساخته بود، به رصد 
آسمان ها پرداخت و توانست جزئيات سطح ماه را مشاهده کند. در این کتاب با شرح شيرین و خواندني 

کار و زندگي او آشنا مي شویم.

14. گریبين، جان آر / گریبين، مري. مشاهير علم، نوجوان و دانش: آشنايي با ماري كوري. پریسا 
همایون روز. تهران: ذکر، 1391، 72 ص.

قطع: رقعي
موضوع: تاریخ، شيمي

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصيلي: دوم متوسطه ریاضي و تجربي

كلمات كليدي: ماري کوري، شيمي دان لهستاني، ادبيات نوجوانان، زندگي نامه، تاریخ علم.

چکيده: ماریا اسكودوسكاکوري )ماري کوري( فيزیك دان و شيمي داني لهستاني بود. ماري کوري 
نخستين دانشمندي است که دوبار جایزة نوبل را در رشته هاي فيزیك و شيمي گرفت. در این کتاب با 

سرگذشت این دانشمند زن لهستاني آشنا مي شویم.
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پریسا  با مندل.  آشنايي  نوجوان و دانش:  /  گریبين، مري. مشاهير علم،  آر  15. گریبين، جان 
همایون روز. تهران: ذکر، 1391، 56 ص.

قطع: رقعي
موضوع: زیست شناسي

مخاطب: معلم، دانش آموز
پاية تحصيلي: اول متوسطه، دوم و سوم متوسطه تجربي

كلمات كليدي: گرگورمندل، دانش ژنتيك، زندگي نامه.

چکيده: یوهان گرگورمندل کشيشي اتریشي است که به عنوان پدر دانش ژنتيك نوین شناخته مي شود. 
مندل در سال 1244 توانست قوانين حاکم بر انتقال صفات وراثتي را که حاصل آزمایش هایش روي 
گياه نخود فرنگي بود، شناسایي کند. ولي از آنجا که در جامعة علمي آن زمان بسياري از افراد با نفوذ 
همچنان نظریات داروین و المارك را صحيح مي پنداشتند، به دیدگاه ها و کشفيات او اهميت چنداني 
ندادند و نتایج کارهاي مندل به دست فراموشي سپرده شد. در این کتاب با کشفيات عمدة مندل در 

زمينة ژنتيك آشنا مي شویم.

16. گریبين، جان آر /  گریبين، مري. مشاهير علم، نوجوان و دانش: آشنايي با نيوتن. پریسا 
همایون روز. تهران: ذکر، 1391، 80 ص.

قطع: رقعي
موضوع: تاریخ، فيزیك

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصيلي: اول متوسطه

كلمات كليدي: نيوتن، آموزش تاریخ، فيزیك، ریاضي، قانون جاذبة عمومي، دیناميك، تئوري نور.

 ،»Newtonin )1642 1727 ـ( in ninety minutes« این کتاب ترجمة کتاب چکيده: 
تأليف جان و مري گریبين است. آشنایي با نيوتن یكي از مجموعه کتاب هایي است که به زندگي و آثار 
دانشمندان بزرگ پرداخته اند. جان و مري گریبين تالش کرده اند با این کتاب در مدت زمان کوتاهي، 
حدود 90 دقيقه، مهم ترین آثار و کشفيات آیزاك نيوتن را بيان کنند. نيوتن )1727ـ1642 م( قانون 
جاذبة عمومي را که حرکت اجرام آسماني را توضيح مي دهد، کشف کرد و قوانين اساسي دیناميك را 
که به نام خودش »قوانين نيوتن در حرکت« نام دارند، شرح داد. همچنين، تئوري نور و رنگ نيوتن 

را تبيين کرد.
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17. استراترن، پل. مشاهير علم، نوجوان و دانش: آشنايي با هاوكينگ. جواد ثابت نژاد. تهران: ذکر، 
1391، 80 ص.

قطع: رقعي
موضوع: تاریخ، فيزیك

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: هاوکينگ، مشاهير علم، تاریخچة  زمان، سياه  چاله ها، کيهان شناسي.

چکيده: این کتاب به زندگي علمي استفان هاوکينگ مي پردازد. اندیشه هاي هاوکينگ نحوة  نگاه بشر 
را به جهان و کيهان، براي هميشه دگرگون کرده است. سياه چاله ها، تصویري کلي و درخشان از زندگي 
و کار هاوکينگ و نيز توضيحاتي روشن و قابل فهم دربارة معني و اهميت کشفيات او ارائه مي دهند. 
تئوري او از جهان و منشأ آن سخن مي گوید. تحقيقات و کشفيات او دربارة سياه چاله ها و کيهان شناسي، 

تحسين شده است و جهش بعدي نوع بشر به دوران جدید تلقي مي شود.

18. هيرن، فرد. آفرينش گيتي )معنادار بودن جهان هستي(. محمد رضا غفاري. تهران: جهان کتاب، 
1392، 204 ص.

قطع: رقعي
موضوع: فيزیك
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: آفرینش گيتي، جهان هستي،  مهبانگ،  طرح بزرگ.

چکيده: این کتاب، منتخبي است از کتاب »آفریدگار را به من بنما« که بخش »معني دار بودن جهان 
هستي« آن ترجمه شده و هدف آن این است که با بياني روشن و به دور از پيچيدگي، از علوم تجربي 
جدید براي اثبات معنادار بودن جهان هستي، بهره بگيرد. مطالب آن در هفت فصل تنظيم شده و فصل 

هفتم این کتاب به گفت و گوهایي با کيهان شناسان برجستة امروز اختصاص یافته است.



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با محتواي درسي 26

19. لعلي، مسعود. آقاي چهار بيچاره. تهران: بهار سبز، 1391، 24 ص.
قطع: خشتي

موضوع: روان شناسي
مخاطب: معلم، والدین، مشاور

كلمات كليدي: داستان هاي فارسي، خودشناسي.

چکيده: کتابچة حاضر دربردارندة داستاني با موضوع خودشناسي است که با نگاه به نظریة »انتخاب« 
و نظریة »اقتدار« نوشته شده است. نظریة اقتدار، نظریة شخصي نویسنده است و تالشي است در 
بازتعریف مفهوم قدرت و اقتدار. بنيان گذار نظریة انتخاب، »ویليام گالسر« است. آموزش و یادگيري 
این نظریه به آزادي و اختيار شخصي ما در تمام جنبه هاي زندگي منتهي مي شود و نور اميد را در دل 
ما زنده نگه مي دارد. این تئوري در طّي پنجاه سال گذشته در قلمروهاي مختلف مورد استفاده و آزمون 

قرارگرفته و نتایج پرباري داشته است.

20. خورشاهيان، هادي. رمان نوجوان امروز: آلبوم درد سر. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و 
نوجوانان، 1391، 120 ص.

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: داستان هاي فارسي، داستان نوجوان.

چکيده: کتاب حاضر ماجراي دو برادر به نام هاي »رسول« و »مصطفي«س است که مي خواهند سر 
از کارهاي پدربزرگشان دربياورند. اّما هرکاري مي کنند موّفق نمي شوند. در بخشي از داستان مي خوانيم: 
»هر رازي بود، توي همان آلبوم قدیمي بود. صدبار بيشتر به رسول گفتم بيا هرجور شده سر از کار بابا 
بزرگ دربياوریم. ولي مگر به خرجش مي رفت. جرأتش را نداشت نصفه شبي بياید برویم توي زیرزمين. 
بيخودي بهانه مي آورد که باید حرمت راز بابابزرگ را نگه داریم. من که نمي فهمم یعني چي که راز بابا 

بزرگ مال خودش است و اگر دلش بخواهد یك روز حتماً آن را به ما خواهد گفت.«
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21. خليلي اردلي، فيروز. آمادگي براي امتحان از طريق مطالعه و جزوه نويسي. تهران: راز نهان، 
1391، 80 ص.

قطع: رقعي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز، معلم، مشاور
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: مطالعه، فراگيري، امتحان، حافظه.

چکيده: در این کتاب تالش شده تا آنچه در رابطه با روش هاي مطالعه، تكنيك هاي جزوه نویسي، 
خالصه نویسي و آماده شدن براي امتحان جهت موّفقيت در امتحانات الزم است، ذکر شود. یكي از 
نقایص سيستم آموزش، عدم آموزش مطالعة اصولي به فراگيران در هنگام تحصيل است. آگاهي از این 
مهارت ها نقش اساسي در پيشرفت دانش آموزان و دانشجویان دارد. مطالب کتاب در شش فصل تدوین 
شده و طّي آن، حافظه، مطالعه، آسيب شناسي مطالعه، بهداشت مطالعه، جزوه نویسي و آمادگي براي 

امتحان مورد بررسي قرارگرفته است.

22. مگنلو، اِیلين / وان لون، بورین. قدم اول: آمار. ابراهيم اسكافي. تهران: پردیس دانش، 1391، 
176 ص.

قطع: رقعي
موضوع: ریاضي، علوم تربيتي

مخاطب: دانش آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان
پاية تحصيلي: دوم متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: آمار، بابلي ها، مصري ها، چيني ها، رومي ها، یوناني ها، ویليام فار.

چکيده: این کتاب از مجموعه کتاب هاي »قدم  اول« است که به موضوع آمار پرداخته است. در این 
کتاب از طریق بررسي تاریخ، ریاضيات، فلسفه و کاربرد عملِي آمار، مسير رشد آن از زمان بابلي ها، 
مصري ها و چيني هاي باستان تا سرشماري رومي ها و یوناني ها دنبال شده و ظهور شكل مدرن این 
علم، مورد بررسي قرار گرفته است. در این بررسي، آثار دانشمندان انگليسي دورة  ویكتوریا نظير ویليام 
فار که رشتة  مدرن آمار حياتي را به وجود آورد و فرانسيس گالتون، ولدون و کارل پي یرسون که رشتة 
مدرن آمار ریاضي را پي ریزي کردند، مورد توجه بوده است. در پایان کتاب، نتيجه گيري شده است که 

فهم آمار همچنان حاکم بال منازع زندگي همة مردم است.
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23. بيات، کاوه / آذري شهرضایي، رضا. تاریخ معاصر ایران: آمال ايرانيان )از كنفرانس صلح پاريس تا 
 قرارداد 1919 ايران و انگليس(. تهران: پردیس دانش، شرکت نشر و پژوهش شيرازه کتاب، 1392، 824 ص.

قطع: رقعي
موضوع: تاریخ

مخاطب: کارشناس
كلمات كليدي: آموزش تاریخ، کنفرانس صلح پاریس، قرارداد 1919، جنگ اول جهاني.

چکيده: به طور کلي آنچه در این کتاب مورد بحث و بررسي قرار گرفته، مشتمل بر مجموعه اي از اسناد 
و مدارك و رسائل و مقاالت جراید در فاصلة مراحل پایاني جنگ اول جهاني تا یكي دو سال بعد از آن، 
یعني از کنفرانس صلح پاریس تا قرارداد 1919 ایران و انگليس است. مطالب کتاب حاکي از چگونگي 
تطور و طرز بيان آمال ایرانيان در این دورة تاریخي است؛ ایرانيان که از همان سال هاي مياني جنگ، 
مترصد پيشامدي تحولي بودند تا اميد خود را به اعادة صلح و آرامش بيان کنند. عناوین کتاب حاضر در 
چهار بخش عبارت اند از: بررسي و معرفي »کنفرانس صلح پاریس«؛ »قرارداد 1919 ایران و انگليس«؛ 

اسناد پراکنده؛ »رساله هاي فرانسوي و انگليسي«.

 24. کرباسيان، هوشنگ / کرباسيان، هومن. آموزش زبان و ادبيات فارسي. تهران: راه نوین، 1391، 176ص.
قطع: رقعي

موضوع: ادبيات فارسي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: آموزش، ادبيات فارسي، جمله، وندها، اقسام اضافه.

چکيده: نگارش کتاب حاضر  براي استفادة داوطلبان استخدام در نهادها، ارگان ها، ادارات و مؤسسات 
دولتي و خصوصي است. مطالب کتاب در پنج بخش تنظيم شده است که عبارت اند از: اهم نكات 
ویرایشي و نگارشي، واحدهاي زبان، جمله، وندها، اسم، متمم قيدي و متمم فعلي، اقسام اضافه، ضمير، 
فعل، مميز، اعالي همزه در فارسي، آرایه هاي ادبي، سبك شناسي، تاریخ ادبيات، و شاعران، نویسندگان 
و دانشمندان از آغاز تا به امروز. در بخش آخر کتاب پاسخنامة تشریحي تست هاي ادبيات، سبك شناسي 

و تاریخ ادبيات، و تست هاي تكميلي آمده است.
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25. خالو، رضا. آموزش فيزيک پيش دانشگاهي )جلد اول(. تهران: الگو، 1392، 496 ص.
قطع: رحلي

موضوع: فيزیك
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: پيش دانشگاهي ریاضي و تجربي
كلمات كليدي: فيزیك، پيش دانشگاهي، حرکت شناسي، دیناميك، کار و انرژي، حرکت دایره اي.

چکيده: این کتاب، جلد اول از مجموعة دو جلدي فيزیك پيش دانشگاهي است. مطالب کتاب در چهار 
فصل تنظيم شده که برخي عناوین آن عبارت اند از:  حرکت شناسي؛ دیناميك، انرژي، حرکت دایره اي.

و  شيوه ها  )راهبردها،  فيزيک  آموزش  مسعود.  صدراالشرافي،    / اشرف السادات  شكرباغاني،   .26
مهارت ها(. تهران: مدرسه، 1391، 326 ص.

قطع: وزیري
موضوع: فيزیك
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: آموزش فيزیك، روش هاي تدریس، حل مسئله، نقش ICT، طرحوارة ذهني.

چکيده: عناوین این کتاب در 9 فصل تنظيم شده که به ترتيب عبارت اند از: الگوها، راهبردها و 
روش هاي تدریس؛ مهارت هاي عملي و کاوشگري؛ حل مسئله؛ نقش ICT )آي سي تي( در یادگيري 
فيزیك؛ راهبردهاي تدریس براي تصحيح کج فهمي ها، طرحواره هاي ذهني دانش آموزان براي یادگيري 
فيزیك؛ فيزیك و آزمایشگاه؛ بررسي سير موضوعي عناوین درسي فيزیك از دبستان تا پيش دانشگاهي؛ 
و پژوهش در آموزش فيزیك. در فصل پایاني کتاب، نيز نتایج حاصل از چند پژوهش جدید که در 
آموزش فيزیك در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایي به صورت پایان نامة دورة کارشناسي ارشد انجام 

شده، مورد بررسي قرار گرفته است.
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27. سلطاني  گرد فرامرزي، علي. آموزش و آزمون ادبيات اختصاصي)4 كتاب در 1 كتاب(. تهران: 
مبتكران، پيشروان، 1392، 376 ص.

قطع: رحلي
موضوع: ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي:  سوم متوسطه انساني، پيش دانشگاهي انساني

كلمات كليدي: ادبيات، آرایه هاي ادبي، شعر، قافيه، عروض، سبك ها.

چکيده: این اثر قابل استفاده براي داوطلبان کنكور علوم انساني و دانش آموزان سال دوم، سوم و 
پيش دانشگاهي این رشته است. مطالب آن عبارت اند از: آرایه هاي ادبي که در سه صفحه شعر نيمایي، 
خالصه شده و به صورت نمودار، ارائه شده است. قافيه و عروض، به صورت شعر، خالصه شده و آن هم 
داراي نمودار است. سبك هاي ادبي و نمونه هاي نظم و نثر، به تست تبدیل شده و با حل آزمون ها همة 
اشكاالت آن رفع خواهد شد. تاریخ ادبيات به طور دقيق و نموداري، خالصه نویسي شده و به صورت 
تست درآمده است. تست هاي کنكور دانشگاه آزاد و سراسري چند سال اخير در هر بخش آورده شده و 

پاسخ آن ها، داده شده است.

28. سليماني، عادله. مشق نيکو )آموزش و تمرين خط تحريري تمام رده هاي سني(. نيشابور: مشق 
نيكو، 1392، 56 ص.

قطع: وزیري
موضوع: هنر

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: آموزش هنر، نستعليق، خط تحریري، تمرین خوش نویسي.

چکيده: این اثر به منظور آموزش خط نستعليق تحریري، براي تمام رده هاي سني نگارش شده است. 
نویسنده بعد از توضيحاتي دربارة حروف، خط زمينه، و چگونگي قرارگيري حروف روي خط زمينه، 

تمرین هایي ارائه داده است. 
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29. پاك، عبدالصالح. رمان نوجوان امروز: آن سوي پرچين خيال. تهران: کانون پرورش فكري 
کودکان و نوجوانان، 1391، 168 ص.

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: داستان، رّمان نوجوان.

چکيده: کتاب حاضر، دربردارندة داستاني فارسي با موضوع تخيلي و انساني است. در خالصة داستان 
آمده است: "»عراز« پسر نوجواني است که پدرش گلّه دار و مادرش بيمار است. عراز به دليل بيماري 
مادر، از رفتن به چوپاني همراه پدر منصرف شده و در خانه کنار مادر مانده است. عراز به دنبال یافتن 

راه هایي براي مداواي مادر بيمار است. روزي تصميم مي گيرد .... ."

30. بسيطي، مسعود / مرادي، زهرا. آواز دهل 1: آواز دهل )پژوهشي در تعاليم منتسب به ميرزا 
حسينعلي نوري معروف به بهاءاهلل ج 1(. تهران: بهارافشان، 1391، 100 ص.

قطع: رقعي
موضوع: دیني
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: بهاء اهلل، بهایيت، تمّري حقيقت، دوري از تقليد، کتاب بيان.

چکيده: این کتاب، جلد اول از مجموعة دوازده جلدي »آواز دهل« است که به پژوهش دربارة تعاليم 
منتسب به ميرزا حسينعلي نوري معروف به بهاء اهلل مي پردازد. مطالب کتاب در سه بخش اصلي تنظيم 
شده است: بخش اول دربارة سه رویكرد کتاب در بررسي تعاليم بهایي است که شامل عناوین: دوري از 
تعصب؛ استفاده از منابع مستند؛ و یكسان بودن سير پژوهش در تمامي مجلدات دوازده گانه است. بخش 
دوم کتاب، با عنوان: تمّري حقيقت و ترك تقاليد، سه پرسش را مطرح کرده است: آیا حقيقت جویي 
و دوري از تقليد، ابداع بهایيان است؟؛ آیا مؤسسان بهایيت، حق جو و حق پذیر بوده اند؟ و آیا اساساً این 
تعليم، منطقي و عقالني است؟ بخش سوم، بخوانيم و بيندیشيم نام دارد که شامل 9 پرسش دربارة 
تعليم بهایيت است و در پایان کتاب به جمع بندي و نتيجه گيري از زوایاي سه گانه، مبادرت شده است.
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31. بسيطي، مسعود / مرادي، زهرا. آواز دهل 10: آواز دهل )پژوهشي در تعاليم منتسب به ميرزا 
حسينعلي نوري معروف به بهاءاهلل ج 10(. تهران: بهارافشان، 1391، 82 ص.

قطع: رقعي
موضوع: دیني
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: بهاءاهلل، تساوي حقوق، رجال و نساء، عبدالبهاء، ارث زنان، مهریة زنان، تعدد زوجات.

چکيده: این کتاب، جلد دهم از مجموعة آواز دهل: پژوهشي در تعاليم منتسب به ميرزا حسينعلي نوري 
معروف به بهاءاهلل است و به تساوي حقوق رجال و نساء مي پردازد که دهمين تعليم بهاءاهلل به شمار 
مي آید. این تعليم از سه دیدگاه مورد بررسي قرار گرفته و مطالبي دربارة دیدگاه بهاءاهلل و عبدالبهاء 
نسبت به زن، ارث زنان در بهایيت، مهریة زن بهایي، تعدد زوجات در بهایيت، عضویت زنان بهایي در 
بيت العدل، حكم زنا در بهایيت، و حج زنان بهایي بيان شده است. در بخش بخوانيم و بيندیشيم، 16 

پرسش طراحي شده است. در پایان کتاب، مطالب جمع بندي و نتيجه گيري شده است.

32. بسيطي، مسعود / مرادي، زهرا. آواز دهل 11: آواز دهل )پژوهشي در تعاليم منتسب به ميرزا 
حسينعلي نوري معروف به بهاءاهلل( ج 11. تهران: بهارافشان، 1392، 62 ص.

قطع: رقعي
موضوع: دیني
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: آواز دهل، بهاءاهلل، تحریم جنگ، جدال، انگليس، آمریكا.

چکيده: این کتاب جلد یازدهم از مجموعة »آواز دهل« است که پژوهشي در تعاليم منتسب به ميرزا 
حسينعلي نوري معروف به بهاءاهلل است. مطالب کتاب به تعليم یازدهم بهاءاهلل دربارة  صلح عمومي 
و تحریم جنگ پرداخته و این تعليم را از سه دیدگاه مورد بررسي قرار داده است. در بخش بخوانيم و 
بيندیشيم، هفت پرسش و چهار کالم قصار مطرح شده است که برخي از آنها عبارت اند از: تعرض و 
جنایت ممنوع است یا خير؟ اگر کسي تعدي کرد، دفاع کنيم یا نكنيم؟ تعرض ممنوع است یا مي توان 
مردم را کتك زد؟ جهان گشایي مذموم است یا ممدوح؟ جان ایرانيان به فداي انگليس! جز آمریكا هيچ 
کشوري نمي تواند صلح ایجاد کند! مسلماً آمریكا به هيچ کشوري حمله نمي کند! اگر کسي قصد جان 

ما را داشت نباید مانع شویم!.
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آواز دهل )پژوهشي در تعاليم منتسب به ميرزا  آواز دهل 12:  33. بسيطي، مسعود، مرادي، زهرا. 
حسينعلي نوري معروف به بهاءاهلل ج 12(. تهران: بهارافشان، 1391، 56 ص.

قطع: رقعي
موضوع: دیني
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: بهاءاهلل، جهان بشري، نفثات روح القدس، عقل و منطق، واسطة فيض الهي.

چکيده: این کتاب، دوازدهمين جلد از مجموعة »پژوهشي در تعاليم منتسب به ميرزا حسينعلي نوري 
معروف به بهاءاهلل«، به نام آواز دهل است و موضوع »جهان بشري، محتاج نفثات روح القدس است« 
را به عنوان تعليم دوازدهم بهاءاهلل، بررسي کرده است. موضوع کتاب از سه دیدگاه مورد کاوش قرار 
گرفته است. در بخش بخوانيم و بيندیشيم، چهار پرسش مطرح شده است که عبارتند از: 1ـ با مقتضيات 
زمان، دین جدیدي بياید یا نياید!؟ 2ـ چند سال پس از بهاءاهلل، پيامبر جدید مي اید؟ هزار سال؟ 365 
ميليون سال؟ پانصد هزار سال؟ هيچ گاه؟ همة موارد صحيح است؟  3ـ در این عصر، واسطة فيض الهي 
کجاست؟ 4ـ به خدا قسم، پيامبر جدید مي آید؟  نمي آید؟ در پایان کتاب، مطالب جمع بندي و نتيجه 

گيري شده است.

34. بسيطي، مسعود / مرادي، زهرا. آواز دهل 2: آواز دهل )پژوهشي در تعاليم منتسب به ميرزا 
حسينعلي نوري معروف به بهاءاهلل ج 2(. تهران: بهارافشان، 1391، 84 ص.

قطع: رقعي
موضوع: دیني
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: بهاءاهلل، وحدت، عالم انساني، بهایيت، نژاد، آفریقایيان، گرگ.

چکيده: این کتاب،  چهارمين جلد از مجموعة دوازده جلدي »آواز دهل« است. این جلد به تعليم 
چهارم بهاءاهلل یعني »دین باید مطابق علم و عقل باشد«، پرداخته و سپس سه دیدگاه را در بررسي 
این تعليم، مطرح کرده است. در دیدگاه دوم، به مطالب خالف علم و عقل باب، بهاءاهلل، عبدالبهاء، اشاره 
شده است. بخش بخوانيم و بيندیشيم به طرح پرسش ها و مطالبي پرداخته است که تناقضات تعاليم 
بهاءاهلل، علي محمد باب، عبدالبهاء و برخي مبلغان بهایيت را آشكار مي کند. در پایان کتاب، جمع بندي و 

نتيجه گيري از زوایاي دیدگاه هاي سه گانه ارائه شده است.
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35. بسيطي، مسعود / مرادي، زهرا. آواز دهل 3: آواز دهل )پژوهشي در تعاليم منتسب به ميرزا 
حسينعلي نوري معروف به بهاءاهلل ج 3(. تهران: بهارافشان، 1391، 68 ص.

قطع: رقعي
موضوع: دیني
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: بهاءاهلل، دین، الفت، جنگ ها، نزاع ها، بابيت، بهایيت، بي دیني.

چکيده: این کتاب، جلد سوم از مجموعة آواز دهل: پژوهشي در تعاليم منتسب به ميرزا حسينعلي نوري 
معروف به بهاءاهلل، است. مطالب کتاب دربارة تعليم سوم او یعني، دین باید سبب الفت و محبت باشد، 
بحث کرده است. این تعليم بهاءاهلل با سه دیدگاه ارزیابي شده و جنگ هاي دور ة باب، نزاع هاي زمان 
بهاءاهلل، و درگيري هاي پس از بهاءاهلل، مورد بررسي قرار گرفته است. در بخش بخوانيم و بيندیشيم، 
یازده پرسش مطرح شده که برخي از آن ها عبارتند از: دین بودن یا نبودن بابيت، مسئله است؟ دین 
بودن یا نبودن بهایيت، مسئله است؟  آیا بي دیني، بهتر از بهایي بودن است؟ در پایان کتاب مطالب 

جمع بندي و نتيجه گيري شده است.

36. بسيطي، مسعود / مرادي، زهرا. آواز دهل 4: آواز دهل )پژوهشي در تعاليم منتسب به ميرزا 
حسينعلي نوري معروف به بهاءاهلل ج 4(. تهران: بهارافشان، 1391، 74 ص.

قطع: رقعي
موضوع: دیني
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: بهاءاهلل، بهایيان، دین، علم و عقل، بابيت، علي محمد باب، عبدالبهاء.

چکيده: کتاب »پژوهشي در تعاليم منتسب به ميرزا حسينعلي نوري معروف به بهاءاهلل«، چهارمين جلد 
از مجموعة دوازده جلدي »آواز دهل« است. این جلد به تعليم چهارم بهاءاهلل یعني »دین باید مطابق 
علم و عقل باشد«، پرداخته و سپس سه دیدگاه را در بررسي این تعليم، مطرح کرده است. در پایان 

کتاب، جمع بندي و نتيجه گيري از زوایاي دیدگاه هاي سه گانه ارائه شده است.
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37. بسيطي، مسعود / مرادي، زهرا. آواز دهل 5: آواز دهل )پژوهشي در تعاليم منتسب به ميرزا 
حسينعلي نوري معروف به بهاءاهلل ج 5(. تهران: بهارافشان، 1391، 70 ص.

قطع: رقعي
موضوع: دیني
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: بهاءاهلل، ترك تعصبات، شيعيان، ارث.

چکيده: این کتاب پنجمين جلد از مجموعة دوازده جلدي »آواز دهل« است که به تعليم پنجم بهاءاهلل 
در »ترك تعصبات« اختصاص دارد و از سه دیدگاه آن را بررسي کرده است. در بخش »بخوانيم 
و بيندیشيم«، پرسش هایي دربارة دوستي با شيعيان یا حرمت دیدار آن ها، ترك تعصب یا بهایيان 
تنها عالمان اند، ارجحيت دوستداران بهاءاهلل بر دیگران، محروميت غير بهایيان از ارث، چهارپا بودن 
روگردانان از بهایيت، حرمت معاشرت با برگشتگان از بهایيت، اخراج فوري معترضان، دوري از منكران 
بهایيت، انكار انسانيت منكران بهایيت، حيوان بودن آفریقایيان، بي نصيب بودن برخي از زنان از موهبت 
الهي، محروميت زنان در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و مذهبي، سوزاندن کتب غيربابي، نابودي اماکن 
مقدسه غيربابي، کشتن هر که غيربابي است، ممنوعيت خواندن و آموزش کتب غيربابي و تصرف اموال 

غيربابيان، مطرح شده است. جمع بندي و نتيجه گيري مطالب در پایان کتاب آورده شده است. 

38. بسيطي، مسعود / مرادي، زهرا. آواز دهل 6: آواز دهل )پژوهشي در تعاليم منتسب به ميرزا 
حسينعلي نوري معروف به بهاءاهلل ج 6(. تهران: بهارافشان، 1391، 60 ص.

قطع: رقعي
موضوع: دیني
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: بهاءاهلل، معيشت، مشكالت اقتصادي، فاصلة طبقاتي، ربا، ماليات، فقر.

چکيده: این کتاب، جلد ششم از مجموعة دوازده جلدي »آواز دهل« است که تحت عنوان »پژوهشي 
در تعاليم منتسب به ميرزا حسينعلي نوري معروف به بهاءاهلل«، به چاپ رسيده است. تعدیل معيشت 
همگاني و رفع مشكالت اقتصادي، ششمين تعليم بهاءاهلل است که در این جلد مورد بحث قرار گرفته 
است. در بخش »بخوانيم و بيندیشيم«، چند پرسش دربارة موضوع بحث مطرح شده است که عبارت اند 
از: فاصلة طبقاتي را کم کنيم یا ربا را بيشتر کنيم؟ ماليات بدهيم یا ندهيم؟ به فقرا رحم کنيم یا نكنيم؟ 
تعدیل معيشت یا پرداخت چند ُتن طال به بيت العدل؟ بين انسان ها مساوات کامل باشد یا نباشد؟ خداوند 
انسان ها را یكسان خلق کرده یا خير؟ در پایان کتاب نيز جمع بندي و نتيجه گيري مطالب، ارائه شده 

است.
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39. بسيطي، مسعود / مرادي، زهرا. آواز دهل 7: آواز دهل پژوهشي )در تعاليم منتسب به ميرزا 
حسينعلي نوري معروف به بهاءاهلل ج 7(. تهران: بهارافشان، 1391، 76 ص.

قطع: رقعي
موضوع: دیني
مخاطب: معلم

 كلمات كليدي: بهاءاهلل، بيت العدل، محكمة کبري، حل مشكالت، ملت ها، دولت ها، جدایي دین از سياست.

چکيده: این کتاب، هفتمين جلد از مجموعة دوازده جلدي آواز دهل:  پژوهشي در تعاليم منتسب به 
ميرزا حسينعلي نوري معروف به بهاءاهلل است. این جلد به تعليم هفتم بهاءاهلل، بيت العدل و محكمة کبري 
پرداخته است. این تعليم از سه دیدگاه بررسي و مطالبي دربارة  حل مشكالت ملت ها و دولت ها، جدایي 
دین از سياست، عصمت بيت العدل و مشروعيت بيت العدل به شرط وجود ولّيّ  امر اهلل، ارائه شده است. 
در بخش بخوانيم و بيندیشيم، هفت پرسش مطرح شده است که عبارتند از: آیا بيت العدل، کپي برداري از 
مجالس اروپایي است؟ حكم بيت العدل مصون است یا نيست؟ اختالف استنباط در آثار بهاءاهلل را به ولي 
امر، ارجاع بدهيم یا به بيت العدل اعظم؟ حقوق اهلل باید به ولّي امر اهلل تقدیم شود یا به بيت العدل اعظم؟ 
آیا قوانين دولت ها بر قوانين خدا ارجح است؟  در پایان کتاب، مطالب جمع بندي و نتيجه گيري شده است.

40. بسيطي، مسعود / مرادي، زهرا. آواز دهل 8: آواز دهل )پژوهشي در تعاليم منتسب به ميرزا 
حسينعلي نوري معروف به بهاءاهلل ج 8(. تهران: بهارافشان، 1391، 48 ص.

قطع: رقعي
موضوع: دیني
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: بهاءاهلل، تعليم وتربيت، مؤسسان بهایيت، مدارس غيربهایي.

چکيده: این کتاب، جلد هشتم از مجموعة دوازده جلدي آواز دهل و پژوهشي در تعاليم منتسب به 
ميرزا حسينعلي نوري معروف به بهاءاهلل است. این جلد به بررسي تعليم وتربيت عمومي و اجباري از نظر 
بهاءاهلل، پرداخته است و مطالب آن شامل اجبار در تعليم  و تربيت عمومي نزد بهایيان، معناي تعليم  و 
تربيت نزد مؤسسان بهایيت، جایگاه علم و اهميت نشر آن از منظر مؤسسان بهایيت، ميزان سطح علمي 
بزرگان بهایيت، اندر تربيت مؤسسان بهایيت، و معناي تعليم عمومي و یكسان نزد مؤسسان بهایيت 
است. در بخش بخوانيم و بيندیشيم، پرسش هایي مانند: تربيت یكسان یا متمایز اطفال؟ آیا پيامبري که 
بي تربيت باشد، بر حق است؟ آیا شرکت بهایيان در مدارس غيربهایي مجاز است یا خير؟ مطرح شده 

است. نگارنده در پایان کتاب به جمع بندي و نتيجه گيري مطالب پرداخته است.
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41. بسيطي، مسعود / مرادي، زهرا. آواز دهل 9: آواز دهل )پژوهشي در تعاليم منتسب به ميرزا 
حسينعلي نوري معروف به بهاءاهلل ج 9(. تهران: بهارافشان، 1391، 68 ص.

قطع: رقعي
موضوع: دیني
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: بهاءاهلل، وحدت لسان، وحدت خط، عبدالبهاء، اسپرانتو، تقویم، تاریخ جدید.

چکيده: این کتاب، جلد نهم از مجموعة آواز دهل:  پژوهشي در تعاليم منتسب به ميرزا حسينعلي 
نوري معروف به بهاءاهلل است و به وحدت لسان و خط براي عالمان، به عنوان نهمين تعليم بهاءاهلل 
پرداخته است. این تعليم از سه دیدگاه مورد بررسي قرار گرفته و پرسش هایي دربارة آن مطرح شده 
است که عبارتند از: چرا بهایيان تاکنون خط و زبان مشترك ابداع نكرده اند؟ چرا با وجود توصية 
عبدالبهاء، بيت العدل زبان اسپرانتو را انتخاب نكرد؟ چرا با وجود تعليم وحدت لسان، به بهایيان توصيه 
شده زبان هاي فارسي، عربي، انگليسي، آلماني و اسپرانتو را بياموزند؟ چرا بهایيان، تقویم و تاریخ جدید 
ابداع کرده اند و از وحدت عالم انساني فاصله گرفته اند؟ در بخش بخوانيم و بيندیشيم هم سه پرسش 
بيان شده است: به جز زبان مادري، یك زبان بياموزیم یا پنج زبان؟ بهاءاهلل، امي بوده یا درس خوانده؟ 
علي محمد باب، مدرسه رفته یا نرفته؟ جمع بندي و نتيجه گيري مطالب در پایان کتاب ارائه شده است.

42. شكوري، محمدجواد /  قلي زاده، جعفر. آيين پژوهش )با رويکرد تحقيقات دانش آموزي مقطع 
متوسطه(. مشهد: سخن گستر، 1392، 128 ص.

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها، پيش دانشگاهي کليه رشته ها

كلمات كليدي: تحقيق، محقق، روش ، مراحل، گزارش تحقيق، مشاهدة علمي.

چکيده: این کتاب داراي 9 فصل است و نحوة سازماندهي فصل هاي آن به این ترتيب است که 
دانش آموزان پژوهنده بتوانند در شرایط واقعي، مطالب را بياموزند؛ و از منابع این کتاب در جهت تنظيم 
مقالة پژوهشي استفاده کنند. دانش آموزان مي توانند ضمن آشنایي با چگونگي طرح مسئله، تعریف 
موضوع، روش شناسي، مراحل تحقيق علمي، فيش برداري و نكات دیگري در این زمينه، با مطالعه و 
تحقيق درباره موضوعي خاص، نتایج کار خود را به صورت مقاله یا گزارش تحقيق ارائه کنند. مطالب 
این کتاب که شامل آشنایي با اصول مقدماتي پژوهش است، دانش آموزان را در این امر مهم، یاري 

خواهد رساند.
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43. کارنگي، دیل. آيين دوست يابي. سيدحسن حسيني. تهران: قدیاني، 1392، 384 ص.
قطع: رقعي

موضوع: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین، مدیر، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس

پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: آموزش مهارت هاي زندگي، برخورد با مردم، آیين دوست یابي، نقطة اطمينان، رهبري.

چکيده: این کتاب ترجمة یكي از پرفروش ترین کتاب هاي دیل کارنگي است که با ویرایش جدید 
همسرش، دوروثي کارنگي به چاپ رسيده است. کتاب چهار بخش دارد و مي کوشد تا به مخاطب در 
مورد دوستيابي سریع و آسان، تقویت محبوبيت، توافق با دیگران، و افزایش تأثيرگذاري، یاري رساند.     

و  کودکان  فكري  پرورش  کانون  تهران:  تاريک.  اتاق  امروز:  نوجوان  رمان  محمد.  بكایي،    .44
نوجوانان، 1391، 192 ص.

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي:  اول متوسطه

كلمات كليدي: داستان، خاطرات جنگ، رمان نوجوان. 

چکيده: کتاب حاضر، از مجموعة »رمان نوجوان امروز«، با موضوع جنگ ایران و عراق )1359 ـ 
1367( است. داستان، ماجراي دختري به نام »نرگس« است. او به اتفاق پدر و مادر و برادرش »مهرداد« 
بر اثر اوضاع آشفتة تهران در جنگ، به باغ پدربزرگ مي روند. رفتن به باغ پدربزرگ با سال هاي قبل 
فرق مي کند و نرگس از نزدیك با مفهوم جنگ و حوادث آن آشنا شده و با شنيدن خاطرات دیگران 
و فداکاري هاي رزمندگان و حماسه آفریني شهيدان شروع به نوشتن خاطرات مي کند. او بيش از هر 
زمان، جنگ را وقتي درك مي کند که پسرخاله اش »مهدي« که در جنگ نابينا شده، خاطرات خود را 

از لحظه هاي حضور در جنگ بازگو مي کند.
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 45. بري، مارك. اثرات نامطلوب تدريس خصوصي. حسن ستایش. تهران: آواي نور، 1392، 128ص.
قطع: رقعي

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: معلم، کارشناس

كلمات كليدي: تدریس خصوصي، یاددهي و یادگيري، آموزش  و  پرورش، آموزش کشورها.

چکيده: تدریس خصوصي پدیدة مهمي در برخي از ممالك آسياي شرقي، مخصوصاً ژاپن، کره و 
تایوان بوده است. در کشورهاي دیگري مثل مصر، مالتا، روماني و هندوستان نيز بيش از یك سوم 
دانش آموزان مدام در کالس هاي خصوصي شرکت مي کنند. علي رغم اینكه تدریس خصوصي مي تواند 
نتایج مثبتي مانند بهبود یادگيري دانش آموزان، فراهم شدن زمينة فعاليت هاي سازنده در ساعات خارج 
از مدرسه و تأمين درامد و شغل براي معلمان به دنبال داشته باشد، از تبعات منفي نيز مبّرا نيست. نویسندة 
کتاب، ضمن اینكه انواع مختلف موقعيت هاي تدریس خصوصي را مرور مي کند، به نظام هاي موجود در 

موریس، سنگاپور، تایوان و کره مي پردازد.

46. عرفان منش، جليل. از ایران چه مي دانم؟، 114: احمد  بن موسي شاهچراغ )ع(. تهران: دفتر 
پژوهشهاي فرهنگي، 1392، 104 ص.

قطع: رقعي
موضوع: تاریخ
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: فارس، اسالم، احمد بن موسي )ع(، نسب، فضایل، فرق شيعي، قيام ابوالسرایا، هجرت.

چکيده: پيدایش فرق مذهبي پس از شهادت امام موسي کاظم )ع( موجب شد تا حاکمان عباسي 
براي تضعيف اقتدار سياسي امامت کوشش هاي آگاهانه اي به کار بستند و با طرح جانب داري از امامت 
احمد بن موسي )ع( تالش کردند تا پایگاه امامت را به نفع خالفت آشفته سازند. کتاب حاضر شرحي 

بر زوایاي پنهان زندگاني، قيام، مبارزات و علل هجرت وي پيش از ورود به ایران تا شهادت است.
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 47. رابينسون، دیو. قدم اول: اخالق. علي اکبر عبدل آبادي. تهران: پردیس دانش، 1392، 176 ص.
قطع: رقعي

موضوع: فلسفه و منطق، مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز، معلم

پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: اخالق، پرسش هاي اخالقي، اجتماع، دین، ژنتيك، نسبي گرایي، مطلق گرایي.

چکيده: امروزه مسائل اخالقي به یكي از حادترین موضوع هاي مورد توجه فالسفه تبدیل شده اند. زیرا 
این حوزه از اندیشة بشري مباحثي هم چون آزادي، مسئوليت، تكليف و هویت را شامل مي شود که در 
قرن اخير دستخوش نسبي گرایي و موضوع تشكيك جدي بوده اند. مسائلي چون تعریف حدود و اختيار 
و انتخاب فرد در جهاني که در آن تكنولوژي هاي جنگي پيشرفته و پاك سازي هاي قومي حرف اول و 
آخر را مي زنند؛ پرسش هایي در خصوص نقش و مسئوليت فرد در مقابل هویت فردي و اجتماعي اش 
در شرایطي که براي حفظ آن، ميان سرسپردگي به بنيادگرایي یا نسبي گرایي محض عماًل انتخاب 
دیگري وجود ندارد؛ و دست آخر تكاليفي در زمينة مسئوليت فردي و جمعي در قبال حقوق و آزادي هاي 
دیگران، محيط زیست، خانواده و جامعه همگي در زمرة مسائل اخالقي هستند که باید مورد بازبيني 
و بازاندیشي قرار بگيرند. کتاب حاضر، قدم اولي در سير تاریخ اندیشه و فلسفة اخالق و مروري بر 
سرفصل هاي مهم مسائل اخالقي امروز است. برخي از مباحث کتاب عبارتند از: نسبي گرایي اخالقي، 

تاریخچة فلسفة اخالق، قانون و اخالق، قواعد انعطاف ناپذیر، تخيل اخالقي، و اخالق اجتماعي.

48. اميرساالري، جواد. نگاه نو: ادبيات جامع كنکور )قرابت معنايي و آرايه ادبي ويژه كنکور سراسري(. 
قم: بخشایش، 1392، 360 ص.

قطع: رحلي
موضوع: ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: دوم و سوم متوسطه انساني، پيش دانشگاهي انساني

كلمات كليدي: ادبيات جامع کنكور، قرابت معنایي، آرایه هاي ادبي، کنكور سراسري.

چکيده: این کتاب، جلد اول از مجموعة دو جلدي ادبيات جامع کنكور است و در چهار بخش به بحث 
قرابت معنایي و آرایه هاي ادبي پرداخته است. بخش اول کتاب، مفاهيم ابيات درسي و ابيات معادل 
قرابت معنایي پایه هاي دوم، سوم و پيش دانشگاهي را بررسي کرده و مفهوم بيت یا عبارت کتاب درسي 
را به صورت طبقه بندي درس، پایه و موضوع ذکر کرده است؛ سپس ابياتي خارج از کتاب درسي را که 
با آن بيت قرابت معنایي دارند، آورده است. در بخش دوم، تست هاي قرابت معنایي پایه هاي دوم، سوم 
و پيش دانشگاهي، ارائه شده و در ادامة آن، تست هاي کلي و تلفيق آمده است. بخش سوم، آرایه هاي 
ادبي را مورد بررسي قرار داده و درسنامة کامل آن را ارائه کرده است. جدول پرکاربردترین کلمات چند 
معنایي براي تشخيص آرایه هاي جناس تام، ایهام و...، و تست هاي آرایه هاي ادبي در این بخش آورده 
شده است. بخش چهارم شامل پاسخ هاي تشریحي و کليدي تست هاست. پاسخ تشریحي تست هاي 
قرابت معنایي و آرایه هاي ادبي به همراه پاسخنامة کليدي تست ها، در این بخش گنجانده شده است.
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49. اميرساالري، جواد. نگاه نو: ادبيات جامع كنکور جلد 2 )ويژة كنکور سراسري( زبان فارسي، 
تاريخ ادبيّات، واژگان، امال. قم: بخشایش، 1391، 296 ص.

قطع: رحلي
موضوع: ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: سوم متوسطه انساني، پيش دانشگاهي انساني

كلمات كليدي: زبان فارسي، تاریخ ادبيات، واژگان، امالي فارسي، برنامة پيشنهادي.

چکيده: این کتاب جلد دوم از مجموعه کتاب هاي »نگاه نو« و منبعي فراگير براي برنامه ریزي و 
زمان بندي هفتگي در جهت آمادگي براي کنكور است. مطالب کتاب در چهار بخش و به منظور آشنایي 
دانش آموزان با مباحث مهم و کنكوري زبان فارسي )3(؛ نكات مهم تاریخ ادبيات دوم و سوم )تجربي و 
ریاضي( به صورت جدول نموداري و ... همراه با پاسخنامة تشریحي تست هاي امالي خارج از کتاب؛ و 

پاسخنامة کلية تست هاي طبقه بندي شده تنظيم شده است. 

50. عمراني، غالمرضا. سيستان: ادبيات سيستان، بخش نثر، ادبيات داستاني: آسوکه. تهران: دریافت، 
1392، 288 ص.

قطع: وزیري
موضوع: ادبيات فارسي

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: گویش، آوانگاري، نشانه ها، توصيف واجي، دستگاه هم خوان ها، طبقه بندي، واج ها، هجا.

آواشناسي اختصاص  به  از مجموعة چهار جلدي سيستان است،  اول  این کتاب که جلد  چکيده: 
دارد. مطالب کتاب به توصيف گویش مردم حوزة  مرکزي زابل پرداخته است، البته این گویش در 
دوردست ترین روستاهاي سيستان نيز شناخته شده و پذیرفته شده است. کتاب حاضر در سه فصل 
تنظيم شده که عناوین آن ها عبارت اند از: شيوة کار، مباني نظري، پيش آگاهي هاي بنيادین، تعریف 
واژه ها و اصطالحات؛ توصيف واجي گویش زابل؛ و بررسي دستگاه آوایي گویش سيستان. فصل سوم 
کتاب که طوالني ترین فصل آن است، شامل این مباحث است: طبقه بندي واج  ها، واج آرایي از گویش 
زابل، خوشه هاي همخوان هجاهاي گویش زابل، فرایندهاي آوایي، پدیده هاي زبر زنجيري در گویش 

زابل و گونه.
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51. کاوه مریان، ميترا. ارتباط اداري زنان و مردان. تهران: نظري، 1392، 304 ص.
قطع: رقعي

موضوع: علوم اجتماعي
مخاطب: مدیر، کارشناس، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان

كلمات كليدي: روابط اداري،  ارتباط در سازمانها،  جنبه هاي مذهبي.

چکيده: کتاب حاضر، پژوهشي توصيفي به منظور تدوین مرامنامه اي ارتباطي براي دست  اندرکاران 
فرهنگ هاي سازماني است که بتوانند مبتني بر اصول آن، و با مالحظه ویژگي هاي وظيفه اي و 

روانشناسي محيط خود، موازین حاکم بر ارتباط هاي جنسيتي را اعالم نمایند.

52. گروت، دیك. ارزيابي عملکرد )پرسش ها و پاسخ ها، دستور العملي جامع براي مديران(. محمد 
صبوري مطلق. تهران: نسيما، 1391، 214 ص.

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: مدیر، کارشناس
كلمات كليدي: ارزیابي،  عملكرد، فرم، برنامه ریزي، بازنگري، فرایند، متعادل سازي.

چکيده: کتاب حاضر دستورالعملي براي مدیران محسوب مي شود و مطالب آن در 9 فصل تنظيم 
شده است که به ترتيب عبارت اند از: ارزیابي عملكرد چيست؟ برنامه ریزي عملكرد، انجام کار، ارزیابي 
عملكرد، بازنگري در عملكرد، فرم ارزیابي عملكرد، فرایند ارزیابي عملكرد، متعالي سازي عملكرد، و 
سؤال آخر. این کتاب داراي چند مزیت عمده است:  مباحث به حد کافي به جزئيات خرد و در عين حال 
منسجمي تقسيم شده است که محلي براي تردید باقي نمي گذارد و مدیران اجرایي مي توانند از این منبع 
براي دریافت پاسخ به سؤاالت خود استفاده کنند. مباحث به صورت سؤال و جواب مطرح شده و شامل 
همة  موضوعاتي است که یك مدیر عماًل با آن مواجه مي شود. مباحث عالوه بر سرچشمه گرفتن از 
مباحث نظري، ارزش کاربردي فراوان و براي دانشجویان رشته هاي مدیریت، کارورزان، کارشناسان و 

مدیران اجرایي بسيار مفيد است.
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53. امامي، مصطفي. ارزيابي عملکرد، از نظريه تا عمل. تهران: سخنوران، 1392، 168 ص.
قطع: وزیري

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: مدیر

كلمات كليدي: کارمندان، ارزشيابي، اجراي کار.

چکيده: ارزشيابي کارکنان عبارت است از مراحلي رسمي به منظور سنجش و مطلّع کردن کارکنان 
در مورد نحوة انجام وظایف و مسئوليت هاي محّوله و صفات، خصوصيات و ویژگي هاي مورد نظر و 
شناخت استعدادهاي بالقّوة کارکنان جهت رشد و شكوفایي در ابعاد مختلف. کتاب حاضر با توّجه به 
اهّميت و نقش ارزشيابي در شش فصل تنظيم شده که در مجموع، سير تاریخي ارزشيابي و مسائل آن 

را از آغاز تا امروز در سازمان و مدیریت را شامل مي شوند.

54. پرایس، شين. در راه نجات سيارة خودمان: از آلودگي آب چه مي دانيم؟. بهرام معلمي. تهران: 
شرکت انتشارات فني ایران، 1392، 32 ص.

قطع: وزیري
موضوع: زیست شناسي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول متوسطه

كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان، آب، آلودگي.

چکيده: این اثر از سري مجموعه کتابهایي است که با هدف، آشنایي نوجوانان با راه هاي محافظت از 
سّيارة زمين و جلوگيري از نابودي آن نوشته شده است. این دفتر به موضوع آلودگي آب ها اختصاص 
یافته است. در این کتاب دربارة آالینده هاي آب و فاجعه هاي ناشي از آن مطالبي آمده و با استفاده از 
تصاویر گویا و متني روان، توضيح داده شده که چگونه مي توان به تغييراتي در جهت بهتر شدن اوضاع و 
احوال کمك کرد. در پایان کتاب نيز، واژه نامة توصيفي اصطالحات بكار رفته در متن آمده و سایت هایي 

براي مطالعة بيشتر معّرفي شده است.
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55. سكریست، دارن. در راه نجات سيارة خودمان: از آلودگي هوا چه مي دانيم؟. بهرام معلمي. تهران: 
شرکت انتشارات فني ایران، 1392، 32 ص.

قطع: وزیري
موضوع: زیست شناسي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول متوسطه

كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان، هوا، آلودگي، محافظت از محيط زیست.

چکيده: این اثر از سري مجموعه کتابهایي است که براي نوجوانان تأليف شده و هدف از آن، آشنایي 
نوجوانان با راه هاي محافظت از سّيارة زمين و جلوگيري از نابودي آن است. در این دفتر، با آلودگي 
هوا  آشنا مي شویم. آلودگي هوا مي تواند ناشي از رویدادي طبيعي چون آتش سوزي در جنگل یا فوراني 
آتش فشاني باشد. اّما بيشتر آلودگي هوا نتيجة راه و رسم زندگي انسان ها است. نوجوانان در این کتاب 
با کساني آشنا مي شوند که براي بهتر کردن کيفيت هوا تالش مي کنند و مي آموزند که چه کارهایي 
مي توانند انجام دهند تا در این شرایط تغييري به وجود آورند. در پایان کتاب نيز، واژه نامة توصيفي 

اصطالحات بكار رفته در متن آمده و سایت هایي براي مطالعة بيشتر معّرفي شده است.

56. بيشاب، آماندا. در راه نجات سيارة خودمان: از انرژي چه مي دانيم؟. بهرام معلمي. تهران: شرکت 
انتشارات فني ایران، 1392، 32 ص.

قطع: وزیري
موضوع: زیست شناسي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول متوسطه

كلمات كليدي: انرژي، ادبيات نوجوانان.

چکيده: این اثر از سري مجموعه کتابهایي است که براي نوجوانان تأليف شده و هدف از آن، آشنایي 
نوجوانان با راه هاي محافظت از سّيارة زمين و جلوگيري از نابودي آن است. »انرژي« توان انجام کار 
است. منابع انرژي در جهان روز به روز کمتر مي شوند، زیرا مقدار مصرف انرژي بيشتر از ميزان توليد آن 
است. در این دفتر، با استفاده از متني روان وتصاویري گویا، نوجوانان با نحوة صرفه جویي در انرژي آشنا 
مي شوند. در پایان کتاب نيز، واژه نامة توصيفي اصطالحات بكار رفته در متن آمده و سایت هایي براي 

مطالعة بيشتر معّرفي شده است.
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57. بيشاب، آماندا. در راه نجات سيارة خودمان: از تغيير اقليم چه مي دانيم. بهرام معلمي. تهران: 
شرکت انتشارات فني ایران، 1392، 32 ص.

قطع: وزیري
موضوع: زیست شناسي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول متوسطه

كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان، محيط زیست گرایي، گرمایش جهاني، اقليم شناسي.

چکيده: این اثر از سري مجموعه کتابهایي است که با هدف، آشنایي نوجوانان با راه هاي محافظت 
از سّيارة زمين و جلوگيري از نابودي آن است. »اقليم« از الگوهاي دما، بارش و باد در یك ناحيه در 
دورة زماني طوالني تشكيل مي شود. اقليم کرة زمين در حال تغيير است و این تغيير اقليم، ناشي از 
گرمایش زمين است. در این دفتر، با استفاده از تصاویر جّذاب و متن روان، ریشه هاي اقليم توصيف شده 
و چگونگي کمك به متوّقف کردن گرمایش جهان توضيح داده شده است. در پایان کتاب نيز، واژه نامة 

توصيفي اصطالحات بكار رفته در متن آمده و سایت هایي براي مطالعة بيشتر معّرفي شده است.

58. اسميت، ناتالي. در راه نجات سيارة خودمان: از حفاظت زيستگاه ها چه مي دانيم؟. بهرام معلمي. 
تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1392، 32 ص.

قطع: وزیري
موضوع: زیست شناسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: اول متوسطه

كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان، ایستگاه بوم شناسي، حفاظت.

چکيده: این اثر از سري مجموعه کتابهایي است که با هدف، آشنایي نوجوانان با راه هاي محافظت 
از سّيارة زمين و جلوگيري از نابودي آن است. در سرتاسر جهان، گروه هاي بسياري هستند که براي 
حفاظت از زیستگاه ها مشغول به کار هستند. با مطالعة این کتاب درمي یابيم که چگونه مي توانيم 
زیستگاه خود را از آسيب دور نگه داریم. در این اثر با زباني ساده و تصاویري جالب، مشكل حفاظت 
زیستگاه ها مطرح شده است. در پایان کتاب نيز، واژه نامة توصيفي اصطالحات بكار رفته در متن آمده و 

سایت هایي براي مطالعة بيشتر معّرفي شده است.
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59. دهستاني، منصور. از من تا ما )راهنماي جامع كار تيمي(. قم: ميم، 1392، 192 ص.
قطع: رقعي

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، مدیر، مشاور، کارشناس

كلمات كليدي: ساختار تيمي، تقوّیت، توسعه.

که  است  رویكردي  و سازمان ها،  در جوامع  تيمي  توسعة ساختارهاي  و  تقویت  به  توّجه  چکيده: 
سال هاست در کشورهاي مختلف مطرح شده است. از سوي دیگر، دست یابي به هم افزایي گروهي 
یكي از زمينه هاي مهم و مورد توّجه مدیران و برنامه ریزان اجتماعي کشورها است. نگارنده در این 
اثر تالش کرده تا با گردآوري نكات مهم و کليدي در حوزة تيم و تيم سازي، راهنمایي کاربردي در 
اختيارمخاطب قراردهد. مطالب کتاب به شيوة خودآموز و خودگام تأليف شده و طّي آن، مفهوم و مهارت 
تيم سازي تشریح شده است. در پایان فصل هاي عملي کتاب نيز، تست هاي سنجش نگرش و عملكرد 

قرار داده شده است.

60. الدر، ليندا / پل، ریچارد. استانداردهاي توانايي تفکر انتقادي )اصل ها، شاخص هاي كاركرد و 
پيامدها(.مرتضي کوکبي. تهران: سپهر دانش، 1391، 106 ص.

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدي: توانایي تفكر انتقادي، علوم تربيتي، برنامة درسي، کارکرد اندیشيدن، حل مسئله.

چکيده: این کتاب ترجمة کتابي است که ليندا الدر و ریچارد پل تأليف کرده اند و شش بخش دارد. 
»استانداردهاي توانایي تفكر انتقادي« منبعي است براي معلمان، طراحان برنامة درسي، مدیران آموزشي 
و نهادهاي اعتباربخشي که مي خواهند این استانداردها را در موضوع هاي آموزشي بگنجانند. استفاده از 
این توانایي ها در برنامة درسي، متضمن تفكر انتقادي دانش آموزان در هر موضوع و هر سطحي است. 
براساس مفهوم تفكر انتقادي، دانش آموزاني که منتقدانه مي اندیشند، درك مي کنند که هر اندیشيدني، 
یك هدف و کارکرد دارد و تالشي براي فهم یك چيز، پاسخ گفتن به یك پرسش، و حل یك مسئله 
مبتني بر برخي داده ها، گواه، تجربه یا پژوهش است و نيز حاوي استنباط هایي است که از آن ها نتيجه 

گرفته مي شوند.
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61. ناصري، سعيد. اسرار شب هاي عيد كنکوري هاـ  رشتة تجربي. تهران: قلم علم، 1391، 80 ص.
قطع: رحلي

موضوع: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: دوم متوسطه تجربي، پيش دانشگاهي تجربي  
كلمات كليدي: کنكور، رشتة تجربي، برنامه ریزي، تست زني، مطالعه. 

چکيده: اثر حاضر براي دانش آموزان رشتة تجربي نگارش شده است. این کتاب  به 20 بخش تقسيم 
شده و خوانندة کتاب براي کسب آمادگي کنكور، در مدت 22 روز که شامل 20 روز درس خواندن 
و 2 روز استراحت )اول و سيزدهم فروردین(، باید ابتدا تست بزند، بعد مطالعه کند و دوباره تست زني 
کند و در پایان هم، خالصه نویسي کند. برخي عناوین مندرج در این کتاب عبارت اند از: ارائه برنامة 
زمان بندي شده براي وعده هاي غذایي دوره، بررسي مشكالت مطالعه و پيشنهاد براي حل آن ها، ارائة 
نكات آموختني از تجربة زندگي افراد موفق، و نقل حكایت هاي شيرین براي رفع خستگي خوانندگان.

62. ناصري، سعيد. اسرار شب هاي عيد كنکوري هاـ  رشته رياضي. تهران: قلم علم،1391، 90 ص.
قطع: رحلي

موضوع: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: پيش دانشگاهي کليه  رشته ها
كلمات كليدي: کنكور، ریاضي، دروس تخصصي، دروس عمومي، برنامه، تست، مطالعه.

چکيده: اثر حاضر براي دانش آموزان رشتة ریاضي نگارش شده است. این کتاب به 20 بخش تقسيم 
شده و خوانندة کتاب براي کسب آمادگي کنكور، در مدت 22 روز که شامل 20 روز درس خواندن 
و 2 روز استراحت )اول و سيزدهم فروردین(، باید ابتدا تست بزند، بعد مطالعه کند و دوباره تست زني 
کند و در پایان هم، خالصه نویسي کند. برخي عناوین مندرج در این کتاب عبارت اند از: ارائه برنامة 
زمان بندي شده براي وعده هاي غذایي دوره، بررسي مشكالت مطالعه و پيشنهاد براي حل آن ها، ارائة 
نكات آموختني از تجربة زندگي افراد موفق، و نقل حكایت هاي شيرین براي رفع خستگي خوانندگان.
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63. کاکيا، ليدا. اسالم و توسعه دانش. تهران: طلوع دانش، 1392، 400 ص.
قطع: وزیري

موضوع: علوم تربيتي، تاریخ
مخاطب: معلم، کارشناس

پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: اسالم، توسعة دانش، بنيان هاي دیني، هنر، صنعت، زیرساخت ها.

چکيده: این کتاب، با هدف بررسي موضوع »اسالم و توسعة دانش« در چهار بخش و 17 فصل نوشته 
شده است. بخش اول دربارة بنيان هاي دیني توسعة علم در جهان اسالم است و چهار فصل آن به 
نقش قرآن، نقش پيامبر اسالم، و نقش اصول در این باره پرداخته اند. بخش دوم، نقش اسالم در توسعة 
علوم را مطرح کرده و پنج فصل آن، علوم انساني، علوم طبيعي، علوم محض، و علوم کشاورزي را مورد 
بحث قرار داده است. بخش سوم نقش مسلمين در توسعة هنر و صنعت را در سه فصل و بخش چهارم، 

 زیرساخت هاي توسعة علمي در جهان اسالم را در پنج فصل ارائه کرده است. 

64. دوبونو، ادوارد. اصول بنيادي خرد. حسن قاسم زاده. تهران: دنياي نو، 1392، 192 ص.
قطع: وزیري

موضوع: روان شناسي
مخاطب: معلم، والدین، مشاور

كلمات كليدي: اصول بنيادي، ادراك، حقيقت، اطمينان، امكانات، ارزش ها، تضاد، هویت.

چکيده: نویسندة کتاب اميدوار است که خواندن این کتاب، خواننده اش را عاقل تر کند. ساختار این 
کتاب غيرمتعارف است. عنوان ها و زیرعنوان ها و عنوان هاي فرعي دیگر ندارد، فقط داراي یادداشت ها 
و پاراگراف هایي است. گاهي جهش بين یك پاراگراف با پاراگراف دیگر ممكن است زیاد باشد. هدف 
این ساختار آن است که با کنار هم قرار گرفتن نكته ها و مثال ها، به تدریج تصویري منسجم از مطالب 
تشكيل شود. عناوین مطالب این کتاب عبارت اند از: ادراك، حقيقت، اطمينان، و تكبر؛ قدرت امكانات؛ 
ارزش ها؛ مخالفت و تضاد؛ گروگان، برده، اسير جنگي؛ من، ما و هویت؛ مشارکت کنيد؛ کنار دریا و جاده؛ 

و عاقل بودن دربارة عقل.
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65. خسروي،  معصومه ... ]و دیگران[. اضطراب امتحان و راهبرد هاي مقابله با آن. تهران: علم، 
1391، 242 ص.

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: اضطراب، راهبردهاي مقابله با اضطراب.

چکيده: اضطراب امتحان نوعي دل شوره است که با عالئم روان شناختي آن را تشخيص مي دهند. 
اضطراب مزبور در کودکان عالئمي نظير تعریق زیاد، تند شدن ضربان قلب و گرفتگي عضالت، 
سردرد، شكم درد، اشكال در تمرکز، تحریك پذیري و عصبانيت را نشان مي دهد. در کل مي توان 
عالئم اضطراب را به چهار گروه شناختي، عاطفي، رفتاري و فيزیولوژیكي تقسيم کرد عملكرد اصلي 
این عالئم، در فصل اول تشریح شده است. در فصل هاي دوم و سوم، اضطراب آموزشگاهي و انگيزه و 
اضطراب امتحان بيان شده است. رویكردها و شيوه هاي درماني کاهش اضطراب امتحان و راهبردهاي 
مقابله با اضطراب امتحان، موضوعاتي هستند که خوانندگان آن ها را در فصل هاي چهارم و پنجم 
مي خوانند. در مجموع، این کتاب راهنماي خوبي است تا خوانندگان در روزهاي پيش و هنگام برگزاري 

امتحان در مقابله با اضطراب امتحان توفيق یابند.

66. بشاورد، سيمين. اضطراب رياضي و راه هاي غلبه برآن )آنچه معلمان بايد بدانند(. تهران: 
مدرسه، 1391، 60 ص.

قطع: وزیري
موضوع: ریاضي
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: اضطراب، ترس، راه کارها، معلم.

چکيده: کتاب حاضر، به موضوع ترس و اضطراب از ریاضي و راه کارهایي که معلمان براي کاهش این 
اضطراب در دانش آموزان نشان مي توانند استفاده کنند، پرداخته است. در بحث از منشأ ریاضي مي توان 
به عوامل متعدد محيطي، ذهني و شخصيتي مي توان اشاره کرد که به تنهایي یا در یك رابطة تعاملي 
مي توانند در ایجاد اضطراب ریاضي مؤثر باشند. نقش معلم به عنوان یك عامل مؤثر در اضطراب از 
ریاضي در این کتاب مورد تأکيد است. کتاب حاضر، براي استفادة معلمان در این زمينه تهيه  شده است 

تا با مطالعة آن معلمان بتوانند به بهبود وضعيت تحصيلي دانش آموزان کمك نمایند.
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67. سایمون، آدامز. اطلس تاريخ جهان براي دانش آموز. مرجان نگهي، جمشيد نوروزي. تهران: 
افق، 1392، 192ص.

قطع: رحلي
موضوع: تاریخ، کتاب هاي مرجع

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: تاریخ جهان، ادبيات نوجوانان، جغرافياي تاریخي، اطلس، دایرة المعارف.

چکيده: این اثر چشم اندازي به تمدن بشري از 10 هزار سال پيش از ميالد تا زمان حال است؛ 
نقشه هاي  تاریخي،  وقایع  زماني  رنگي، جدول هاي  تصویرهاي  با  خواندني، همراه  و  هيجان انگيز 
نمایشگر مرزهاي سياسي و جغرافيایي، عكس هایي جالب از مردم و وقایع تاریخي قرون گذشته و 
بيش از 60 نقشه شامل اطالعاتي دربارة ملت ها، امپراتوري ها، تغييرات اجتماعي و مذهبي، حكومت ها، 
عصر اکتشافات، دورة استعمار، امپراتوري ها، صنعت، فناوري، جنگ، هنر، علم، حوادث تأثيرگذار جهاني 
و چهره هاي مشهور تاریخ با نگاهي سرزنده و سرگرم کننده، کشف مراکز باشكوه فرهنگي مانند بابل، 
کارتاژ، قرطبه، قسطنطنيه، شرح زندگي مردمي که به کشاورزي، تجارت و دریانوردي پرداختند، به 

جنگ رفتند، به حكومت رسيدند و نظریه هایي جدید مطرح کردند.

68. رادمرد، علي اکبر. اطلس مشاغل. تهران: دانژه، 1392، 424 ص.
قطع: وزیري

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: اول متوسطه
كلمات كليدي: مشاغل، رشته هاي تحصيلي، فني وحرفه اي، کاردانش، هنرستان، هنرجویان.

چکيده: این کتاب رشته  ها و مشاغل حوزه هاي فني وحرفه اي، و کاردانش را معرفي مي کند و در 9 
بخش تنظيم شده و در انتهاي کتاب جدول ها و فهرست هاي شاخه هاي کاردانش و فني وحرفه اي به 
انضمام مشخصات هنرستان هاي مربوط، ارائه شده است. مؤلف کتاب سعي کرده است از جدیدترین و 
آخرین اطالعات انواع رشته ها و گرایش هاي فني وحرفه اي، و کاردانش، استفاده کند و رشته هاي مشابه 
در فني وحرفه اي و کاردانش را به طور مشترك بياورد و هر کدام را به طور جداگانه به تفصيل مورد 
بحث قرار دهد. مهارت هایي که هنرجویان در طول دورة تحصيل مي گذرانند، در معرفي هر کدام از 
رشته ها آمده است و زمينه هاي شغلي و سازمان ها و مكان هاي محل اشتغال، به صورت مجزا، مورد 

بحث قرار گرفته اند.
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69. بيدي، فاطمه /  کارشكي، حسين. اعتياد به اينترنت )از ديدگاه روان شناسي( به انضمام واژه نامه 
توصيفي. تهران: آواي نور، 1392، 216ص.

قطع: وزیري
موضوع: روان شناسي، مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین
پاية تحصيلي: دوم و سوم متوسطه کليه رشته ها، پيش دانشگاهي کليه رشته ها

كلمات كليدي: اینترنت، اعتياد، دیدگاه ها، آسيب شناسي، پيشگيري، درمان.

چکيده: این کتاب با هدف بررسي عوامل زمينه ساز وابستگي به اینترنت نگاشته شده است. مطالب 
آن در 9 فصل تدوین شده و به موضوع اعتياد به اینترنت از دیدگاه روان شناسي پرداخته است. عناوین 
فصول آن به ترتيب عبارت اند از: تعریف اینترنت و تاریخچة آن؛ کارکردهاي اینترنت و ویژگي هاي آن؛ 
اعتياد به اینترنت؛ دیدگاه ها؛ توضيح آسيب شناسي اعتياد به اینترنت در ابعاد مختلف؛ همپوشاني اعتياد 
و سایر اختالالت؛ چشم اندازي به آیندة اینترنت و اعتياد اینترنتي؛ چگونگي درمان اعتياد به اینترنت و 

پيشگيري از آن؛ آزمون اعتياد به اینترنت و پرسش ها و پاسخ هاي آن.

70. داوسان، چرچ. اعجوبه اي در ژن هاي شما )طب اپي ژنتيک و زيست شناسي نوين هدف(. گيله 
گل بهروزان. تهران: بهجت، 1392، 414 ص.

قطع: رقعي
موضوع: زیست شناسي

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدي: ژن، اپي ژنتيك، زیست شناسي نوین، ژنوم انعطاف پذیر، پزشكي الكتریكي، باوردرماني.

چکيده:این کتاب دربارة  »طب اپي ژنتيك و زیست شناسي نوین هدفـ« است و شانزده فصل و پنج 
بخش ضميمه دارد. فصل اول دربارة درمان اپي ژنتيك و فصل دوم دربارة چرخة  اپي  ژنتيك سالمت 
است که در آن اعتقادات، دعا و تجسم مثبت، موجب فراهم آمدن سالمت شخص مي شود. ژنوم 
انعطاف پذیر در فصل سوم مورد بررسي قرار گرفته و فصل چهارم دربارة پزشكي الكتریكي، طب انرژي 
و امواج شفابخش بحث کرده است. در فصل پنجم، شبكة  بافت ارتباطي، تشریح شده و فصل ششم 
به پزشكي آینده و روان گردي سالمت پرداخته است. فصل هاي هفتم تا دهم به ترتيب دگرگوني 
افكار پزشكي، باور درماني، رشته هاي درهم پيچيده، و ادراك نامعين را بررسي کرده اند. فصل یازدهم، 
معجزات معمول فصل دوازدهم، روان شناسي انرژي را مورد بحث قرار داده اند. طب انرژي در فصل 
پانزدهم و  سيزدهم و پزشكي براي اصالح جسم در فصل چهاردهم، بررسي شده اند. فصل هاي 

شانزدهم نيز به مباني طب اپي ژنتيك و به کارگيري آن پرداخته اند.
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71. لعلي، مسعود. شما عظيم تر از آني هستيد که مي  اندیشيد 10: افتاده باش اما نه از دماغ فيل. 
تهران: بهار سبز، 1392، 232 ص.

قطع: رقعي
موضوع: مهارت هاي زندگي، داستان

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: اقتدار، موازین اخالقي، الگوهاي رفتاري.

چکيده: نویسندة کتاب در چهار فصل به صفات و ویژگي هاي رفتاريـ  اخالقي بر اساس نظریة اقتدار 
پرداخته است. اینكه قدرت از دریچة اخالق به چه معنایي است و فرد مقتدر از منظر موازین اخالقي چه 
مشخصات، صفات و الگوهاي رفتاري  دارد. در نگارش این مجموعه از ابزار داستان کوتاه براي انتقال 
بهتِر معني استفاده شده است. عناوین فصول کتاب به ترتيب عبارت اند از:  چهار پيش فرض بنيادین؛ 

فضایل و رذایل اخالقي؛ اخالق در پهنة زندگي؛ چند نكته.

72. آزادبخت، جهانشاه. افسانه شيرين و فرهاد. خرم آباد: شاپور خواست، 1392، 92 ص.
قطع: رقعي

موضوع: ادبيات فارسي، داستان
مخاطب: دانش آموز، معلم

پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها 
كلمات كليدي: شيرین، فرهاد، خسرو پرویز، بيستون، افسانه، مالئكة عشق، سرزمين ایران.

چکيده: این کتاب، به روایتي متفاوت از افسانة شيرین و فرهاد پرداخته است. در این داستان مي خوانيم: 
» شيرین و فرهاد به شكلي کاماًل افسانه اي در آغاز سن بلوغ با تصویري از یكدیگر که توسط مالئكة 
 عشق به دستشان رسيده، آشنا مي شوند و در خواب به آن ها الهام مي شود تا هرکدام براي دستيابي به 
گمشدة خویش به  سوي سرزمين ایران رهسپار شوند که در ميانة راه این دلدادگي، خسرو پرویز شاه 
ایران به شكل تصادفي به عنوان رقيب فرهاد، وارد ماجرا مي شود. در طي این ماجرا خسرو پرویز به 

فرهاد مأموریت مي دهد که .....«
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 73. ِسنِت، ریچارد. مفاهيم علوم اجتماعيـ  4: اقتدار. باقر پرهام. تهران: پردیس دانش، 1391، 298 ص.
قطع: رقعي

موضوع: علوم اجتماعي
مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان

كلمات كليدي: اقتدار، نفي، بازشناسي، روان شناسي، جامعه شناسي، فردیت، جامعه پذیري.

چکيده: نویسندة این کتاب سعي دارد با شناسایي پدیدة »اقتدار« در حوزه هاي مختلف روان شناسي، 
جامعه شناسي، علوم سياسي و مردم شناسي، جنبه هاي مختلف آن را آشكار سازد. وي پس از بررسي 
تعدادي از مهم ترین نوشته هایي که به موضوع اقتدار پرداخته اند، با ذکر مثال هاي متعدد، کارکرد این 
پدیده را بر یك فرد، در درون یك خانواده، در ميان کارمندان یك مؤسسه، در جمع یك گروه صنفي 
و دست آخر در چارچوبي ملي به بحث مي گذارد.کتاب حاضر داراي دو بخش »نفي« و »بازشناسي« 

است و هر کدام از سه فصل تشكيل شده اند.  

74. رحماني، حميد. اقيانوسي به نام زمين )اقيانوس هاي جهان و پديده هاي دريايي(. تهران: جهان 
کتاب، 1391، 136ص.

قطع: وزیري
موضوع: جغرافيا

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصيلي: دوم و سوم متوسطه کلية رشته ها، پيش دانشگاهي کلية رشته ها
كلمات كليدي: زمين، اقيانوس هاي جهان، اقيانوس شناسي، گردبادهاي دریایي.

چکيده: این کتاب به معرفي اقيانوس هاي پراکنده در جهان پرداخته و به پدیده هاي شگفت انگيزي که 
در دریاها و اقيانوس ها رخ مي دهد، اشاره کرده است. همچنين موارد متعدد از آسيب هایي که انسان ها 
به هستي دریاها وارد مي کنند، مورد بحث قرار گرفته است. مطالب این کتاب در دو فصل تنظيم شده 
است. فصل اول، پنج اقيانوس جهان و دریاي مدیترانه را بررسي کرده است. در فصل دوم، بحث 
اقيانوس شناسي و پدیده هاي دریایي مطرح شده و مطالبي همچون آیندة  اقيانوس ها، سيستم آب و 
هوا، طوفان ها و گردبادهاي دریایي، چرخة  آب، جریان هاي اقيانوسي، امواج، جزر و مد، خّط ساحلي، 
جزایر، بستر اقيانوس ها، شبكة  حيات، آب هاي کم عمق، آب هاي عميق،  و صخره هاي مرجاني،  مورد 

کاوش قرار گرفته است.
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75. تامپسون، مارك / تریسي، برایان. اكنون يک كسب  و كار عالي بسازيد )7 روش براي رسيدن 
به بيشترين سود در بازار(. عباس زارعي. قزوین: سایه گستر، 1392، 180 ص.

قطع: رقعي
موضوع: روان شناسي

مخاطب: مدیر، معلم، والدین، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس
كلمات كليدي: کسب  وکار، هفت روش، بيشترین سود، فروش، بازار، رهبري عالي.

چکيده: نویسندة کتاب، هفت روش براي رسيدن به بيشترین سود در بازار را، ارائه کرده است و 
راهكارهایي ساده، شفاف، عملي و قدرتمند را براي ساخت کسب  و کار عالي در هر بازاري و با وجود 
هر رقيبي، به ما مي آموزد. موضوعات این کتاب، در هفت فصل به ترتيب عبارت اند از: به رهبري عالي 
تبدیل شوید، یك برنامة کسب وکار عالي تهيه کنيد، افرادي عالي را دور خود جمع کنيد، محصوالت و 
خدماتي عالي ارائه کنيد، یك برنامة بازاریابي عالي تهيه کنيد، یك فرایند فروش عالي داشته باشيد و 

یك تجربة عالي براي مشتري خلق کنيد.

76. نوري، یوسف. الگوي كاربردي هوشمندسازي مدارس. تهران: دانش آفرین، رشد اندیشه، 
1392، 112 ص.

قطع: وزیري
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: مدیر، کارشناس
كلمات كليدي: مدرسة هوشمند، هوشمندسازي، شبكة ملي مدارس، فناوري اطالعات، مدیر مدرسه، 

علوم تربيتي.

چکيده: کتاب با هدف تشریح و تبيين اهداف و مراحل تحولي هوشمندسازي مدارس ایران نگارش 
شده است و مي تواند راهنماي عمل مدیران، معلمان، کادر اجرایي مدارس و کارشناسان هوشمندسازي 
و فناوري اطالعات آموزش  و پرورش قرار گيرد. طرح هوشمندسازي مدارس ایران، طرحي راهبردي 
و مدل تلفيقي و بومي شده اي از مجموعه طرح هاي توسعة جهاني است. مطالب کتاب در همين راستا 
و عبارت اند از: تعریف مدرسة هوشمند؛ هدف از هوشمندسازي مدارس؛ نقش آفرینان هوشمندسازي 
مدارس  به  ملي  و  نگاه کالن  پشتيبانان هوشمندسازي؛  و  راهبران  نقش آفرینان؛  مدرسه؛ وظایف 
هوشمند؛ مدل ها و شاخص هاي ملي و بين المللي ارزیابي عملكرد مدارس هوشمند. در پایان فرم هاي 

ارزیابي هوشمندسازي مدارس آورده شده است.
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77. حسن بيگي، ابراهيم. رمان نوجوان امروز: اميرحسين و چراغ جادو. تهران: کانون پرورش فكري 
کودکان و نوجوانان، 1391، 224 ص.

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي:  داستان هاي فارسي، رمان نوجوان، مجموعه ها.

چکيده: کتاب حاضر، از مجموعة »رمان نوجوان امروز« با موضوع تخيلي و آموزنده است. در خالصة 
داستان آمده است؛ "»اميرحسين« پسر تنبل و لجبازي است. او در بازگشت از مسافرت، یك چراغ 
پيدا مي کند که اسم آن را چراغ جادو مي گذارد. اميرحسين روزهاي متوالي آرزوهاي خود را به چراغ 
جادو بازگو مي کند. روزي بّچه غولي از درون چراغ جادو بيرون آمده و یكي یكي آرزوهاي او را برآورده 

مي کند. اّما ...."

78. عابدي تجریشي، شيده. انتخاب آگاهانه رشته تحصيلي و شغل )برنامه ريزي و تصميم گيري 
شخصي در زمينه انتخاب رشته تحصيلي و شغل(. تهران: نقش و نگار، 1391، 116 ص.

قطع: رحلي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز، معلم، مشاور
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: انتخاب رشتة تحصيلي، شغل، خودشناسي، حرفه  شناسي، خودارزیابي، رزومه.

چکيده:  از اهداف اصلي این کتاب آن است که خواننده بتواند ضمن تحليل شخصيت خویش، استعداد 
و گرایش هایش را شناخته و بداند چه معيارهایي در کارش ارزشمند است. سپس با برنامه ریزي صحيح، 
کسب آگاهي ها و اطالعات موثق و با کمك صاحب نظران، بتواند بهترین تشخيص را براي انتخاب 
اصلح داشته باشد. این کتاب در سه بخش شامل خودشناسي، آگاهي از چگونگي انتخاب رشته تحصيلي 

و شغل، و آمادگي شغلي تنظيم شده است.
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79. سليقه دار، ليال ... ]و دیگران[. مجموعه کتاب هاي لذت زندگي 6: انديشه نو، زندگي متفاوت: 
)مهارت هاي فرایندي: تفكر خالق و تفكر نقاد(. تهران: مرآت، 1392، 120 ص.

قطع: پالتویي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: تفكر خالق، نقاد، تفسير، تحليل، ارزشيابي، استنباط، کاربرد توأمان.

چکيده: کتاب حاضر، یكي از دفترهاي مجموعة »لّذت زندگي« است که با هدف توضيح و تبيين یكي 
از مهارت هاي زندگي مورد نياز اوليا به نگارش درمي آید. در هر یك از این مجلدات، یكي از مهارت هاي 
زندگي مورد تأیيد سازمان بهداشت جهاني، با توّجه به  ویژگي هاي فرهنگي و بومي جامعة ایران، از 
جمله مسائل مذهبي، عرفي و اعتقادي مورد بررسي قرارگرفته است. بهره گيري از نوشتار ساده و روان، 
بيان مصادیق عيني و عملي هر موضوع، پيشنهاد هایي براي برگزاري کارگاه هاي آموزشي در مدارس 
و  ...، از جمله ویژگي هاي این مجموعه است. دفتر حاضر به شرح مهارت »تفّكر خاّلق و تفّكر نّقاد« 

اختصاص یافته است.

 80. عصاره، عبداهلل. انرژي هسته اي در ايران ) ابعاد حقوقي(. تهران: کانون اندیشه جوان، 1392، 224 ص.
قطع: رقعي

موضوع: علوم اجتماعي
مخاطب: معلم، کارشناس

كلمات كليدي: انرژي اتمي، ایران، سياست دولت، قوانين و مقّررات.

این  داشتن  و  دارد  پيشرفت یك کشور  براي تحّقق  فراواني  کاربردهاي  دانش هسته اي  چکيده: 
فن آوري، اکنون نشانة آشكار پيشرفت و قدرت است. بررسي عملكرد ایران در این باره نشان مي دهد که 
جمهوري اسالمي ایران به عنوان یكي از تابعان حقوق بين الملل »بر اساس قوانين بين المللي« عمل 
کرده است. از آن جا که نسبت به برنامه هاي هسته اي ایران و ارتباط کشورمان با مجامع بين المللي 
مرتبط، پرسش ها و ابهام هایي مطرح است، در این اثر تالش شده تا در قالب پرسش و پاسخ، اشكاالت 

و ابهام ها طرح شود و پاسخي مناسب به آن ها ارائه شود.



57دورة آموزش متوسطه نظری 13

81. دني، ریچارد. انسان موفق. علي رحيمي، حسين سلطاني نژاد. تهران: رشدآوران /  سخنوران، 
1391، 242 ص.

قطع: رقعي
موضوع: روان شناسي

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: موفقيت،  خودسازي،  موفقيت در کسب وکار.

چکيده: موفقيت براي افراد مختلف معاني بسيار متفاوتي دارد. موفقيت هر معنایي که براي شما داشته 
باشد، این کتاب به شما نشان مي دهد که چگونه به خواستة نهایي خود یعني موفق بودن با تعریف 
خودتان از موفقيت برسيد. عناوین مطالب آن عبارت اند از: راه موفقيت، بزرگترین دارایي شما، خودتان را 
باور کنيد، شانس آوردن، زمان؛ بزرگ ترین منبع شما، مدیریت برخود، اهداف:  دليل زندگي، برنامه ریزي 
شخصي، استفاده از تجّسم، نگرش موفق، غلبه بر موانع، غلبه بر مخالفت ها، اشتياق مهار ناپذیر، انگيزة  

فردي، برقراري ارتباط، موفقيت در خانه، موفقيت مالي.

82. هاوکينگ، لوسي / استيفن  هاوکينگ. انفجار بزرگ. محمد حسين پور عباس، محمد اکبرپور، 
اميرحسين فرجادنسب. تهران: سبزان، 1392، 232 ص.

قطع: رقعي
موضوع: فيزیك

مخاطب: معلم، دانش آموز
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: انفجار، کيهان، منظومة شمسي، ماه، خلقت عالم، فضا، زمان، نسبيت.

چکيده: این کتاب به صورت یك ُرمان علمي توسط لوسي هاوکينگ و استيفن  هاوکينگ نوشته شده 
است. مطالب کتاب در نوزده فصل به شكل واقعيات علمي و در قالب داستان، بيان شده است که به 
ترتيب عبارت اند از: منظومة شمسي ما، مشكالتي که سيارة ما با آن ها روبه ور است، نظریة همه چيز، 
ماه، خلقت عالم، انفجار بزرگ، انبساط کيهان، خأل چيست؟ فضا، زمان و نسبيت، یكنواختي در فضا، 
برخوردهاي ذرات، آن سوي تاریك کيهان، برخورد دهندة بزرگ هادرون )ال اچ سي(، سرن )سازمان 
اروپایي تحقيقات هسته اي(، گرید، آشكارسازها، چگونه ریاضيات به طور شگفت انگيزي براي شناخت 
 M« کيهان، مفيد واقع مي شود؟، تكنيكي ها، دنياي کوانتومي، کرم چاله ها، مسافرت زمان و نظریة

ـ یازده بعد.
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 83. موسوي، سيده سيادت. انوار واليت، تسعئ المعصومين منذريئالحسين . تهران: نظري، 1391، 784 ص.
قطع: رقعي

موضوع: دیني
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: چهارده معصوم )ع(، والیت تكویني.

چکيده: کتاب حاضر دربارة معرفت و محّبت و مقام و منزلت چهارده معصوم )ع( تأليف شده است. جلد 
نخست کتاب در رابطه با پنج تن آل عبا به رشتة تحریر درآمده و جلد دوم، دربردارندة مطالبي پيرامون 
امام سّجاد )ع( تا حضرت مهدي )عج( است. این اثر با هدف شناخت گوشه اي از شخصيت، درجه و شأن 
امامان معصوم )ع( نگاشته شده است. بعضي از روایات کتاب، جهت فهم بيشتر و استفاده در مسابقات 

فرهنگي مساجد، مدارس و سازمان ها به صورت سؤالي آورده شده است.

84. تایگر، پل دي / تایگر، باربارابارون. انواع كودكان )جلد اول(. فرناز منتظري فر. تهران: بنياد 
فرهنگ زندگي، 1392، 268 ص.

قطع: رقعي
موضوع: روان شناسي، علوم تربيتي

مخاطب:  والدین، مشاور، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس
كلمات كليدي: کودکان، تيپ شناسي، تفكر، برون گرا، درون گرا، شهودي، احساسي، قضاوتي.

چکيده: این کتاب دربارة شناخت انواع تيپ هاي شخصيتي کودکان است و جلد اول از یك مجموعة دو 
جلدي است. کتاب دو بخش دارد و به »شناخت فرزندانمان به روش کاماًل جدید« و »نگاهي عميق تر 
به شخصيت هاي مختلف کودکان« مي پردازد. مطالب کتاب ترکيبي از تئوري ها و داستان هاي واقعي 
زندگي مردم است و از تئوري روان شناسي تحليلي، کمك مي گيرد تا دربارة شانزده نوع شخصيت 
کودکان و نوجوانان، بحث کند؛ رفتار آن ها را به طور دقيق بررسي کند و نقشه اي از روانشان به دست 
دهد؛ همچنين شيوه هاي رویارویي با چالش هایي را که در مراحل مختلف رشد، از بدو تولد تا هفده 
سالگي آن ها قابل مواجهه خواهد بود، ارائه کند. این کتاب، مدل هاي شخصيتي را به دو گروه درون گرا و 
برون گرا تقسيم مي کند و سپس ترجيح آن ها را در ادراك و دریافت حسي، شهودي، تفكري، احساسي، 

ادراکي، و قضاوتي، بررسي مي کند.
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85. تایگر، پل  دي / تایگر، بارابارابارون. انواع كودكان )جلد دوم(. فرناز منتظري فر. تهران: بنياد 
فرهنگ زندگي، 1392، 268 ص.

قطع: رقعي
موضوع: روان شناسي، علوم تربيتي

مخاطب: والدین، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس
كلمات كليدي: کودکان، شخصيت شناسي، کارل یونگ، برون گرا، درون گرا، شهودي، تفكر، ادراکي.

چکيده: این کتاب، جلد دوم از مجموعة دو جلدي »انواع کودکان« است و براساس تئوري هاي 
شخصيت کارل یونگ نگارش شده است. مطالب کتاب در ده قسمت به شخصيت شناسي و تفاوت هاي 
سرشتي و شخصيتي کودکان پرداخته، به والدین، دست اندرکاران حوزه هاي تربيتي، روان پزشكان و 
روان شناسان کودك کمك مي کند تا به این تفاوت هاي شخصيتي و رفتاري پي ببرند. شناخت این 
ویژگي ها به پيش بيني رفتار کودکان کمك شایان مي کند. تفكيك شخصيت کودکان به برون گرا و 
درون گرا و تقسيم هر کدام به شهودي، تفكري، ادراکي؛ حسي، قضاوتي؛ حسي، احساسي، قضاوتي؛ 
حسي، تفكري، ادراکي؛ و حسي، احساسي، ادراکي؛ موضوع اصلي مباحث مطرح شده در کتاب را 

تشكيل مي دهد.

86. پنلي، جانت پي / ایبل، دیان. انواع مادران 1. فاطمه رضایي ملك خيلي، مریم تقي بيگي. تهران: 
بنياد فرهنگ زندگي، 1392،200 ص.

قطع: رقعي
موضوع: روان شناسي، علوم تربيتي
مخاطب: والدین، کارشناس، مشاور

كلمات كليدي: مادران، تصميمات، افراد برنامه ریز، افراد منعطف، شيوه هاي فرزندپروري.

چکيده: این کتاب، اولين جلد از مجموعة دو جلدي »انواع مادران« است که به بررسي تيپ هاي 
مختلف مادران و سبك هاي تربيتي متعدد، با نام شيوه هاي فرزندپروري، پرداخته است. مطالب این 
جلد، در هفت فصل، بر پایة یك نظریة علمي معتبر در حوزة روان شناسي، سبك هاي فرزندپروري را به 
نام »هرم فرزندپروري« ارائه داده است که اساس آن، خودآگاهي والدین است. این هرم به سبك هاي 
متفاوت شخصيتي پدر، مادر و کودك توجه دارد و از این نظر، از جامعيت الزم برخوردار است. ارائة 
نمونه هاي عملي از سبك هاي متفاوت فرزندپروري، والدین را با واقعيت هاي ملموس و عيني در این 
مورد آشنا مي سازد؛ واقعيت هایي که نمونه هاي مشابه آن ها، براي بسياري از والدین رخ داده است و 
به همين علت با آن ها ارتباط مناسب برقرار مي کنند. مطالب فصل هاي این کتاب به ترتيب شامل: 
سبك انحصاري شما، اتصال به منبع انرژي، اطالعات، تصميمات، سبك  زندگي افراد برنامه ریز و افراد 

منعطف، و مادراني با سبك هاي متعدد فرزندپروري است.
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87. پنلي، جانت پي / ایبل، دایان. انواع مادران 2. فاطمه رضایي ملك خيلي، مریم تقي بيگي. تهران: 
بنياد فرهنگ زندگي، 1392، 200 ص.

قطع: رقعي
موضوع: روان شناسي، علوم تربيتي 
مخاطب: والدین، کارشناس، مشاور

كلمات كليدي: مادران، کاربرد تيپ ها، پدران، توانایي هاي فرزندان، تعامل، والدـ  فرزندي، تعادل.

چکيده: این کتاب، دومين جلد از مجموعة دوجلدي »انواع مادران« است که در نه فصل به ادامة 
بحث تيپ شناسي مادران و تربيت فرزندان، پرداخته است. این جلد، با مبحث »کاربرد تيپ هاي روزانه« 
آغاز مي شود و سپس به نقش پدران در معادلة فرزندپروري به مثابة نقشي معني دار، مؤثر، عمده و حائز 
اهميت، اشاره مي کند. فصل دهم این کتاب به توانایي هاي فرزندان پرداخته و تيپ شناسي فرزندان، 
اولویت هاي آنان و بهره مندي از تيپ شخصيتي آن ها را در جلسات اوليا و مربيان بررسي کرده است. 
همچنين نكاتي دربارة پرورش فرزندان با شخصيت هاي متفاوت، برون گرا و درون گرا، ذکر کرده است. 
فصل یازدهم دربارة کاربرد تيپ شخصيتي براي درك تعامالت والد فرزندي، بحث کرده است. فرهنگ 
خانوادگي و نيازهاي هر یك از اعضاي خانواده، در فصل دوازدهم مورد بررسي قرار گرفته و فصل 
سيزدهم به مدیریت انرژي شخصي و چگونگي تقویت آن پرداخته است. بحث »ایجاد تعادل در خانواده 
با وجود گرفتاري هاي خارج از منزل«، در فصل چهاردهم آمده و فصل آخر به مادران توصيه کرده است 

که: »بهتریِن خود باشيد«.

88. صادقي مرشت، فریبا. انواع مفاعيل. تهران: مدرسه، 1391، 144 ص.
قطع: وزیري

موضوع: عربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها، پيش دانشگاهي کليه رشته ها
كلمات كليدي: مفاعيل، عربي، مفعول به، تقدیري، محلّي، مفعول مطلق، مفعول فيه، مفعول له.

چکيده: در این کتاب، سعي شده است انواع مفعول ها یعني مفعول به، مفعول مطلق، مفعول فيه، 
مفعول  له، مفعول معه، براي دانش آموزان توضيح داده شود تا در مراحل مختلف دورة متوسطه و 
پيش دانشگاهي قابل استفاده باشد. مطالب کتاب در سه فصل تنظيم شده است. فصل اول آن که 
شامل هفت درس است، به بحث مفعول به پرداخته است. در چهار درس فصل دوم، دربارة انواع دیگر 
مفعول بحث شده است و فصل سوم به مباحث تكميلي دربارة انواع مفاعيل پرداخته که بيش تر مورد 

استفادة دبيران و دانش پژوهان است.
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89. کشاورز قاسمي، زهرا. ايران در عصر تيموري. تهران: مدرسه، 1392، 80 ص.
قطع: وزیري

موضوع: تاریخ
مخاطب: دانش آموز، معلم

پاية تحصيلي: دوم متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: ایران، عصر تيموري، یورش، جانشينان، انقراض، تصوف، هنر، شكوفایي.

چکيده: این کتاب به ابعاد مختلف دورة  تيموریان، که یكي از مهم ترین دوران تاریخ ایران تلقي 
مي شود، پرداخته است. هجوم تيمور مانند چنگيز مغول با سوزاندن، کشتار و ویراني همراه بود؛ اما تيمور 
و جانشينان در برابر عظمت فرهنگ و تمدن ایران اسالمي، سر تعظيم و تسليم فرود آوردند و توانستند 
هنر و دانش را به رونق و شكوفایي دوباره برسانند. مطالب کتاب به ترتيب دربارة سال شمار حكومت 
تيموریان، فهرست نام ها و ایام حكومت فرمانروایان تيموري، وضعيت ایران پيش از تيموریان، تيمور و 
زندگي پرماجرایش، آغاز پيشرفت هاي تيمور، آغاز تهاجم هاي تيمور، یورش سه ساله، یورش پنج ساله، 
یورش هفت ساله، لشكرکشي هاي تيمور به مناطق دیگر، صفات و ویژگي هاي تيمور، جانشينان 
تيمور، انقراض حكومت تيموریان، وضعيت اقتصادي ایران در دورة تيموریان، ساختار اجتماعي، طبقات 

اجتماعي، نظام حكومتي، دین و مذهب، تصوف، روابط خارجي، هنر و فرهنگ عصر تيموریان است.

تيموري، سونيا موسي  امير  آموزشي. محمد حسن  بارشناختي و طراحي  اسالوا.  کاليوگا،   .90
رمضاني، الهه والیتي. تهران: آواي نور، 1391، 176 ص.

قطع: وزیري
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، مشاور، کارشناس
كلمات كليدي: نظریة بارشناختي، طراحي آموزشي، سازمان حافظه، مطالعات شناختي، علوم تربيتي.

چکيده: یكي از نظریه هاي قدرتمند یادگيري در روان شناسي تربيتي »نظریة شناختي« است. طبق این 
نظریه، یادگيري انساني از فرایندهاي دروني تأثير مي پذیرد. از جمله مباحثي که در روان شناسي تربيتي 
براساس دیدگاه خبرپردازي براي حمایت از فرایند پردازش داده ها در حافظة فعال ایجاد شده، نظریة 
»بارشناختي« است. در واقع تالش اصلي طراحان آموزشي باید طراحي ساختن درس ها به طریقي باشد 
که با فرایندهاي یادگيري انساني سازگار باشند. نظریة بارشناختي که محتواي موضوعي آن را در چهار 
فصل کتاب پيش رو مي خوانيد، نمونه اي از این تالش در طراحي آموزشي است. عنوان فصل اول کتاب، 
معماري بنيادي شناخت انسان است که در آن به سازمان حافظه و بازنمایي هاي دانش مي پردازد. در 
سه فصل بعدي کتاب با این عنوان ها آشنا مي شوید: مطالعات شناختي؛ دیدگاه بارشناختي در طراحي 

آموزشي؛ اصول بارشناختي در طراحي آموزشي براي یادگيرندگان خبره.
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 91. کاظمي، مهدي ... ]و دیگران[. باز خورد... چرا؟ چگونه؟. تهران: آیين احمد )ص(، 1391، 56 ص.
قطع: رقعي

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: معلّمان، روابط با شاگردان، ارتباط در آموزش و پرورش، بازخورد.

چکيده: »بازخورد، نوعي برگشت پيام ارتباطي است که درآن، گيرنده به طور عامدانه و غير عامدانه به 
پيام فرستنده واکنش نشان مي دهد.« بازخورد معلّم فرآیندي است که یادگيرنده را از چگونگي یادگيري 
خود آگاه مي کند و او را در اصالح رفتار کمك مي کند. در کتاب حاضر، ضمن برشمردن نمونه هایي از 
بازخوردهاي مناسب، تعدادي از بازخوردهاي معلّمان تجزیه و تحليل شده است. تعریف بازخورد، انواع 

بازخورد، ویژگي هاي بازخورد، بازخوردهاي نامناسب و ...، از جمله مطالب مندرج در این کتاب است.

92. احمدي، حسن. رمان نوجوان امروز: بازي ها و لحظه ها. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و 
نوجوانان، 1391، 124 ص.

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: داستان هاي فارسي، جنگ ایران و عراق.

چکيده: کتاب حاضر از مجموعة »رمان نوجوان امروز« است که دربردارندة داستاني تخّيلي با موضوع 
جنگ ایران و عراق است. در این اثر، نویسنده نيروي تخّيل خود را با ماجراهاي دوران دفاع مقّدس 
ترکيب کرده است. در بخشي از داستان مي خوانيم: "مادربزرگ به پلة آخر رسيده بود. قدم تند کرد و 
در حال باز کردن در اتاق با خود گفت: نكنه باز این نخودي غيبش بزنه؟ چشمش که به جواد افتاد، 

نفس راحتي کشيد. گفت: ..."
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93. بنياد بين المللي استاد شهریار. بانوان حلقه ذكر )بررسي سبك و ساختار اشعار استاد شهریار(. 
تهران: آرمان رشد، 1391، 272 ص.

قطع: وزیري
موضوع: ادبيات فارسي

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: حلقة ذکر، سبك، ساختار، استاد شهریار، مجموعه مقاالت، فرهنگ عامه، حيدربابا.

چکيده: کتاب حاضر به بررسي سبك و ساختار اشعار استاد شهریار مي پردازد و شامل مجموعة مقاالتي 
است که در همایش بين المللي بزرگداشت استاد شهریار ارائه شده است. بنياد بين المللي استاد شهریار 
جهت افزایش توجه همگان به لزوم آشنایي با هنر شعر و ادبيات و به منظور تجليل از مقام استاد شهریار 
این کتاب را منتشر کرده است. مطالب کتاب عبارت اند از: تجلي ميراث ماندگار فرهنگ عامه در شعر 
شهریار، شهریار و شعر ترکي، نگاهي کوتاه به چند ترجمة  فارسي منظومة »حيدر بابایه سالم«، تحليل 
قالب چهار پاره در شعر شهریار، ملي در ساختار واژگان غزل شهریار، سبك شعر و اندیشة شهریار، اولدوز 
سایاراق، تبيين نقش حيوانات و پرندگان در اشعار فارسي شهریار، عاميانه گویي شهریار در مقایسه با 
حافظ، »ماه« و حوزه هاي با  هم آیي هاي آن در شعر شهریار، بررسي سطوح زباني، ادبي و مفهومي موتيو 

»آینه« در شعر شهریار، موسيقي و جایگاه آن در شعر شهریار، و مفاخره در شعر شهریار.

 94.  فارل،  جكلين. تاریخ جهان: بحران بزرگ.  مهدي حقيقت خواه.  تهران:  ققنوس، 1392، 120 ص.
قطع: وزیري

موضوع: تاریخ
مخاطب: معلم، دانش آموز

پاية تحصيلي: سوم متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: بحران بزرگ، رویدادها، فقر، هوور، روزولت، بازیابي، اصالح.

چکيده: اثر حاضر به بحران بزرگ در تاریخ ایاالت متحدة امریكا پرداخته است. مطالب کتاب در هفت 
بخش اصلي تنظيم شده است که عبارت اند از: ریشه هاي بحران، هوور و روزولت، صدروز نخست، 
اقدام جدید در کشتزار و شهر، بحث بين بازیابي و اصالح، بحران جهان گستر، و ميراث بحران. از اکتبر 
1929 که بازار سهام امریكا سقوط کرد و ميليون ها سهامدار دچار ورشكستگي شدند، تا حدود ده سال 
بعد، امریكا در بحراني بزرگ به سر برد. وقتي کارخانه ها، فروشگاه ها، و معدن ها بسته شدند، ناگهان 
ميليون ها امریكایي بيكار شدند و در معرض فقر شدید قرار گرفتند. بسياري آوارة شهرها شدند، صدها 
هزار کودك از رفتن به مدرسه بازماندند، صف هاي طوالني مردم در مقابل مكان هایي تشكيل شد که 

به تهيدستان نان و سوپ مي دادند و آلونك هاي مقوایي جایگزین خانه هاي عده زیادي از مردم شد.
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95. مافي، مریم. بر بال سيمرغ. قزوین: سایه گستر، 1392، 488 ص.
قطع: وزیري

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز، معلم

پاية تحصيلي: دوم متوسطه کليه رشته ها، پيش دانشگاهي کليه رشته ها
كلمات كليدي: داستان هاي فارسي، داستان تاریخي، شاهنامه، اقتباس ها.

چکيده: کتاب حاضر، با زباني ساده، براي عالقمندان تاریخ و افسانه هاي کهن ایراني تأليف شده 
و دربردارندة داستان هایي از شاهنامة فردوسي براي نوجوانان است. مطالب کتاب شامل سه بخش 
اساطيري، پهلواني و تا حدودي تاریخي شاهنامه است. نگارنده تالش کرده تا داستان ها را به شيوة 
زنجيره اي و پيوسته بازنویسي کند تا مخاطب با رشد و تحّول فرهنگ و تمّدن ایران، از ابتدا و به تدریج 
آشنا شود و نقش هریك از شخصيت هاي داستان ها را در این زمينه دریابد و با تمّدن، فرهنگ، آداب 

و رسوم این سرزمين آشنا شود.

96. مهرآفرین، رضا. بر چکاد اوشيدا. تهران: دریافت، 1391، 270 ص.
قطع: وزیري

موضوع: تاریخ
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: چكاد، اوشيدا، قلة کوه، عصر اوستا، عصر هخامنشي، عصر هلنيستيك، عصر اشكاني، 
عصر ساساني.

چکيده: کتاب حاضر به بررسي بخشي از تاریخ سيستان، از اواخر هزارة دوم قبل از ميالد به این سو، 
پرداخته است. از زماني که اوستا سروده شد و پس از آنكه کتابت گردید؛ منابع این کتاب، از نخستين 
سند مكتوب سيستان گرفته تا کتب مستندي که ُجستارگونه به شرح برخي رویدادها و قابليت هاي آن 
پرداخته اند را شامل مي شوند. دین و دولت و جغرافياي تاریخي، مقوله اي است که در پنج فصل این 
کتاب مورد بحث قرار گرفته است. فصل اول به عصر اوستا اشاره دارد. فصل دوم عصر هخامنشي را 
در برمي گيرد. عصر سلوکي و تأثيرات فرهنگي و شهرسازي فرهنگ هلني بر آن در فصل سوم با نام 
عصر هلنيستيك آمده است. فصل چهارم حكایت کنندة حضور ایرانيان پارتي است که عصر اشكاني 
در سيستان را رقم مي زند. عصر ساساني عنوان پنجمين فصل کتاب است و روایتگر عصري است که 

سكانشاهان بر سرزمين سكستان حكم مي راندند.
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97. هيز جيكبز، هایدي. برنامه درسي قرن 21 )تعليم و تربيت اساسي در دنياي متحول امروز(. 
محسن خاتمي، محمد حسين زارعي. تهران: آواي نور، 1392، 304 ص.

قطع: وزیري
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، کارشناس
 كلمات كليدي: آموزش تعليم وتربيت، برنامة درسي، یادگيري، فناوري اجتماعي، سوادآموزي، علوم تربيتي.

چکيده: کتاب حاضر که آن را در 13 فصل مي خوانيد، براساس نياز به تغيير اساسي، به روزرساني و 
تزریق زندگي به درون برنامة درسي تدوین شده و به طور چشم گيري مي خواهد شكل مدارس را تغيير 
دهد. تا با نيازهاي زمان منطبق شوند. مؤلفان کتاب درصدد بوده اند که تعليم و تربيت اساسي در دنياي 
متحول امروز را با رسالت اساسي رشتة برنامه ریزي درسي پيوند دهند. کتاب مطالب خود را از برنامة 
درسي پایه در دنياي امروز آغاز کرده و با عنایت به ضرورت تجدیدنظر در برنامة درسي قرن 21، آن 

را به اتمام رسانده است.

98. قادري، مصطفي / کرم کار، سودا. برنامه  درسي و فرهنگ )رويارويي ها و به هم آوري ها(. تهران: 
آواي نور، 1392، 186 ص.

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: کارشناس

كلمات كليدي: برنامة درسي، کتاب هاي درسي، فرهنگ بومي، فرهنگ علمي، یادگيري فرهنگي.

چکيده: فرهنگ در برنامة درسي به دو دليل حائز اهميت است: نخست اینكه روابط فرهنگي درون 
جامعه یا کشور، مستقيماً مسائل برنامة درسي را تحت تأثير قرار مي دهند، دوم اینكه مي توان چگونگي 
تأثير فرهنگ هاي جهاني بر محيط هاي آموزشي در آموزش وپرورش کشورها را تحليل کرد. هرگونه 
تحليل یا تفسير برنامة درسي بدون درك مسائل فرهنگي کوته بينانه و مسئله آفرین خواهد بود. رکود 
فرهنگي باعث رکود برنامة درسي و رکود برنامه هاي درسي نيز موجب رکود فرهنگي مي شود. کتاب 
پيش  رو با شناسایي بن بست هاي فرهنگي براي گفت وگو، ضمن نقد سياست هاي فرهنگي موجود 
در جهان، واقعيت هاي ناخوشایند در برنامه هاي درسي فعلي را مرور کرده است. فصل اول کتاب 
سياست هاي فرهنگي در کتاب هاي درسي فعلي را نقد مي کند. در فصل دوم، تحليل هاي زباني در 
برنامة درسي مطرح شده اند. فصل سوم به رابطه هاي تعارض آميز فرهنگ بومي و فرهنگ علمي در 
برنامة درسي، با مثال هایي از فرهنگ هاي مختلف مي پردازد. در فصل چهارم، مدل هاي یادگيري 

فرهنگي شرح داده شده اند.
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99. استادي، رضا  .... ]و دیگران[. برنامه ريزي تحصيلي و شغلي ويژه  دانش آموزان اول متوسطه 
)دوره دوم(. تهران: آناپنا، 1392، 160 ص.

قطع: وزیري
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز، معلم، مشاور
پاية تحصيلي: اول متوسطه

كلمات كليدي: برنامه ریزي تحصيلي و شغلي، خدمات راهنمایي، مشاوره، هدایت تحصيلي.

چکيده: این کتاب دربارة برنامه ریزي تحصيلي و شغلي، ویژة دانش آموزان سال اول دبيرستان است. 
مطالب کتاب در پنج فصل تنظيم شده، مباحث آن به ترتيب عبارت اند از: فصل اول دربارة آشنایي با 
خدمات راهنمایي و مشاوره است و به ضرورت، اهميت و انواع این خدمات در حد مختصر براي آشنایي 
دانش آموزان پرداخته است. در فصل دوم، مهارت هاي مطالعه و یادگيري براي موفقيت تحصيلي، مطرح 
شده و مورد بحث قرار گرفته است. در فصل سوم، عالوه بر آشنایي با نظام آموزشي دورة دبيرستان، 
شاخه هاي تحصيلي، شرایط ورود به آن ها، آیين نامه هاي هدایت تحصيلي، انتخاب رشته و عوامل دخيل 
در آن، تعيين رشته و تغيير رشته بيان شده است. فصل چهارم به بحث دربارة بعضي از مسائل دورة 
نوجواني پرداخته است. فصل پنجم تمرین هایي به عنوان تكليف انفرادي یا کار گروهي ارائه کرده است.

عالي،  آموزش  )مراكز  آموزش  نظام  هاي  در  راهبردي  برنامه ريزي  محمد رضا.  نيستاني،   .100
آموزش كاركنان و آموزش روستايي(. اصفهان: آموخته، 1392، 266 ص.

قطع: وزیري
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: مدیر، کارشناس، معلم
 كلمات كليدي: برنامه ریزي راهبردي، نظام هاي آموزشي، دانشگاه ها، آموزش کارکنان، آموزش روستایي.

چکيده: مطالب این کتاب در چهار بخش و ده فصل تنظيم شده است. در بخش اول، کليات بحث 
برنامه ریزي راهبردي ارائه شده است. فلسفة برنامه ریزي راهبردي، ویژگي هاي برنامه ریزي راهبردي، 
دشواري هاي برنامه ریز راهبردي و در نهایت مراحل برنامه ریزي راهبردي، فصل هاي چهار گانة این 
بخش را تشكيل مي دهد. در بخش دوم، فصل پنجم به تبيين ضرورت برنامه ریزي راهبردي در 
دانشگاه ها پرداخته و فصل ششم به فرایند برنامه ریزي راهبردي در آن ها اشاره کرده است. در بخش 
سوم، فصل هفتم، ضرورت برنامه ریزي جامع آموزش کارکنان در سازمان هاي صنعتي و خدماتي مطرح 
شده و سپس گام هاي برنامه ریزي راهبردي در مراکز آموزش کارکنان، به تفصيل، در فصل هشتم 
تبيين و تفهيم شده است. بخش چهارم به ضرورت برنامه ریزي آموزشي روستایي در فصل نهم پرداخته 

و فصل دهم، نحوة برنامه ریزي راهبردي در مراکز آموزش روستایي را بيان کرده است.
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101. الياسي، محمدمهدي. برنامه ريزي ماندگار. قم: محمد مهدي الياسي، 1392، 247 ص.
قطع: رحلي

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: پيش دانشگاهي کليه رشته ها
كلمات كليدي: برنامه ریزي درسي، ایران، موفقيت تحصيلي، برنامه ریزي.

چکيده: یكي از عوامل بسيار مهم در موفقيت تحصيلي، داشتن برنامه اي مدون، منسجم و هماهنگ 
براي مطالعه و فعاليت هاي درسي روزانه و هفتگي است، چرا که ثبت فعاليت ها و زمان مطالعه موجب 
باز خورد مناسب در جهت بهبود فعاليت ها خواهد شد. این کتاب مطابق با نياز و سليقة دانش آموزان در 
پایه هاي گوناگون مقطع متوسطه، جدول برنامه ریزي تهيه کرده است. این کتاب شامل بخش هاي: 
1. تعهدنامة کتاب؛ 2. تقویم تحصيلي؛ 3. مقاله ها و موضوعات کتاب؛ 4. جداول برنامه ریزي؛ 5. نكات 
یادگيري دروس؛ 6. جدول طالیي موفقيت؛ 7. جدول دیدار با مشاور؛ 8. یادبودنامه و 9. جداول دیدار 
چهره به چهره با دبيران است. بدون شك تنظيم دقيق و پيگيري جداول هفتگي برنامه ریزي موجب 

شكل گيري عادات خوب و مفيد مطالعاتي در دانش آموزان خواهد شد.

 102. شمس ناتري، علي/ رسولي، یوسف. بالغت و عرفان در مناجات خمسه عشر امام سجاد )ع(.
تبریز: آلتين، 1392، 238 ص.

قطع: رقعي
موضوع: عربي
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: بالغت، عرفان، دعا، مناجات خمسه عشر، امام سجاد )ع(.

چکيده:این کتاب براساس معيارهاي فصاحت، بالغت و عرفان در مناجات خمسه عشر امام سجاد )ع( 
نگاشته شده و مباحث آن در چهار بخش تنظيم شده است. بخش اول »گشتي در کرانة دعا« نام دارد و 
به تعریف دعا، دعوت به دعا، فایدة دعا، تفاوت روایات و مناجات، و آفاق تعبير در دعا، مي پردازد. بخش 
دوم »سخن و مراتب آن« را بيان کرده و شامل راز سخن، مراتب کالم، زبان ادبي و زبان خبر است. 
بخش سوم با نام »گاهي در قلمرو بالغت« مباحثي مانند جایگاه فصاحت و بالغت، مواضع بالغت، 
فایدة علم بالغت، هدف علم بالغي، تقسيم علوم بالغي، عناصر اصلي بالغت، بالغت کالم و متكلم، 
جلوه هاي خيال انگيزي در ادب عربي، مظاهر خيال انگيزي، تطور بالغت، و جایگاه پيامبر اکرم )ص( 
به عنوان افصح العرب، را دنبال کرده است. »خوشه هایي از خرمن بالغت امام سجاد )ع(« عنوان بخش 
چهارم است و نگرشي اجمالي به زندگي امام علي بن الحسين )ع( دارد و نيز به بررسي لغوي، شرح عرفان 

و ویژگي هاي بالغي در مناجات خمسه عشر پرداخته است.
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103. پرسيتس، مویسي آرونوویچ. تاریخ معاصر ایران: بلشويک ها و نهضت جنگل. حميد احمدي. 
تهران: پردیس دانش، 1392، 128 ص.

قطع: رقعي
موضوع: تاریخ

مخاطب: معلم، دانش آموز
پاية تحصيلي: دوم متوسطه کليه رشته ها ، متوسطه کليه رشته ها، 

كلمات كليدي: آموزش تاریخ، بلشویك ها، نهضت جنگل، انقالب جهاني، بندر انزلي، کوچك خان، 
ارتش سرخ.

چکيده: این اثر ترجمة کتابي از مویسي پرسيتس است که به روشن شدن موضوع »صدور انقالب 
جهاني« از سوي شوروي به کشورهاي دیگر از جمله ایران، کمك مي کند و براي نگارش آن از 
آرشيوها و پرونده هاي دولتي و نظامي روسيه استفاده شده است. در پي تحوالت حاصل از فروپاشي 
اتحاد جماهير شوروي، بسياري از آرشيوهاي دولتي در دسترس پژوهشگران قرار گرفت. در این کتاب 
ناگفته هاي برنامه ریزي هاي بهار 1299 که به اشغال بندرانزلي و همچنين مداخلة نظامي بلشویك ها در 

نهضت جنگل منجر شد، مورد بررسي قرار گرفته است.

104. کاظمي، احسان / آتش پور، سيدحميد. بلوغ: بلوغ )راهنماي والدين(. تهران: ابوعطا، 1392، 
104 ص.

قطع: رقعي
موضوع: روان شناسي، مهارت هاي زندگي

مخاطب: معلم، والدین
كلمات كليدي: بلوغ، راهنماي والدین، نوجوان، مشكالت، بهداشت، ویژگي ها.

چکيده: این کتاب، راهنمایي براي درك بهتر والدین از بلوغ نوجوانان و نحوة صحيح برخورد با 
تغييرات رفتاري، عاطفي و فكري آن هاست. مطالب کتاب در پنج فصل به »آشنایي با بلوغ«، »آشنایي 
با مشكالت دوران بلوغ«، »بهداشت دوران بلوغ دختران و پسران«، »آشنایي با ویژگي هاي دوران 
نوجواني« و »والدین و شيوه هاي ارتباط مؤثر با نوجوانان« پرداخته است. این کتاب تالش دارد روشن 
کند که ریشة بسياري از مشكالت دوران بزرگسالي افراد در دوران نوجواني شان نهفته است و داشتن 
دوران بلوغ سالم، توأم با شناخت، به همراه حمایت آگاهانة والدین و درك کامل از روحيات حساس 

نوجوان، مي تواند زمينه ساز موفقيت و کاميابي فرد در دوره هاي بعدي زندگي او باشد.
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105. دانهام،  کلي. بلوغ: بلوغ )فقط پسرها بخوانند(. شاهين برادران. تهران: ابوعطا، 1392، 64 ص.
قطع: رقعي

موضوع: روان شناسي، مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین

پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: بلوغ پسران، والدین، تغذیه، تغييرات بدن، اجتماع.

چکيده: این کتاب، فرایند بلوغ پسران را توضيح مي دهد و به سؤاالتي که در این زمينه وجود دارد، 
پاسخ مي گوید. دوران بلوغ، به علت بروز تغييرات سریع ظاهري و دروني در نوجوانان، موجب شرایط 
حساس براي آن ها مي شود. عالیق متضاد، رفتارهاي ناهماهنگ با محيط و تغييرات سریع در نگرش ها، 
احساسات و رفتارها، از ویژگي هاي منحصر به فرد این دوران است. پسران در این دوران با تغييراتي که 
در بدن و رفتارشان در حال وقوع است، آشنایي ندارند و براي همين، هم کنجكاو و هم نگران اند. این 
کتاب در پنج فصل به این موضوع پرداخته و به ترتيب شامل این مطالب است: »مراقبت از بدن جدید 
و تغذیة درست«، »تغييرات بدن شما«، »تغييرات بدن شما در ورود به اجتماع«، »تغييرات در خانه« و 

»تغييرات در احساسات و دوستان«.

106. کوون هوون، تري. بلوغ: بلوغ )فقط دخترها بخوانند(. مهسار مشتاق. تهران: ابوعطا، 1392، 
48 ص.

قطع: رقعي
موضوع: روان شناسي، مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین، مشاور

پاية تحصيلي: اول متوسطه، دوم متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: رشد، بلوغ دختران، تغذیه، تغييرات جسمي،  اجتماع.

چکيده: رشد و بلوغ، فرآیندي طبيعي است. این دوره از رشد، حد فاصل کودکي و جواني محسوب شده 
و ویژگي اصلي آن نمایان شدن تغييرات جسمي و جنسي در نوجوان است. این دوران را همة  بزرگساالن 
مثل پدر و مادر شما تجربه کرده اند. تجربه اي که در عين پيچيده بودن، لذت بخش و هيجان انگيز هم 
هست. این کتاب اطالعات شایاني دربارة  بلوغ در اختيار شما گذاشته و به بخشي از سؤاالت نوجوانان 

در مورد بلوغ پاسخ مي دهد.
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107. حاجي بابایي، مرتضي ... ]و دیگران[. بلوغ جسمي و رواني در پسران، چالش ها، خطرات، 
روش ها، تربيت، افت تحصيلي )ويرايش چهارم(. تهران: ما و شما، 1392، 168 ص.

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربيتي، مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین، کارشناس
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: بلوغ جسمي، بلوغ پسران، بلوغ.

چکيده: همگان اقرار دارند که دوران نوجواني و بلوغ یكي از مهم ترین و در عين  حال مسئله سازترین 
مراحل تكاملي زندگي انسان است و تا حدودي نيز به مشكالت و مسائل آن آگاهي دارند؛ ولي کمتر 
کساني هستند که با راه حل هاي صحيح و اصولي آن ها آشنا باشند. براي حل این مشكالت و قدم 
گذاشتن در مسير درست، ابتدا بایستي ویژگي ها و خصوصيات طبيعي و غيرطبيعي این دوران را شناخت. 
این کتاب مشكالت شایع در دوران بلوغ جسمي و رواني پسران را به زبان بسيار ساده بيان مي کند و 

تقریباً به همة سؤاالت احتمالي در این زمينه پاسخ مي دهد.

108. حاجي بابایي، مرتضي ... ]و دیگران[. بلوغ جسمي و رواني در دختران، چالش ها، خطرات، 
روش ها، تربيت، افت تحصيلي )ويرايش چهارم(. تهران: ما و شما، 1392، 204 ص.

قطع: رقعي
موضوع: مهارت هاي زندگي، روان شناسي

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین، کارشناس
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: بلوغ جسمي، بلوغ دختران.بلوغ. 

چکيده: بلوغ مرحله اي از رشد انسان است که باعث گذار از کودکي و رسيدن به بزرگسالي مي شود. 
فردي که دوران بلوغ را پشت  سر گذاشته باشد بالغ ناميده مي شود و از نظر جنسي، توانایي توليد مثل 
دارد. بلوغ، بيشتر، اشاره به تغييرات جسماني در بدن مرد و زن دارد. این دگرگوني با نام بلوغ جسماني 
شناخته مي شود. عالوه بر آن بلوغ رواني نيز اشاره به رشد رواني و شخصيتي فرد دارد. بلوغ جسماني 
معمواًل در دوران نوجواني اتفاق مي افتد، ولي بلوغ رواني دیرتر و پس از بلوغ جسماني روي مي دهد. 

در این کتاب مخاطب با چالش ها، خطرات و راهكارهاي مقابله با مشكالت این دوران آشنا مي شود.
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109. سادات اخوي، سيدمحمد. به كربال مي رويم. تهران: نسيما، 1392، 72 ص.
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز، معلم

پاية تحصيلي: دوم و سوم متوسطه کليه رشته ها، پيش دانشگاهي کليه رشته ها
كلمات كليدي: ادبيات، کمينه گرایي، زیارت عتبات.

چکيده: در این دفتر از دفترهاي »مجموعة عقيق«، به موضوع زیارت عتبات عاليات و دو شهر نجف و 
کربال پرداخته شده و در قالب »کمينه گرایي« مطالبي بيان شده است. همچنين، بازنوشته اي از سخنان 

سّيدالشهدا، بانو زینب کبري و حضرت سيدالساجدین )ع( نيز گنجانده شده است.

 110. موسوي گرمارودي، علي. به كوتاهي آه، به بلنداي ماه، زندگي خاتون كبرياء حضرت زهرا )س(. 
تهران: قدیاني، 1392، 248 ص.

قطع: رقعي
موضوع: دیني
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: فاطمة زهرا )س(، شعر فاطمي، مشارکت اجتماعي، فدك، شهادت، زندگاني مشترك، 
وفات پدر.

چکيده: کتاب حاضر، سرگذشت حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل عليها( از »دکتر سيدعلي موسوي 
گرمارودي« است که به طریقي ویژه نگاشته شده است. عالوه بر متن اصلي، مباحث تاریخي در آغاز 
کتاب و چند پي نگاشت با قلمي پژوهشي، در توضيح مطالب متن اصلي در پایان کتاب گنجانده است. 
همچنين مواردي مانند: شعرهاي فاطمي فارسي، مشارکت در امور اجتماعي آن حضرت، حمله به خانة 
آن حضرت، ماجراي فدك، شهادت آن حضرت، زندگاني مشترك آن حضرت، اندوه بزرگ وفات پدر 

و ... در این کتاب مورد بررسي و توجه قرار گرفته است.
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111. تریسي، برایان. بهانه بي بهانه )21 روش دستيابي به خوشبختي و موفقيت پايدار، با استفاده از 
نيروي انضباط نفس(. نعيمه ظاهري. قزوین: سایه گستر، 1392، 288 ص.

قطع: رقعي
موضوع: روان شناسي

مخاطب: معلم، والدین، مشاور
كلمات كليدي: بهانه، انضباط نفس، موفقيت فردي، تجارت، فروش، امور مالي، زندگي خوب.

چکيده: کتاب حاضر دربارة روش هایي براي دستيابي به خوشبختي و موفقيت پایدار، با استفاده از 
نيروي انضباط نفس است و در سه بخش و 21 فصل تنظيم شده است. مطالب کتاب نشان مي دهد 
که چگونه مي توان در سه عرصة مهم زندگي با رعایت انضباط به موفقيت دست یافت. در اهداف 
شخصي، انضباط نفس کمك مي کند تا افراد با پي بردن به ميزان مسئوليتشان در موفقيتي که به دست 
مي آورند، در رسيدن به نتيجه، استقامت بيش تر از خود نشان دهند. دراهداف مالي و شغلي نيز، انضباط 
نفس از فرد، یك رهبر و مدیر برتر مي سازد، توانایي حل مسئله و مدیریت زمان را بهبود مي بخشد و 
سبب موفقيت و بهره بري بيشتر فرد مي شود؛ و در نهایت، انضباط نفس مي تواند فرد را شادتر، سالم تر 
و خوشبخت تر کند. بخش هاي کتاب به ترتيب شامل انضباط نفس و موفقيت فردي، انضباط نفس در 

تجارت و فروش و امور مالي، و انضباط نفس و زندگي خوب است.

112. وجداني نوذر، علي اصغر. بهداشت روان در بحران هاي فراگير جمعي )با نگرش ويژه به 
حوادث، سوانح و فجايع غيرمترقبه(. همدان: سپهر دانش، 1391، 106 ص.

قطع: وزیري
موضوع: روان شناسي

مخاطب: معلم، مشاور، کارشناس
 كلمات كليدي: بهداشت روان، مدیریت بحران، روان شناسي، اختالل عملكرد، بيماري رواني، مكانيسم دفاعي.

چکيده: این کتاب با توجه به علم مدیریت بحران، به عنوان یك منبع علمي، بر مبناي ضرورت 
اهميت بهداشت روان در بحران هاي فراگير جمعي تأليف شده است. مطالب کتاب در هفت فصل 
تدوین شده، تالش مي کند با شناخت موضع و ضرورت و اهميت آن، راهكارهاي مقابله اي مناسب، 
هر چند خالصه شده را، ارائه دهد. مدیران، کارشناسان، امدادگران، مددکاران، دانشجویان مرتبط و 
سایر متوليان ذي ربط در انجام اقدامات مدیریت بحران، گروه هدف این کتاب به شمار مي آیند و باید 
بتوانند به فرایند پيوسته بودن اقدامات بهداشت رواني در حوزة مدیریت بحران با سایر اقدامات پي ببرند 
تا فعاليت ها و اقدامات آن ها مطابق حيطة وظایفشان در مراحلي صورت گيرد که بار این مشكالت، 
به دنبال انواع بحران هاي فراگير جمعي، تقليل یابد. فصل هاي کتاب به ترتيب عبارت اند از: کليات و 
تعاریف، بحران هاي فراگير جمعي، اختالفات و بيماري هاي رواني، واکنش هاي رواني آسيب دیدگان در 
حوادث، مكانيسم دفاعي و مقابله اي آسيب دیدگان در برابر فشارهاي رواني، حمایت هاي رواني و کاهش 

فشارهاي رواني آسيب دیدگان.
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 113. شرفشاهي، کامران. بيا با هم بخنديم )مجموعه داستان طنز(. تهران: سفير اردهال، 1392، 160 ص.
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز، معلم

پاية تحصيلي: دوم متوسطه انساني، سوم متوسطه کليه رشته ها، پيش دانشگاهي کليه رشته ها
كلمات كليدي: داستان هاي طنز، داستان نوجوان، مجموعه ها.

چکيده: کتاب حاضر، مجموعه اي از داستان هاي طنزآميز فارسي است که با زباني ساده و روان براي 
نوجوانان نگاشته شده است. »توسعة لذیذ«، »اصول و مباني لبخند«، »عمر کوتاه آسفالت محله«، 
»نامه هاي محرمانه«، »حكایت فراموش شده«، »طرح نوین مقابله با گراني«، »فال و اقبال«، »وقتي که 
طنز نامرئي مي شود«، »دود اندر دود«، »گزارش تنظيم خانواده« و »گفتگو با ننه سرما« عناوین 
موضوعي داستان هاي این کتاب هستند. این داستان ها با زباني مخاطب محور و بياني شيرین و سرشار 
از شوخ طبعي به رشتة تحریر درآمده اند. در »نامه اي براي عمو نوروز«، نویسنده درباره عادات و رسوم 
در نزدیكي نوروز سخن مي گوید و اوضاع  و احوال مردم و مشكالتشان، به خصوص قشر آسيب پذیر 

را تشریح مي کند.

 114. درویشي کلور، والیت  اهلل. بياييد مشاور خوبي براي فرزندانمانباشيم.تهران:تزکيه،1392، 162ص.
قطع: وزیري

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: معلم، والدین، مشاور

كلمات كليدي: مشاور خوب، فرزند، والدین، مشاوره، مسائل جنسي، آرامش، بازي درماني، سالمت.

چکيده: کتاب حاضر دربارة اصول اساسي و بنيادي ایفاي نقش والدین در مشاوره با فرزندانشان است. 
نویسنده تالش دارد تا به چهار سؤال مهم والدین و مربيان که عبارت اند از: چكار کنيم تا فرزندانمان 
پایبندي به اصول اخالقي را به کنترل بيروني، ترجيح دهند؟؛ چكار کنيم تا فرزندانمان انضباط دروني را 
به تحكم بيروني ترجيح دهند؟، چكار کنيم تا فرزندانمان عشق و عالقه به کسب دانش را به موقعيت 
بيروني ترجيح دهند؟ و چكار کنيم تا فرزندانمان در بدترین شرایط، بهترین رفتار را داشته باشند؟، پاسخ 
کوتاه و گزیده دهد. عناوین مطالب کتاب شامل مشاوره و ضرورت ها؛ والدین و نقش مشاوره اي در رفع 
مشكالت فرزندان؛ والدین، مشاوره، تغيير رفتار کودك و نوجوان؛ گفت وگو با کودکان و نوجوانان؛ دربارة 
مسائل جنسي فرزندانمان؛ آیا مي خواهيد فرزندانتان در زندگي آرامش داشته باشند؟؛ دیگر زمينه ها و 
فرصت هاي مشاوره اي والدینـ  فرزندان؛ و بازي درماني، ارتباطي مؤثر در تأمين سالمت فرزندان است.
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115. موسویان، انسيه. بي تويي. تهران: شهرقلم، چكه، 1391، 48 ص.
قطع: خشتي
موضوع: شعر

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: اول متوسطه، متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: شعر فارسي، چهارپاره، شعر سپيد.

چکيده: کتاب حاضر شامل اشعاري است که در دو دفتر »چهارپاره و نيمایي« و »شعر سپيد« فراهم 
شده است. شاعر تالش کرده تا براي انتقال مفاهيم مورد نظر خود، از تصاویري ساده و ملموس استفاده 

کند و از طبيعت و عناصر آن بسيار سود جسته است.

 116. جليليان، شهرام. از ایران چه مي دانم؟،  105: بيستون. تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 1391، 120 ص.
قطع: رقعي

موضوع: تاریخ
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: بيستون، نشان جغرافيایي، پيشينة تاریخي، سنگ نگاره ها، باستان شناسي، ویژگي هاي 
هنري، رمزگشایي، سنگ نوشته.

چکيده: سنگ نوشتة بيستون، بزرگ ترین سنگ نوشتة بازمانده از دورة هخامنشيان است و از دیدگاه 
تاریخي و زبان شناختي، چنان آکنده از آگاهي هاي ارزشمند است که آن را مهم ترین نوشتة همة شرق 
باستان خوانده اند. سنگ نوشتة بيستون هم در دنياي پژوهش دربارة تاریخ و تمدن ایران و زبان هاي 
باستاني ایراني، جایگاهي ارزنده دارد و هم به عنوان یكي از مهم ترین گنجينه هاي مادي و معنوي 
فرهنگ، ادبيات و باورهاي عارفانة ایرانيان محسوب مي شود. مطالب این کتاب در 7 فصل تنظيم شده 
که به ترتيب عبارت اند از: نام و نشان بيستون، پيشينة تاریخي بيستون، تاریخ از زبان داریوش بزرگ، 
باستان شناسي بيستون، سنگ نوشته و سنگ نگارة بيستون، رمزگشایي و مطالعة سنگ نوشتة بيستون، و 

ترجمة متن فارسي باستان سنگ نوشتة بيستون.
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117. هاشمي، سّيدمحّمد. پاسخ به سؤاالت و شبهات جوانان، پاسخ به شبهات نبوت.... قم: پيام 
حجت، 1392، 264 ص.

قطع: وزیري
موضوع: دیني
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: شبهات، جوانان، نبوت، امامت، قرآن، مذهب، زنان، مهدویت.
 

چکيده: این کتاب، با مقدمة آیت اهلل امينيان آغاز و در هفت فصل تنظيم شده است. نویسنده تالش 
کرده است تا پاسخي قانع کننده، مستدل و مختصر، در کوتاه ترین زمان ممكن و با بهره گيري از آیات 
قرآن و روایات معصومين )ع(، به اکثر سؤاالت و شبهات مطروحة جوانان بدهد. در پاره اي از موارد، 
براي ارائة پاسخ هاي مناسب، از نظریات برخي علما و دانشمندان عصر حاضر که تحقيقاتي جامع تر 
دربارة برخي موضوعات داشته اند، نيز استفاده شده است. عناوین فصل هاي کتاب به ترتيب عبارت اند 
از: شبهات نبوت، شبهات امامت، شبهات قرآني، سؤاالت مذهبي، شبهات زنان، شبهات مهدویت، 

وسؤاالت عمومي.

118. محمدي، عبداهلل. پايه هاي فکري جنگ نرم. تهران: کانون اندیشه جوان، 1392، 176 ص.
قطع: رقعي

موضوع:علوم اجتماعي
مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان

كلمات كليدي: جنگ نرم، ایران.

چکيده: آنچه تاکنون دربارة جنگ نرم عليه جمهوري اسالمي ایران نگاشته شده، بيشتر معطوف به 
نقش رسانه ها، شبكه هاي اجتماعي و ... در رسيدن به اهداف طّراحان جنگ نرم بوده است. اّما تاکنون 
تأثير مباني فكري معرفت شناسي، هستي شناسي، دین شناسي و ارزش شناسي کمتر تحليل شده است. 
در این تحقيق تالش شده تا ضمن معّرفي اجمالي این مباني، نقش هریك در جنگ نرم کنوني بررسي 

شود تا بينش عميق تري براي افسران مقابله با جنگ نرم فراهم شود.
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119. تك روستا، اشرف ... ]و دیگران[. پرسش هاي چهار گزينه اي تأليفي طبقه بندي شده روان شناسي. 
تهران: مبتكران، 1392، 152 ص.

قطع: رحلي
موضوع: روان شناسي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: سوم متوسطه انساني
كلمات كليدي: روش هاي تحقيق، رشد، کودکي، نوجواني، ادراك، اختالل رواني، درمان.

چکيده: اثر حاضر، کتاب درسي روان شناسي و مشتمل بر چهار فصل است. از آنجا که حجم مطالب 
فصل ها زیاد است، هر فصل به چند بخش تقسيم شده است. آزمون هاي کتاب منطبق با کنكور 
سراسري است و هر آزمون 20 تست تأليفي دارد که با روند پيشرفت آموزشي کتاب هماهنگ شده 
است. پاسخ پرسش ها، بالفاصله بعد از هر آزمون آمده است تا خواننده بتواند با مطالعة  نكات پاسخ 
تشریحي به رفع ایراد هاي احتمالي یا تعميق یادگيري خود کمك کند. در پایان هر فصل، سه آزمون 
جامع در نظر گرفته شده تا خواننده بتواند خود را محك بزند و جمع بندي مناسب از آموخته هایش داشته 
باشد. مطالب چهار فصل به ترتيب عبارتند از: مقدمه تا رویكرد در روان شناسي؛ رویكرد در روان شناسي 
تا روش هاي تحقيق؛ روش هاي تحقيق تا پایان فصل اول؛ مقدمه تا رشد قبل از تولد؛  دورة قبل از تولد 
تا دورة کودکي دوم؛ دورة  کودکي دوم تا رشد شناختي نوجواني؛ رشد شناختي نوجواني تا آخر فصل دوم؛ 
ادراك؛ توجه؛ حافظه؛ زبان؛ مقدمه تا ناکامي، ناکامي تا اختالل رواني؛  اختالل رواني تا درمان اختالالت 

رواني؛  درمان اختالالت رواني تا آخر فصل. 

120. خاراباف، عباس. پرندگان آهنين، از زمين تا فضا )آشنايي با دانش و فناوري هوافضا(. تهران: 
طالیي، 1392، 152 ص.

قطع: رحلي
موضوع: فيزیك

مخاطب: معلم، دانش آموز
پاية تحصيلي: اول متوسطه، دوم متوسطه ریاضي
كلمات كليدي: مهندسي هوافضا، فضاپيما، ماهواره.

چکيده: در این کتاب تالش شده است مهندسي هوا فضا و علوم و فناوري هاي مرتبط با زباني ساده و 
کامل بيان شود. همچنين اطالعاتي دقيق و خواندني دربارة هواپيماها، موشك ها، فضاپيماها، ماهواره ها 
و سایر وسایل پرنده و نحوة کار کردن آن ها ارائه شده است. فصل هاي این کتاب بر اساس واحدهاي 
آموزشي مهندسي هوا فضا در دانشگاه هاي معتبر ایران و جهان، و همچنين، دوره هاي تخصصي 
آموزشي مهندسي هوا فضا در سراسر جهان، نگارش یافته اند. هر فصل داراي چند زیربخش است که 
بر پایة الگویي منظم و در متن گنجانده شده اند. در هر بخش واژه هاي تخصصي نيز به صورتي ساده 

تشریح شده اند. تصویرهاي رنگي کتاب به جذابيت و زیبایي بسيارکتاب افزوده اند.
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121. دبيرسياقي، سيدمحمد. پرندگان باغ و داغ و راغ با شواهد شعري به ترتيب تاريخي. قزوین: 
سایه گستر، 1391، 336 ص.

قطع: وزیري
موضوع: ادبيات فارسي

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: پرندگان، شواهد شعري، نغمات، شاعران، شعر.

چکيده: این کتاب دربارة  پرندگاني است که اسامي آن ها در اشعار شاعران فارسي زبان آمده است. 
معناي نام پرندگان و شواهد شعري آن ها، به ترتيب تاریخ سروده شدن، در این کتاب بيان شده است. 
پرندگاني که اسامي شان کتاب آمده در سروده هاي شاعران قرن هاي چهارم تا چهاردهم، مورد استفاده 
قرار گرفته اند و اسامي پرندگاني که شاهد شعري ندارند، در انتهاي کتاب به صورت فهرستي مجزا درج 
شده است. هدف اصلي این کتاب، نشان دادن توجه شاعراني نكته بين و با ذوق است که از دیرباز در 

اشعار خود به پرندگان، نام، حال، حرکات و نغمات آن ها پرداخته اند.

122. سلسبيلي، نادر. پرورش تفکر در موقعيت هاي يادگيري زباني )ويژگي هاي برنامه درسي،  
رويکرد ها و راهبردها(. تهران: مدرسه، 1392، 208 ص.

قطع: وزیري
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم
 كلمات كليدي: پرورش تفكر، یادگيري زبان، خالقيت، کل نگري، حل مسئله، پژوهشگري، رویكرد تلفيقي.

چکيده: این کتاب دربارة پرورش تفكر در موقعيت هاي یادگيري زباني است و مطالب آن در هفت فصل، 
تنظيم شده است. مطالب کتاب که حاصل کوشش پژوهشي در حوزة خالقيت و کل نگري و مطالعات 
چند ساله در حوزة برنامة درسي است، با هدف پرداختن به زمينه هاي تحول در برنامة درسي زبان مادري، 
ایجاد موقعيت هاي یادگيري زباني براي تقویت خواندن و درك مطلب، تفكر، ژرف اندیشي و حل مسئله، 
خالقيت و کل نگري و استفاده از مضامين در موقعيت هاي زباني، تدوین شده است. عناوین فصل هاي 
کتاب به ترتيب عبارت اند از: تحول زبان کودك و نظریه هاي فراگيري زبان، توانایي هاي زباني کودکان 
و اصول آموزشي آن، قویت خواندن و درك مطلب در موقعيت هاي زباني، تقویت تفكر، ژرف اندیشي 
و حل مسئله در موقعيت هاي زباني، پرورش خالقيت در موقعيت هاي زباني، و تقویت کل نگري در 

موقعيت هاي زباني.
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 123. قاسمي پویا، اقبال. پژوهش در عمل ) راهنماي تغيير و تحول در كالس درس و مدرسه(. تهران: اشاره،
1392، 264 ص.

قطع: وزیري
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس
 كلمات كليدي: پژوهش،  عمل،  معلم پژوهنده،  پرسش تحقيق،  داده ها،  تحليل،  گزارش نویسي،  نتيجه گيري.

چکيده: این کتاب، راهنمایي براي تغيير و تحول در محيط هاي کار است و در چهار فصل تنظيم شده 
است. نویسندة کتاب تالش دارد به معرفي پژوهش در عمل بپردازد و آن را فعاليتي مي داند که در آن 
دوستداران تغيير و تحول در محيط هاي کار مي کوشند براي ایجاد این دگرگوني پژوهش انجام دهند؛ 
اما با روشي که به نسبت ساده و کمتر نيازمند مهارت ها و آگاهي هاي پيچيدة مرسوم در پژوهش هاي 
دانشگاهي است. فصل هاي کتاب به ترتيب به »مفهوم و ویژگي هاي معلم پژوهنده«، »پژوهش 
در عمل رویكرد پژوهشي معلمان پژوهنده«، »طرح مطالعة پژوهش در عمل« و »گزارش نویسي و 
آگاه سازي« مي پردازند. در پایان کتاب، »الگوهاي دیگر پژوهش در عمل« و »چگونه و با چه ابزاري، 

اطالعات گردآوري کنيم؟«، توضيح داده شده است.

124. مجدفر، مرتضي ... ]و دیگران[.پژوهش در مدرسه: پژوهش و مديران مدرسه ها )راهنماي 
فعاليت هاي پژوهشي دانش آموزان و معلمان براي مسئوالن، مديران و كارشناسان آموزش و پرورش(. 

تهران: مدرسه، 1392، 360 ص.
قطع: رقعي

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: معلم، مدیر، کارشناس

كلمات كليدي: پژوهش، مدیران مدرسه، پژوهش دانش آموزي. 
چکيده: این کتاب دربارة »پژوهش و مدیران مدرسه ها« است و در سه قسمت و سيزده فصل، تدوین 
شده است. قسمت نخست با هفت فصل به »پژوهش دانش آموزي« اختصاص یافته است. عناوین 
فصل هاي این قسمت به ترتيب عبارت اند از: چرا مدیران مدارس نيازمند شناخت و کاربست پژوهش و 
پژوهشگر ي اند؟ دو پردة  اصلي در پژوهش هاي مدرسه اي؛ اميدها و بيم ها در پژوهش هاي دانش آموزي؛ 
خانواده ها و مدیران؛ و راه هاي افزایش مشارکت مطلوب خانواده ها در امور پژوهشي از طریق مدیران. 
در سه فصل قسمت دوم، موضوع پژوهش توسط معلمان وکارکنان مدرسه مورد بررسي قرار مي گيرد. 
مطالب این فصل ها شامل پژوهش، مدیر و مدرسة یادگيرنده؛ پژوهش هاي معلمان در مدرسه و راهبري 
مدیران؛ و نگاهي به آسيب شناسي پژوهش هاي مدرسه اي در سطح مدیریت و اجراست. قسمت سوم 
کتاب با سه فصل به جشن پژوهش، پژوهش سراها؛ و آشنایي با مراکز، نشریات و وبگاه هاي پژوهشي 

مرتبط با آموزش و پرورش پرداخته است.
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125. هدایتي نسب، سيد عبدالمناف. پژوهشي در فلسفه سوگواري امام حسين عليه السالم )با 
تأكيد بر چالش ها و نتايج تربيتي(. قم: طليعه سبز، 1392، 256 ص.

قطع: رقعي
موضوع: دیني

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: فلسفة سوگواري، امام حسين )ع(، چالش ها، نتایج تربيتي، پيشنهادها.

چکيده: کتاب »پژوهشي در فلسفة سوگواري امام حسين )ع(« تالش دارد موضوع پژوهش را در حد 
توان، هر چند اندك، تبيين کند. مباحث و یافته هاي آن در جهت پاسخ دادن به سه سؤال اصلي است: 
1. فلسفة سوگواري امام حسين )ع( چيست؟ 2. سوگواري امام حسين )ع( چه نتایج تربيتي  به دنبال 
دارد؟ 3. چالش ها و آسيب هایي که در حوزة سوگواري وجود دارند، کدام اند؟ مطالب در پنج فصل ارائه 
شده و نویسنده در هر فصل، ضمن استفاده از یافته هاي دیگران، دربارة پرسش هاي طرح شده، به بحث 
و بررسي پرداخته است. در پایان هر فصل، مطالب جمع بندي و نتيجه گيري شده و راهكارهاي مناسب 

ارائه گردیده است.

 126. واکر، کيت. پالستيک و بازيافت. هایده منصوري. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1392، 32 ص.
قطع: رحلي

موضوع: زیست شناسي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: اول متوسطه
كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان، بازیافت، پالستيك.

چکيده: »بازیافت« به معناي مصرف دوبارة فراورده ها و مواد براي ساختن فراورده هاي جدید به جاي 
دور ریختن آن هاست. کتاب مصّور حاضر، از مجموعة »بازیافت، بازکاهي، بازاندیشي، بازمصرف« است 
که براي نوجوانان تأليف شده و به موضوع بازیافت اختصاص دارد. در این دفتر مطالبي پيرامون بازیافت 
پالستيك آمده است. منظور از پالستيك، آن دسته از موادي است که پس از نرم شدن مي توان آن ها را 
قالب گيري کرد و به اشكال مختلفي درآورد و محصوالت متنّوعي از آن ها ساخت. نوجوانان در این اثر 
عالوه بر آشنایي با مراحل بازیافت، پي مي برند که دولت ها، صنایع، جوامع و افراد چه مي کنند و مهم تر 
آنكه، ما چه کاري مي توانيم انجام دهيم تا محصوالت و منابع را بازیافت،  بازمصرف و بازاندیشي کنيم.
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127. آرتور. ري، جيمز. پنج اصل خوشبختي چيست؟ با پيروي از اين پنج اصل به اوج دولتمندي 
برسيد براساس نظريات جيمز آرتور. یاسمن رحيميان. تهران: بهار سبز، 1391، 200 ص.

قطع: رقعي
موضوع: روان شناسي

مخاطب: معلم، مشاور
كلمات كليدي: خوشبختي، ارتباط معنوي، ذهن.

چکيده: این کتاب »پنج اصل خوشبختي« را ارائه کرده است و مي خواهد راهي کاماًل جدید براي 
رسيدن به آرامش و توازن در هر جنبة زندگي را نشان دهد. نویسندة کتاب »جيمز آرتوري« سخنران 
معروف و کارشناسي برجسته است که به بيشتر کشورهاي جهان سفر کرده و بيش از دو دهه به مطالعة 
 افكار، اعمال و عادات کساني پرداخته است که خوشبختي حقيقي را در هر جنبه از زندگي خود به وجود 
آورده اند. مطالب کتاب در پنج بخش و نوزده فصل تنظيم شده است. پنج بخش کتاب به پنج ستون 
تعبير شده که ستون اول آن مالي است و داراي هشت فصل است. ستون دوم، ارتباطي است و سه 
فصل دارد. ستون سوم دربارة ذهن است و چهار فصل را به خود اختصاص داده است. ستون چهارم 
دربارة جسم است و سه فصل آن به این مطلب پرداخته است و ستون پنجم با یك فصل پلي به سوي 

معنویت را ارائه کرده است.

و  دبيرستان  دانش آموزان  استفادة  قابل  فارسي،  زبان  بحث  پنج  عليرضا.  عبدالمحمدي،   .128
داوطلبان كنکور دانشگاه ها. تهران: الگو، 1392، 314 ص.

قطع: رقعي
موضوع: ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: سوم متوسطه کليه رشته ها، پيش دانشگاهي کليه رشته ها

كلمات كليدي: تكواژ، واژه، واج، ساختمان جمله، گروه اسمي، ویرایش، آموزش زبان فارسي.

چکيده: این کتاب داراي شش فصل و یك ضميمه که شامل سؤال هاي کنكور سراسري سال 1392 
است، مي باشد. عنوان هاي فصل هاي کتاب عبارت اند از: »تكواژ، واژه، واج«، »ساختمان واژه«، »نوع 
جمله«، »گروه اسمي«، »ویرایش«، »نكات پراکنده«. هر فصل نيز از سه بخش: درس نامه، سؤاالت 
چهارگزینه اي، و پاسخ هاي تشریحي تشكيل شده است. هدف از تأليف این کتاب بررسي مباحث کتاب 
درسي به منظور ارائة رویكردي دقيق تر و ارائة تست هایي در حد کنكور بوده است. درس نامة هر فصل، 

مجموعه اي از نكات مهم، مفيد و جامع آن بحث است. 
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129. پنجره اي رو به ماه. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 1391، 216 ص.
قطع: خشتي

موضوع: داستان
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: شعر، طنز، داستان.
  

چکيده: نوشتن در هر سبك و قالبي، هميشه براي انسان لّذت بخش بوده و باعث آرامش و شكوفایي 
استعدادهاي وي مي شود. مجموعه »دفترهاي ادبي« دربرگيرنده آثار ادبي مربيان، کارشناسان و اعضاي 
کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان است. دفتر حاضر، به آثار مربّيان و کارشناساني اختصاص 
 یافته که در مسابقات ادبي سال هاي 1388 و 1389 شرکت کرده اند. این آثار در سه بخش شعر، طنز 

و داستان تنظيم  شده اند.

130. بهمني، محمد مسعود. پيامد و زيان هاي ايران در جنگ جهاني اول و دوم. تهران: نظري، 
1391، 80 ص.

قطع: رقعي
موضوع: علوم اجتماعي

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: جنگ جهاني اّول و دوم، پيامدها، خسارت ها و خرابي ها.

چکيده: کتاب حاضر با هدف نشان دادن نتایج زیان بار تسلّط و نفوذ بيگانگان بر ملّت ایران و شناسایي 
ریشه هاي وقوع انقالب اسالمي ایران نگارش یافته است. در این پژوهش، وقایع جنگ جهاني اّول و 
دوم و پيامدها و تبعات ناشي از دو جنگ جهاني عليه ایران مورد بررسي قرار گرفته و زیان هاي ناشي از 
تجاوز بيگانگان بيان شده است. هم چنين، به صورت مختصر، وضعيت ارتش ایران در دو جنگ جهاني 

مورد مطالعه قرارگرفته است.
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131. خاکبازان، علي. نمایش نامة نوجوان امروز: پيرمرد و ببر، براساس حکايتي عاميانه. تهران: کانون 
پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 1391، 176 ص.

قطع: رقعي
موضوع: نمایش نامه
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: نمایش نامه.

چکيده: کتاب حاضر، از مجموعة »نمایش نامة نوجوان امروز« و اقتباس از حكایتي عاميانه است. در 
خالصة نمایشنامه آمده: "یك شكارچي ببري را گرفته و در قفس اسير مي کند. پيرمردي مهربان و 
احساساتي با ببر در قفس مواجه مي شود. ببر با در آوردن صداي گریه و التماس، سرانجام باعث مي شود 
پيرمرد دِر قفس را باز کند. ببر بعد از بيرون آمدن قصد خوردن پيرمرد را مي کند. اّما شرطي براي پيرمرد 
مي گذارد که اگر از سه حيوان یا انسان، یكي آزاد کردن ببر از قفس را کاردرستي قلمداد کند، ببر پيرمرد 
را نمي خورد. پيرمرد به سراغ خرس و آهو و خرگوش مي رود. هر سه آن ها آزاد کردن ببر را کار نادرستي 
مي دانند. در آستانة خورده شدن پيرمرد توسط ببر، چوپاني پي به ماجرا برده و با حيله اي به کمك پيرمرد 

مي شتابد و او را از چنگال ببر نجات مي دهد."

132. نوایي لواساني، حميد. رمان نوجوان امروز: پيشگو. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و 
نوجوانان، 1391، 280 ص.

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: داستان هاي فارسي، داستان نوجوان.

چکيده: "کتاب حاضر از مجموعة »رمان نوجوان امروز« است که دربردارندة داستاني افسانه اي براي 
نوجوانان است. در بخشي از داستان مي خوانيم: شهاب سنگ ها بدون اندکي تغيير مسير به آساني پردة 
ضخيم و هراسناك نيرنگ و طلسم ها را شكافتند و دیوار شرقي و شمالي برج را با خاك یكسان کردند. 
دهاك که انرژي زیادي براي تمرکز و خلق نيرنگ از دست داده بود، گيج و وامانده به اطراف چرخيد. 
صورتش برافروخته و خيس بود و با خودش اندیشيد که چه طور پيشگو آن قدرت حيرت انگيز را به 
دست آورده؛ نيرویي که قادر است بر ذّرات سازندة جهان مادي فرمان براند، و چگونه بود که اربابش 

یاراي مقابله با آن قدرت مرموز را نداشت؟"
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133. شث، جاگدیش ان ... ]و دیگران[. فرهنگ و مدیریت 101: تئوري بازاريابي )تکامل و ارزيابي(. 
سيدمحمد اعرابي، محمد آزادي. تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 1392، 282 ص.

قطع: وزیري
موضوع: اقتصاد

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس
كلمات كليدي: تئوري بازاریابي،دیدگاه ها، تكامل و ارزیابي.

چکيده: علم بازاریابي بر پایة تئوري هاي آن استوار است، زیرا این تئوري ها به الگوها تبدیل شده و 
الگوها هم جنبة کاربردي پيدا کرده اند. براي درك و ارزیابي سریع و دقيق مفاهيم و تئوري هاي متنوع 
و متكثر بازاریابي، باید آن ها را طبقه بندي کرد. طبقه بندي تاریخ تئوري هاي بازاریابي از طریق مطالعة 
تاریخ عقاید بازاریابي و مسيري در تكامل و تحول آن ها حاصل مي شود. این تئوري ها به صورت 
موضوعي و تحت عنوان مكاتب دوازده گانة بازاریابي، معرفي شده اند. این کتاب ضمن بررسي این 
تئوري ها از چهار دیدگاه در شش فصل تنظيم شده است که عبارت اند از: مكاتب غيرتعامليـ   اقتصادي 
بازاریابي، مكاتب تعاملي ـ اقتصادي بازاریابي، مكاتب غيرتعاملي ـ غيراقتصادي بازاریابي، و مكاتب 

تعامليـ  غيراقتصادي بازاریابي.

134. عبدالمحمدي، عليرضا. تاريخ ادبيات+ كارتون. تهران: الگو، 1392، 354 ص.
قطع: رقعي

موضوع: ادبيات فارسي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: دوم و سوم متوسطه انساني، پيش دانشگاهي انساني
كلمات كليدي: تاریخ  ادبيات، مؤلف ها، مترجم ها، مصصح ها، تخلص ها، شاهنامه، تاریخ بيهقي.

چکيده: این کتاب پنج فصل دارد: فصل اول با عنوان »تاریخ ادبيات کارتوني«، حدود یكصد کارتون از 
تاریخ ادبيات کتاب هاي درسي را ارائه کرده است تا با ایجاد حافظة تصویري و ارائة داستان، به ماندگاري 
مطالب کمك کند. فصل دوم با عنوان »تاریخ ادبيات درس به درس«، تمام نكات تاریخ ادبيات هر 
درس )از درس اول ادبيات فارسي 2 تا درس آخر ادبيات پيش دانشگاهي( را به صورت مجزا آورده است. 
فهرست هاي »تاریخ ادبيات الفبایي، متشابهات و ...« در فصل سوم ارائه شده اند و دسته بندي هاي 
متعددي مانند فهرست الفبایي مؤلف اثر، اثر مؤلف، و ... درج شده اند. فصل چهارم با عنوان »تست درس 
به درس و کلي«، کامل ترین تست هاي تاریخ ادبيات را ارائه کرده است. تست هاي این فصل به صورت 
درس به درس تفكيك شده اند و در پایان آن، تست هاي کلي از کتاب هاي فارسي 2؛ فارسي 3 و 

پيش دانشگاهي و زبان فارسي 3 آورده شده اند. فصل پنجم حاوي »پاسخ نامة تشریحي« است.
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135. کاردان، مهدي. کتاب هاي طبقه بندي شده: تاريخ ايران و جهان )2(. تهران: گل واژه، 1392، 
168 ص.

قطع: رحلي
موضوع: تاریخ

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: سوم متوسطه انساني

كلمات كليدي: تاریخ،  ایران و جهان،  اروپا، آسيا، صفویه، مشروطيت، نهضت اسالمي.

چکيده: مطالب این کتاب در دو بخش و 26 درس تنظيم شده است و تالش دارد ابتدا مفاهيم کتاب درسي را به 
طور کامل و مفيد و با بياني ساده، ارائه کند و سپس به عرضة سؤاالت امتحاني، همگام با مطالب کتاب درسي با پاسخ 
تشریحي و به طور طبقه بندي شده و نيز پرسش هاي نمونه هر درس با پاسخ آنها بپردازد. بخش اول کتاب به تاریخ 
جهان در قرون جدید و معاصر پرداخته و شامل 11 درس است که عبارت اند از:  اروپا در قرون جدید؛ تحوالت سياسي 
اروپا در قرون جدید؛ تحوالت قرون جدید؛ آخرین امپراتوري هاي مسلمان؛ اروپا و آمریكا در قرن نوزدهم؛ آفریقا و 
آمریكاي التين در قرن نوزدهم، نبرد عليه استعمار؛ آسيا در قرن نوزدهم؛ مقاومت در برابر استعمار؛ جنگ جهاني اول؛ 
جهان در ميان دو جنگ، جنگ جهاني دوم و عصر جنگ سرد. بخش دوم کتاب، تاریخ ایران در قرون جدید ومعاصر 
را بررسي کرده و شامل 15 درس است. که عبارت اند از:  ایران در عصر صفویه؛ ایران از سقوط صفویه تا پایان حكومت 
زندیه؛ اوضاع سياسي و اداري ایران در عصر قاجار؛ روابط خارجي قاجاریه؛ اوضاع ایران در دوره قاجاریه؛ اوضاع ایران 
در دوره قاجار؛ مشروطه؛ دخالت هاي روسيه وانگلستان در ایران؛ دوران رضا شاه؛ ایران، از اشغال متفقين تا کودتاي 28 
مرداد؛ نهضت اسالمي؛ مبارزه با رژیم پهلوي؛ انقالب اسالمي؛ دوران جمهوري اسالمي و هشت سال دفاع مقدس.

136. هارت ـ دیویس، آدام. تاريخ علم. شادي مشكوة  السادات، سارا فروغي اصل. تهران: سبزان، 
1392، 264 ص.

قطع: وزیري
موضوع: کتاب هاي مرجع
مخاطب: دانش آموز، معلم

پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: تاریخ علم، دوران باستان، انقالب صنعتي، طلوع علم، رنسانس، دانشمندان ایراني.

چکيده: این کتاب جلد اول از مجموعة  سه جلدي »تاریخ علم« است و تحوالت علمي بشر از دوران 
باستان تا انقالب صنعتي را بررسي کرده است. مطالب کتاب در دو فصل، تحت عناوین »طلوع علم«، 
»رنسانس و روشنگري« تنظيم شده است. نویسندة کتاب با توجه به دیدگاه غربي خود، تا آنجا که 
توانسته، اکتشافات و دستاوردهاي علمي غربيان را برجسته کرده و از کنار پيشرفت هاي علمي دیگر 
ملل، از جمله مسلمانان، به راحتي عبور کرده است. با این همه، با توجه به نقش انكار ناپذیر دانشمندان 
مسلمان و مخصوصاً دانشمندان ایراني در رشد و گسترش علوم، به ویژه در سال هایي که اروپا در 
تاریكي قرون وسطي مدفون بود، تا حد امكان شرح مختصري از زندگي نامه و دستاوردهاي علمي 

آن ها در کتاب گنجانده شده است.
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137. هارت ـ دیویس، آدام. تاريخ علم. شادي مشكوةالسادات، سارا فروغي اصل، بهناز کجوئيان. 
تهران: سبزان، 1392، 380 ص.

قطع: وزیري
موضوع: کتاب هاي مرجع
مخاطب: معلم، دانش آموز

پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: تاریخ علم، انقالب صنعتي، کشف اتم.

چکيده: این کتاب، دومين جلد از مجموعة سه جلدي »تاریخ علم« است و سير و روند پيشرفت علمي انسان از 
انقالب صنعتي تا کشف اتم را مورد بررسي قرار داده است. پيشرفت صنعت به طور مستقيم و غير مستقيم، موجب 
شكوفایي هر چه بيشتر کشفيات علمي شد و درك دانشمندان از طبيعت گرما، انرژي، مواد شيميایي و فرایند هاي 
آن ها، به کشف قوانين ترمودیناميك، تئوري اتمي و جدول تناوبي منجر گردید. تاریخ علم در این کتاب به ترتيب 
شامل مباحث ذیل مي شود: موتور نيوکامن، نيروي بخار، موتور بخار، زمان سنج، جهت یابي در اقيانوس ها، کشف 
گازها، شيمي آلي، چرخه هاي حيات نباتي، عملكرد حياتي گياهان، واکسيناسيون، الكتریسيتة ساکن، اولين باتري، 
جریان الكتریكي، الكترومغناطيس، موتورالكتریكي، فارادي، اندازه گيري دقيق، تبدیل انرژي، قوانين ترمودیناميك، 
منظومة شمسي، فسيل ها، تعيين سن زمان، آمارو احتماالت، نظریة تكامل داروین، قوانين وراثت، تغييرات جّوي، 
اتمسفر، اقيانوس ها، سلول هاي گياهي و جانوري، هضم غذا، دستگاه عصبي، مغز، بدن انسان، جراحي، جدول 

مندليف، واکنش هاي شيميایي، اسيدها و بازها، تلگراف،  تلفن، عكاسي، ضبط صدا، رادیو و امواج رادیویي.

138. هارتـ  دیویس، آدام. تاريخ علم. شادي، مشكوة  السادات، سارا فروغي اصل، ميترا بيات، سارا 
آغاجري. تهران: سبزان، 1392، 342 ص.   

قطع: وزیري
موضوع: کتاب هاي مرجع
مخاطب: معلم، دانش آموز

پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها
 كلمات كليدي: تاریخ علم،  کشف اتم، عصر اطالعات، نظریه هاي نسبيت، انفجار بزرگ، هوش مصنوعي.

چکيده: این کتاب که سومين جلد از مجموعة سه جلدي »تاریخ علم« است به تحوالت علمي بشر، از 
کشف اتم تا عصر اطالعات، پرداخته است. کشف اینكه اتم کوچك ترین ذرة  ماّده نيست، دانشمندان 
را به کشف قوانين کوانتوم رهنمون ساخت و این آغاز مرحله اي جدید براي تحوالت علمي بشر بود. 
آشكار شدن ساختار »DNA«، مولكولي که درون هر سلول زنده، همة  دستور العمل هاي حياتي آن 
را به صورت یك کد شيميایي حمل مي کند، از دیگر کشفيات این دوران است. تئوري هاي اینشتين، 
دیدگاه حاکم بر فضا و زمان را دگرگون کرد و تلسكوپ  هابل آشكار کرد که کهكشان ما، تنها یكي 
از کهكشان هایي است که در جهان عظيم و گستردة ما وجود دارد. این دو فصل کتاب به عصر 
اطالعات پرداخته  و تحوالت علمي نظير پرواز، تابش و رادیواکتيویته، کشف کروموزوم ها و وراثت، 
کشف پني سيلين، اولين بمب اتم، عصر پالستيك، ليزرها و هولوگرام، قمرهاي مصنوعي، فرود بر 

سطح ماه، اینترنت، لقاح مصنوعي، نانو تكنولوژي، کاوشگر فضایي و ... را مورد بررسي قرار داده اند.
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139. سایمون، جيمز. تاريخ فرهنگ و تمدن روم. محمد آقاجري. تهران: سبزان، 1392، 136 ص.
قطع: وزیري

موضوع: تاریخ
مخاطب: معلم، دانش آموز

پاية تحصيلي: دوم متوسطه انساني
كلمات كليدي: روم، تاریخ، فرهنگ و تمدن، مجلس سنا، تمدن یونان.

چکيده: این کتاب، جلد چهل و نهم از مجموعة دانستني ها است و به »تاریخ فرهنگ و تمدن روم« 
مي پردازد. بنابر افسانه ها، دو برادر دوقلو به نام هاي رومولوس و روموس، فرزندان مارس، ربّ النوع 
پيكار، در سال 735 پيش از ميالد، شهر روم را تأسيس کردند. آنها به هنگام تولد، سر راه گذاشته شده 
بودند تا بميرند، اما ماده گرگي آنها را مي یابد و بزرگ مي کند. روم اوليه تا سال 509 پ. م. زیر فرمان 
شاهان قرار داشت، اما در این زمان اشراف با هم متحد شدند و تارکوپن، پادشاه اتروسكي را برکنار و 
نظام جمهوري را در روم برقرار کردند. این جمهوري توسط دو کنسول اداره مي شد که هر سال توسط 
نمایندگان مجلس سنا برگزیده مي شدند. این شهر به تدریج بر همسایگان خود در ایتاليا غلبه کرد و تا 
نزدیك دولت شهر هاي یوناني واقع در جنوب ایتاليا گسترش یافت. این نزدیكي موجب شد تا جمهوري 

روم چيزهایي از تمدن یوناني فرا بگيرد و تا سال 260 پ. م. به قدرتي بزرگ تبدیل شود.

140. لنگ، شون. داميز، کاربردي و سودمند: تاريخ قرن بيستم For Dummies. مهرك ایروانلو. 
تهران: آوند دانش، 1392، 496 ص.

قطع: وزیري
موضوع: تاریخ

مخاطب: دانش آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: تاریخ، قرن بيستم، آفریقا، آمریكاي التين، آسيا.

چکيده: این کتاب دربارة تاریخ قرن بيستم است و مطالب آن در پنج بخش و 25 فصل تنظيم شده 
است. نگارش کتاب با توجه به زمان وقوع وقایع صورت گرفته است، از این رو بخش اول به حوادث 
بين سال هاي 1900 تا 1919 جهان و از همه مهم تر، جنگ بزرگ جهاني در سال هاي 1914 تا 1918 
پرداخته است. بخش دوم دربارة دیكتاتورهاي بزرگ جهان و حوادث مربوط به سال هاي 1919 تا 1945 
است. بخش سوم به وقایع بعد از جنگ جهاني دوم، از سال 1945 تا 1989 و تقسيم جهان بين فاتحان 
جنگ اختصاص یافته است. در بخش چهارم، وقایع بعد از جنگ سرد مانند آشفتگي در خاورميانه، 
رشد اتحادیة اروپا، و فراز و نشيب هاي کشورهاي بلوك شرق بررسي شده و بخش پایاني کتاب، چند 
فهرست ده تایي از وقایع را با عنوان هاي ده تصویر نمادین، ده دستاورد تكنولوژي، ده فيلم اثرگذار، ده 

نماد مهم بين المللي، و ده تدبير نادرست مرور کرده است.
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141. مهري، فرشيد / قاسم اليگودرزي، فاطمه. کتاب هاي طبقه بندي شده: تاريخ شناسي. تهران: 
گل واژه، 1392، 88 ص.

قطع: رحلي
موضوع: تاریخ

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: سوم متوسطه انساني،  پيش دانشگاهي انساني

كلمات كليدي: تاریخ شناسي، انسان، تاریخ، زمان، جغرافيا، آثار باستاني، هنر.

چکيده: این کتاب، مجموعه اي از خالصة درس ها، سؤال هاي متن و پایاني همة قسمت هاي کتاب 
درسي تاریخ شناسي پایة پيش دانشگاهي است. کتاب داراي 14 درس است و در پایان هر درس، به 
مرور درس و سؤاالت امتحاني با پاسخ تشریحي پرداخته و جدول بارم بندي و نمونه سؤاالت امتحاني 
را ارائه کرده است. درس ها به ترتيب عبارتند از:  انسان و تاریخ، زمان و اهيمت آن در تاریخ، جغرافيا 
بستر تحوالت تاریخي، دنياي پر رمز و راز افسانه ها و حماسه ها، آثار باستاني، مرز تاریك و روشن تاریخ، 
سكه ها آینة  گذشته ها، هنر و تاریخ، ادبيات و تاریخ، سفرنامه، گشت و گذار در سرزمين ها، زندگي نامه ها 

و تاریخ، اسناد تاریخي، نشریه ها و تاریخ  نویسي، مورخان و تاریخ ایران، مورخان و تاریخ جهان.

142. پوراميني، محمدباقر. تافته جدا بافته )نقد باورهاي جريان سلفي وهابي(. تهران: کانون اندیشه 
جوان، 1392، 368 ص.

قطع: رقعي
موضوع: دیني
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: تافتة جدابافته، نقد، جریان سلفي وهابي، نقطة شروع، عقل، فریب، عشق و استمداد.
 

چکيده: مطالب کتاب مروري بر مهم ترین اعتقادات شيمي و پاسخ به شبهات سلفيان وهابي است که 
در قالبي نو و به  صورت مجموعه اي از مكاتبات، عرضه شده است. تافتة جدابافته، روایتي در قالب  نامه و 
گزارشي از یك گفتمان اعتقادي ميان تفكر اصيل شيعي و جریان نوپاي سلفي است که با محور قرآن، 
شش موضوع اصلي را به چالش کشانده و ضمن اشاره به کژروي هاي  سلفيان وهابي در باور و رفتار از 
سنت نبوي)ص(، حقيقت را به نمایش گذاشته است. عناوین مطالب کتاب به ترتيب عبارت اند از: نقطة 

شروع، عقل فریب نمي دهد، لحظه هاي بندگي، عشق و استمداد، امر حق، و حاشيه هاي یك متن.
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آموزه هاي  با  تربيت سازگار  در  بازي  فلسفه  تبيين  فاطمه.  قلي ها،   / کشاورز، سوسن   .143
انسان شناختي و معرفت شناختي اسالم. تهران: مدرسه، 1391، 124 ص.

قطع: وزیري
موضوع: روان شناسي، فلسفه

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدي: بازي ها، جنبه هاي مذهبي، اسالم، تربيت، فعاليت غریزي، پویایي کودکانه.

 
چکيده: نویسندة کتاب قصد دارد تا فلسفة بازي در تربيت را با محور چيستي، چرایي و چگونگي 
متناظر با مباني انسان شناسي و معرفت شناسي سازگار با آموزه هاي دیني اسالم مورد بحث قرار دهد. 
مطالب کتاب در چهار فصل تنظيم شده است. فصل اول دربارة دیدگاه ها و نظریات علمي روان شناسان 
درخصوص موضوع بازي است و به بررسي نظریه هاي انرژي اضافي، استراحت و رفع خستگي، اجمال 
فعاليت هاي امدادي، پيش تمرین، فعاليت غریزي، جبران و بوي تاندیك )پویایي کودکانه(، و همچنين 
طبقه بندي بازي ها پرداخته است. فصل دوم، نظریات و دیدگاه هاي فيلسوفان مسلمان و غرب را 
درخصوص بازي بررسي کرده است. فصل سوم دربارة مباني انسان شناختي و معرفت شناختي در امر 
تربيت مرتبط با موضوع بازي و سازگار با آموزه هاي دیني اسالم است. فصل چهارم نيز به تبيين فلسفة 

بازي پرداخته است.

144. محبي، عظيم. تبيين يادگيري و آموزش با تاكيد بر مباني و رويکرد سند برنامه درسي 
ملي جمهوري اسالمي ايران. تهران: آواي نور، 1392، 144 ص.

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: یادگيري، آموزش، سند برنامة درسي، نظریه هاي یادگيري، علوم تربيتي.

چکيده: ژان ژاك روسو، یكي از فالسفة قرن هيجدهم، در رسالة معروف خود در مورد آموزش، 
مي نویسد: »کودك نه از طریق لغات، بلكه از طریق تجربه، و نه از طریق کتاب ها، بلكه از طریق 
کتاب زندگي باید آموزش ببينند.« »برنامة درسي« ماهيتاً از مباني دیني، طبيعي، اجتماعي، فطري 
و... الهام مي گيرد و باید زمينه ساز تربيت همه جانبة دانش آموزان در تحقق مراتبي از حيات طيبه باشد. 
کتاب پيش  رو، یادگيري و آموزش را با تأکيد بر مباني و رویكرد »سند برنامة درسي ملي جمهوري 
اسالمي ایران« تبيين مي کند و در آن به این مباحث مي پردازد: ویژگي هاي یادگيرنده در نظریة اسالمي 
تعليم وتربيت؛ بررسي یادگيري از منظر مباني روان شناختي؛ نظریه هاي یادگيري. در این کتاب سه 
راهبرد اصلي آموزش و تدریس به این شرح معرفي شده اند: 1. راهبرد زمينه محور؛ 2. راهبرد تعاملي و 

مشارکتي؛ 3. راهبرد انتقالي.
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145. حسيني  نسب، سيدمصطفي. تجدد و سنت در جريان هاي فکري معاصر. تهران: کانون 
اندیشه جوان، 1391، 176 ص.

قطع: رقعي
موضوع: علوم اجتماعي، فلسفه

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس
كلمات كليدي: تجدد، صنعت، جریان هاي فكري، گفتمان، سّنت گراي نواندیش، روشنفكري.

 
چکيده: این کتاب، مجموعه مقاالت گفتمان فكري معاصر است و به بررسي و مطالعة  مقایسه اي 
و اختصاري جریان ها و گفتمان هاي فكري ایران پرداخته است. مطالب کتاب به ترتيب عبارت اند از: 
گفتمان سّنت گراي نواندیش، گفتمان تجددستيز فلسفي، گفتمان سنت گرایي، گفتمان روشنفكري 

تجددپذیر، گفتمان روشنفكري سكوالر و آشنایي با جریان تجددستيز سنتي.

مهدي   .For Dummies خالق  تجسم  سودمند:  و  کاربردي  داميز،  رابين.  نيكسون،   .146
قراچه داغي. تهران: آوند دانش، 1392، 300 ص.

قطع: وزیري
موضوع: روان شناسي، مهارت هاي زندگي

مخاطب: مشاور، مدیر، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان
 كلمات كليدي: تجسم خالق،  تصویرسازي، تغييرکردن، تجسم مؤثر، زندگي بهتر، موفقيت، تندرستي، هدف.

چکيده: این کتاب دربارة  »تجسم خالق« است و مطالب آن در پنج بخش و بيست فصل، تنظيم شده 
است. سه فصل بخش 1، به ترتيب به معرفي تجسم خالق، تهية  زیر بناي تجسم و تصویر سازي، و 
بهره برداري از فواید تجسم خالق است. بخش 2، به چگونگي تجسم کردن پرداخته است و سه فصل 
آن، مباحث:  بررسي انواع تصویرسازي و تجسم، خود را براي تغيير آماده کنيد، و انتخاب بهترین زمان 
و مكان براي تجسم مؤثر را بررسي کرده اند. بخش 3، در شش فصل تمرین هایي براي تصویرسازي و 
تجسم در رسيدن به زندگي بهتر را مطرح کرده است. بخش 4 در پنج فصل، استفاده از تجسم خالق 
براي رسيدن به موفقيت آورده شده است؛ و بخش 5 با سه فصل به ترتيب در برگيرندة ده تصویرسازي 
فوري براي رسيدن به تندرستي، ده مكان مناسب براي تجسم خالق، و ده هدفي که به کمك تجسم 

خالق مي توان به آنها رسيد، است.
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147. ظفري نژاد، عادل. تحليل محتواي كتاب درسي. تهران: کورش چاپ، 1392، 288 ص.
قطع: وزیري

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس
كلمات كليدي: کتاب هاي درسي، ارزشيابي، تحليل محتوا.

چکيده: این کتاب براساس سرفصل هاي شوراي انقالب فرهنگي براي درس »تحليل محتواي کتاب 
درسي« به عنوان یكي از واحدهاي اصلي دروس دانشگاهي رشد علوم تربيتي و دوره هاي ضمن خدمت 
دانشگاه فرهنگيان تأليف شده است. عناوین فصل هاي نه گانة این کتاب عبارت اند از: 1. انتخاب و 
سازماندهي محتواي برنامة درسي؛ 2. کليات تحليل محتوا؛ 3. مراحل روش تحليل محتوا؛ 4. ساختار 
کتاب درسي؛ 5. ساختار و ویژگي هاي کتاب راهنماي معلم و کاردانش؛ 6. ویژگي هاي کتاب درسي 
مطلوب و معيارهاي ارزشيابي آن؛ 7. تكنيك هاي تحليل محتوا؛ 8. محتواي الكترونيكي و معيارهاي 
ارزشيابي آن؛ 9. نمونه هایي از روش تحليل محتواي کتاب هاي درسي. شایان ذکر است که همة 
فصل هاي این کتاب با شيوه هاي علمي و دقيق به بررسي، انتخاب و قضاوت در مورد محتواي کتاب ها 

و منابع درسي و غيردرسي و استفاده از روش ها مي پردازد.

148. شيرین کام، ليال. تحميديه. تهران: تمدن پارس، 1392، 104 ص.
قطع: رقعي

موضوع: دیني
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: تحميدیه، نهج البالغه، صحيفة سجادیه، فردوسي، سعدي، عطار، سنایي غزنوي.
 

چکيده: شاعران و نویسندگان ایران از دیرباز از دو منبع پرفيض الهي یعني قرآن و احادیث همواره 
سود جسته اند و این دو، سرچشمة الهامات بسيار براي سخن سرایان این مرز و بوم بوده است. مطالب 
کتاب دربارة تحميدیه اي است که در سبع المثاني، نهج البالغه و صحيفة سجادیه و نيز آثار شاعراني 
مانند فردوسي، اسدي توسي، فخر الدین اسعدگرگاني، ناصرخسرو، نظامي، نصر اله منشي، سنایي  غزنوي، 
سعدي، عطار، اوحدي مراغه اي، شيخ محمود شبستري، اميرخسرو دهلوي، سلمان ساوجي، عراقي، 
ابن یمين فریومدي، عبيد زاکاني، جامي، وحشي بافقي، شيخ بهایي، صائب تبریزي، فيض کاشاني، 
داراب بختياري )افسر(، مهدي سهيلي، اميري فيروزکوهي، و علوي وراميني آمده است. اوج تحميدیه 
را مي توان در مناجات امام علي )ع( در نهج البالغه و اشعار نظامي در آغاز مثنوي هاي پنج گانه اش دید.
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 149. فردوسي، ابوالقاسم. ترنج نارسيده )داستان رستم و سهراب(. تهران: جهان کتاب، 1391، 109 ص.
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز، معلم

پاية تحصيلي: دوم و سوم متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: شعر فارسي، شاهنامه، رستم و سهراب، نقد و تفسير.

چکيده: کتاب حاضر دربردارندة داستان »رستم و سهراب«، اثر »حكيم ابوالقاسم فردوسي« است. در 
این کتاب ابتدا خالصه اي از داستان ذکر شده و سپس، مطالبي دربارة آن آمده و در ادامه، متن داستان 
درج شده است. آن چه در حكایت رستم و سهراب جلب توّجه مي کند، مصاف پدر با پسر است. رستم 
که هميشه سربلند و پيروز بوده، در برابر نوجواني خود را ناتوان مي بيند و به دعا و نيرنگ دست مي زند 
تا بتواند جان خود را نجات دهد. رستم به عنوان یك بشر خاکي، پهلواني بي عيب نيست. داستان رستم 

و سهراب، نمونة بارزي از بازیگري و بي اعتباري دنيا و شومي سرنوشت است.

150. ایزدپور، محمدرضا. ظرافت هاي ارتباط، 3: تشخيص و تغيير رفتارهاي ناهنجار همسر. 
تهران: قدیاني، 1392، 144 ص.

قطع: رقعي
موضوع: مهارت هاي زندگي، روان شناسي

مخاطب: معلم، والدین
كلمات كليدي: تشخيص، تغيير، رفتارهاي نابهنجار، همسران، حسادت، لجاجت، کينه توزي، درمان.

چکيده: این کتاب داراي 6 فصل است و گذاري کوتاه بر برخي عالئم تشخيص و پاره اي از راهكارهاي 
مهار و درمان 6 نمونه از آسيب هاي روابط همسران دارد. فصل اول دربارة عالئم بدبيني و بدگماني و 
راهكارهاي درمان آن است. بي عفتي در گفتار، رفتار، نگاه، شنيدن و ... در فصل دوم مورد بحث قرار 
گرفته و راهكارهاي درمان آن ها ارائة شده است. فصل سوم به بررسي پرخاشگري، عصبانيت نابجا و 
توهين و نيز راهكارهاي مهار و کنترل آن ها پرداخته است. تعریف حسادت، مراتب و عالئم آن، عوامل 
پدیدآیي، پيامدهاي دنيوي و اخروي آن، و همچنين راهكارهاي علمي و عملي مهار و درمان حسادت، 
مبحث اصلي فصل چهارم است. مفهوم لجاجت و عالئم و آثار آن، علل و عوامل لجاجت در همسران، 
در فصل پنجم مورد بررسي قرار گرفته و راهكارهاي مهار و درمان آن ارائه شده است. فصل ششم به 
کينه توزي و خطا ناپوشي و علل و عوامل آن در رفتار همسران و همچنين راهكارهاي مهار و درمان 

آن اختصاص یافته است.
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151. کرتيس، استنلي جيمز. تعليم و تربيت از فلسفه تا برنامه درسي. دکتر فاطمه زیبا کالم، دکتر 
محمد دادرس. تهران: مدرسه، 1392، 292 ص.

قطع: وزیري
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: کارشناس، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان
 كلمات كليدي: تعليم  و تربيت، فلسفه، برنامة  درسي، آموزش  و  پرورش، علوم تربيتي، ویژگي هاي جامعه، فيلسوف.

چکيده: این کتاب دربارة  تعليم  و تربيت، از فلسفه تا برنامة درسي است و مطالب آن در هشت فصل ارائه شده 
است. این کتاب در کالس هاي مربوط به فلسفة تعليم و تربيت، دورة کارشناسي ارشد در گرایش هاي رشتة  علوم 
تربيتي و به صورت مفصل تر در دوره هاي کارشناسي ارشد و دکتراي رشتة  فلسفة تعليم وتربيت از جمله فلسفة 
برنامه ریزي درسي، تدریس مي شود و در آن به همة  شاخه هاي فلسفه،  به صورتي مرتبط با موضوع کتاب، پرداخته 
شده است. ابتدا آراي فيلسوفان، به ترتيب ظهور تاریخي آن ها و اندیشه هایشان، به طور مستقيم مورد استناد و 
بحث قرار گرفته است. سپس با توجه به ویژگي هاي جامعه در زمانة مورد بحث و براساس آراي فيلسوفان، نتایج 
تربيتي استخراج و در هر بخش نيز نقدهاي صاحب نظران به این آرا بيان شده است. در ضمن به مزایا و عيوب 
کاربرد این اندیشه ها در شرایط کنوني نيز توجه شده است. همة آراي یك فيلسوف و نتایج تربيتي آن در یك جا 
ارائه نشده است، بلكه بر اساس مسائل و موضوع هاي تربيتي به آراي هر فيلسوف پرداخته شده است. عناوین 
فصل ها به ترتيب عبارت اند از: فلسفه چيست و مسائل مرتبط به آن کدام است؟، لزوم فلسفة آموزش و پرورش، 
انواع فلسفه، فرایند تعليم و تربيت، آزادي و اعمال قدرت در تربيت، برنامة درسي و روش، فرد و جامعه، و فلسفة 

زیبایي شناسي و تربيت.

152. ایزدپور، محمدرضا. تفاوت هاي دختر و پسر و راه و رسم خواستگاري. تهران: قدیاني، 
1392، 96 ص.

قطع: رقعي
موضوع: روان شناسي، مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز، معلم، مشاور، کارشناس، والدین
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: خواستگاري،شناخت دختر و پسر، انتخاب همسر، تحقيق، نامزدي، عالئم هشدار.

چکيده: این کتاب داراي چهار بخش اصلي است و به شكل کوتاه، مسئلة انتخاب برتر و همسرگزیني 
را با روش هاي علمي و کم خطا بررسي کرده است. مباحث مطرح شده داراي تنوع فراوان است و 
ارزش بسياري در زندگي یك زوج دختر و پسر دارد و به خاطر کوتاه بودن نوشتار از گستردگي مطالب 
آن خودداري شده است. شناخت صحيح و نسبي پسر و دختر از یكدیگر و انتخاب شایسته یكي از 
اصلي ترین عوامل درك متقابل و در نتيجه سازگاري منطقي در زندگي مشترك و با یكدیگر است. به 
هر ميزان که دختر و پسر قبل از ازدواج درکي صحيح از جنسيت و شخصيت یكدیگر نداشته باشند، 
به همان ميزان درگير اختالف خانوادگي خواهند شد. براي همين، کتاب به تفاوت شناسي پسر و دختر، 
روش هاي صحيح انتخاب همسر، شناخت دختر و پسر از طریق تحقيق، و عالئم هشدار دهندة دوران 

نامزدي پرداخته و نمونه اي از سؤال هاي قبل از ازدواج را ارائه کرده است.
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153. هویدي، محمد. تفسير معين )راهنماي مفاهيم قرآن كريم(. احمد برادري ... ]و دیگران[. تهران: 
مدرسه، 1391، 624 ص.

قطع: رحلي
موضوع: کتاب هاي مرجع، قرآن

مخاطب: معلم، دانش آموز
پاية تحصيلي: سوم متوسطه کليه رشته ها، پيش دانشگاهي کليه رشته ها
كلمات كليدي: تفاسير شيعه، تفسير قرآن، راهنماي مفاهيم قرآن کریم.

چکيده: کتاب حاضر، ترجمة »التفسيرالمعين للواعظين و المتعظين« است که به قلم »محّمد هویدي« 
به نگارش درآمده است. این اثر با هدف آموزش مفاهيم قرآن کریم با استفاده از روش یادگيري فّعال 
ترجمه شده است. روش یادگيري فّعال، به ایجاد خاّلقيت و فّعاليت ذهني درمخاطبان مي انجامد.

مخاطب با مطالعة این کتاب، عالوه بر فراگرفتن شرح و توضيح بيش از هفت هزار واژة قرآن کریم، با 
بيش از پانصد موضوع از موضوعات اساسي قرآن کریم و بيش از پنج هزار حدیث از ائّمة اطهار )ع( آشنا 

مي شود. این مجموعه به صورت کامل و سي جزء قرآن کریم چاپ شده است.

154. برینك ـ باجن،  ُري َون ِدن. تفکر انتقادي در كالس درس. سعيد ناجي، فاطمه کيكاوسي. 
تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1391، 164 ص.

قطع: وزیري
موضوع: منطق

مخاطب: دانش آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان
پاية تحصيلي: سوم متوسطه انساني، پيش دانشگاهي انساني 

كلمات كليدي: تفكر، تفكر انتقادي، استدالل، تحليل، نقاط ضعف، مغالطه، نقاط قوت.

چکيده: این کتاب دربارة »تفكر انتقادي در کالس درس« است و هدف آن معرفي تفكر انتقادي به 
عنوان یكي از مهارت هاي محوري است. تفكر انتقادي با استدالل ارتباط دارد ومخاطب کتاب مي تواند 
با کمك آن، ارزیابي هاي مناسب از استدالل هایي داشته باشد که در متن یك کتاب، روزنامه یا حتي در 
گفت و گو هاي روزمره با آن مواجه مي شود. مطالب کتاب در هفت فصل ارائه شده و در هر فصل تعدادي 
مثال و تمرین تشریحي براي رشد مهارت ها، آمده است. مثال ها و تمرین ها به شيوه اي طراحي شده اند 
که ملموس و جالب باشند. مباحث مطرح شده در فصل هاي کتاب به ترتيب عبارت اند از:  تشخيص 
استدالل ها، دليل استدالل هاي ساده، یافتن جزئيات بيشتر در استدالل ها، کشف نقاط ضعف، مغالطات، 
یافتن نقاط قّوت، و استفاده از مهارت ها، در پایان کتاب واژه نامه اي براي دسترسي به معناي پاره اي 

اصطالحات کتاب آمده است.
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 155. تاجيك، احسان. تک درخت كوير )  نگاهي به زندگي نامة سعيد   وزيري(. تهران: نظري، 1392، 296 ص.
قطع: رقعي

موضوع: تاریخ
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: سرگذشت نامه، محقق، ورامين.

چکيده: کتاب حاضر، به شرح زندگينامه »سعيد وزیري« از چهره هاي فرهنگي، آموزشي ایران، شهر 
ورامين اختصاص دارد. سعيد وزیري، محقق، نویسنده، داراي شخصيت علمي و پژوهشگر معاصر در 
زمينه هاي متفاوت مانند داستان نویسي، سفرنامه نویسي، پژوهش هاي تاریخي و دیني و ادبي، فلسفي، 
اسطوره شناسي و شاهنامه پژوهي است که آثار مختلفي از خود به جاي گذاشته است. در این اثر، 
ابعاد زندگي سعيد وزیري به عنوان معلّمي دلسوز با کارنامه وسيع درباره نویسندگي، پژوهشگري و ... 
گردآوري شده و نمونه آثار ایشان معرفي شده و دیدگاه برخي بزرگان درباره ایشان شرح داده شده است.

156. زروچا، تد. بدن انسان چگونه کار مي کند؟: تکامل انسان. عباسعلي گائيني، بهزاد ساکي. تهران: 
مدرسه، 1391، 104 ص.

قطع: وزیري
موضوع: زیست شناسي

مخاطب: معلم، دانش آموز
پاية تحصيلي: سوم متوسطه تجربي

كلمات كليدي: تكامل، سلول، رویان، دستگاه عصبي، محورها، اندام، چند سلولي ها.

چکيده: مجموعه کتاب هاي »بدن انسان چگونه کار مي کند؟« به تشریح دستگاه هاي داخلي بدن 
و  پيچيده  دقيق،  فوق العاده  ماشين طراحي شدة  به  را  انسان  بدن  کتاب حاضر  مي پردازد.  انسان، 
شگفت انگيزي تشبيه کرده است که هر بخش آن بسيار هماهنگ و روان با دیگر بخش ها، کار مي کند. 
مطالب کتاب در 9 فصل تنظيم شده که عناوین آن به ترتيب عبارت اند از: تكامل چيست؟؛ تكامل 
به عنوان فرایند؛ سلول؛ نقطة شروع تكامل؛ نخستين مراحل چندسلولي شدن؛ رویان در حال تكامل؛ 

تكامل دستگاه عصبي مرکزي؛ تكامل اندام ها؛ رویان ظریف.
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157. حاجي بابایي، مرتضي. تکنيک ها و مهارت هاي تست زني )غلبه بر آزمونهاي تشريحي و كوتاه 
 جواب، آماده شدن براي امتحانات، غلبه بر استرس و اضطراب امتحان(. تهران: ما و شما، 1392، 214 ص.

قطع: رقعي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: تكنيك، مهارت، امتحان، تست زني، آمادگي، استرس.

چکيده: این کتاب مجموعه اي از تكنيك ها و مهارت هایي است که به دانش آموزان کمك مي کند 
نگرشي صحيح به فرایند امتحان داشته باشند و به عنوان یك راهنماي تخصصي براي امتحانات شان 
از آن استفاده کنند. این کتاب به امر ارزشيابي و امتحان در انواع مختلف آن پرداخته است و شامل 
کردني؛  پر  کردني  جور  و  نادرست،  درست  آزمون هاي  بر  غلبه  روش هاي  آزموني؛  تكنيك هاي 
فعاليت هاي قبل از امتحان، و شب قبل از امتحان، روش هاي غلبه بر آزمون هاي شفاهي، ترس و 
اضطراب امتحان، شكست و ناکامي تحصيلي؛ تكنيك هاي مربوط به تست زني، تست هاي قدرتي 
و سرعتي، افزایش دقت در تست زني، تست هاي محاسباتي، مدیریت زمان در تست زني، تست هاي 
مقایسه اي، مختصات آزمون سراسري گروه هاي ریاضي، تجربي، انساني، هنر، و زبان، تحليل کارنامه 
و دستورالعمل اجرایي آزمون هاست. هم چنين، چند آزمون که مهارت هاي یادگيري، کالسي و امتحاني 

دانش آموزان را مشخص مي کند، در این کتاب گنجانده شده است.

158. واالیي، علي اکبر. تندبادي از سامراء )داستان تحريم تنباكو و قيام ملت ايران عليه قرارداد 
استعماري 1890 رژي(. تهران: مدرسه، 1391، 176 ص.

قطع: وزیري
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: داستان هاي فارسي، رمان تاریخي، قاجاریان، تحریم تنباکو.

چکيده: کتاب حاضر دربردارندة داستاني دربارة تحریم تنباکو و قيام ملّت ایران عليه قرارداد استعماري 
1890 رژي است. در بخشي از داستان مي خوانيم: با این سخنان ميرزا، که با سوز و حرارت بسياري 
بر زبان جاري مي شد، همهمه اي در ميان جمع ميهمانان برپا شد. ميرزا به نشانة دعوت به سكوت، 
دست باال برد و گفت:» پيش از آغاز هر بحثي، نظر دانشمندان و بزرگان این جمع را به نكته اي جلب 

مي کنم ....«
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159. واسوواني، ج. پي. تنقالتي براي روح )دل نوشته هايي براي غناي فکر، صفاي دل و سرزندگي 
روح(. فریبا طيب نيا. تهران: بهار سبز، 1391، 180 ص.

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: روح، تنقالت، کيمياي اخالص، راز جاودانگي، کيمياي عشق.

چکيده: این کتاب عصاره وچكيده اي است از نكته ، قصه ها و آموزه هاي شنيدني و خواندني براي غناي 
فكر، صفاي دل و سرزندگي روح، که در عين حكيمانه بودن، کاربردي و تأمل برانگيز است. مطالب 
کتاب در ده قسمت تنظيم شده و شامل کيمياي اخالص، راز جاودانگي، کيمياي عشق، معجزه فروتني، 
آغوش پروردگار، راز شرافت، مقام تسليم و رضا، از خيال تا واقعيت، رمز و راز آرامش و سعادت، و این 

قافلة عمر است.

160. والیي،  مجيد / قریشي، سيد ميالد. جامع زبان انگليسي كنکور. تهران: الگو، 1392، 468 ص.
قطع: رحلي

موضوع: زبان هاي خارجي
مخاطب: دانش آموز، معلم

پاية تحصيلي: پيش دانشگاهي کليه رشته ها
كلمات كليدي: آموزش زبان انگليسي، آموزش جامع، دستور زبان، تست، واژگان، درك متن.

و  دبيرستان  سوم  پایه هاي  انگليسي  زبان  درس هاي  براي  مطالبي  حاوي  کتاب  این  چکيده: 
پيش دانشگاهي است و جمعاً 12 درس دارد. مجموعة مطالب آن عبارت اند از: آموزش جامع دستور 
زبان که با توضيحات کامل دستوري و مثال هاي متعددي همراه است؛ نكات خط به خط کتاب درسي 
شامل نكات مهم کتاب درسي است؛ تست هاي دستور زبان با مجموع 40 تست در هر درس؛ آموزش 
واژگان، شامل لغات هر درس با توضيح کامل همراه با مثال؛ تست هاي واژگان، داراي 120 تست براي 
هر درس است؛ سؤاالت درك متن که به متون »Reading« و »Cloze test« اختصاص دارند؛ 
آزمون نمونه، در انتهاي هر درس و شامل 25 سؤال؛ پاسخ نامة تشریحي؛ توضيحات دستوري براي هر 
درس کتاب سال سوم، به همره مثال، آموزش واژگان و سؤاالت چهارگزینه اي دستور زبان و واژگان؛ 
جمع بندي دستور زبان سال هاي سوم و پيش دانشگاهي؛ سؤاالت کنكور هاي سراسري از سال 1384 
تا 1391 همراه با پاسخ نامة کليدي، سؤاالت کنكور سراسري سال 1392 تمامي گروه ها با پاسخ نامة 

کاماًل تشریحي در انتهاي کتاب.
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161. منادي، مرتضي. جامعه شناسي آموزش و پرورش. تهران: آواي نور، 1392، 320 ص.
قطع: وزیري

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: معلم، کارشناس

 كلمات كليدي: جامعه شناسي آموزش وپرورش، جامعه شناسي مدرسه، جامعه شناسي خانواده، علوم تربيتي.

چکيده: یكي از مباحث مهم در جامعه شناسي آموزش وپرورش، نتيجه گيري از شكست تحصيلي 
دانش آموزان است که در بخش اول کتاب حاضر به طور جامع به آن پرداخته شده است. جامعه شناسي 
آموزش وپرورش یكي از تخصص هاي مهم، پيچيده و پرکار از رشتة جامعه شناسي است که وسعت 
مطالعات و موضوعات آن دليل این ادعاست. دو رشته از جامعه شناسي: »جامعه شناسي آموزش وپرورش« 
و »جامعه شناسي خانواده«، پرکارترین رشته هاي جامعه شناسي هستند؛ زیرا هر موضوع جامعه شناسي 
به نوعي مستقيماً در ارتباط با مسئلة آموزش و خانواده است. در بخش دوم این کتاب، جامعه شناسي 
محتوا مورد ارزیابي قرار گرفته است که جامعه شناسي زبان، فضا و کتاب هاي درسي را دربرمي گيرد. 
بخش سوم، ارتباط نهاد آموزش وپرورش با دیگر نهادهاي جامعه را، مورد بحث و بررسي قرار مي دهد 
و در آن این مباحث به چشم مي خورد: تصور والدین از علم و مدرسه؛ جهاني شدن آموزش وپرورش؛ 
بازدیدهاي علمي. بخش چهارم کتاب مخاطبان خود را با مباحث کليدي نهاد آموزش وپرورش نظير: 
جامعه پذیري، جامعه شناسي هوش، مشاهدة تفاوت دانش و شناخت در زندگي روزمره، نقش دانشگاه در 

افزایش سرمایة فرهنگي و نقش و جایگاه علوم تربيتي آشنا مي سازد.

162. سهراب زاده،  مهران / ابراهيم زاده اسمين، حسين. جامعه شناسي ارزش ها و فرهنگ هاي 
اجتماعي. تهران: سخنوران، 1392، 210 ص.

قطع: وزیري
موضوع: علوم اجتماعي

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان
اجتماعي، ضرب المثل، دهخدا،  فرهنگ هاي  اجتماعي،  كلمات كليدي: جامعه شناسي،  ارزش هاي 

روش شناسي.

بازتاب ارزش ها و نگرش هاي فرهنگي و اجتماعي در  چکيده: این کتاب با هدف شناخت نحوة 
ضرب المثل هاي فارسي، تحليلي بر مجموعة امثال و حكم دهخدا دارد. در این مسير حدود سه هزار و 
پانصد و هشت ضرب المثل در ارتباط با موضوعات و محورهاي پژوهش، استخراج شده و پس از تعيين 
تكرار و فراواني آن ها، مورد تفسير قرار گرفته اند. مطالب کتاب در پنج فصل تنظيم شده که به ترتيب 
عبارت اند از: جامعه شناسي در ادبيات، رهيافت جامعه شناختي، در مطالعة ضرب المثل، مروري بر پيشينة 
مطالعات ضرب المثل، روش شناسي مطالعة ضرب المثل ها، و تحليل جامعه شناختي کتاب امثال و حكم.
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 163. سهراب زاده، مهران. جامعه شناسي بي خانماني و گرمخانه ها. تهران: سخنوران، 1392، 156 ص.
قطع: وزیري

موضوع: علوم اجتماعي
مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان

كلمات كليدي: جامعه شناسي، بي خانماني، گرمخانه ها، مدل مطالعه، ارزیابي، تأثير اجتماعي.

چکيده: بي خانماني یكي از مشكالت رفاهي است که در اکثر جوامع و کشورها، فارغ از سطح توسعه 
یافتگي آن ها، وجود دارد. در کشورهاي در حال توسعه، ميزان باالي مهاجرت از روستا به شهرها، در 
دهه هاي گذشته، به شكل کارتن خوابي و سایر اشكال دیگر نمود یافته یا در حالت دیگر منجر به 
شكل هاي مختلف اِسكان نامتعارف مانند زاغه نشيني و حاشيه نشيني شده است. مطالب کتاب در سه 

فصل به ارزیابي تأثير اجتماعي و جامعه شناسي بي خانماني و گرمخانه نشيني پرداخته است.

164. رحمتي شهرضا، محمد. جرعه اي از غدير. قم: جوانان مّوفق، 1392، 160 ص.
قطع: رقعي

موضوع: دیني
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: غدیر، قرآن، چهارده معصوم )ع(، اهل سنت، خطبة پيامبر )ص(، علي )ع(.

چکيده: این کتاب به بررسي واقعة غدیر خم پرداخته و ابعاد گوناگون آن را مورد توجه قرار داده است. 
مطالب کتاب در شش فصل تنظيم شده و بيش از دویست نكته دربارة واقعة غدیر را بيان کرده است. 
فصل اول به خالصة داستان غدیرخم پرداخته و اهميت بحث غدیر و استمرار مسئلة آن را بررسي کرده 
است. فصل دوم، آیة تكميل دین و شأن نزول آن را در ارتباط با غدیر مورد توجه قرار داده و نظر اهل 
تسنن را دربارة آن بيان کرده است. فصل سوم، غدیر در کالم چهارده معصوم )ع( را نقل کرده و در ادامة 
آن، غدیر را در کالم بزرگاني همچون امام خميني )ره(، مقام معظم رهبري، شهيد مطهري و عده اي 
از آیات عظام نيز در اشعار شاعران بزرگ دنياي اسالم عرضه داشته است. فصل چهارم، نظریات اهل 
سنت را دربارة واقعة غدیر بررسي کرده و فصل پنجم به آداب روز غدیر پرداخته است. فصل ششم، سند 
حدیث غدیر، گفتار چند تن از محدثان، داللت حدیث غدیر و واژة مولي را در ادبيات عرب بررسي و در 

پایان کتاب، سؤاالت مسابقة فرهنگي را مطرح کرده است.
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165. وزیري، سعيد. جشن هاي كهن ايراني. تهران: نظري، 1392، 120 ص.
قطع: رقعي

موضوع: تاریخ
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: ایران، آداب و رسوم، جشن ها.
 

چکيده: آیين ها و عيدهاي بسياري از سده هاي کهن در سرزمين ایران به یادگار مانده است که بسياري 
از آن ها با گذشت زمان، همچنان به قّوت خود باقي هستند. نگارنده در این اثر، هفت جشن ملّي 
ایرانيان را معّرفي کرده است: جشن نوروز، جشن تيرگان، جشن مهرگان، جشن شب یلدا، جشن سده 
و جشن اسفندگان. هدف از تأليف این کتاب، شناخت بهتر و عميق تر آداب و رسوم کهن و ریشه ها و 

خاستگاه هاي هریك از آن هاست.

166. نيسبت، ریچارد اي. جغرافياي تفکر. حميرا برزیده. تهران: نظري، 1392، 240 ص.
قطع: رقعي

موضوع: علوم اجتماعي
مخاطب: معلم، کارشناس

كلمات كليدي: فرهنگ، شناخت، شرق و غرب.
 

چکيده: کتاب حاضر شامل دو بخش است. نویسنده در بخش اول با مطالعه اجمالي فرهنگ شرق و 
غرب، اصول ناظر بر ارتباط اداري زنان و مردان را با رویكرد دیني و از منظر اسالم مطرح کرده است و 
در بخش دوم با تأکيد مجدد بر بعضي عناوین، فرضيه هایي ساخته و در انتها با استفاده از آزمون آماري 

صحت و سقم فرضيه ها را پيگيري کرده است.
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 167. پریور، کاظم  ... ]و دیگران[. جنين شناسي بي مهرگان. تهران: مبتكران، پيشروان، 1392، 470 ص.
قطع: رحلي

موضوع: زیست شناسي
مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان

كلمات كليدي: جنين شناسي، بي مهرگان، اسفنج ها، کيسه تنان، شانه داران، کرم ها، شكم پایان، بندپایان.

چکيده: جنين شناسي بي مهرگان، شاخه اي از دانش زیست شناسي تكویني است که مراحل رشد و 
نمو یا تكوین جانوران بي مهره را در زمان گامتوژنز تا شكل گيري کامل بدن آنها مورد بررسي قرار 
مي دهد. در این کتاب پروفسور گيلبرت و همكاران ایشان با نگاه هاي موشكافانة خود، کلية جزئيات 
تكویني این جانوران را با دقت تمام توصيف کرده اند. این کتاب در شانزده فصل تنظيم شده است. 
مطالب کتاب شامل دو بخش است که بخش عمدة آن جنين شناسي توصيفي بي مهرگان و بخش 
کوچكتر آن، جنين شناسي طنابداران و مهره داران را دربر مي گيرد. عناوین فصل هاي کتاب به ترتيب 
عبارتند از: خصوصيات تكوین در متازوآ؛ مفهوم الرو؛ مزوزئن هاي دیسميد؛ پوریفرا؛ اسفنج ها؛ کيسه تنان؛ 
شانه داران؛ کرم هاي پهن؛ کرم هاي گرد؛ کرم هاي روباني؛ اکيورا و سيفونكوال؛ شكم پایان؛ کرم هاي 

حلقوي؛ بندپایان )سخت پوستان، عنكبوتيان(؛ بندپایان )حشرات(؛ لوفوفورداران و خارپوستان.

168. ضربي، عادل. جورچين تعليم و تربيت )چهل رهنمود ارزشمند در آموزش و پرورش(. یاسوج: 
چویل، 1392، 147 ص.

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: رهنمود آموزشي، آموز ش و پرورش، روان شناسي تربيتي.

چکيده: نویسنده در کتاب حاضر با زباني ساده و روان 40 مهارت اساسي در آموزش وپرورش اثربخش 
را شرح داده است؛ مهارت هایي که راهبر جریان آموزشي و پرورشي باید بر آن ها مجهز باشد. تأکيد 
بر بعد کاربردي مطالب، طرح موضوعات با الهام از اصول روان شناسي، خاصه روان شناسي کودك، و 
بهره گيري از قالب تمثيل و ارائة تجربيات، از جمله مزایاي این کتاب هستند. استفاده از فانوس مثال، 
شكوفاکردن خالقيت، پرورش فطریات، آموزش تفكر ساختارمند، شناخت همراه با عمل، آموزش 
جرئت ورزي، اصالح رفتار، قاطعيت طرح سؤال و پرهيز از سختگيري، برخي از نكته هایي هستند که در 

این کتاب به آن ها پرداخته شده است.
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169. کارنگي، دیل. چگونه آسان و تأثيرگذار سخنراني كنيم؟. سيدحسن حسيني. تهران: قدیاني، 
1392، 272 ص.

قطع: رقعي
موضوع:مهارت هاي زندگي

مخاطب: معلم
 كلمات كليدي: سخنراني،  تأثيرگذاري،  شنوندگان،  سخنران،  متن سخنراني،  اصول سخنراني،  برقراري ارتباط.

 
چکيده: این کتاب ترجمه اي از کتابي است که »دیل کارنگي« نوشته و همسر وي »دوروثي کارنگي« 
آن را بازنویسي کرده است. کتاب، پنج بخش دارد و دربارة چگونگي سخنراني به  طور آسان و تأثيرگذار، 
بحث کرده است. بخش اول کتاب به اصول سخنراني تأثيرگذار پرداخته و چگونگي کسب مهارت هاي 
پایه اي، تقویت اعتماد  به  نفس، و شيوة سریع و آسان براي ارائة سخنراني تأثيرگذار را بررسي کرده 
است. متن سخنراني، سخنران و شنوندگان، بحث هاي اصلي بخش دوم است و نگاهي به کسب 
لياقت در سخنراني، زنده بودن سخنراني و مشارکت شنوندگان در سخنراني دارد. بخش سوم، هدف از 
سخنراني هاي آماده شده و في البداهه را مورد توجه قرار داده است. هنر برقراري ارتباط در بخش چهارم 

ارائه شده و بخش پنجم کتاب، سخنراني تأثيرگذار را به چالش کشيده است.

170. کارنگي، دیل. چگونه از زندگي و شغل لذت ببريم؟. سيدحسن حسيني. تهران: قدیاني، 
1392، 256 ص.

قطع: رقعي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: معلم، والدین
كلمات كليدي: زندگي، شغل، لذت بردن، رفتار با مردم، شادي، آرامش، تفكر.

 
چکيده: این کتاب ترجمة اثري از »دیل کارنگي« است و شامل مجموعه فصل هایي است که از 
ویرایش جدید دو کتاب او به نام هاي »آیين دوست یابي« و »چگونه بر نگراني و اضطراب پيروز شویم« 
انتخاب شده اند. کتاب در چهار بخش دربارة چگونگي لذت بردن از زندگي و شغل، بحث مي کند. بخش 
اول کتاب، هفت فصل دارد و هفت راه رسيدن به آرامش و شادي را ارائه کرده است. بخش دوم، داراي 
پنج فصل است و به تكنيك هاي اساسي در رفتار با مردم مي پردازد. روش هایي براي همراه داشتن 
تفكر دیگران با خود، در پنج فصل بخش سوم بررسي شده و بخش چهارم کتاب در چهار فصل، به 

روش هایي براي تغيير در دیگران بدون ایجاد دلخوري و رنجش آن ها، اختصاص یافته است.
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171. کارنگي، دیل. چگونه اعتماد به نفس را افزايش دهيم؟. سيد حسن حسيني. تهران: قدیاني، 
1392، 304 ص.

قطع: رقعي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: معلم، مدیر، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس، والدین
كلمات كليدي: آموزش مهارت هاي زندگي، اعتماد به نفس، افزایش شهامت، تقویت حافظه.

 
چکيده: این کتاب ترجمة یكي از کتاب هاي مشهور دیل کارنگي است که با ویرایش همسرش، دوروثي 
کارنگي، تجدید چاپ شده است. نویسندة کتاب تالش دارد به مخاطب خود در چيرگي بر هراس ها 
و به دست آوردن اعتماد به نفس یاري رساند. ویرایشگر آن نيز تكنيك هاي عملي و پيشنهادهایي را به 
آن اضافه کرده است تامخاطبش بداند با مردم، چه به صورت انفرادي و چه به طور گروهي، به نحوي 
صحبت کند که در آن ها تأثيرگذار باشد. اهم مطالب کتاب عبارت اند از: افزایش شهامت و تقویت 
اعتماد به نفس؛ آماده سازي سخنراني؛ سخنوران معروف و چگونگي آماده سازي سخنراني هایشان؛ تقویت 
حافظه؛ عناصر اساسي سخنراني موفق؛ راز ارائه و سخنراني موفق؛ شروع سخنراني؛ پایان سخنراني؛ 

بيان واضح منظور؛ عالقه مند کردن مخاطبان؛ بهبود طرز بيان.

172. فابر، آدل / مازليش، الين. چگونه به نوجوانمان گوش كنيم چگونه با او صحبت كنيم. فاطمه 
سادات، موسوي. تهران: ما و شما، 1392، 168 ص.

قطع: رقعي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: معلم، والدین
پاية تحصيلي: اول متوسطه

كلمات كليدي: نوجوان، احساسات و تنبيه، حل مسئله، بحث، گفت وگو، دوستان، خانواده.

چکيده: این اثر ترجمة کتابي است که »آدل فابر« و »الين مازليش« تأليف کرده اند و دربارة چگونگي 
آموزشي  کارگاه هاي  مبناي  بر  کتاب  مطالب  است.  نوجوانشان  فرزندان  با  والدین  صحيح  ارتباط 
مخصوص والدین، نوجوانان، و نيز مشترك بين آن ها، نوشته شده است. هشت فصل این کتاب به 
مسائل و مشكالت نوجوانان و چگونگي ارتباط والدین با آن ها پرداخته و مشتمل بر: چگونگي کنار 
آمدن با احساسات نوجوانان، اطمينان یافتن از درستي کارهایشان، روش هاي جایگزین تنبيه، مشارکت 
و همفكري دوطرفه، دیدار با نوجوانان، بحث و گفت وگو دربارة احساسات نوجوانان، رابطه با دوستان و 

خانواده، دیدار با والدین و نوجوانان و نحوة برخورد با مسئلة رابطة جنسي و مواد مخدر است.
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173. بسيطي، مسعود. چگونه عاقل تر شويم؟. تهران: بهارافشان، 1392، 120 ص.
قطع: خشتي

موضوع: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز، معلم، کارشناس، والدین

پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: عقل، زندگي، تصميم گيري، سعادت، تفكر، دانش، هوش، حق و باطل.

چکيده: این کتاب براساس درس گفتارهایي است که دربارة عقل و چگونگي استفاده از آن، بحث 
کرده است. مطالب کتاب، خواننده را راهنمایي مي کند تا بفهمد در زندگي، درست پيش مي رود یا نه، 
تصميم گيري هایش درست است یا نه، به سعادت مي رسد یا نه، و همة این ها در این مسير است که 
دریابد از عقل خود، چقدر استفاده مي کند. این کتاب تالش دارد به خواننده کمك کند تا بفهمد چقدر 
عاقل است، و چگونه مي تواند عاقل تر شود. نكات مهم هر درس گفتار به شكل یادداشتي پيوست و در 
پایان آن آمده است تا بتوان نتيجة درس را به طور کلي دریافت. در انتهاي کتاب، پرسش هایي مطرح 

شده است تا خواننده دریابد آیا مطالب کتاب را درك کرده است یا خير.

174. کو، آدام. زندگي مثبت: حاكميت ذهن، تفکر سرنوشت ساز )بازآفريني زندگي(. سيد حميد 
آتش پور، طوبي مرداني، ابوالفضل شيرازي، زهره اسماعيليان اردستاني. تهران: ابوعطا، 1392، 176 ص.

قطع: رقعي
موضوع: روان شناسي

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین، مشاور، کارشناس
پاية تحصيلي: سوم متوسطه کليه رشته ها، پيش دانشگاهي کليه رشته ها

كلمات كليدي: تفكر سرنوشت ساز، کليد موفقيت، قدرت مطلق، اعتقادات، محرك سازي، تغيير معنا.

چکيده: این اثر در دوازده فصل، تالش دارد توانایي انسان در تغيير سرنوشت خود، با تسلط بر ذهن را، 
اثبات کند. نویسندة کتاب، معتقد است که سرمایة انسان، ذهن اوست یا هر انساني قادر است مدل هاي 
موفقيت را در درون خود و بر مبناي چهار عامل: وضعيت فيزیولوژیكي، اعتقادات و باورها، ارزش ها و 
استراتژي هاي ذهن خویش، خلق کند و با بازسازي انرژي، تفكرات و اهداف ارزشمند خود، زندگي اش 
را تغيير دهد. آدام کو با بررسي »الگوهاي فضيلت«، »فرمول موفقيت نمایي«، »چگونه به خواست خود 
برسيم؟«، »کليدي براي رسيدن به قدرت مطلق«، »قدرت باور نكردني اعتقادات«، »راز عملكرد در 
اوج«، »مدیریت ذهن به منظور رسيدن به نتایج مطلوب«، »محرك سازي«، »تغيير معنا«، »ارزش ها«، 
»نيروي محرك شما«، »سرنوشت خود را رقم بزنيد« و »چگونه برنامة موفقيت دیگران را تكرار کنيم«، 
به این نتيجه مي رسد که انسان در هر شرایطي به هر آنچه مي خواهد، مي تواند دست یابد و باید از نظم 
ذهني، هوش و ذکاوت، شانس، خالقيت و انرژي اش براي زندگي همطراز رؤیاهاي خود، استفاده کند.
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175. اخالقي،  هادي. حالـ  تمييز)آموزش مباحث مربوط به حال و تمييز با روش هاي ساده و نوين(. 
تهران: مدرسه، 1391، 126 ص.

قطع: وزیري
موضوع: ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: سوم متوسطه کليه رشته ها، پيش دانشگاهي کليه رشته ها

كلمات كليدي: عربي، خودآموز، انواع حال، تمييز، تمرین، کنكور.

چکيده: مطالب این کتاب باهدف آموزش مباحث مربوط به حال و تمييز در زبان عربي، به روش ساده، 
نوین و خودآموز در دو فصل تنظيم شده است. فصل اول به معرفي حال، انواع آن، خالصة مبحث حال 
و نكات تكميلي دربارة حال مي پردازد و فصل دوم، تمييز و انواع آن را مطرح مي کند و خالصة مبحث و 
نكات تكميلي دربارة تمييز را مورد بررسي قرار مي دهد. کتاب داراي تمرین هاي عمومي و پرسش هاي 
چندگزینه اي تأليفي و کنكور سال هاي اخير است. در انتهاي کتاب، ضميمه اي گنجانده شده است که 

نكات ضروري و کليدي در تجزیه و ترکيب کلمه را به صورت خالصه نشان مي دهد.

176. شاکرین، حميدرضا. حجت هميشگي. تهران: کانون اندیشه جوان، 1391، 224 ص.
قطع: رقعي

موضوع: دیني
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: شبهات، جایگاه امامت، عصمت، ویژگي هاي امام، مسئوليت ها،  اثبات امامت.

چکيده: در این کتاب، به برخي پرسش ها و شبهات دربارة امامت و عصمت پاسخ داده شده است. اثر 
حاضر، با هدف واکاوي مفهوم امامت در باور شيعه تدوین شده است. در این اثر، سعي بر آن بوده تا 
با طرح محورهایي چون چيستي و چرایي امامت، جایگاه امامت در قرآن کریم، شروط و ویژگي هاي 
امام، مسئوليت هاي امام و اثبات امامت تشریح شود. در کتاب همچنين، مباحثي در زمينة تعداد امامان 
و بررسي شبهات امامت و عصمت درج شده و به پرسش ها و شبهات پربسامد در این زمينه متناسب 
با روحية جوانان پاسخ داده شده است. مشّخصة کتاب، استفاده از آیات قرآن کریم و احادیث و روایات 
معتبر، استناد به سخنان متفكران معاصر و به کارگيري زباني ساده در پاسخ گویي به پرسش ها و شبهات، 

با در نظر گرفتن روحيات جوان معاصر در جامعة کنوني ایران است.
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 177. شایسته، وحيد / گنجعلي، افسانه. حرف آخر زيست شناسي. تهران: راه اندیشه، 1392، 196 ص.
قطع: رحلي

موضوع: زیست شناسي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: دوم و سوم متوسطه تجربي، پيش دانشگاهي تجربي
كلمات كليدي: زیست شناسي، دندریت ها، نمودار درختي، حرف اضافه،  کنكور، پاسخ.

چکيده: این کتاب، راهنمایي براي مطالعه و جمع بندي کوتاه مدت و فشرده همة نكات کتاب درسي 
زیست شناسي است. مطالب کتاب در چهار بخش تنظيم شده است. در بخش اول که همة دندریت هاي 
زیست شناسي است، تالش شده است همة نكات کتاب زیست شناسي به صورت نمودارهاي درختي 
ارائه شود. بخش دوم، »حرف اضافه« نام دارد و شامل نكات مقایسه اي و ترکيبي از مباحث مختلف 
کتاب هاي درسي است. »قيد و بندهاي کتاب درسي«، عنوان بخش سوم است و همة عبارت هاي 
کليدي کتاب هاي درسي را دربرمي گيرد. بخش چهارم به کنكورهاي سراسري داخل و خارج کشور و 

تجزیه  و تحليل و پاسخ هاي تشریحي آن ها پرداخته است.

178. ویر، موریس دي. حساب ديفرانسيل و انتگرال  )قسمت اول، جلد 2(. سيامك کاظمي. تهران: 
دانشگاه صنعتي شریف، موسسه انتشارات علمي، فاطمي، 1392، 492 ص.

قطع: رحلي
موضوع: ریاضي

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدي: حساب دیفرانسيل، انتگرال، دنبالة نامتناهي، معادله هاي پارامتري، مختصات قطبي.

چکيده: این کتاب قسمت اول از مجموعة دو جلدي و ترجمة جدیدترین ویراست حساب دیفرانسيل 
و انتگرال توماس است که از معروف ترین کتاب هاي درسي ریاضيات عمومي در نيم قرن اخير به شمار 
مي آید. دیدگاه کاربردي، دقت بيان ریاضي، تنوع مثال ها و تمرین هاي این کتاب باعث شده است که 
چند نسل از دانشجویان در رشته هاي گوناگون علوم ریاضي و مهندسي و اقتصاد؛ ریاضيات عمومي را از 
این کتاب بياموزند. مطالب کتاب در پنج قسمت تنظيم شده است که شامل تابع هاي متعالي، روش هاي 
نامتناهي، و معادله هاي  نامتناهي و سري  دنبالة  اول،  انتگرال گيري، معادله هاي دیفرانسيل مرتبة 

پارامتري و مختصات قطبي است.
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179. پيكمال، ميشل. حکايت هاي فلسفي )اسطوره هاي يونان باستان »عشق، نيرنگ، حسادت«(. 
مهدي ضرغاميان. تهران: آفرینگان، 1392، 128 ص.

قطع: پالتویي
موضوع: فلسفه و منطق

مخاطب: مشاور، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس
كلمات كليدي: حكایت هاي فلسفي، عشق، نيرنگ، حسادت، اسطوره، یونان.

چکيده: این کتاب مجموعه اي از حكایت هاي فلسفي، به نام اسطوره هاي یونان باستان »عشق، 
نيرنگ، حسادت« است و 20 حكایت را در بر مي گيرد. حكایت هاي اسطوره اي شاید به نحوي شرح 
رفتارها و خلق و خوي آدميان است، آنها از مسائلي اساسي سخن مي گویند که پایه و مایة زندگاني 
انسان، مانند: شور عشق، مرگ، ارادة همراه قدرت، حسد، کين، عشق به والدین، ميل به زندگي جاوید 
و ...، محسوب مي شوند. در این کتاب بعضي از حكایت هاي یونان باستان ارائه شده که در آنها از عشق، 
حسد و نيرنگ سخن رفته است. در پایان هر حكایت، جستاري فلسفي، یا اسطوره شناختي، یا ادبي 

آمده که خواننده را به اندیشيدن، سؤال کردن و نگاه فلسفي، دعوت کرده است.

180. پيكمال، ميشل. حکايت هاي فلسفي )براي حفظ زمين(. مهدي ضرغاميان. تهران: آفرینگان، 
1392، 132 ص.

قطع: پالتویي
موضوع: فلسفه و منطق

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس
كلمات كليدي: حكایت هاي فلسفي، حفظ زمين، اسطوره، طبيعت، انسان، اندیشيدن.

چکيده: کتاب حكایت هاي فلسفي براي حفظ زمين شامل 49 حكایت جدید و قدیم، اسطوره و افسانه 
است. براي هر یك از حكایت ها، بحثي به نام »در محضر فيلسوف« ضميمه شده است که خواننده را 
به اندیشيدن دعوت مي کند. در این کتاب حكایت هایي جمع آوري شده است که در سنت هاي مردمان 
گوناگون سراسر جهان، یافت مي شود و نيز مجموعه مطالبي در آن آمده که به منظور توجه به ارتباط 
انسان با طبيعت، تدوین شده است. به این حكایت ها، نكاتي ادبي، حاوي گفته هایي خردمندانه از 
نویسندگان شاعران جهان، افزوده شده که در آنها ردپاي لزوم هماهنگي انسان و طبيعت دیده مي شود.
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181. رمضاني، جالل. حکايت هاي مديريتي. قزوین: سایه گستر، 1391، 264 ص.
قطع: رقعي

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: معلم، مدیر

كلمات كليدي: داستان  هاي فارسي، مدیریت، موفقيت،  آموزش مهارت هاي مدیریت.

چکيده: داستان  و حكایت به دليل جذابيتي که دارد، از دیرباز مورد اقبال و توجه افراد بوده است. تأثيري 
که یك حكایت شيرین و پندآموز در ذهن انسان مي گذارد، و یا اثري که یك ماجراي واقعي در روح 
انسان و باورهاي او دارد، غيرقابل وصف است. در این کتاب عالوه بر حكایت هاي آموزندة مدیریتي، 
نكته هاي ناب موفقيت و زندگي نامة افراد موفق در حوزة »مدیریت و روان شناسي موفقيت« با هدف 
بهره مندي و استفاده از الگوهاي عملي آورده شده است. کتاب داراي سه فصل است: فصل اول به 
»حكایت هاي مدیریتي«، فصل دوم به »نكته هاي ناب موفقيت« و فصل سوم به زندگي نامة افراد 

موفق مي پردازد.

182. معتمدي، اسفندیار. حکيم رازي. تهران: مدرسه، 1392، 136 ص.
قطع: وزیري

موضوع: تاریخ
مخاطب: دانش آموز، معلم

پاية تحصيلي: دوم متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: رازي، دانش، کيمياگري، کاني ها، شيمي، فيزیك، فلسفه، اخالق.

چکيده: مطالب کتاب در چهار فصل تنظيم شده و پاسخگوي پرسش هاي نوجوانان و جوانان دربارة  
حكيم رازي است. سؤال هایي مشابه اینكه: حكيم رازي در کجا به دنيا آمد؟ در دامن کدام خانواده 
پرورش یافت؟ کدام معلم و استاد، لذت و مزة علم آموختن و تجربه اندوختن را در کام او ریخت؟ زمان 
و زمانه با او چگونه همراه شد که توانست سرآمد کيمياگران زمان باشد؟ چه شد که از کيمياگري روي 
برتافت؟ و چه شد که به پزشكي روي آورد و در پزشكي به مقامي رسيد که او را جالينوس اسالم 
لقب دادند؟ فصل هاي کتاب به ترتيب به عصر رازي و زندگي نامة او، کيميا و علوم طبيعي رازي، رازي 
پزشكي، و نظریات دربارة رازي است. در پایان کتاب، فهرست تأليفات رازي و 99 نكته دربارة رازي 

به عنوان ُحسن ختام آمده است.
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 183. حسيني ایراني، حجت الحق / معتمدي، اسفندیار. حکيم نيشابور. تهران: مدرسه، 1392، 104 ص.
قطع: وزیري

موضوع: تاریخ
مخاطب: دانش آموز، معلم

پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: خيام، ریاضيدان، جبر، هندسة اقليدسي، فيزیك دان، گاه شمار، فلسفه، رباعيات.

چکيده: کتاب حاضر، مختصر پژوهشي در اندیشه و آثار حكيم عمر خيام نيشابوري است. نویسنده 
تالش کرده است خيام شاعر، خيام ریاضيدان، خيام فيزیكدان، خيام فيلسوف و خيام هنرمند، یك 
جا دیده شود و به نوجوانان و جوانان، معرفي گردد. زندگي نامة خيام توسط خود او یا شاگردان و 
دوستانش نوشته نشده است، از این رو جریان زندگي اش در پرده اي از ابهام قرار دارد. مطالب کتاب، 
بعد از توضيحات کوتاهي دربارة ایران در زمان خيام، زندگي نامة خيام، خيام از زبان خودش و فهرست 
آثار خيام، در پنج فصل به جوانب شخصيت خيام پرداخته است. در فصل اول، خيام ریاضيدان معرفي 
مي شود و با خيام فيزیكدان در فصل دوم آشنا مي شویم. فصل سوم، خيام فيلسوف را معرفي کرده و 
در فصل چهارم، خيام شاعر مورد بحث قرار گرفته است. در فصل پنجم، خيام در حدیث دیگران آمده 

و دیدگاه شخصيت هاي علمي و تاریخي دربارة  وي بيان شده است.

184. سادات اخوي، سيدمحمد. عقيق: حل شدن در استکان مرگ )چند روايت جعلي از برزخ!(. 
تهران: نسيما، 1392، 92 ص.

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: سوم متوسطه کليه رشته ها، پيش دانشگاهي کليه رشته ها

كلمات كليدي: ادبيات، کمينه گرایي، مرگ، آخرت.

چکيده: کتاب حاضر نخستين دفتر از مجموعة عقيق است که به قلم »سّيد محّمد سادات موسوي« 
تأليف شده است. در این دفتر، از زبان انسان هایي که در روز محشر مورد محاسبه قرارمي گيرند، سخن 
گفته شده است. هریك از این افراد به خاطر عمل خاّصي که در دنيا انجام داده اند، مورد بازخواست 
و سئوال و جواب قرارمي گيرند و هریك سعي در توجيه رفتار خود دارند. از برخي هم به خاطر اعمال 
نيكشان تقدیر مي شود. این اثر با هدف ایجاد فرصتي براي تفّكر دربارة مرگ و اعمال انسان ها در این 

دنيا تدوین شده است.
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185. ولفگانگ، چارلز اچ. حل مشکالت انضباطي و مديريت كالس )روش ها و الگوهايي براي 
معلمان(. ساسان  اسد پور، احمد رمضاني واسوکالیي. تهران: مدرسه، 1391، 516 ص.

قطع: وزیري
موضوع:علوم تربيتي

مخاطب: معلم، کارشناس
كلمات كليدي: مشكالت انضباطي، مدیریت کالس، روش، الگوها، معلمان، مقررات، ابزار تدریس.

چکيده: این کتاب روش ها و الگوهایي را به معلمان پيشنهاد کرده است. مطالب کتاب در هشت بخش 
و پانزده فصل تنظيم شده است. بخش هاي کتاب به ترتيب عبارت اند از: مقررات و پيامدها، مقابله و 
قرارداد، ارتباط و گوش دادن، طراحي الگو انضباطي شخصي، الگوهاي انضباطي فعال و پيشگيري، 
خشونت، باندها و اقدامات قانوني، مدیریت کالس، و کار با پدر و مادر. فصل نخست کتاب، ساختار 
عمومي رفتار معلم را نشان مي دهد و پيوستار رفتاري معلم ناميده مي شود. بخش یكم با فصل دوم 
شروع مي شود و دربارة تحليل رفتار است. در فصل سوم، ابزار تدریس جونز، آموزش انضباط و ...  معرفي 
شده است. فصل چهارم به ارائة انضباط قاطعانة کانتر مي پردازد و فصل پنجم دربارة انضباط تعاوني 
آلبرت است. فصل هاي بعدي به ترتيب شامل انضباط و ارزشمندي از کروین و مندلر، عشق و منطق 
از فاي و فانك، تربيت اثربخشي معلم از گوردن، شبكه فنون، ميانجيگري همساالن، انضباط عقالني 
کاترکول، و گروه بندي مهارت ها و آموزش مهارت هاي جامعه پسند، اداره کردن خشونت دانش آموزان، 

مدیریت کالس، و دشواري ها و مسائل پدر و مادرها و روش هایي براي رویارویي با آن هاست.

186. رحماني، شمس الدین. حوالي مبارك، فلسطين از گذشته تا امروز. تهران: کانون پرورش فكري 
کودکان و نوجوانان، 1392، 510 ص.

قطع: رحلي
موضوع: دیني، تاریخ، علوم اجتماعي

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: فلسطين، یهود، ایران، اروپا، پروتستانتسيم، انگليس، صهيونيسم، اسرائيل.

چکيده: این کتاب دربارة تاریخ چهارهزار سالة  سرزمين مبارك قدس است که به اعتبار آیة ابتدایي 
سورة مبارکة اسراء، »حوالي مبارك« ناميده شده است. در بخش نخست کتاب، سرگذشت این سرزمين 
از ابتدا تا ایام اخير، مورد بررسي قرار گرفته است. در بخش دوم، کلمات و عناویني که توضيح بيشتر 
الزم دارد انتخاب و تشریح شده و به ترتيب حروف الفبا تنظيم گردیده است تا خواننده بتواند آن ها 
را بيابد و مورد مطالعه قرار دهد. مطالب کتاب شامل تاریخ قدیم، یهودي ها در ایران، یهود در دوران 
مسيحيت، یهودي ها در دنياي اسالم، یهود در اروپا، یهودي ها و پروتستانتيسم، یهودي ها در انگليس، 
خصوصيات یهود، یهود در قرآن، مقدمات صهيونيسم، کانون ملي یهود، رژیم صهيونيستي، گروه هاي 
مقاومت، شروع انقالب اسالمي و صهيونيسم، اوج اسرائيل، و لبنان و سقوط اسرائيل است. در بخش 

مداخل، حدود 300 عنوان مقاله مربوط به موضوع کتاب ارائه شده است.
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187. قدردان  قراملكي، محمدحسن. خاتميت. تهران: کانون اندیشه جوان، 1392، 248 ص.
قطع: رقعي

موضوع: دیني
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: خاتميت، چيستي، چرایي، عقل بشري، شرعيت، کمال یافتگي، امامت، والیت.

چکيده: نویسنده در این کتاب به موضوعاتي چون چيستي خاتميت، چرایي خاتميت، خاتميت و عقل 
بشري، خاتميت و شرعيت، و خاتميت و امامت پرداخته است. در این کتاب طي پنج فصل پرسش هایي 
را طرح و به آن ها پاسخ داده اند. برخي از این پرسش ها عبارت اند از: معناي خاتميت چيست؟ کلمة خاتم 
از نظر لغوي و نيز براساس آیات و روایات چه معنایي دارد؟ آیا خاتميت به معناي کمال یافتگي دیانت 
و گزاره هاي وحياني است؟ علل تجدید نبوت در زمان هاي گذشته چيست؟ فلسفه و علت یا علل ختم 
نبوت و خاتميت چيست؟ پس از ختم نبوت، منابع شناخت حقيقت چيست؟ آیا والیت تكویني امامان 

با خاتميت در تناقض نيست؟

188. فوکنر، ربكا. شناخت سنگ ها: خاك. فاطمه محمدیان. تهران: مدرسه، 1392، 48 ص.
قطع: رحلي

موضوع: زمين شناسي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: دوم متوسطه ریاضي و تجربي
كلمات كليدي: خاك، شگفتي ها، خاك سنگي، بررسي، کرة زمين، بهره برداري، واژه نامه.

علوم  دربارة  متعدد  کتاب هاي  و  است  باتجربه  نویسنده اي  فوکنر،  ربكا  کتاب،  نویسندة  چکيده: 
زمين شناسي نوشته است. مطالب کتاب دربارة نمودارهایي است که کمك مي کند خاك بهتر شناخته 
شود، نمونه هایي از خاك سراسر جهان معرفي شود؛ با مطالبي که هرگز دربارة خاك گفته نشده است 
آشنایي صورت گيرد و پایگاه هاي اینترنتي و دیگر کتاب هاي زمين شناسي، به عنوان منابعي مفيد معرفي 
شود. مطالب این کتاب در ده قسمت تنظيم شده و عناوین آن عبارت اند از: شگفتي هاي خاك، خاك 
سنگي، چه چيزهایي در خاك پيدا مي شود؟ بافت خاك چگونه است؟ خاك چگونه به نظر مي رسد؟ 
چگونه مي توانيم خاك را بررسي کنيم؟ خاك در سراسر کرة زمين، بهره برداري از خاك، نتيجه و براي 

آگاهي بيشتر، در پایان کتاب، واژه نامه اي براي آشنایي با اصطالحات کتاب آمده است.
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189. سادات اخوي، سيدمحمد. خانه هاي طالكوب، آدم هاي نقره اي. تهران: نسيما، 1392، 72 ص.
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز، معلم

پاية تحصيلي: دوم متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: ادبيات، کمينه گرایي، علما و مجتهدان.

چکيده: کتاب حاضر چهارمين دفتر از مجموعة عقيق است که به قلم »سّيد محّمد سادات موسوي« 
تأليف شده است. در این دفتر، از زبان اشياي مختلف، دربارة برخي از علما و مجتهدین سخن گفته 
شده است. »سّيد ابوالحسن اصفهاني«، »عاّلمه اميني«، »شيخ مرتضي انصاري«، »شيخ صدوق«، 
»شيخ حائري یزدي«، »خواجه نصيرالدین طوسي« و  ...، از جمله علمایي هستند که در این اثر از آن ها 

یاد شده است.

190. فرخ مهر، حسين. خطا اين جاست. اصفهان: اعلي، 1392، 184 ص.
قطع: رقعي

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: معلم، مشاور

كلمات كليدي: خطا، فرزند  پروري، کودکي، تربيت.

چکيده: این کتاب، مجموعة گفتارهایي است در زمينة فرزندپروري که در قالب موضوع هاي مختلف 
ارائه شده است. هدف اصلي در همة  موضوع ها،  توجه به جایگاه،  نقش و تأثير تربيت در بالندگي 
فرزندان و پرهيز از اندیشه ها و رفتارهاي خطا است. آنچه مطالب »خطا این جاست« را به هم مرتبط 
ساخته است، تأکيد بر خطاهایي است که اسباب بيراهه پيمودن در تربيت فرزندان را به وجود آورده اند. 
مطالب کتاب به ترتيب دربارة  کودکي، تربيت، خطاها، شتاب، بي هدفي، نگراني، لوس  پروري، بي محبتي، 
محبت ورزي بي توازن، بازداشتن از حرکت و تالش، مقایسه، روش هاي مستبدانه، تكيه به ظواهر، 
تبعيض، واژه هاي گزنده، تك گویي، القاي احساس هاي ناخوشایند،  ناهماهنگي،  خشم و خشونت در برابر 
کودك، انعطاف ناپذیري، سرکوب، بدقولي، بي ثباتي، اقتدارهاي دروغين، چشم فروبستن بر واقعيت ها، 

نامهرباني و ...  است.
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191. احمدي، احمدرضا. خواب شب دوازدهم. تهران: هنرکدة کتاب زیتون، 1391، 36 ص.
قطع: خشتي
موضوع: شعر

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصيلي: سوم متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان.

چکيده: »احمدرضا احمدي«، نویسنده و شاعر تواناي معاصر است که سبك خاّصي دارد و با همين 
سبك، تا نامزدي جایزة هانس کریستين اندرسن و آسترید ليندگرن پيش رفته است. در معّرفي این 
کتاب مصّور آمده: »در درون انسان چه مي گذرد؟ چه دردهایي دارد و آرزوهایش کدام است؟ به چه 
مي اندیشد؟ چگونه مي اندیشد؟ آن ها را چگونه بيان مي کند؟ و همة این ها جریان زندگي را شكل 
مي دهند. اگر کتاب را خواندید و پرسيدید: چه مي خواهد بگوید؟ درست در نقطة مقصود قرار گرفته اید.«

192. رجب زاده، هاشم. از ایران چه مي دانم؟، 115: خواجه رشيدالدين فضل اهلل همداني. تهران: 
دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 1392، 116 ص.

قطع: رقعي
موضوع: تاریخ
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: خواجه رشيدالدین فضل اهلل، ایلخانان، وزارت، برکناري، دین، خاندان رشيدي.

چکيده: این کتاب با هدف گراميداشت »خواجه رشيدالدین فضل اهلل همداني«، بزرگ مرد علم، ادب، 
حكمت و تاریخ ایران نگاشته شده و مطالب آن در شش فصل تنظيم شده است. رشيدالدین فضل اهلل 
که در سراسر دورة سلطنت غازان خان، جانشين او اولجایتو، و هم در ابتداي سلطنت ابوسعيد، مقام 
وزارت ایلخان را داشت، طبيبي عالم، مورخي دانشمند، حكيم و متكلمي خوش فكر و در شماري دیگر 
از دانش هاي زمان خود )مانند معرفت نباتات و جواهرشناسي( صاحب نظر و تأليف بود. فصل هاي کتاب 
به ترتيب عبارت اند از: وزارت در دورة ایلخانان، احوال رشيدالدین فضل اهلل، رشيدالدین دولتمرد، دستگاه 

و شيوة ُملك داري، دولتمرِد دانشمند، و آباداني ُملك و بنيادهاي خير.
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193. حدادي، مسعود. خودآموز ژنتيک. تهران: مرجع نوین آموزش، 1392، 212 ص.
قطع: جيبي

موضوع: زیست شناسي
مخاطب: دانش آموز، معلم

پاية تحصيلي: سوم متوسطه ریاضي و تجربي، پيش دانشگاهي ریاضي و تجربي
كلمات كليدي: ژنتيك، مادة وراثتي، ميتوز، ميوز، توليد مثل، ژنتيك.

چکيده: مطالب این کتاب در شش فصل تنظيم شده و به ترتيب عبارت اند از: کشف مادة وراثتي، 
ساختار و روابط در DNA؛ ميتوز؛ ميوز و انواع توليدمثل؛ مفاهيم ژنتيك با احتماالت، مسئله هاي 
ژنتيك؛ ژنتيك گياهان؛ و ژنتيك جمعيت. از مزایاي این کتاب مي توان به ویژگي هاي زیر اشاره کرد: 
همة نكات متن، شكل، مفاهيم و مسئله ها، خيلي دقيق بررسي شده است؛ مطالب مهم، تكه تكه شده 
و براي هر تكه، تست هاي سنجش، کنكورهاي سراسري داخلي و خارج کشور و کنكور آزاد تا سال 
92 ارائه شده و پاسخ هاي تشریحي آن ها آمده است؛ یادگيري مطالب به روش گام به گام رعایت شده 

است؛ و تست و نكته هاي آن، کاماًل به روز است.

194. نانگير، محمدرضا. خودآموز گام به گام و تصويري مهارت دوم ـ استفاده از كامپيوتر و 
مديريت فايل ها )5(. تهران: خانيران، 1391، 186 ص.

قطع: وزیري
موضوع: رایانه

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: سوم متوسطه ریاضي

كلمات كليدي: آموزش رایانه، ویندوزسون، مدیریت فایل ها.

چکيده: این کتاب به مهارت دوم ICDL از مجموعة هفت مهارت آموزش رایانه اختصاص دارد. 
مهارت دوم »استفاده از رایانه و مدیریت فایل ها« نام دارد. کتاب در شش فصل طراحي و تدوین شده 
است و به منظور درك بهتر مطالب و استفادة بهتر به عالقه مندان توصيه مي کند:ـ  قبل از مطالعة مهارت 
دوم، حتماً کتاب مهارت اول را بخوانند.ـ  در ابتداي هر فصل به پيش آزمون آن توجه نمایند که پاسخ به 
آن به درك کلي مطالب کمك مي کند.ـ  براي درك بهتر، مطالب را پشت سر هم و براساس فهرست 
کتاب مطالعه کنند.ـ  در انتهاي هر فصل، به آزمون آن توجه نمایند که انجام آن نيز مفيد خواهد بود. 
ـ در انتهاي کتاب یك فصل در مورد تازه هاي »ویندوز ِسِون« وجود دارد. آن را به دقت مطالعه کنند 
و عماًل انجام دهند. کتاب به صورت خودآموز و گام به گام همراه با تصویر نگارش یافته و همة مطالب و 

دستورات ذکر شده داراي تصویر شماره گذاري شده هستند.
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195. احمدي، محمدحسين / اخالقي نيا، نرگس. خودآموز هندسه 1 جلد اول. تهران: مبتكران، 
پيشروان، 1392، 256 ص.

قطع: وزیري
موضوع: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: دوم متوسطه ریاضي و تجربي

كلمات كليدي: هندسه، مثلث، چند ضلعي ها، قضية فيثاغورث، تمرین ، پرسش هاي چهارگزینه اي.

چکيده: این کتاب در دو فصل تدوین شده و شامل مباحث دو فصل اول از کتاب هندسة )1( سال 
دوم دبيرستان است. هر فصل کتاب داراي بخش هاي آموزشي، تمرین هاي دوره اي، پرسش هاي 
چهارگزینه اي و تمرین هاي تكميلي است و هر بخش آموزشي نيز تعدادي تعریف، مثال، قضيه، 
راه حل و تمرین را شامل مي شود. تمرین هاي دوره اي با هدف مرور مطالب هر فصل تنظيم شده اند. 
پرسش هاي چهارگزینه اي شامل پرسش هاي کنكورهاي سراسري 10 سال اخير است و تمرین هاي 
تكميلي موجب آمادگي بيشتر دانش آموزان مي شود. نقل قول هایي که در پایان برخي بخش ها آمده 
است، بيان کنندة استدالل هایي اند که ممكن است درست یا نادرست باشند و بررسي درستي یا نادرستي 

این استدالل ها به خواننده واگذار شده است.

196. سعيدي راد،  عبدالرحيم. خورشيد در مشت )مجموعه شعر ويژه بيداري اسالمي(. تهران: کانون 
اندیشه جوان، 1391، 416 ص.

قطع: رقعي
موضوع: شعر

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: شعر فارسي، مجموعه ها، شعر مذهبي، بيداري اسالمي.

چکيده: »در تمام دوره هاي شعر فارسي، از سبك خراساني و عراقي تا مكتب وقوع و سبك هندي و تا 
دورة بازگشت و شعر مشروطه و تا ادبيات عصر انقالب اسالمي، همواره ادب مقاومت به عنوان ادبياتي 
پرتكاپو و زنده حضوري فّعال داشته است.« کتاب حاضر دربردارندة گزیده اي از اشعار ویژة بيداري 
اسالمي است. این مجموعه شامل دو بخش است که بخش نخست، مشتمل بر مقاالت محّققاني 
است که با بررسي اشعار سروده شده براي جریان بيداري اسالمي، به تحليل و ارزیابي علمي این مقوله 

پرداخته اند. در بخش دوم نيز، اشعار منتخب در حوزة بيداري اسالمي گنجانده شده است.
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197. باري، حسن. خوشبختي درون صدفي از مشکالت. تهران: بهار سبز، 1392، 332 ص.
قطع: رقعي

موضوع: روان شناسي
مخاطب: معلم، مدیر، مشاور

كلمات كليدي: خوشبختي، صدفي از مشكالت، حرکت، هدف، قانون الهي، سعادت.

چکيده: در این کتاب سعي شده است به شكلي کاماًل  کاربردي نحوة رسيدن به آرزوها به گونه اي که 
از دایرة قوانين الهي خارج نشویم، توضيح داده شود. به این ترتيب، ابتدا به بيان مباني علم واقعي و راز 
عالم هستي، پرداخته شده است، سپس قانون آفرینش و قوانين نظام حاکم بر هستي، تبيين شده و 
در نهایت، شيوة تدوین دفتر زندگي و چگونگي حرکت در مسير اصالت وجودي، توصيف شده است. 
مطالب آن در سه فصل تنظيم شده که به ترتيب عبارت اند از: هيچ چيز بي حرکت نيست و هر حرکتي 

هدفي دارد، قانون الهي، هر پرداختي براي سعادت خویشتن.

198. سليقه دار، ليال ... ]و دیگران[. لذت زندگي 3: خيلي نزديک، كمي دور )تفاهم و همدلي(. تهران: 
مرآت، 1392، 72 ص.

قطع: پالتویي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: تفاهم، همدلي، فهم موقعيت، همياري.

چکيده: این سومين جلد از مجموعة 12 جلدي »لذت زندگي« است و به »تفاهم و همدلي« پرداخته 
است. سه فصل کتاب، مفاهيم و تعاریف تفاهم و همدلي، مهارت هاي اساسي آن، یك نمونه از زندگي 
مشترك و چند پرسش محتوایي دربارة آن را بررسي کرده و سه فصل دیگر به نكته ها و تمرین هایي 
براي تفاهم و همدلي، آزمون ها و کارگاه آموزشي براي بررسي وضعيت تفاهم و همدلي در خانواده و 
معرفي منابع دیگر براي آگاهي هاي بيش تر، پرداخته است. مطالب فصل ها به ترتيب عبارت اند از: از 
همدلي تا تفاهم، تعریف همدلي و تفاهم، عناصر تفاهم، از رسول اکرم )ص( بياموزیم، همدلي، گوش 
 دادن فعال، برقراري ارتباط دو سویه، کنترل هيجانات و عواطف، پرهيز از جانبداري بي دليل، فهم 
موقعيت خود و دیگران، همياري، جرئت ورزي، شكيبایي یا به تعویق  انداختن قضاوت، شفاف  بودن، 
دوري از نقش بازي کردن یا فریبكاري، احترام به دیگران، پذیرش مسئولين، حق  دادن به دیگري، 
بازي »برد برد«، هفده سال زندگي مشترك، پرسش هاي محتوایي، نكته ها و تمرین ها، آزمون خانواده، 

بررسي نتيجة آزمون، کارگاه آموزشي و آگاهي هاي بيشتر.
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199. فرج اللهي، علي. ُدرِّ يتيم )تجلّي سيما و سيرة حضرت محّمد صلّي اهلل عليه  و  آله  و سلم در آيينة 
بيان سنايي، خاقاني، نظامي و عّطار(. تهران: چاپار فرزانگان، 1392، 294 ص.

قطع: وزیري
موضوع: دیني

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: ُدرِّ یتيم، حضرت محمد )ص(، آیينة بيان، سنایي، خاقاني، نظامي، عطار.

چکيده: این کتاب با نان »درِّ یتيم«، تجلّي سيما و سيرة حضرت محمد )ص( در آیينة شاعران بزرگ 
ایراني: سنایي، خاقاني، نظامي و عّطار است. مطالب کتاب در دو فصل تنظيم شده است. فصل اول با 
یاري گرفتن از آثار چهار شاعر بزرگ ایراني مذکور به تجزیه و تحليل سيما و سيرة پيامبر خاتم )ص( 
پرداخته و دیدگاه کلي هریك از این شاعران را به طور جداگانه بررسي کرده است. در فصل دوم، مطالب 
به شكل یك فرهنگ موضوعي از واژه هاي کليدي و موضوعات اصلي سيما و سيرة پيامبر )ص( ارائه 
شده است و در آن، ضمن عنوان کردن هر موضوع، ابتدا با استفاده از چند اثر معتبر مرتبط با زندگي 
پيامبر )ص(، آن موضوع را بسط و شرح داده و سپس براي هر کدام از آن ها شاهد مثالي از آثار همين 

شاعران بيان شده است.

200. پولوس، جيمي. داريوش بزرگ. سمانه اصفهانيان. تهران: ققنوس، 1391، 126 ص.
قطع: وزیري

موضوع: تاریخ
مخاطب: دانش آموز، معلم

پاية تحصيلي: اول متوسطه، دوم و سوم متوسطه انساني
كلمات كليدي: ایران، تاریخ، داریوش هخامنشي.

چکيده: داریوش اّول در تاریخ جهان باستان تنها حكمراني محسوب مي شود که بينشي وسيع نسبت به 
امور امپراتوري داشت. شاهنشاهي هخامنشي تحت رهبري او رفته رفته به بزرگ ترین و قدرت مندترین 
نيروي سياسي و اقتصادي جهان آن روزگار بدل شد. او تا زمان مرگش، کّل خاورميانه را در قلمرو 
داشت و به دولتي پيشرو تبدیل کرده بود. کتاب حاضر از مجموعة »رهبران جهان باستان« است که به 

معّرفي و شرح زندگي و اقدامات داریوش هخامنشي اختصاص یافته است.
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 201. لي، تي. اس. داستان زندگي استيون هاوكينگ. محبوبه عسگري. تهران: فاطمي، 1392، 182 ص.
قطع: وزیري

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: دوم متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: زندگي دانشمندان، استيون هاوکينگ، نوجوان.

چکيده: کتاب مصور حاضر، داستاني تصویري است که درواقع تلفيق هوشمندانه و هنرمندانه متن و 
تصویر است. در داستان هاي تصویري ویژگي هاي زماني و مكاني داستان، شخصيت پردازي ها، حاالت 
شخصيت ها و موقعيت هاي مختلف، عمدتاً بر عهده تصاویر است. این داستان درباره فيزیكدان بزرگ 
»استيون هاوکينگ« است که پزشكان طول عمر او را فقط سه سال پيش بيني کرده بودند، اما او 
بااراده اي بزرگ توانست با بيماري اش مقابله کند، دشواري ها را کنار بزند، به یك نابغه تبدیل شود و 

رازهاي جهان را کشف کند.

202. لي، تي. اس. داستان زندگي توماس اديسون. فروغ فرجود. تهران: فاطمي، 1392، 182 ص.
قطع: وزیري

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: دوم متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: زندگي دانشمندان، توماس ادیسون، نوجوان.

چکيده: کتاب مصور حاضر، داستاني تصویري است که در واقع تلفيق هوشمندانه و هنرمندانه متن و 
تصویر است. در داستان هاي تصویري ویژگي هاي زماني و مكاني داستان، شخصيت پردازي ها، حاالت 
شخصيت ها و موقعيت هاي مختلف، عمدتاً بر عهده تصاویر است. در این کتاب داستان زندگي »توماس 
ادیسون« بيان  شده است. او در کودکي از مدرسه اخراج مي شود، اما با تالش و پشتكار خود سال ها بعد 
به مخترعي بزرگ تبدیل مي شود. او با تحليل بي حد و مرز خود تاریكي را به روشنایي تبدیل کرده و به 

کمك ابداعاتش، رؤیاهایش را به واقعيت تبدیل مي کند.



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با محتواي درسي 118

203. مالیي، مجيد. داستان هاي شور انگيز: داستان شورانگيز خسرو و شيرين. تهران: خسرو 
شيرین، 1391، 160 ص.

قطع: رقعي
موضوع: زبان و ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: نظامي، الياس بن یوسف، خسرو و شيرین، اقتباس ها، داستان هاي فارسي.

چکيده: خمسة نظامي یكي از آثار مهم و ماندگار ادبيات غنایي و داستاني منظوم فارسي است که 
ابومحمد الياس بن یوسف معروف به نظامي گنجوي آن را در قرن ششم سروده است. این مجموعة 
ارزشمند و به یادماندني شامل مخزن االسرار، خسرو و شيرین، ليلي و مجنون، اسكندرنامه و بهرام نامه 
است. داستان خسرو و شيرین منظومه اي است که در آن از زبان باربد سخن رفته است. نظامي 
این منظومه را در چهارچوب هاي زندگي خسرو در بزم شيرین، هنگام فرار از مقابل بهرام چوبينه و 
شب نشيني هاي آن دو با هم و غزل هر یك از کنيزان خسرو و شيرین و گفت وگوي آن دو و سرود 
نكيسا و باربد، بيان مي دارد. این کتاب با نثري ساده و قابل فهم براي دانش آموزان و جوانان تدوین 

شده است.

 .For Dummies  204.  اینگرَمنسن،  َرند/  اِکونومي، پيتر. داميز،کاربردي  و  سودمند:  داستان نويسي
سارا کاظمي منش. تهران: آوند دانش، 1392، 440 ص.

قطع: وزیري
موضوع: ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي:
داستان نویسي، رمان نوجوان، ویرایش، شخصيت هاي داستاني، به چاپ رساندن، تحليل داستان.

چکيده: این کتاب از سلسله کتاب هاي »داميز« و دربارة  داستان نویسي است. کتاب داستان نویسي 
داراي پنج بخش و نوزده فصل است و پر از نكته هاي هوشمندانه براي کساني است که به دنبال 
افزایش مهارت هاي خود در نوشتن و آموختن شيوه هاي جدید آفرینش ادبي اند. بخش 1 کتاب با پنج 
فصل، به منظور آماده شدن براي داستان نویسي نگارش یافته است. شش فصل بخش 2،  به خلق 
رمان باورپذیر پرداخته و چهار فصل بخش 3، ویرایش و پرداخت داستان و شخصيت ها را مورد بررسي 
قرار داده است. بخش 4، دو فصل دارد و چگونگي به چاپ رساندن اثر را مطرح کرده است. بخش 5 در 

دو فصل، ده گام براي تحليل داستان و ده دليل رد شدن رمان ها را ارائه کرده است.
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205. نظریان، رضا. داستان هاي حکيمانه. تهران: سفير اردهال، 1392، 244 ص.
قطع: وزیري

موضوع: داستان
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: داستان هاي اخالقي، داستان هاي آموزنده.

چکيده: داستان و قّصه، همواره یكي از راه هاي انتقال مفاهيم و آموزش غير مستقيم بوده است. 
دربردارندة  حاضر  کتاب  مي شود.  محسوب  یاددهي  و  یادگيري  براي  روش  مناسبي  داستان گویي 
مجموعه اي از داستان ها و حكایات شيرین عارفانه و معنوي است که عالوه بر سرگرمي، جنبة آموزشي، 
دیني و تاریخي نيز دارند. این داستان ها از کتاب ها و منابع مختلفي گردآوري شده و هدف از تدوین آن، 

انتقال برخي از مفاهيم اخالقي و آموزنده به مخاطب عام بوده است.

206. زیمنس، جورج. دانش و يادگيري. حسين اسكندري. تهران: آواي نور، 1392، 240 ص.
قطع: وزیري

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: معلم، کارشناس  

كلمات كليدي: دانش، یادگيري، دیدگاه هاي نظري دانش و یادگيري.

چکيده: وجود آدمي در جست وجوي شناخت است. فضاها و ساختارهاي زندگي ما باید متناسب با 
درك تازة ما از دانش، سبك حرکت دانش، جریان و رفتار دانش و ... هماهنگ شوند. هدف این کتاب 
به چالش کشاندن مفهوم دانش است. البته نمي خواهد تعریفي از آن به دست دهد، بلكه مي خواهد 
راهي پدید آورد براي دیدن گرایش هایي که امروزه در جهان به وجود مي آیند. به عبارت دیگر، کتاب 
درصدد است نه تنها محتواي دانش بلكه قالب آن را نيز بازسازي کند. این کتاب که آن را در دو بخش 
مي خوانيد، چنين اهدافي را دنبال مي کند: مفهوم سازي یادگيري و دانش؛ تبيين ماهيت تغييرات در 
زمينة دانش و ویژگي هاي دانش؛ ارائة مدلي براي فضاها و ساختارهایي که نيازهاي آیندة سازمان ها را 
برآورده کند. ارائة تبيين آشوب وار از دانش و موضوعات وابسته به آن، و توصيفي از تغييرات دانش در 
عصر حاضر، دو موضوع مستقل این کتاب هستند که مؤلف آن ها را به دو مخاطب خود، یعني مربيان 

آموزشي و مدیران ارائه مي دهد.
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207. اسندن، رابرت. کتاب هاي سبز: دانشمندان سبز. بهرام معلمي. تهران: شرکت انتشارات فني 
ایران، 1392، 48 ص.

قطع: وزیري
موضوع: زیست شناسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: اول متوسطه

كلمات كليدي: ادبيات نوجوان، محيط زیست شناسان، حفاظت از محيط زیست، طبيعت.

چکيده: کتاب مصّور حاضر از مجموعة »کتاب هاي سبز« است که براي نوجوانان تأليف شده و 
دربردارندة مطالبي پيرامون محافظت از طبيعت و محيط زیست است. در این دفتر به برخي از دانشمندان 
مهم در حوزة محيط زیست، نگاهي تاریخي و نو انداخته شده و نشان داده شده که ایده ها و آراي 
آن ها چگونه به هم پيوند خورده اند. »رنه دوبوس«، »جان ميور«، »راشل کارسون«، »جميز الوالك« 
و ...، از جمله دانشمنداني هستند که در این دفتر معّرفي شده اند. در پایان کتاب نيز، واژه نامة توصيفي 

اصطالحات بكار رفته در متن آمده و سایت هایي براي مطالعة بيشتر معّرفي شده است.

208. گلستانيان، نعمت اهلل. دانشنامه موضوعي دانش و فناوري )دايرة المعارف 9 جلدي(. تهران: 
مبتكران، پيشروان، 1392، 160 ص.

قطع: رحلي
موضوع: کتاب هاي مرجع

مخاطب: دانش آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان
پاية تحصيلي: اول متوسطه، دوم و سوم متوسطه ریاضي و تجربي.

كلمات كليدي: علوم و فناوري، دایرة المعارف ها.

چکيده: دامنة پيشرفت دانش و فناوري چنان گسترده است که در جهان امروز هيچ جامعه، یا حتي هيچ 
خانواده اي یافت نمي شود که از مزایاي آن ها بي بهره باشد. به جرئت مي توان گفت که دانش و فناوري 
بر همة شئون زندگي انسان ها سایه اي رو به فزوني افكنده است. کتاب »دانش نامة موضوعي دانش و 
فناوري« دربرگيرندة موضوع هایي نظير عالم، کهكشان ها، خورشيد، زمين و ماه، فضاکاوي، اندازه گيري 
زمان، تلسكوپ هاي نجومي و ... است. این دانش نامه مرجعي شوق انگيز براي نوجوانان و دوست داران 

علوم نظري و کاربردي محسوب مي شود.
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209. والزر،  مایكل. مجموعة مفاهيم علوم اجتماعي ـ 20: در باب مدارا. صالح نجفي. تهران: 
پردیس دانش، 1391، 158 ص.

قطع: رقعي
موضوع: علوم اجتماعي

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدي: مدارا، مداراجویي مدرن، پسا مدرن.

چکيده: کتاب »در باب مدارا«، تأليف مایكل والرز است و مطالب آن در پنج فصل، تنظيم شده است. 
عناوین فصل هاي کتاب به ترتيب عبارت اند از: نگرش هاي شخصي و سامان هاي سياسي، رژیم هاي 
مداراجوي پنج گانه، موارد پيچيده، مقوالت عملي، مدارا جویي مدرن و پسامدرن؛ والرز نشان مي دهد 
که بحث دربارة مدارا فقط به بحث مدارا در سامان هاي سياسي محدود نمي شود و بر این نظر است که 
مطالعة الگوهاي مدارا جویي در سامان هاي سياسي متفاوت، مسلماً به دانش ما در این باره مي افزاید. این 
دانش بدون ارزیابي جماعت هاي مختلف که براساس همبستگي هاي قومي، دیني، نژادي، سرزميني، 
طبقاتي یا جنسيتي گرد یكدیگر آمده اند، ناکافي و ناکامل خواهد بود. بر اساس یك چنين مطالعات 
تكميلي است که والرز در این کتاب مقوالتي همچون بي تفاوتي و بي اعتنایي و پذیرش حاکي از تسليم 

و رضا را، همانند شيوه هاي پنهان اما مهم از عدم مدارا، در جوامع مختلف آشكار مي سازد.

210. ساالري، حسن. در كالس درس كاشاني. تهران: مدرسه، 1391، 64 ص.
قطع: وزیري

موضوع: ریاضيات
مخاطب: دانش آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان

پاية تحصيلي: اول متوسطه
كلمات كليدي: ریاضيدانان ایراني، سرگذشت نامه.

چکيده: این کتاب، با هدف آشنایي مخاطبان با »کاشاني« و نقش وي در پيشرفت ریاضيات تدوین 
گردیده و مشتمل بر دو بخش است. در بخش نخست، مخاطب نوجوان با زندگي و جایگاه کاشاني 
در کشورهاي غربي آشنا مي گردد و در بخش بعدي، برخي نظریه هاي وي دربارة ریاضي، حساب و 

هندسه بررسي شده است.
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211. عابدي شاهرودي، محمدرضا. در محضر تاريکي، شيطان پرستي، پيشينه و كنونه. تهران: کانون 
اندیشه جوان، 1392، 160 ص.

قطع: رقعي
موضوع: دیني
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: محضر تاریكي، شيطان پرستي، ضيافت شبانه، ساز، نمایش، خيابان جردن.

چکيده: نویسندة  کتاب تالش دارد مخاطب در ابتدا درکي کامل از مفاهيم شيطان پرستي به دست آورد 
و سپس به رفع اشتباهات و کج فهمي هایي موجود در این حيطه، اقدام و در انتها به سؤال هاي مطرح در 
این زمينه، بي پيرایه بياندیشد. مطالب کتاب در پنج فصل تنظيم به ترتيب عبارت اند از: شيطان را بيدار 
کن، شيطان در ضيافت شبانه، سازي که شيطان مي نوازد، نمایش شيطان باید ادامه بيابد، و شيطان 

در خيابان جردن. 

212. شكرانه، اسداهلل. سيمرغ قصه هاي مردم ایران: درآمدي بر بازنويسي و بازآفريني، قاف روايت. 
تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 1392، 140 ص.

قطع: وزیري
موضوع: ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: بازنویسي، بازآفریني، آفرینش، پيچش هاي خيال، قصه هاي عاميانه.

چکيده: این کتاب براي آشنایي با مباني بازنویسي و بازآفریني متون، تدوین شده است. مطالب کتاب 
در هشت بخش، اشاره اي به راه و رسم بازآفریني متون قدیمي دارد و روزنه اي به جهان هاي دخيل در 
بازآفریني متون است. کتاب با مقدمه اي به نام »هميشه خواب درخت ها را مي دید« آغاز مي شود و بخش 
»آفرینش« نخستين رویكرد بازآفریني را ورود به دنياي متون ادبي برشمرده است. »فصل آفرینش و 
مانایي« متن بازآفریني شده را موجب آرامش خواننده مي داند و بين جنبش هاي دروني و بروني ذهن 
و جهان او، تعادل برقرار مي کند. این چنين متني مي تواند جهان متن هاي نوشتاري را با جهان متن هاي 
انساني پيوند دهد و این توانایي، راز مانایي آن متن است. »فصل آفرینش در فضایي از یقين« به بازآفریني 
و ربط بين متن و همچنين ارتباط بين شخصيتي پرداخته و فرایند بازگرداني، بازنویسي و بازآفریني را توضيح 
داده است. »فصل پيچش هاي خيال در بلنداي قصه هاي عاميانه« به قصه به عنوان زبان ارتباط بين نسل ها 
مي پردازد؛ و »فصل شگفتي هاي بازآفریني«، شگفتي هاي بازآفریني یك متن را بررسي مي کند. »متن و 
دستمایه هاي آن« فرایند بازنویسي و بازآفریني را دنبال کرده و در پایان، مروري بر اندیشه ها و آثار مهدي 

آذریزدي، خالق »قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب« داشته است.
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213. صدوقي،مجيد. درد: رويکرد زيستي رواني اجتماعي.کاشان: دانشگاه کاشان،1391، 426 ص.
قطع: وزیري

موضوع: روان شناسي، علوم اجتماعي
مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس

كلمات كليدي: درد، تجربة هشيار، رویكردهاي زیستي، رواني، اجتماعي.

چکيده: مطالب این کتاب در دوازده فصل تنظيم شده است. به طور کلي، ساختار کتاب را مي توان 
شامل چهار بخش دانست. چهار فصل اول مربوط به ماهيت درد است و سه فصل بعد به تشيخص 
درد پرداخته است. فصل هاي هشت تا ده، درمان و مدیریت درد را مورد بررسي قرار داده اند و دو فصل 
آخر کتاب دربارة مسائل مربوط به درمان درد، بحث کرده است. عناوین فصل ها به ترتيب عبارت اند از: 
درد چيست؟ ادراك درد؛ مكانيزم هاي عاطفي و تجربة هشيار؛ مباني رواني، اجتماعي درد؛ رویكردهاي 
زیستي و رواني؛ اجتماعي؛ بررسي درد؛ آشكار ساختن فریب و تمارض؛ جسماني کردن، خود بيمارانگاري 
و عارضه هاي مرتبط؛ درمان هاي طبي درد؛ مداخل هاي روان شناختي براي دردهاي حاد؛ مداخله هاي 

روان شناختي براي درد مزمن؛ انگيزه و پيروي در درمان درد مزمن و مواظب خودتان باشيد.

214. اميرساالري، جواد. نگاه نو: درس نامه و تست ادبيات فارسي3 سال سوم دبيرستان )رياضي و تجربي(. 
قم: بخشایش، 1392، 248 ص.

قطع: رحلي
موضوع: ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: سوم متوسطه ریاضي و تجربي، پيش دانشگاهي ریاضي و تجربي

كلمات كليدي: رستم و اسفندیار، کمال الملك، بيهقي، نوروز، موسي و شبان.

چکيده: این کتاب از مجموعه کتاب هاي »نگاه نو« است که درباره ادبيات فارسي سال سوم متوسطه 
)ریاضي و تجربي( تدوین شده است و دو بخش دارد. بخش اول به شرح و توضيح ابيات و عبارات مهم 
کتاب پرداخته و داراي جدول بودجه بندي و بارم بندي ادبيات فارسي )3(، 24 درسنامه، نمونة سؤاالت 
امتحان نهایي، فهرست واژگان کتاب، مجموعة کامل تاریخ ادبيات، و شرح و توضيح اشعار حفظي 
است. درسنامه ها به ترتيب عبارت اند از: ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم، افالك حریم بارگاهت، 
رزم رستم و اصفندیار، کمال الملك، گاو، گل دسته ها و فلك، قاضي بست، بيهقي و هنر نویسندگي 
او، خون خورشيد، بانگ جرس، تپة برهاني، باغ نگاه، ترانة من، سه پرسش، چشم به راه، اميد دیدار، 
آفتاب وفا، پروانة بي پروا، سخن تازه، کبوتر طوق دار، از ماست که بر ماست، نوروز، زاغ و کبك، هجرت، 
آفتاب پنهاني، قرآن مصور، نياز روحاني، چند رباعي، بخوان، بوي جوي موليان، اقليم عشق، موسي و 
شبان و شبنم عشق. در بخش دوم کتاب، تست هاي طبقه بندي شدة کنكور سراسري و ...، و پاسخنامة 

کليدي، ارائة شده است.
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215. اميرساالري، جواد. نگاه نو: درس نامه و تست زبان فارسي 3 سال سوم دبيرستان )رياضي و تجربي(. 
قم: بخشایش، 1391، 344 ص.

قطع: رحلي
موضوع: ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: سوم متوسطه ریاضي و تجربي

كلمات كليدي: زبان فارسي، قواعد ترکيب، واژه، جمله، ویرایش، گروه اسمي.

چکيده: این کتاب از مجموعة کتاب هاي »نگاه نو« است و براي دانش آموزان سال سوم متوسطه 
)تجربي و ریاضي( تدوین شده است. کتاب دو بخش دارد که بخش اول آن شامل شرح و توضيح 

مطالب کتاب، و بخش دوم در برگيرنده تست هاي طبقه بندي به همراه پاسخ آن هاست.

216. استوارت، گرگوري جي. بدن انسان چگونه کار مي کند؟: دستگاه اسکلتي و عضالني. عباسعلي 
گائيني، بهزاد ساکي. تهران: مدرسه، 1391، 136 ص.

قطع: وزیري
موضوع: زیست شناسي

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصيلي: دوم و سوم متوسطه تجربي

كلمات كليدي: دستگاه اسكلتي، استخوان ، مفاصل، رشد، ترميم، استخوان، سلول ، بافت عضالني .

چکيده: این کتاب، منبع آگاهي هاي مناسب دربارة زیست شناسي و آناتومي بدن انسان است که 
در هشت فصل، تنظيم شده و عناوین آن به ترتيب عبارت اند از: دستگاه هاي اسكلتي و عضالني، 
استخوان ها و سایر بخش هاي اسكلت، اسكلت محوري، اسكلت ضميمه اي، مفاصل و بافت هاي نرم 
اسكلت، رشد و ترميم استخوان، عضالت، سلول هاي عضالني و بافت هاي عضالني، عضالت اسكلتي. 

در پایان کتاب، جدول تبدیل اعداد به پيوست آمده است. 
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217. وایتمور، سوزان. بدن انسان چگونه کار مي کند؟: دستگاه گردش خون. عباسعلي گائيني، بهزاد 
ساکي. تهران: مدرسه، 1391، 112 ص.

قطع: وزیري
موضوع: زیست شناسي

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصيلي: دوم و سوم متوسطه تجربي

كلمات كليدي: دستگاه گردش خون، پيوند قلب، ترکيب خون، انتقال اکسيژن، پمپاژ خون، خونریزي، 
ورزش،  فعاليت.

چکيده: نویسنده بر آن است تا خواننده آن قدر دربارة بدن خود یاد بگيرد که بتواند بدن خود را به خوبي 
درمان کند. و مطالب این کتاب در هشت فصل تنظيم شده و شامل پيوند قلب انسان، مرور دستگاه 
گردش خون انسان، ترکيب خون، انتقال اکسيژن: نقش هموگلوبين، آناتومي دستگاه گردش خون، 
پمپاژ خون: قلب چگونه کار مي کند، کنترل فشار و توزیع خون، پاسخ هاي گردش خون به خونریزي و 

فعاليت هاي ورزشي است. در پایان آن نيز، جدول تبدیل ها به پيوست ارائه شده است.

218. زنگویي دوم، عليرضا ... ]و دیگران[. دانستنيهاي ضروري دستگاه بدن انسان: دستگاه گوارش. 
یزد: تيك، 1392، 104 ص.

قطع: وزیري
موضوع: زیست شناسي

مخاطب: دانش آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان
پاية تحصيلي: دوم و سوم متوسطه تجربي، پيش دانشگاهي تجربي

كلمات كليدي: دستگاه گوارش، معده، رودة باریك، کبد، کيسة صفرا، لوزالمعده، رودة بزرگ.

چکيده: این کتاب از مجموعه کتاب هاي »دانستني هاي ضروری دستگاه هاي بدن است«. این اثر در 
شش فصل به تشریح دستگاه گوارش انسان مي پردازد. فصل هاي کتاب، شامل فيزیولوژي دستگاه 
گوارش، معده، رودة باریك، اجزاي کمكي دستگاه گوارش، رودة بزرگ، و بيماري هاي دستگاه گوارش 
است. دستگاه گوارش انسان، از لولة گوارشي و غده هاي ضميمة گوارشي تشكيل شده است. غدد 
گوارشي شامل غده هاي بزاقي، غده هاي دیواري معده و روده، پانكراس و کبد و لولة گوارشي که حدود 
7 متر طول دارد، شامل دهان، حلق، مري، معده، رودة باریك، رودة بزرگ و راست روده است. مفاهيمي 
که در این کتاب مورد بحث قرار گرفته است بيشتر همان سؤاالتي است که در ذهن هر انسان دربارة 

عملكرد دستگاه گوارش مطرح مي شود.
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219. فيتزپاتریك، بيل. دستور العمل هايي براي بهبود مهارت هاي زندگي. فائزه درگاهي. تهران: 
سفير اردهال، 1391، 112 ص.

قطع: رقعي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: معلم، مدیر، کارشناس
كلمات كليدي: راه و رسم زندگي، آگاهي، آرامش، شاد زیستن.

چکيده: کتاب حاضر، دربردارنده نكاتي براي ایجاد تغييرات شخصي و کسب مهارت هاي زندگي 
است. در این کتاب، مؤلف چگونگي تعيين هدف، داشتن برنامه ریزي مؤثر و پيگيري آن با استفاده از 
مؤلفه هایي چون پشتكار و صبر و اميد را شرح داده، همچنين استفاده از قدرت خدادادي و درون را 
براي انتخاب یك زندگي پر از رشد شخصي و تعهد بيان کرده است. شاد زیستن، رسيدن به آگاهي، 
رهبري، کسب آرامش، پذیرش خود، دست کاري، شجاعت، پرورش استعدادها، استقبال از ایده هاي نو، 
سخاوتمندي و ... از موضوعات مطرح در این کتاب هستند که باهدف ارائه الگویي براي داشتن زندگي 

ثمربخش به رشتة تحریر در آمده اند.

220. خجسته، کميل. دستينه ِوب سايت، دستور العمل هايي براي افسران جنگ نرم در فضاي مجازي 
+ چند گام ساده تا يک وبالگ خوب. تهران: کانون اندیشه جوان، 1391، 152 ص.

قطع: جيبي
موضوع: علوم اجتماعي

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: محيط سایبر،  افسران جنگ نرم، فضاي مجازي.

 
چکيده: توانمند سازي افسران جوان جبهة فكري ـ فرهنگي انقالب اسالمي براي فعاليت مؤثرتر در 
فضاي مجازي، یكي از اهداف راهبردي این کتاب است. فرض این نوشته که به قالب یك دستينه 
تبدیل شده، آنست که به یكي از فضاهاي اصلي تقابل جبهه حق و باطل در حال حاضر و به صورت 
عملياتي واجرایي توجه شود و دسترسي راحت و سریع افسران جوان جنگ  نرم در محيط سایبر، به 
مجموعه اي از دستورالعمل ها،  روندها و تجربه هاي موجود تصميم گيري در ميدان عمليات را ممكن 

سازد.
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221. زرهاني، احمد. دعا و نيايش. تهران: مدرسه، 1392، 56 ص.
قطع: رقعي

موضوع: دیني
مخاطب: معلم، والدین

كلمات كليدي: دعا، نيایش، جنبه هاي تربيتي، اجتماعي، اخالقي، فرهنگ اسالمي، رشد معنوي.
 

چکيده: این کتاب دربارة دعا و نيایش است و مطالب آن در 27 قسمت تنظيم شده است. در مطالب 
کتاب، از نظم و نثر با رعایت اختصار و سادگي بهره گرفته شده و جنبه هاي تربيتي، اجتماعي واخالقي 
در نيایش  هاي آن منظور گردیده است. در فرهنگ اسالمي، دعا به انسان خيلي نزدیك است و از او 
مي خواهد که با خدایش ارتباط برقرار کند و به سخن خدا گوش دهد، خدا هم به سخنان او گوش 
مي دهد تا این پيوند دو جانبه و مستمر، اسباب رشد انسان را فراهم سازد. قسمت هاي 27 گانة کتاب، 
دل نوشته هاي دعا گونة نویسندة کتاب با خداي خویش است و مضامين این دعاها در جهت رشد معنوي 

اجتماعي نوجوانان و جوانان در نظر گرفته شده است.

222. پوالني، کارل. فلسفه و اقتصاد سياسي 96: دگرگوني بزرگ )خاستگاه هاي سياسي و اقتصادي 
روزگار ما(. محمد مالجو. تهران: پردیس دانش، 1391، 546 ص.

قطع: رقعي
موضوع: علوم اجتماعي

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان
 كلمات كليدي: دگرگوني بزرگ، کارل پوالني، خاستگاه ها، سياسي و اقتصادي، نظام بين المللي، اقتصاد بازار.

 
چکيده: کتاب، »دگرگوني بزرگ«، تأليف کارل پوالني است و مطالب آن در سه بخش و 21 فصل 
تنظيم شده است. عناوین بخش هاي کتاب شامل نظام بين المللي، فراز و فرود اقتصاد بازار، و دگرگوني 
در ُشُرف تحقق است. »دگرگوني بزرگ«، آن گونه که کارل پوالني توضيح داده، دگرگوني مفردي است 
که پيش از آنكه در عمل باعث دگرگوني هاي بزرگ شود، در اندیشه به وجود آمده است. آن دگرگوني 
مفرد، چيزي نيست مگر جدا کردن مقولة اقتصاد از سایر مقوالت اجتماعي. بخش مهم این کتاب دربارة 
مصایبي است که این طرز تفكر به جامعه وارد آورده و تالش هاي عبث که براي مهار تبعات منفي 
آن صورت گرفته است. بدین ترتيب کتاب »دگرگوني بزرگ«، شرح چگونگي تخليه شدن توان همة 
نهادهاي دموکراتيك در حوزة سياست و صنعت، به دليل پذیرفتن و اجرایي کردن تفكري است که بر 
لزوم تفكيك اقتصاد از جامعه و وادار کردن سایر حوزه هاي فعاليت اجتماعي بشر به گردن گذاشتن به 

الزامات آن تأکيد مي کرد.
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223. حدادي،  هدا. دلقک. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 1391، 276 ص.
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: داستان هاي فارسي، رمان نوجوان، مجموعه ها.

چکيده: کتاب حاضر دربردارندة رماني فارسي است در بخشي از رمان مي خوانيم: روزاي بد زیادن. 
مثاًل روز رد شدنم تو امتحان گواهينامه. یا اون روزي که صبحش یه جنازه رو از جلو در خونه تشييع 
کردن و صداي جيغ یه زن رفت تا ته رگ و ریشة مغزم. یا اون روز لعنتي که کامپيوترم وسط کاري 
که فرداش باید تحویل مي دادم پت پت کرد و صفحه ش سيا شد. یه روز افتضاح دیگه ام روزي بود 
که همسایة احمق طبقة باال ایوونش رو شست و همة آب و کفا رو ریخت رو گلدون ریحونایي که با 

بدبختي پرورش داده بودم.«

224. بالغت، سيدرضا. دموكراسي و تعليم و تربيت. تهران: آواي نور، 1392، 200 ص.
قطع: رقعي

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: معلم، کارشناس

كلمات كليدي: دموکراسي، تعليم وتربيت، علوم تربيتي.
 

فرانسوي  کلمة  به وسيلة  شانزدهم  سدة  در  که  است  یوناني  اصاًل  واژه اي  »دموکراسي«  چکيده: 
»دموکراتي« وارد زبان انگليسي شد. این واژه از ریشة »دموس«، یعني مردم و »کراتئين« یعني 
فرمانروایي تشكيل یافته است. دموکراسي به معناي دیگر، ارتباط بسيار زیادي با تربيت دارد. دیویي در 
کتاب »دموکراسي و تعليم وتربيت«، پس از معرفي دموکراسي به مثابه روش و سبك زندگاني، اظهار 
مي دارد که قبل از سرنگوني تسلط و استبداد قدرت بيروني، باید نيروهاي سلطه گر و مستبد دروني 
را رد کرد و از بين برد و این مهم تنها وظيفة تعليم وتربيت است. کتاب پيش رو، ضمن اینكه تعاریف، 
ماهيت و مراحل تعليم وتربيت را به طور مفصل بازگو مي کند، تعریف جامعي نيز از دموکراسي و نقش و 
تعليم وتربيت در ترویج دموکراسي ارائه مي دهد. در انتها نيز به نتيجه گيري از مباحث مذکور مي پردازد.
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225. سليقه دار، ليال ... ]و دیگران[. لذت زندگي 2: دنياي من، دنياي تو )روابط بين فردي و ارتباط 
مؤثر(. تهران: مرآت، 1392، 72 ص.

قطع: پالتویي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: معلم، والدین، دانش آموز
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: روابط بين فردي، ارتباط مؤثر، مهارت  ارتباط، رعایت اصول گفت وگو.

چکيده: »دنياي من، دنياي تو« روابط بين فردي و ارتباط مؤثر دومين جلد از مجموعة 12 جلدي 
»لذت زندگي« است و یكي دیگر از مهارت هاي زندگي مورد نياز اوليا را توضيح مي دهد. کتاب شش 
فصل دارد و فصل هاي آن به ترتيب شامل، فصل اول: ارتباط، فرایندي دوسویه، طرح هاي برقراري 
ارتباط، تعریف ارتباط، ارتباط غيرکالمي، نكات مهم در ارتباط مؤثر، آموزه اي از پيامبر اکرم )ص(؛ فصل 
دوم: مهارت هاي اساسي مورد نياز براي برقراري ارتباط، الزاماتي براي برقراري اثربخش؛ فصل سوم: 
یك داستان و چند پرسش محتوایي، نتيجة لبخند مؤثر؛ فصل چهارم: فوت و فن هاي ارتباط، خانواده، 
گسترش ارتباطات کالمي در خانواده، رعایت اصول گفت وگو، گشایش گفت وگوهاي قفل شده، همه 
مثل هم فكر نمي کنند؛ فصل پنجم: آزمون خانواده، کارگاه آموزشي؛ فصل ششم: معرفي چند منبع 

مناسب براي استفادة عالقه مندان به موضوع کتاب است.

226. کروي،  آنيتا ... ]و دیگران[. کتاب هاي دنياي نامرئي: دنياي نامرئي، مجموعه كتابهاي )درون 
بدن انسان|درون بدن حيوانات|درون گياهان|اتم ها ومولکول ها|اسرار كره زمين|كاوش در گذشته(. 

مجيد عميق. تهران: مدرسه، 1391، 192 ص.
قطع: رحلي

موضوع: زیست شناسي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: علوم، بدن انسان، گياهان، بدن انسان، حيوانات، اتم، مولكول.

چکيده: کتاب مصّور حاضر، حاوي مجموعه کتاب هاي »دنياي نامرئي« است. عناوین مطالب عبارتند 
از: »بدن انسان«؛ »درون بدن حيوانات«؛ »درون گياهان«؛ »اتم ها و مولكول ها«؛ »اسرار کرة زمين« 
و »کاوش در گذشته«. این کتاب ها با هدف افزایش اطالعات نوجوانان دربارة علوم در یك مجلّد 
جمع آوري شده است. هر کتاب حاوي مقّدمه اي دربارة موضوع کتاب، چندین فصل، نتيجه گيري، 
واژه نامه و نمایه است. قابل ذکر است که تصاویر این کتاب براي درك بهترمخاطبان، بزرگ نمایي 

شده است.
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227. ورن،  ژول. دور دنيا در هشتاد روز. ندا هژبر. تهران: قدیاني، 90، 112 ص.
قطع: وزیري

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: دوم متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: داستان هاي فرانسه، بازنویسي، رمان کالسيك نوجوان.

چکيده: کتاب حاضر دربردارندة متن بازنویسي شدة رمان مشهور »دور دنيا در 80 روز«، اثر »ژول 
ورن« است که به قلم »دینا مك فادن« بازنویسي شده است.

228. کرشن بام، ميرا. دوستت دارم، هر چند به تو اعتماد ندارم )چگونه در رابطه تان اعتماد ايجاد 
كنيد(. مينا اعظامي. تهران: صورتگر، 1392، 336 ص.

قطع: رقعي
موضوع: روان شناسي

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: دوستت دارم، ایجاد اعتماد، دیده شدن.

 
چکيده: این کتاب دربارة چگونگي ایجاد اعتماد در رابطة افراد با یكدیگر است و »دوستت دارم، هرچند 
به تو اعتماد ندارم« نام دارد. مطالب کتاب در سه بخش تنظيم شده است. عناوین بخش هاي کتاب به 
ترتيب عبارت اند از: مي توانيد دوباره اعتماد را در زندگي مشترکتان ایجاد کنيد، پس از خيانتي اساسي 
دوباره اعتماد برقرار کنيد، و برقراري اعتماد در وضعيت هاي دیگر. نویسندة کتاب، مصّرانه نشان مي دهد 
وقوع رخدادهایي که موجب بي اعتمادي مي شود،  هرچند به هيچ وجه قابل تأیيد نيست، اما دالیلي 
بنيادي دارد. روش هاي بررسي و موشكافي این کتاب، روشن مي سازد اعتمادي که در این رخدادها، فرو 
پاشيده است و از دست رفته به نظر مي رسد، ممكن است قابل ترميم باشد و در برخي موارد هم، موجب 
مي شود براي اینكه روابط افراد، که از اساس نادرست بوده است، بگسلد و در مسير دیگري هدایت شود.
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229. بختورتاش، نصرت اهلل. ديوار بزرگ و باستاني گرگان. تهران: بهجت، 1392، 176 ص.
قطع: وزیري

موضوع: تاریخ
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: گرگان، دیوار بزرگ، باستاني، دیوار چين، بندر گز، دریاي خزر.

چکيده: این کتاب دربارة  »دیوار بزرگ و باستاني گرگان« است و مطالب آن در دو بخش تنظيم شده 
است. محور بحث کتاب، سد یا دیوار پدافندي گرگان است که در برابر تاخت و تاز تيرة سيت و دیگر 
تيره هاي سرزمين مغولستان ساخته شده و به عنوان ابزار ارزشمند پدافندي شناخته مي شده است. این 
دیوار از محدودة بندر گز و گميشان از دریاي خزر شروع شده، از نزدیكي علي آباد کتول و دشت گرگان 
مي گذرد و در کوهستان به سوي خورآبان به پيش مي رود. ساخت این دیوار به افراد مختلف، همچون 
گشتاسب کياني، اسفندیار، کيخسرو قبادیاني، ... و هم چنين کوروش بزرگ، نسبت داده شده است؛ حتي 

عده اي، پدید آیي آن را به دورة  اشكانيان و برخي دیگر به دوران شاهان ساساني، منسوب مي دانند.

230. ابوالحسني، علي )منذر(. دفتر اول )پيش پرده(: ذوق لطيف ايراني. تهران: کانون اندیشه جوان، 
1391، 232 ص.

قطع: رقعي
موضوع: ادبيات فارسي

مخاطب: معلم
 كلمات كليدي: ذوق لطيف، ایراني، ظرافت اندیشه، لطافت روح، تاریخ و فرهنگ، ایران زمين، علي ابوالحسني.

چکيده: در این اثر، نویسنده از البه الي صفحات تاریخ و فرهنگ ایران زمين با نگاه تيزبين خود، 
سطرهایي در این مجموعه، نویسنده از البه الي صفحات تاریخ و فرهنگ ایران زمين با نگاه تيزبين 
خود، سطرهایي را برگزیده است که نمایانگر بخشي از ذوق مردمي است که ظرافت اندیشه و لطافت 
روح، بارزترین ویژگي آنان است. برخي مطالب کتاب به ترتيب عبارت اند از: ادیب الممالك فراهاني؛ 
صاحب بن عباد؛ ملك الشعراي صبا؛ تبریك و تسليت؛ آیت اهلل حاج سيد محمدهادي ميالني؛ آیت اهلل 
شيخ محمدحسين غروي اصفهاني؛ آیت اهلل آقا شيخ ابوالقاسم قمي؛ نمره ات بيست؛ سيل قم، و عنایت 
آن به طالب؛ اندر حدیث غرب زدگان وطني؛ باز هم حكایت هایي از عناصر مست فرنگ؛ من از شاه 

نمي ترسم.
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231. ابوالحسني، علي)منذر(. دفتر دوم ُ)لبخند علماء(: ذوق لطيف ايراني. تهران: کانون اندیشه جوان، 
1391، 296 ص.

قطع: رقعي
موضوع: ادبيات فارسي

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: ذوق لطيف، ایراني، لبخند علما، کرسي تدریس، شوخي هاي طلبگي، عمامه گذاري، 

طنز وعاظ.

چکيده: در این مجموعه با نام »لبخند علما«، نویسنده از البه الي صفحات تاریخ و فرهنگ ایران 
زمين با نگاه تيزبين خود، سطرهایي را برگزیده است که نشانگر بخش از ذوق مردمي است که ظرافت 
اندیشه و لطافت روح، بارزترین ویژگي آنان است. مطالب کتاب در 15 قسمت تقسيم شده است و 
برخي عناوین آن  عبارت اند از: بر کرسي تدریس، درس استاد، شوخي ها و اشكال گيري هاي طلبگي و 
علمایي؛ شوخي ها و لطيفه هاي طلبگي و علمایي؛ اشتباه لپي! داستاني خوشمزه از یك عمامه گذاري؛ 
زندگي رحماني؛ شوخي با ارباب قدرت؛ برخورد طنزآميز با نویسندگان کج سليقه؛ امر به معروف و نهي از 
منكر؛ برخورد با بدعت گران؛ کلوخ انداز را پاداش سنگ است؛ از خودشناسي تا خداشناسي راهي نيست؛ 

عوام ناآگاه؛ خواص نادان؛ وعظ و خطبه؛ وعاظ و جلوه هایي شگفت از هنر سخنوري.

232. برآبادي، محمود. رمان نوجوان امروز: راز باغ متروك. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و 
نوجوانان، 1391، 100 ص.

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: رمان فارسي، رمان نوجوان، مجموعه ها.

چکيده: کتاب حاضر، از مجموعة »رمان نوجوان امروز«، با موضوع اجتماعي است. در خالصة داستان 
آمده است: »طالب«، »مسعود«، »صادق« و »حبيب« دانش آموزان مدرسه اي در حكيم آباد هستند. به 
زودي معلّم مدرسه »آقاي نامور« به حكيم آباد مي آید. او به جستجوي پدربزرگش که سال هاست او را 
ندیده، مي پردازد. در این ميان چهار دانش آموز، به طمع صندوقچه اي که از حكيم پدربزرگ نامور مانده، 
دست به اقداماتي زده و درگير ماجراهایي مي شوند. صندوقچه عليرغم تالش بّچه ها، به دست آقاي 
نامور مي رسد. صندوقچه، داراي یك کتاب در زمينة طّب گياهي و چند یادگاري است. عالوه بر اینها 
پدربزرگ، چند باغ خشك شده به ارث گذاشته است. آقاي نامور که قصد ماندن در حكيم آباد را ندارد 
با دیدن صندوقچه تصميم مي گيرد عالوه بر ادامة شغل معلّمي در حكيم آباد، به آباد کردن زمين هاي 

پدربزرگ بپردازد و در آباداني حكيم آباد بكوشد. 
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233. اکبري، علي. راز جذب پول در ايران )فقط با 100 اسکناس 1000 توماني(. تهران: بهار سبز، 
1391، 238 ص.

قطع: رقعي
موضوع: روان شناسي، اقتصاد

مخاطب: معلم، مشاور
كلمات كليدي:  راز جذب پول، فعاليت هاي اقتصادي.

چکيده: این کتاب دربارة »راز جذب پول در ایران« است و مطالب آن در دو بخش و 11 فصل، تدوین 
شده است. بخش اول کتاب دربارة رازهاي جذب پول است و هشت فصل آن به ترتيب عبارت اند از: 
باورت در مورد خودت چيه؟ هر بني بشري توان پولدار شدن داره، حتي تو! باالخره باید فكر کني، یه 
کاري براي خودت پيدا کني؛ کار الزم داري؟ وسعت فكري خودتونو گسترش بدین! هميشه باید خوب 
بود و از هر فرصتي استفاده کرد! شوهر بي خاصيت من! از فصل هاي گذشته نتيجه مي گيریم. بخش 
دوم به اینكه »چطوري پول پارو کنيم؟« پرداخته است و سه فصل آن شامل این مطالب است: چرا اکثر 
فعاليت هاي اقتصادي من و شما سرانجام نافرجامي دارند؟ با بازي پول همين لحظه و همين اآلن در 

ایران مي توني پولدار بشي؛ یاد بگير چطوري کار کني تا پولدار بشي!

234. سليقه دار، ليال ... ]و دیگران[. لذت زندگي 12: رازهاي پشت پرده )مهارت هاي زندگي: مهارت 
انتقال و ارتقاي دانش جنسي(. تهران: مرآت، 1392، 108 ص.

قطع: پالتویي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: دانش جنسي، تعامل، بهداشت، ایدز، راه هاي سرایت.

چکيده: »مهارت انتقال و ارتقاي دانش جنسي« دوازدهمين جلد از مجموعة 12 جلدي »لذت زندگي« است 
و مانند جلدهاي دیگر مجموعه، داراي شش فصل است. فصل اول کتاب به تعریف دانش جنسي، عناصر 
دانش جنسي و آموزه اي از رسول اکرم )ص( پرداخته است. مباحث فصل دوم شامل: آغاز تعامل جنسي، 
بهداشت جنسي، نگرش مثبت، فضاي عمل جنسي، زمان عمل جنسي، دوري از کليشه هاي جنسي، پيش 
بایست هاي تعامل جنسي، سرآغاز تعامل جنسي، تعامل جنسي، عوامل کاهش دهندة ميل جنسي در زنان و 
مردان، مردان و کاهش ميل جنسي در زنان، اعتياد جنسي، رفتارهاي جنسي ناسالم و پرخطر، حفاظت هاي 
عمومي در برابر رفتارهاي جنسي ناخواسته، چگونگي رفتار در صورت وقوع تعرض جنسي یا رفتار جنسي 
ناخواسته، انتقال دانش جنسي به فرزندان، عوامل احتمالي اثرگذاري بر عمل جنسي نوجوانان، شناخت ایدز 
و راه هاي سرایت آن، آثار ایدز، است. فصل سوم به داستان »کاري که نباید شد« و پرسش هاي محتوایي 
مربوط به آن پرداخته است. فصل چهارم، پنج فوت و فن مهارت هاي ارتقا و انتقال دانش جنسي را ارائه کرده 
است. فصل پنجم شامل یك آزمون خانواده و نمره گذاري و تفسير آن و یك کارگاه آموزشي با طرح پنج 

مسئله و حل آن ها است و فصل ششم، منابعي براي کسب آگاهي هاي بيشتر معرفي کرده است.
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235. راشد یزدي، محمدکاظم. راه روشن در كالم شيرين )مباحث خطيب شيرين سخن استاد راشد 
يزدي حفظه اهلل(. قم: جوانان مّوفق، 1392، 352 ص.

قطع: وزیري
موضوع: دیني

مخاطب: معلم، والدین
كلمات كليدي: خانواده،  اخالق،  سيره، فضائل اهل بيت )ع(، نقش ایمان، آسایش، فقر.

 
چکيده: مجموعه مباحثي در موضوع خانواده، مسایل اخالقي اسالم و سيره عملي و تربيتي و فضایل 
اهل بيت )ع( است. در این اثر که حاصل گردآوري سخنراني هاي نگارنده است، به بحث در مورد مباحثي 
مانند: مسأله غریزه جنسي در جوانان و نوجوانان و راهكارهاي کنترل آن، ازدواج و تأثير آن در تحكيم 
نهاد خانواده، جایگاه والدین در خانواده، اهميت و آثار مدارا در زندگي مشترك، نقش سختي ها در زندگي، 
و برخي دیگر از مسایل اخالقي پرداخته شده است. نگارنده با استناد به آیات و روایات و نقل داستان هاي 
آموزنده از سيرة اهل بيت )ع( به بایسته هاي اخالقي خانواده از نگاه فرهنگ شيعه پرداخته و نقش عقاید 

دیني در داشتن یك خانواده و جامعه سالم را مورد تأکيد قرار داده است.

236. شكيبایي، طيبه ... ]و دیگران[. راهنماي آموزش مدارس عاري از خطر )ويژه دانش آموزان 
دوره دوم متوسطه(. تهران: ما و شما، 1392، 60 ص.

قطع: وزیري
موضوع: مهارت هاي زندگي
مخاطب: معلم، مدیر، مشاور

كلمات كليدي: راهنمای آموزش، مهارت هاي زندگي، مدارس، مدارس عاري از خطر، دانش آموزان.

چکيده: این کتاب، راهنمایي براي آموزش مهارت هاي برخورداري از مدارس عاري از خطر، ویژة 
دانش آموزان دورة دوم متوسطه محسوب مي شود و در سه فصل تنظيم شده است. فصل اول، مباحث 
مقدماتي آموزش مهارت هاي زندگي را بررسي کرده است. مهارت هاي زندگي براي نوجوانان و ضرورت 
و نحوة تأثير آن، زیرساخت نظري و تكنيك هاي آن و همچنين راهنماي تدریس آن در این فصل تبيين 
شده است. فصل دوم، با عنوان راهنماي آموزش مهارت هاي مدارس عاري از خطر، داراي چهار درس 
است و راهنمایي براي آموزش نگرش ها، رفتارها و موقعيت هاي مخاطره آميز، آموزش مهارت هاي تفكر 
انتقادي، آموزش مهارت هاي حل مسئله و تصميم گيري، و همچنين آموزش ترویج پيام هاي پيشگيري 
است. فصل سوم تمرین هاي عملي کاربرگ هاي طرح مدارس عاري از خطر را در برمي گيرد و پنج 

کاربرگ دارد.
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237. شكيبایي، طيبه ... ]و دیگران[. راهنماي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي )ويژه كاركنان( 
 پيشگيري اوليه از اعتياد، عوامل محافظ و خطر، ارتباط مؤثر با دانش آموزان. تهران: ما و شما، 1392، 60 ص.

قطع: وزیري
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: معلم، والدین، مدیر، مشاور
كلمات كليدي: محيط آموزشي،  هشدار، معنویت، نوجوان، کارکنان.

چکيده: در این کتاب با عوامل خطر و محافظت کننده دانش آموزان در حيطه هاي مختلف آشنا شده 
و با توجه به اهميت ارتباط مؤثر کارکنان مدرسه با دانش آموزان، با راههاي پيشگيري اوليه از اعتياد 
آشنا مي شوید. مطالب کتاب حاضر در سه فصل تنظيم شده که به ترتيب عبارت اند از: ارتباط مؤثر با 

دانش آموز، عوامل محافظ و خطر، پيشگيري اوليه از اعتياد.

238. شكيبایي، طيبه ... ]و دیگران[. راهنماي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي )ويژة والدين( 
پيشگيري اوليه از اعتياد، سبک هاي فرزندپروري، مهارت هاي زندگي. تهران: ما و شما، 1392، 60 ص.

قطع: وزیري
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: معلم، والدین، مشاور
كلمات كليدي: انحراف اجتماعي، پيشگيري، والدین و نوجوانان، اعتياد.

چکيده: نوجوانان در عصر کنوني با مسایلي آشنا مي شوند که در دو دهة قبل در همين سنين به ذهن 
نوجوانان خطور نمي کرد. کتاب مصّور حاضر که براي والدین تدوین شده، به آموزش مهارت هاي مقابله 
با آسيب هاي اجتماعي و اعتياد اختصاص یافته است.مخاطب با استفاده از راهكارها و تمرین هاي ارائه 
شده در این متن، با نحوة پيشگيري اّوليه از اعتياد، سبك هاي فرزندپروري و مهارت هاي زندگي آشنا 

مي شود.
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239. خوش پيام، حميد. راهنماي تدريس در كالس هوشمند. قزوین: دانش امروز، 1392، 96 ص.
قطع: رقعي

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: مدرسه، برنامه، بهبود آموزش، تكنولوژي آموزشي، ایران، تدریس، ابزار و وسایل.

چکيده: کتاب راهنماي تدریس در کالس هوشمند و آموزش استفاده از نرم افزارها و برنامه هاي 
کاربردي هوشمند در جریان تدریس، در 3 فصل براي استفادة کلية معلمان، دبيران و مدرسين تهيه 
شده است. این 3 فصل مشتمل است بر: تعریف کالس هوشمند و اینكه در یك کالس هوشمند وجود 
سه عامل بسيار مهم و ضروري است: 1. سخت افزار مناسب؛ 2. نرم افزارهاي آموزشي؛ 3. کاربر )معلم 
مسلط به کامپيوتر(. در این کتاب سعي شده است معلمين و مدرسين به زبان ساده با نرم افزار هوشمند 

و نگهداري قطعات سخت افزاري آشنا شوند.

240. شوئن، الين. رشد والدين همراه با فرزندان )انديشه هايي درباره رشد پدر و مادر(. فرناز فرود. 
تهران: صابرین، 1392، 276 ص.

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، والدین، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدي:  رشد، والدین، خالقيت، یادگيري، فرزند.

چکيده: کتاب حاضر براي مطالعة والدین تهيه شده است. به زعم نگارنده، مطالب کتاب به مخاطبان 
کمك مي کند دوران کودکي شان را به یاد بياورند تا بتوانند فرزندانشان را درك کنند و به آن ها کمك 
کنند، از مشكالت بگذرند و باعث پرورش خالقيت در آن ها شوند تا فرزندانشان خالقانه تر عمل کنند. 
همچنين کنجكاوي و اشتياق براي یادگيري را در آن ها بيدار کنند. فرصت هایي براي رشد والدین، 
فرایند رشد از طریق پدر و مادر، سرشت معنوي و التيام بخشي والدین، تقویت خالقيت در نتيجة پرورش 
فرزند، بهبود کار و شيوة کارکرد والدین به وسيلة تربيت فرزندان، تأثير پرورش فرزند بر نگاه والدین به 

جهان، رشد زندگي مشترك در نتيجة پرورش فرزند، عنوان هاي برخي از مطالب کتاب هستند.
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241. رضائيان لنگرودي، راحله. روان شناسي اجتماعي. تهران: سپهر دانش، 1392، 170 ص.
قطع: وزیري

موضوع: روان شناسي
مخاطب: معلم، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس

كلمات كليدي: روان شناسي اجتماعي، مكاتب، شخصيت، انگيزه، هوش، هيجان، حافظه، تعارض.

چکيده: این اثر با تأکيد بر رعایت سرفصل دروس، مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي، در دورة 
کارشناسي و براي دانشجویان پرستاري، مامایي و ...، تدوین گردیده است. مطالب کتاب در یازده فصل 
نگارش یافته است و جدا از یك منبع درسي بودن، قابل استفاده براي همة کساني است که به  نحوي 
با حوزه هاي روان شناسي ارتباط دارند. فصل هاي کتاب به ترتيب عبارت اند از: مكاتب روان شناسي، 
شخصيت، رفتار و عوامل مؤثر بر آن، انگيزه، احساس و ادراك، هيجان، هوش، حافظه، یادگيري و 

فراموشي، تعارض و ناکامي، رفتارهاي اجتماعي و آسيب هاي اجتماعي.

242. ليمون، آوریل /  مك ماهن، گالدیانا. داميز، کاربردي و سودمند: روان شناسي مثبت
 For Dummies. فریبا مقدم. تهران: آوند دانش، 1391، 272 ص.

قطع: وزیري
موضوع: روان شناسي، مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین، مدیر، مشاور
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

 كلمات كليدي: روان شناسي مثبت، هماهنگي زمان، دنياي واقعي، روابط مفيد، والدین مثبت، خانوادة گسترده .

چکيده: کتاب حاضر، شامل تحقيقاتي وسيع در حوزة  روان شناسي مثبت است که گاهي یك ایدة 
علمي و گاهي فرضيه هاي یك تحقيق را ارائه کرده تا سرچشمه مفاهيم، مشخص شوند. مطالب آن 
در پنج بخش و شانزده فصل تدوین شده است که برخي از آن ها عبارتند از:  روان شناسي مثبت؛ آنچه 
روان شناسي مي تواند براي شما انجام دهد؛ مؤثر و مفيد ساختن روابط؛ والدین مثبت؛ پذیرفتن خانوادة  

گسترده تر؛ درك اهميت کارکردن؛ ایده آل بودن در شغل خود؛ ده فعاليت عالي.
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243. سليقه دار، ليال ... ]و دیگران[. لذت زندگي 1: روبه روي آينه )خودآگاهي(. تهران: مرآت، 1392، 
72 ص.

قطع: پالتویي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: خودآگاهي، تمرکز، مهارت هاي اساسي، پرورش خود، آینه، تمرین، آزمون، خانواده.

چکيده: این کتاب، اولين جلد از مجموعة 12 جلدي »لذت زندگي« است و »خودآگاهي« را به مثابة 
یكي از مهارت هاي زندگي مورد نياز اوليا تبيين کرده است. نویسندة کتاب طي شش فصل به بيان 
مفاهيم و تعاریف خودآگاهي؛ مهارت هاي اساسي آن و نيز مصادیق خودآگاهي، پرداخته است. نكته ها 
و تمرین ها؛ آزمون ها و کارگاه آموزشي؛ و همچنين معرفي منابعي براي فهم بهتر خودآگاهي، از جمله 
مطالب این کتاب است. خودآگاهي؛ تمرکز در خویشتن؛ تعریف خودآگاهي؛ و نتيجه  خودآگاهي، در فصل 
اول بحث شده و در فصل دوم، مهارت هاي وابسته به خودآگاهي؛ عناصر خودآگاهي؛ نكات مهم در 
خودآگاهي؛ چند راهكار پرورش خود؛ و خودآگاهي، کليد ارتباط موفق، بررسي شده است. فصل سوم 
شامل منو بشناس؛ پرسش هاي محتوایي؛ مصادیقي از خودآگاهي؛ و از رسول اکرم )ص( بياموزیم، 
است. فوت و فن هاي خودآگاهي؛ و چند نكته و تمرین، در فصل چهارم ارائه شده و در فصل پنجم، 
آزمون خانواده و کارگاه آموزشي براي خودآگاهي، طراحي شده است. فصل ششم منابعي را براي مطالعه 

بيش تر دربارة خودآگاهي معرفي کرده است.

روزآموز حديث )حفظ روزانه احاديث موضوعي و كاربردي 14 معصوم  فریدون.  فریدوني،   .244
عليهم السالم(. تهران: روز آموز، 1392، 54 ص.

قطع: جيبي
موضوع: دیني
مخاطب: معلم

كلمات كليدي:  روزآموز، حدیث، احادیث شيعه، امامان معصوم )ع(، راهنماي آموزشي.

چکيده: پيامبر عظيم الشأن اسالم در حدیث جاودانه و عالمانة ثقلينش، دو گرانبها گوهر بي نظير و 
مانند، یعني کتاب اهلل و عترتش را براي مسلمانان تا قيام قيامت سفارش موکد فرموده اند. نشر روزآموز 
در جهت تكميل »روزآموزش شریعت« خود که عصاره و جان کالم ثقلين وصيت شده است، اقدام 
به تدوین »روزآموز حدیث« کرده، 364 حدیث زندگي ساز و جانبخش 14 معصوم را در 132 موضوع 
الفبایي طوري آموزش مي دهد که به حافظة بلندمدت دائمي خوانندگانش سپرده مي شود و ساليان سال، 

حتي در صورت عدم تكرارـ  فراموش نخواهند شد.
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245. فریدوني، فریدون. روزآموز قرآن )حفظ روزانه آيات و عبارات موضوعي و كاربردي(. تهران: روز 
آموز، 1392، 54 ص.

قطع: جيبي
موضوع: قرآن

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: روزآموز، قرآن، حفظ، راهنماي آموزشي.

چکيده: »روزآموز« طرحي ابتكاري در عرصة فرهنگ و آموزش است که با بهره گيري از تئوري ها 
و تكنيك هاي علمي متعّدد، نكات اصلي و کليدي علوم و مهارت ها و دانستني هاي کاربردي و مورد 
استفاده را به صورتي خاص آموزش مي دهد. هر کتاب روزآموز، 52 هفته و 364 روز را پوشش مي دهد. 
در روزآموز قرآن، 364 آیه و عبارت موضوعي و کاربردي قرآن کریم در 5 فصل و 124 موضوع برگزیده 

و آموزش داده شده است.

246. فریدوني، فریدون. روزآموز نهج البالغه )حفظ روزانه حکمت هاي موضوعي و كاربردي(. تهران: 
روز آموز، 1392، 54 ص.

قطع: جيبي
موضوع: دیني
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: نهج البالغه، روز آموز، حكمت هاي کاربردي.

چکيده: این کتاب حكمت هاي نهج البالغه را به صورت موضوعي و کاربردي گلچين و آن ها را براي 
52 هفتة  سال ارائه کرده است. هر هفته در یك صفحه و به منزلة یك فلش کارت بزرگ است که 
هفت فلش کارت کوچك براي هفت روز هفته را شامل مي شود. روزآموز نهج البالغه تالش کرده است 
همة  موضوعات گوناگون نهج البالغه را پوشش دهد، به گونه اي که با حفظ همة  آن ها مي توان احاطة  
کافي بر کل نهج البالغه پيدا کرد. روي هر صفحة  کتاب، هفت کالم برگزیدة  امام علي )ع( آمده و پشت 
همان صفحه، متن عربي و منبع آن حكمت ذکر شده است. طراحي مطالب کتاب به نحوي است که 
یادگيري قطعي آن ها را تضمين مي کند، مشروط بر آنكه هر مطلب، ده بار در ده زمان متفاوت، به طور 

مؤثر و فاصله دار تكرار شود.
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247. دانش فرد، کرم اهلل. روش بررسي و تحليل مسائل مديريت. تهران: صفار، 1392، 254 ص.
قطع: وزیري

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: مدیر

كلمات كليدي: آموزش مدیریت، مدیریت دولتي، تحليلگر، حل مسئله، روش  .

چکيده: در بررسي و تحليل هر مسئله، چهار مرحلة اساسي طي مي شود: در مرحلة اول، اطالعات 
مورد نياز گردآوري و به صورت تعریف شده اي طبقه بندي و سپس ارزیابي مي شود. نتيجة این مرحله 
»شناسایي مسئله« است. در مرحلة دوم، تحليلگر سؤال هایي دربارة پدیدة مورد بررسي مطرح مي کند. 
در مرحلة سوم، تحليلگر به دنبال گزینه هایي است تا مسئله را حل کند. در مرحلة چهارم نيز او تصميم 
نهایي خود را در مورد پدیده و راه حل نهایي آن اتخاذ مي کند. در این کتاب سعي شده است، ابتدا 
اهميت مسئله و واژه شناسي مربوط به مهارت حل مسئله مورد بحث قرار گيرد و سپس با معرفي فرایند 
حل مسئله، نقش روش ها و بينش ها در شناسایي مسائل و تحليل موقعيت ها مورد بررسي قرار گيرد 
و الگوهاي تحليل و بررسي مسئلة مدیریتي ارائه شوند. چگونگي شناسایي مسائل عمومي و بررسي 

ماهيت مسائل مدیریت دولتي از جمله مباحثي هستند که در این کتاب به آن ها پرداخته شده است.

248. عزیز خاني، عبداهلل. روش  هاي پژوهش در علوم اجتماعي ويژة دانش آموزان و دبيرستانهاي 
برتر و پژوهش محور. تهران: ابوعطا، 1392، 160 ص.

قطع: وزیري
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: دانش آموز، استعدادهاي درخشان، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: پژوهش، انواع روش ها، طرح تحقيق، نمونه گيري، سنجش، اندازه گيري، پرسشنامه، 
مصاحبه.

چکيده: این کتاب براي آشنایي دانش آموزان دبيرستاني با انجام فعاليت هاي پژوهشي در زمينه هاي 
مختلف اجتماعي و ارائة  نتایج و یافته هاي آن، تدوین شده و شامل ده فصل است. فصل هاي کتاب 
به ترتيب عبارت اند از: شناخت جامعه؛ انواع روش ها در تحقيقات اجتماعي؛ تعریف مفاهيم؛ طرح 
تحقيق؛ نمونه گيري؛ سنجش و اندازه گيري؛ طرح پرسشنامه؛ صاحبه؛ پردازش، توصيف وتحليل داده ها؛ 
و روش هاي آماري است. محتوا و موضوعات کتاب به گونه اي تنظيم شده است که دانش آموزان 
دبيرستاني بتوانند براي تحقق اهدافي مانند ترویج بيشتر امر پژوهش در نظام آموزشي، یادگيري 
روش هاي پژوهش، مناسب با شرایط سني و تحصيالتشان، داشتن منبعي براي پژوهش در فعاليت هاي 
علمي براي طراحي و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي، تهية  مقاالت علمي و ارائة  یافته ها و نتایج سودمند 

تحقيقات به جامعه؛ مهارت هاي الزم را کسب کنند.
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249. ليندنر، جيمز. آر ... ]و دیگران[. روش هاي پيشرفته در آموزش از دور. سونيا موسي رمضاني، 
سكينه محمد یوسفي. تهران: آواي نور، 1392، 328 ص.

قطع: وزیري
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، کارشناس
 كلمات كليدي: آموزش از راه دور، یادگيري، نظریه ، حيطه ها، مدیریت، دوره هاي آموزشي، علوم تربيتي.

چکيده: آموزش از راه دور در ایران براي اولين بار در سال 1350 در دانشگاه ابوریحان بيروني به شكل 
آموزش مكاتبه اي ارائه شد و مراحل رشد خود را طي کرد. آموزش از راه دور روشي براي آموزش افراد 
جامعه به کمك فناوري و اینترنت است. در این کتاب، به موضوع روش هاي پيشرفته در آموزش از دور 
پرداخته مي شود که رویكردها و شيوه هایي را براي مدرسان و مدیران ارائه مي دهد. اهم مطالب این 
کتاب عبارت اند از: قابليت هاي آموزش از دور، نظریة یادگيري بزرگ ساالن، تفاوت هاي یادگيرندگان، 
مشارکت یادگيرندگان بزرگ سال، الگوهاي طراحي آموزش، حيطه هاي یادگيري، موضوعات یادگيري، 
ارزشيابي یادگيرنده محور و فنون تسهيل سازي، کاربرد ویدیو در دوره هاي آموزشي از دور و مدیریت 

برنامه و دورة آموزشي.

250. باکت، استفان. روشهاي تدريس خالقيت. مهران فرج اللهي، سونيا موسي رمضاني. تهران: 
آواي نور، 1392، 272 ص.

قطع: وزیري
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، کارشناس
كلمات كليدي: پرورش خالقيت، روش هاي تدریس، بازي و فعاليت.

چکيده: خالقيت نگرشي است که مجموعه اي از فرایندهاي ذهني، همچون بازیگوشي، کنجكاوي، 
حساسيت فوق العاده، خودآگاهي و استقالل را درهم ادغام مي کند. خالقيت ارتباط برقرار کردن بين 
اندیشه ها و نگاه کردن به آن ها از زوایاي مختلف به عنوان عادتي فكري است. مهم  ترین هدف نویسندة 
موضوع این کتاب ارائة روش هاي تدریس مبتني بر خالقيت بوده و در آن 120 ایده در زمينة روش هاي 
تدریس خالق ارائه کرده است. کتاب در بخش اول مخاطبان را با شماي کلي خالقيت آشنا مي سازد، و 
در بخش هاي دوم و سوم ساخت محيط خالقانه و جعبة ابزار فكر را مطرح مي سازد. بازي ها و فعاليت ها، 
سرفصل هاي بعدي کتاب هستند که مجموعاً زمينة ایجاد خالقيت را فراهم مي کنند. طبق مطالب 
کتاب، معلم و استاد نباید برنامه هاي آموزشي را صرفاً به ارائة درس منحصر کنند، بلكه باید امكانات 
مناسبي به منظور پرورش خالقيت افراد ارائه دهند. همچنين، معلم و استاد باید از آزادي عمل برخوردار 

باشند تا بتوانند به منظور پرورش خالقيت، از حداقل زمان، حداکثر استفاده را ببرند.
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251. کاميابي آذر، سعيده. روش هاي نوين مطالعه و يادگيري. تهران: آراد کتاب، 1392، 128 ص.
قطع: وزیري

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: معلم، کارشناس

كلمات كليدي: مطالعه و فراگيري، حافظه و تقویت.

چکيده: شاید تا امروز به قدرت حافظه در زمينة افزایش یادگيري پي نبرده باشيد. این کتاب ضمن ارائه 
تمرین هایي در زمينه چگونگي تقویت حافظه هاي دیداري و شنيداري، رابطة آن ها با مطالعه را نيز تبيين 
کرده است. در مجموع، کتاب مورد بحث پاسخ گوي همة نيازهاي مخاطب در ارتباط با مطالعه از قبيل 
نيازهاي جسمي، تغذیه اي، رواني، فكري و ... است. خواندن این کتاب براي دانش آموزان و دانشجویان، 

که عالقه مند به مطالعه و یادگيري اند، جالب خواهد بود.

252. ریسر، رابرت / جان وي، دمپسي. روندها و مباحث نوين در طراحي و فناوري آموزشي. 
محمدرضا وحداني اسدي، حسين اسكندري، داریوش نوروزي. تهران: آواي نور، 1392، 560 ص.

قطع: وزیري
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، کارشناس
كلمات كليدي: تاریخچة طراحي، فناوري آموزشي، نظریه هاي یادگيري، مدیریت آموزشي.

چکيده: »فناوري آموزشي« عبارت است از: نظریه و عمل طراحي، توليد، اجرا، مدیریت و ارزشيابي 
فرایندها و منابع یادگيري و نویسندة این کتاب سعي کرده است تصویري روشن از حوزة طراحي و فناوري 
آموزشي در هفت بخش با این عنوان ها ارائه دهد: نظریه ها و الگوهاي یادگيري و آموزش؛ ارزشيابي، اجرا 
و مدیریت پروژه ها و برنامه هاي آموزشي؛ فناوري عملكرد انساني؛ موضوعات و گرایش ها در موقعيت هاي 
گوناگون؛ پيدا کردن کاري مرتبط با طراحي و فناوري آموزشي و موفقيت در آن؛ جهت گيري هاي جدید 

در طراحي و فناوري آموزشي.
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253. قنبري، جمشيد / مطيعي، محمد مهدي. رؤيت هالل )آشنايي با مقدمات نجومي استهالل(. 
تهران: اختر نگار، 1392، 112 ص.

قطع: وزیري
موضوع: فيزیك
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: رؤیت هالل، استهالل، مقدمات نجوم، گردش ماه، زمين، مختصات نجومي.

چکيده: این کتاب دربارة رؤیت هالل و آشنایي با مقدمات نجومي استهالل است و مطالب آن در 
شش فصل تنظيم شده است. در این کتاب تنها مقدمه اي مختصر براي آشنایي سریع با مباني نجومي 
استهالل و اطالعاتي کلي در مورد آن آمده است. عناوین فصل هاي کتاب شامل گردش ماه به دور 
زمين، سسيستم هاي مختصات نجومي، پارامترهاي مؤثر در رؤیت هالل، معيارهاي رؤیت پذیري هالل، 
به دنبال هالل باریك و کم فروغ و اهميت روشنایي هالل در رؤیت پذیري آن است. ضميمة پایاني 
کتاب دربارة وضعيت و پيش بيني علمي رؤیت پذیري هالل ماه هاي رمضان و شوال 1435 تا 1440 

ه. ق. نگاشته شده است.

 254. شاکرین، حميدرضا ... ]و دیگران[. رهبر و رهبري. تهران: کانون اندیشه جوان، 1391، 208 ص.
قطع: رقعي

موضوع:علوم اجتماعي
مخاطب: معلم، کارشناس، والدین، مدیر، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان

كلمات كليدي: سيد علي خامنه اي،رهبر جمهوري اسالمي  ایران، قوانين رهبري.

از منظرهاي متعدد  از مباني نظري نظام جمهوري اسالمي است که  چکيده: والیت فقيه یكي 
پرسش هاي فراواني در ذهن جوانان و دانشجویان پدید آورده است. کتاب حاضر نخستين بار مباني 
نظري والیت فقيه را به زبان علمي و ساده بيان کرده است و به مهم ترین پرسش ها و شبهات در زمينه 
اصل والیت فقيه، نظام جمهوري اسالمي و عملكرد مقام معظم رهبري پاسخ مي دهد. هم چنين با 
مقایسه ميان مدل حكومتي، قوانين و اختيارات رهبري در ایران و برخي کشورهاي دیگر امتيازات مدل 

حكومتي جمهوري اسالمي را نشان داده است.
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255. فولن، مایكل. رهبري تغيير. ویدا ذوالفقاري. تهران: ابوعطا، 1392، 104 ص.
قطع: رقعي

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: مدیر، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان

 كلمات كليدي: رهبري، تغيير و عمل، نظریه، تمرکز، همكاري، اعتماد به  نفس، تأثيرات، تقویت سادگي.

چکيده: این اثر ترجمه اي از کتاب »Change leader«، تأليف »مایكل فوالن« است. وي در این 
کتاب بر شيوه هاي اصلي رهبري تمرکز مي کند که در دنياي پيچيدة امروز بسيار حياتي است. او در 
هفت فصل کتاب، هفت شيوة اصلي را ارائه مي دهد و به کمك این اصول، تفاوت یك رهبر قدرتمند 
و یك فرد فقط شایسته را آشكار مي کند. فصل هاي کتاب به ترتيب به مباحثي با عنوان هاي عمل از 
نظریه سرچشمه مي گيرد، ثابت قدم باشيد، گروه ها را ترغيب کنيد، تمرکز بر همكاري، اعتماد به  نفس 
را بياموزید، تأثيرات خود را بشناسيد، و سادگي را تقویت کنيد، مي پردازند. در پایان هر فصل، صفحه اي 

براي نتيجه گيري خواننده به نام »نتيجه گيري من از این فصل« گنجانده شده است.

256. فتحي، سيروس. رييس علي  دلواري. تهران: مدرسه، 1392، 48 ص.
قطع: پالتویي

موضوع: تاریخ
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: دوم و سوم متوسطه کليه رشته ها، پيش دانشگاهي کليه رشته ها
كلمات كليدي: ریيس علي، انگليسي، قواي متجاوز، ظالم، بوشهر، بحرین، تنگستان، نجف اشرف.

چکيده: این کتاب، با هدف آشنا کردن نسل نوجوان و جوان با وقایع زندگي پرفروغ این چهرة 
درخشان عصر حاضر ریيس علي و مبارزات او با انگليسي ها نوشته شده است. ریيس علي دلواري 
پسر رئيس محمد، کدخداي دلوار، در سال 1261، چشم به جهان گشود. از هفت سالگي، تالوت هاي 
آیه هاي قرآن و خواندن شعرهاي دیوان حافظ، گلستان سعدي، شاهنامة فردوسي و مثنوي  مولوي را 
در مكتبخانه، آموزش دید. او همراه پدرش براي انجام کارهاي بندرنشينان به شهرهاي اطراف سفر 
مي کرد با بوشهر، اهرم، برازجان، دشتي و روستاهاي هم جوار، به خوبي آشنا شده بود و ... سرانجام وي 
در سن 34 سالگي در 12 شهریور 1294 به دست انگليسي ها به شهادت رسيد و بر طبق وصيتش، در 

وادي السالم نجف اشرف به خاك سپرده شد.
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257. یاحسيني، قاسم. تاریخ معاصر ایرانـ  1: رييس  علي دلواري )تجاوز نظامي بريتانيا و مقاومت 
جنوب(. تهران: پردیس دانش، 1391، 208 ص.

قطع: رقعي
موضوع: تاریخ

مخاطب: معلم، دانش آموز
پاية تحصيلي: سوم متوسطه انساني، پيش دانشگاهي انساني

كلمات كليدي: رئيس علي دلواري، تجاوز نظامي، بریتانيا، مقاومت جنوب،  تنگستان، نهضت مشروطه.

چکيده: این کتاب شرح زندگي کوتاه ولي پرماجراي رئيس علي دلواري است و در پنج فصل تنظيم 
شده است. مؤلف کتاب تالش دارد شرحي بر چگونگي تبلور سنتي دیرینه و پابرجا در مبارزه و رویارویي 
با هجوم نيروهاي بيگانه به سرزمين ایران، به خصوص تجاوز نيروهاي نظامي بریتانيا به کرانه هاي 
جنوب ایران در آغاز جنگ جهاني اول، داشته باشد که با مقاومت هایي سخت و حماسي از جانب 
مردم دشتي، دشتستاني و تنگستاني روبه رو شد. کتاب با توضيح نحوة شكل گيري اقتدار رئيس علي در 
چارچوب حرکت ها و برخوردهاي محلي تنگستان در سال هاي مقارن با نهضت مشروطه و از چگونگي 

فعاليت هاي او در مراحل نخست جنگ جهاني اول، تصویري روشن تر به دست مي دهد.

258. سبطي، هامون. زبان فارسي. تهران: دریافت، 1391، 420 ص.
قطع: رحلي

موضوع: ادبيات فارسي
مخاطب: معلم، دانش آموز

پاية تحصيلي: سوم متوسطه کليه رشته ها، پيش دانشگاهي کليه رشته ها
كلمات كليدي: زبان فارسي، واج ها، قاعده هاي زبان، جمله ، تكواژها، ویرایش، گروه فعلي.

چکيده: مطالب این کتاب در 24 درس تنظيم شده است. هدف اصلي این کتاب، بيان عميق و دقيق 
مطالبي از کتاب هاي زبان فارسي سه پایة  دبيرستان است که در آزمون کنكور سراسري مطرح مي شوند. 
ترتيب آموزش مطالب در این کتاب، هماهنگ با ترتيب مطالب در کتاب زبان فارسي پایة سوم دبيرستان 
است که امكان مطالعة درس به درس را به خواننده مي دهد. در این کتاب عالوه  بر تست هاي برگزیدة 
آزمون کنكور سراسري، تعاوني سنجش، المپيادهاي ادبي و دانشگاه آزاد، پرسش هاي چهارگزینه اي 
فراوان طراحي شده است تا خأل تست  هاي تأليفي هم تراز با تست هاي کنكور، کم شود. مطالب کتاب 
به ترتيب عبارت اند از: واج ها، قاعده هاي زبان، جمله ها، تكواژ ها، ویرایش، گروه فعلي، جملة ساده و 

اجزاي آن، گروه اسمي، و ساختن واژه.
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259. ملك محمدي، محمدرضا. کتاب محوري: زبان فارسي )3( سال سوم دبيرستان. تهران: بين 
المللي گاج، 1392، 288 ص.

قطع: رحلي
موضوع: ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: سوم متوسطه کليه رشته ها

 كلمات كليدي: دستور زبان، قواعد ترکيب، ویرایش، جملة ساده، نوشته هاي ادبي، طنزپردازي، مرجع شناسي.

چکيده: این کتاب داراي 24 درس است. این مجموعه، یكي از منابع چهارگانة کنكور رشتة ادبيات 
فارسي است و چهار مبحث کلي دارد: »دستور زبان«، »نگارش«، »زبان شناسي« و »امال«. هر درس 
شامل عنوان هاي زیر است: درسنامة جامع، پاسخ گویي به خودآزمایي ها و بررسي فعاليت هاي مهم کتاب 
درسي؛ معني برخي از واژه  ها و ترکيبات متن هر درس )بعد از خودآزمایي ها(؛ ارائة نمونه سؤال هاي 
امتحاني هماهنگ )درس به درس(؛ پاسخنامة تشریحي نمونه سؤاالت امتحاني؛ تست هاي درس به 
درس کنكورهاي سراسري و آزمایشي سازمان سنجش؛ پاسخنامة تشریحي نمونه سؤاالت امتحاني 
هماهنگ کشوري به همراه راهنماي تصحيح آن در پایان کتاب. مطالب این کتاب براي دانش آموزان و 
داوطلبان کنكور در کلية رشته ها، مفيد است و مي توانند به راحتي تست هاي مربوط به قواعد ترکيب، جمله، 
 ویرایش، نگارش تشریحي، جمله ساده، نوشته هاي ادبي، طنزپردازي، مرجع شناسي و ... را جواب دهند.

... ]و دیگران[. زبان فارسي )3( سال سوم دبيرستان. تهران:  260. عالي پورهریسي، عهدیه 
همگامان، 1391، 280 ص.

قطع: رحلي
موضوع: ادبيات فارسي

مخاطب: معلم، دانش آموز
پاية تحصيلي: سوم متوسطه ریاضي و تجربي، پيش دانشگاهي ریاضي و تجربي

كلمات كليدي: زبان فارسي، قواعد ترکيب، جمله، ویرایش، مطابقت نهاد، فصل، گروه فعلي.

چکيده: مطالب این کتاب در قالب 24 درس، ارائه شده است. ترتيب مباحث مطرح شده دقيقاً منطبق 
بر کتاب درسي است و همة پرسش هاي چهارگزینه اي کنكورهاي سراسري، آزاد و آزمایشي سنجش 
و همچنين پرسش هاي چهارگزینه اي تأليفي نگارندگان، در این کتب گنجانده شده است. در پاسخ هاي 
تشریحي و ایستگاه هاي درس و نكتة مطرح شده در هر درس، مطالب مرتبط با آن مبحث تا حد نياز و 
به طور کامل تشریح شده است. درس هاي کتاب به ترتيب عبارت اند از: قواعد ترکيب، جمله، ویرایش، 
امالي همزه در فارسي، مطابقت نهاد و فصل، نگارش تشریحي، گروه فعلي، زندگي نامه نویسي، جملة 
ساده و اجزاي آن، نامطابق هاي امالیي، بازگرداني بازنویسي، نظام معنایي زبان، گروه اسمي )1( و )2(، 
آشنایي با نوشته هاي ادبي، طنزپردازي، ساختمان واژه )1( و )2( و )3(، کلمات دخيل در امالي فارسي 

)1( و )2(، مرجع شناسي، نقش هاي زبان، و اسناد و نوشته هاي حقوقي.
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261. پورباقریان، احمد.کتاب هاي طبقه بندي شده: زبان فارسي )3( سال سوم متوسطه، رشته هاي 
علوم رياضي و علوم تجربي. تهران: گل واژه، 1392، 176 ص.

قطع: رحلي
موضوع: ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: سوم متوسطه ریاضي و تجربي

كلمات كليدي: زبان فارسي، قواعد ترکيب، جمله، گروه فعلي، گروه اسمي، طنزپردازي، مرجع شناسي.

چکيده: این کتاب داراي چهار بخش زبان شناسي، امال، نگارش، و دستور زبان فارسي است که 
متن همة درس ها، خودآزمایي ها و فعاليت ها، کاماًل در آن ها شرح داده شده است. مطالب این کتاب 
شامل 24 درس است و در آخر هر درس، سؤاالت امتحانات نهایي به صورت طبقه بندي شده همراه با 
پاسخنامة کاماًل تشریحي ارائة شده است. »بياموزیم«، قسمتي است که در آن، سؤاالت امتحاني هر 
درس آورده شده است، به غير از سؤاالت فرایندهاي واجي که به دليل ترکيب بودن سؤاالت درس هاي 
17، 20، 21، 22 و 24، همگي در پایان درس 24 درج شده است. درس هاي کتاب شامل مباحثي 
مانند: قواعد ترکيب، جمله، ویرایش، امالي »همزه« در فارسي، مطابقت نهاد و فعل، نگارش تشریحي، 
گروه فعلي، زندگي نامه نویسي، جملة ساده و اجزاي آن، نامطابق هاي امالیي، بازگرداني بازنویسي، نظام 
معنایي زبان، گروه اسمي، طنزپردازي، ساختمان واژه، کلمات دخيل در امالي فارسي، مرجع شناسي، 

اسناد و نوشته هاي حقوقي است.

262. زارع، مهدي. از ایران چه مي دانم؟ ، 106: زلزله شناسي ايران. تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 
1391، 114 ص.

قطع: رقعي
موضوع: زمين شناسي

مخاطب: معلم، دانش آموز، کارشناس
پاية تحصيلي: سوم متوسطه ریاضي و تجربي، پيش دانشگاهي ریاضي و تجربي

كلمات كليدي: ایران، لرزه خيزي، گسل ها، پهنه بندي، مدیریت سانحه.

تا  راه درازي در پيش است  ایران نشان مي دهد که هنوز  چکيده: تحقيقات زمين لرزه شناسي در 
پهنه بندي دقيقي از نظر زلزله شناختي و لرزة زمين شناختي، صورت پذیرد. در این کتاب، زمين لرزه در 
ایران، از دیدگاه مهندسي زلزله، بررسي شده است. نشان دادن موقعيت و خطرهاي لرزه خيزي ایران 
هدف این کتاب بوده است و از ميان ده ها زمين لرزة کوچك و بزرگ، تنها چند نمونه که نزدیك به این 
زمان بوده و در چند دهة اخير روي داده اند، مورد بررسي قرار گرفته اند. مباحث این کتاب در پنج فصل 
عبارت اند از: درآمدي بر لرزه خيزي ایران، لرزه خيزي و لرزه زمين ساخت ایران، زمين لرزه هاي ویرانگر 

در ایران، پهنه بندي خطر زلزله در ایران، و مدیریت سانحه.
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263. روح افزا، سعيد. بوي گل محمدي: زمين او. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 
1392، 64 ص.

قطع: وزیري
موضوع: دیني

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: اول متوسطه

كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان، آفرینش، زمين، آفرینش الهي.

چکيده: در این اثر تالش شده تا با استفاده از مفهوم برخي از آیات قرآن کریم، مطالبي پيرامون آفرینش 
و سّيارة زمين و چگونگي پيدایش و تكامل و سرانجام آن گنجانده شود. مطالب اثر در دو بخش تنظيم 
شده که در بخش نخست، مفهوم آیات ذکر شده و در بخش دوم، هرآیه به همراه ترجمة آن آمده است. 
در پایان کتاب نيز، منابع مورد استفاده درج شده است. این اثر با هدف آشنایي بهتر نوجوانان با آفرینش 

الهي و آیات قرآن تأليف شده است.

 264. چالجور،  محمد ... ]و دیگران[. زمين شناسي سال سوم دبيرستان. تهران: برد، 1392، 140 ص.
قطع: رحلي

موضوع: زمين شناسي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: سوم متوسطه ریاضي و تجربي، پيش دانشگاهي ریاضي و تجربي
كلمات كليدي: زمين شناسي، آب، هوا، دریا، خشكي، کاني ها، سنگ هاي آذرین، سنگ هاي رسوبي.

چکيده: این کتاب دربارة »زمين شناسي« پایة سوم متوسطه است و 9 فصل دارد. هر فصل از سه 
ساختار تشكيل شده است. ساختار اول، ارائة درس به روش هاي مختلف است. به طور مثال درجایي 
از سؤال و جواب براي جلب توجه مخاطب به یك موضوع، استفاده شده و در جاي دیگر کتاب، کادر 
تذکر براي آسان شدن متن درس مورد استفاده قرار گرفته است. ساختار دوم، آزمون چهار گزینه اي به 
سبك کنكور سراسري را در هر فصل ارائه کرده است. ساختار سوم، شامل سه سطح سؤاالت مروري، 
تحليلي و فرادانشي به سبك امتحانات نهایي است که در هر فصل آمده است. مطالب فصل ها به ترتيب 
دربارة علم زمين شناسي و شاخه هاي آن، آب در هوا، آب در دریا، آب در خشكي، کاني ها، ماگماتيسم و 
سنگ هاي آذرین، سنگ هاي رسوبي، فرایند دگرگوني و سنگ هاي دگرگون شده، و تغييرات سنگ ها، 

است. در پایان کتاب، نمونة سؤاالت امتحان نهایي درج شده است.
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265. حاجي علي محمد زرگر ، آرزو / رجایي، فرزانه. کتاب هاي طبقه بندي شده: زمين شناسي سال 
سوم متوسطه رشته علوم تجربي. تهران: گل واژه، 1392، 156 ص.

قطع: رحلی
موضوع: زمين شناسي

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصيلي: سوم متوسطه ریاضي و تجربي، پيش دانشگاهي ریاضي و تجربي

كلمات كليدي: زمين  شناسي، آب در هوا، آب در دریا، آب در خشكي، کاني ها، سنگ ها، دگرگوني.

چکيده: مطالب این کتاب براي استفادة دانش آموزان و در 9 فصل تنظيم شده که به ترتيب عبارت اند 
از: علم زمين شناسي و شاخه هاي آن، آب و هوا، آب در دریا، آب در خشكي، کاني ها، ماگماتيسم، و 

سنگ هاي آذرین سنگ هاي رسوبي، فرایند دگرگوني و سنگ هاي دگرگون شده و تغييرات سنگ ها.

266. صادق پور، نوشين. گلبرگ: زمين شناسي سال سوم متوسطه علوم تجربي. تهران: گل واژه، 
1392، 64 ص.

قطع: رحلي
موضوع: زمين شناسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: سوم متوسطه تجربي

كلمات كليدي: آب، هوا، دریا، خشكي،  کاني ها، ماگماتيسم، سنگ هاي آذرین، رسوبي.

چکيده: این کتاب، براساس جدیدترین سؤاالت طبقه بندي شدة کشوري، به همراه پاسخ آنها، در نه 
فصل تنظيم شده که به ترتيب عبارت اند از:  علم زمين شناسي و شاخه هاي آن؛ آب در هوا؛ آب در 
دریا؛ آب در خشكي؛ کاني ها؛ ماگماتيسم و سنگ هاي آذرین، سنگ هاي رسوبي؛ فرآیند دگرگوني و 
سنگ هاي دگرگون شده، و تغييرات سنگ ها. شش آزمون درس زمين شناسي، از دي ماه 1391 تا 

شهریور ماه 1392، به همراه پاسخ تشریحي آنها نيز در پایان کتاب آمده است.
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267. بازوبندي، محمدحسن / شهباززاده، امير. زمين شناسي كنکور )هفت چيز(. تهران: خيلي سبز، 
1392، 192 ص.

قطع: رحلي
موضوع: زمين شناسي

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصيلي: سوم متوسطه ریاضي و تجربي، پيش دانشگاهي ریاضي و تجربي

كلمات كليدي: زمين شناسي، پيش دانشگاهي، آزمون، پاسخنامه، تست، کنكور.

چکيده: مطالب این کتاب در چهار بخش تنظيم شده است، بخش اول مربوط به پایة سوم دبيرستان 
است و در 9 فصل مطالب درسي را بررسي کرده است. بخش دوم، فصل هاي کتاب پيش دانشگاهي را 
ارائه داده و شامل ده فصل است. بخش سوم کتاب به آزمون ها اختصاص دارد و تست هاي سال سوم 
و همچنين تست هاي پيش دانشگاهي به همراه پاسخنامة کليدي آن ها را دربرگرفته است. در ضمن 

پاسخنامه هاي تشریحي سال سوم و پيش دانشگاهي در پایان این بخش، آمده است.

268. تيلور ـ هاف، دبورا. داميز، کاربردي و سودمند: زندگي كم خرج For Dummies. سارا 
یوسفي. تهران: آوند دانش، 1392، 291 ص.

قطع: وزیري
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین
پاية تحصيلي: دوم متوسطه انساني

كلمات كليدي: خانواده، هزینة بچه ها، تفریحات اقتصادي، پس انداز، هدیه دادن.

چکيده: این کتاب از مجموعه کتاب هاي »داميز« و دربارة  »زندگي کم خرج« است و در پنج بخش و 
هجده فصل تنظيم شده است. هدف این کتاب کمك  کردن به کساني است که مي خواهند از ميان 
هزینه هاي باالي زندگي مدرن، راه خود را پيدا کنند و به دنبال شيوه هاي زندگي کم هزینه ترند. بخش 
1 کتاب با سه فصل، پرداختن به مسائل اساسي را مطرح کرده و زندگي کم خرج در دنياي پرهزینه، 
خانوادة مقتصد، صاف کردن بدهي و تهية  بودجه را بررسي کرده است. سه فصل بخش 2، عدم خرید 
مازاد و آشپزي سریع و با صرفه را ارائه کرده است. بخش 3، شش فصل دارد و تأمين بودجه براي 
خانوادة  کم خرج را طراحي کرده است. پس انداز، کاهش هزینه هاي قبض ها، صرفه جویي در خرید اقالم 
گران قيمت، و یافتن وسایل دست دوم با کيفيت، در چهار فصل بخش 4 بررسي شده است. بخش 5 با 
دو فصل، ده روش اقتصادي، و ده ایدة  اقتصادي را براي تحكيم روابط عاطفي همسران و هدیه دادن 

عرضه داشته است.
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269. رحمتي شهرضا، محمد. زيبايي هاي عاشورا و سبک زندگي عاشورايي. قم: جوانان مّوفق، 
1392، 160 ص.

قطع: رقعي
موضوع: دیني

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: واقعة عاشورا، اصحاب و یاران امام حسين )ع(.

چکيده: »مجموعه کتاب هاي کوتاه و گویا« با هدف ارائة مطالب مهم در قالبي ساده تأليف مي شود. 
کتاب حاضر که یكي از دفترهاي این مجموعه است، دربردارندة حدود چهارصد نكته پيرامون واقعة 
عاشورا است. زیبایي هاي وجود امام حسين )ع(، زیبایي هاي اعتقادي، زیبایي هاي اخالقي، زیبایي هاي 
عزاداري، پيامدهاي زیباي عاشورا و زیبایي هاي عاشورا در حدیث دیگران، عناوین فصل هاي این کتاب 
است. این اثر با هدف شناخت بهتر و عميق تر پيامدها و تأثيرات واقعة عاشورا بر زندگي بشر و الگو 

گرفتن از این حادثة انسان ساز تدوین شده است.

270. سلطاني، رویا. زيست شناسي 2. تهران: مرجع نوین آموزش، 1392، 304 ص.
قطع: جيبي

موضوع: زیست شناسي
مخاطب: دانش آموز، معلم

پاية تحصيلي: سوم متوسطه تجربي
كلمات كليدي: زیست شناسي، ایمني بدن، دستگاه عصبي، حواس، هورمون ها، مادة ژنتيك، کروموزم ها، 

توليد مثل.

چکيده: این کتاب با هدف  آشنایي مخاطب با مطالب مهم و کليدي کتاب درسي، پرسش هاي مطرح 
شده در آزمون هاي نهایي سراسر کشور و همچنين پرسش هاي مكرر در آزمون هاي داخلي است. 
مطالب آن در یازده فصل تنظيم شده که عناوین آن عبارت اند از: ایمني بدن، دستگاه عصبي، حواس، 
هورمون ها و دستگاه درون ریز، مادة ژنتيك، کروموزم ها و ميتوز، ميوز و توليد مثل جنسي، ژنتيك و 
خاستگاه آن، توليدمثل جنسي، رشد و نمو در گياهان، توليدمثل و رشد و نمو جانوران. مطالب هر فصل 
شامل درس نامة خالصه و مفيد کتاب درسي، ارائة نمونه سؤاالت امتحانات نهایي و سؤاالت تأليفي به 

همراه پاسخنامة آن ها و بررسي دقيق تصاویر هر درس است.
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271. عالي پور هریسي، مهرداد ... ]و دیگران[. زيست شناسي پايه تا كنکور. تهران: همگامان، 
1392، 216 ص.

قطع: پالتویي
موضوع: زیست شناسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: پيش دانشگاهي تجربي

كلمات كليدي: زیست شناسي، راهنماي آموزشي، آزمون ها و تمرین ها.

چکيده: کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي برتر است که به درس زیست شناسي اختصاص یافته است. 
در این اثر، مهم ترین نكات درس زیست شناسي از پایه تا کنكور آمده است. این نكات در قالب قيدها، 
اّولين ها و ترین ها، طبقه بندي جانوران و ویژگي هاي آن ها، ابزارها، وسایل و کاربردهاي آن ها، واژه هاي 

مشابه، اسامي دانشمندان و ... طبقه بندي شده است.

تهران:  )پيش دانشگاهي(.  چهارم  سال  زيست شناسي  دیگران[.  ]و   ... رضا  فرامرزپور،   .272
همگامان، 1392، 236 ص.

قطع: رحلي
موضوع: زیست شناسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: سوم متوسطه تجربي، پيش دانشگاهي تجربي

كلمات كليدي: زیست شناسي، پروتئين سازي، تحول گونه ها، ژنتيك، رفتارشناسي، قارچ ها.

از:  عبارت اند  ترتيب  به  آن  عناوین  و  شده  تنظيم  فصل  یازده  در  حاضر  کتاب  مطالب  چکيده: 
پروتئين سازي، تكنولوژي زیستي، پيدایش و گسترش زندگي، تغيير و تحول گونه ها، ژنتيك جمعيت، 
پویایي جمعيت ها و اجتماعات زیستي، رفتارشناسي، انرژي در جانداران، ویروس ها و باکتري ها، آغازیان، 
و قارچ ها. این مطالب به صورت مجموعه اي از پرسش هاي تأليفي به همراه پرسش هایي از کنكورهاي 
سراسري داخل و خارج کشور و آزمون هاي آزمایشي سنجش، به همراه پاسخنامة تشریحي، ارائه شده 

است.
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273. ظهري، علي اکبر. زيست شناسي و آزمايشگاه )1(. تهران: بين المللي گاج، 1392، 200 ص.
قطع: کارت

موضوع: زیست شناسي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: دوم متوسطه تجربي
كلمات كليدي: زیست شناسي، فلش کارت، مولكول .

چکيده: فلش کارت حاضر، دربارة »زیست شناسي« پایة دوم دبيرستان است و مطالب آن در هشت 
فصل تنظيم شده است. فصل هاي این فلش کارت به ترتيب عبارت اند از: ملكول هاي زیستي، سفري 
به درون سلول، سازمان بندي سلول ها، تغذیه و گوارش، تبادل گازها، گردش مواد، تنظيم محيط داخلي 
و دفع مواد زاید، و حرکت. مطالب آن در 100 کارت آموزشي ارائه شده و ویژة آزمون هاي پایة دوم 
دبيرستان و کنكور سراسري است. محتواي درس ها به صورت نكته ارائه شده و تصاویر کتاب درسي 

به صورت تمام رنگي آمده است.

274. عالي پور هریسي، مهرداد. زيست شناسي و آزمايشگاه )1( سال دومـ  ويرايش جديد. تهران: 
همگامان، 1392، 304 ص.

قطع: رحلي
موضوع: زیست شناسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: دوم و سوم متوسطه تجربي، پيش دانشگاهي تجربي

كلمات كليدي: مولكول هاي زیستي، درون سلول، تغذیه، گوارش، تبادل گازها، گردش مواد، دفع، 
مواد زاید.

چکيده: حاضر مجموعه اي است از پرسش هاي تأليفي و کنكورهاي سراسري داخل و خارج کشور و 
آزمون هاي آزمایشي سنجش به همراه پاسخنامة کاماًل تشریحي که دربرگيرندة ایستگاه هاي درس 
و نكته است. مطالب آن آن در قالب هشت درس تنظيم شده که عبارت اند از: مولكول هاي زیستي، 
سفري به درون سلول، سازمان بندي سلول ها، تغذیه و گوارش، تبادل گازها، گردش مواد، تنظيم محيط 
داخلي و دفع مواد زاید، و حرکت. در پایان کتاب دو آزمون جامع، همراه با پاسخنامه  تشریحي، گنجانده 

شده است.
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275. ظهري، علي اکبر. زيست شناسي و آزمايشگاه )2(. تهران: بين المللي گاج، 1392، 200 ص.
قطع: کارت

موضوع: زیست شناسي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: سوم متوسطه تجربي
كلمات كليدي: کنكور، تصاویر، ایمني بدن، دستگاه عصبي، حواس، هورمون ها، ژنتيك.

چکيده: این فلش کارت حاوي 100 عدد کارت آموزشي مي باشد و مطالب آن در 11 فصل ویژة 
داوطلبان کنكور سراسري طراحي و تنظيم شده است. مباحث مطرح شده در فصل  هاي کتاب به 
ترتيب عبارت اند از: ایمني بدن، دستگاه عصبي، حواس، هورمون ها و دستگاه درون ریز، مادة ژنتيك، 
کروموزوم ها و ميتوز، ميوز و توليد مثل جنسي، ژنتيك و خاستگاه آن، توليد مثل گياهان، رشد و نمو در 

گياهان، و توليدمثل و رشد و نمو جانوران.

276. عالي پورهریسي، مهرداد. زيست شناسي و آزمايشگاه )2( سال سوم ـ جلد دوم. تهران: 
همگامان، 1392، 314 ص.

قطع: رحلي
موضوع: زیست شناسي

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصيلي: سوم متوسطه تجربي، پيش دانشگاهي تجربي

كلمات كليدي: کروموزوم ها، ميتوز، ميوز، توليد مثل، ژنتيك، گياهان، رشد و نمو، جانوران.

و  و خارج کشور  داخل  و کنكورهاي سراسري  تأليفي  دربردارندة  پرسش هاي  این کتاب  چکيده: 
آزمون هاي آزمایشي معتبر، به همراه پاسخنامة تشریحي آن ها است. در پایان کتاب نيز دو آزمون جامع 
مربوط درس هاي ششم تا یازدهم کتاب درسي آمده است. عناوین کتاب حاضر در شش فصل تنظيم 
شده که به ترتيب عبارت اند از: کروموزوم ها و ميتوز، ميوز و توليد مثل جنسي، ژنتيك و خاستگاه آن، 

توليد مثل گياهان، رشد و نمو در گياهان، توليد مثل و رشد و نمو جانوران.



155دورة آموزش متوسطه نظری 13

277. عالي پور هریسي، مهرداد. زيست شناسي و آزمايشگاه )2( سال سوم ـ جلد اول. تهران: 
همگامان، 1392، 232 ص.

قطع: رحلي
موضوع: زیست شناسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: سوم متوسطه تجربي، پيش دانشگاهي تجربي

كلمات كليدي: ایمني بدن، دستگاه عصبي، حواس، هورمون ها، دستگاه درون ریز، مادة ژنتيك.

چکيده: محتواي کتاب مجموعه اي از پرسش هاي چهارگزینه اي تأليفي، کنكورهاي سراسري داخل و 
خارج کشور و آزمون هاي آزمایشي سنجش به همراه یك پاسخنامة تشریحي کامل، با خالصه اي از 
مهم ترین نكات کتاب درسي در بين پاسخ هاي تشریحي، مربوط به فصل هاي اول تا پنجم کتاب پایة 
سوم دبيرستان است. موضوعات کتاب در پنج فصل تنظيم شده که به ترتيب عبارت اند از: ایمني بدن، 

دستگاه عصبي، حواس، هورمون ها و دستگاه درون ریز، و مادة ژنتيك.

278. شاه نظر نژاد خالصي، رضا. ژنتيک كالسيک. تهران: فاطمي، 1392، 170 ص.
قطع: وزیري

موضوع: زیست شناسي
مخاطب: دانش آموز، معلم

پاية تحصيلي: دوم و سوم متوسطه تجربي، پيش دانشگاهي تجربي
كلمات كليدي: المپيادها، ژنتيك، مسائل و تمرین ها.

چکيده: کتاب حاضر در پنج فصل به مباحثي چون: زیربناي وراثت، الگوهاي وراثت یك ژن، الگوهاي 
وراثت چند ژن، ژنتيك جمعيت و الگوهاي خاص وراثت پرداخته است. این مجموعه مي تواند به عنوان 
یك منبع درسي قابل اعتماد در همة مدارسي که دانش آموزان را براي رقابت در مسابقه هاي علمي 
کشور آماده مي کنند، مورد استفاده قرار گيرد. از طرف دیگر، روش نگارش کتاب و وجود مثال هاي حل 
شدة فراوان این امكان را نيز فراهم مي کند که دانش آموزان عالقه مند در تمام نقاط کشور بتوانند حتي 

بدون  نياز به معلم، با مطالعة آن ها خود را براي رقابت در المپيادهاي علمي مهيا کنند.
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279. شيف، آن ویلسن / فاسل، دایان. سازمان هاي معتاد )نگاهي هولوگرافيک به پديدة اعتياد(. 
حسام الدین معصوميان شرقي. تهران: بهجت، 1391، 320 ص.

قطع: وزیري
موضوع: علوم اجتماعي

مخاطب: دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس
كلمات كليدي: سازمان هاي معتاد، هولوگرافيك، اعتياد در سازمان ها، فرآیند بهبود.

چکيده: این کتاب، مفهوم »سازمان هاي معتاد« را با نگاهي هولوگرافيك مورد تحقيق و بررسي قرار 
داده و مطالب آن در پنج فصل تدوین شده است. کتاب در پي آن است که مشخص کند سازمان 
اعتيادي، چه جلوه ها و ظواهري دارد، چگونه مي شود آن را شناسایي کرد، چگونه عمل مي کند، چه 
فرایندها و ساختارهایي در اختيار دارد که از  آن طریق اعتيادش را تداوم مي دهد، و اینكه چگونه مي تواند 
فرایند بهبودي را آغاز کند. فصل اول کتاب، فرایند کشف ساز  وکارهایي را مورد بررسي قرار مي دهد 
که با استفاده از آن ها به دانش عملي دربارة  سازمان اعتيادي پي مي بریم. فصل دوم به تعریف واژه ها 
اختصاص دارد، مانند: انواع اعتيادها به طور کلي، ویژگي ها و سازو کارهاي اعتيادها، خود فرایند اعتيادي. 
در فصل سوم به تشریح چهار جنبة وضعيت اعتيادي سازمان ها پرداخته شده و نمونه هایي از هر کدام 
از آن ها ارائه شده است. فصل چهارم، فرایند بهبود اعتياد سازمان ها را بررسي کرده است و فصل پنجم 
به ویژگي هاي سازمان هایي اشاره مي کند که در حال بيرون آمدن از نظام اعتيادي و قرار گرفتن در 

مسير بهبودي اند.

280. مصلح آبادي، مسعود ... ]و دیگران[. سالنامه آماري وزارت آموزش و پرورش 92ـ1391. 
تهران: مدرسه، 1392، 312 ص.

قطع: رحلي
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: مدیر، کارشناس
كلمات كليدي: برنامه ریزي، آمار، سالنامه، آموزش و پرورش.

چکيده: این سالنامه،  حاوي مجموعه اي از آخرین اطالعات آماري موجود در زمينة درجه بندي مناطق  
آموزش و پرورش، منابع مالي،  فضاهاي آموزشي، مدرسه، کالس،  دانش آموز و نيروي انساني است که 
با توجه به انواع کاربر، حجم زیاد داده ها،  تنوع آمار و هزینه هاي انتشار به گونه اي تنظيم شده است که 
ضمن برخورداري از ضریب اطمينان باال، سطح قابل توجهي از نيازهاي کاربران را پوشش داده و از 

غناي الزم برخوردار باشد.
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281. راهداري، علي رضا. سايبر تروريسم در 7 گام. تهران: نظري، 1392، 200ص.
قطع: رقعي

موضوع: علوم اجتماعي
مخاطب: معلم،  مدیر، کارشناس

كلمات كليدي: تروریسم رایانه اي، جرایم کامپيوتري، حفاظت اّطالعات.

چکيده: عصر اّطالعات با خود پدیده هاي جدیدي را در زندگي بشر وارد کرده است. یكي از این نوع 
پدیده ها، فّعاليت هاي تروریستي است که با ابزار و مفاهيم عصر اّطالعات انجام مي شود. متخّصصين 
نام این پدیده را سایبرتروریسم گذاشته اند. مصداق بارز این نوع تروریسم، پيام هایي است که گروه هاي 
تروریستي از طریق اینترنت به جهان ارسال مي کنند. کتاب حاضر در پاسخ به این سئوال که »ماهيت 
و ابعاد سایبرتروریسم چيست؟« تدوین شده و نگارنده طّي آن تالش کرده تا این پدیدة جدید را تبيين 
کند. این اثر مي تواند دانش مهندسان و دانشجویان رایانه و افراد حرفه اي در سازمان هاي پليسي، قضایي 

و قانون گذاري و محّققان در حوزه هاي مختلف را در زمينة فضاي سایبر افزایش دهد.

282. پلن، استيسي. ستاره شناسي )بررسي نظريه ها و مسايل اصلي در ستاره شناسي نوين(. نگار 
نامور یكتا، هاشم سيماب. تهران: سبزان، 1392، 264 ص.

قطع: وزیري
موضوع: فيزیك

مخاطب: معلم، دانش آموز
پاية تحصيلي: پيش دانشگاهي ریاضي و تجربي.

كلمات كليدي: ستاره شناسي، آسمان، تلسكوپ، سياره ها، ستاره ها، کهكشان ها، کيهان شناسي.

چکيده: این کتاب دربارة ستاره شناسي است و به بررسي نظریه ها و مسایل اصلي در ستاره شناسي نوین 
مي پردازد. هدف این کتاب ارائة کلياتي در مورد ستاره شناسي به عنوان یك کتاب مقدماتي است و در 
یازده فصل تنظيم شده است. ترتيب مطالب کتاب، شبيه رایج ترین روشي است که در کتاب هاي درسي 
استفاده مي شود، اّما بسياري از فصل ها به کلي مستقل از بقية فصل هاست. فصل نخست، به اطالعاتي 
دربارة فيزیك پرداخته که درك مقدماتي از پدیده هاي اختر شناسي بر آن ها استوار است. فصل دوم، 
دربارة آسمان و تلسكوپ ها است و فصل سوم، سياره هاي خاکي را بررسي کرده است. فصل چهارم 
به سياره هاي مشتري گون و ماه هایشان و فصل پنجم به دنباله دارها، شهاب سنگ ها و سيارك ها، 
پرداخته اند. فصل ششم، محيط ميان ستاره اي و شكل گيري ستاره ها؛ فصل هفتم، ستاره هاي رشتة 
اصلي و خورشيد؛ فصل هشتم، سير تكاملي ستاره ها؛ فصل نهم، باقي مانده هاي ستاره اي؛ فصل دهم، 

کهكشان ها و خوشه ها؛ و فصل یازدهم، کيهان شناسي را مورد بحث قرار داده اند.
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283. سبكدل، محمد تقي. ستايش ائمه معصومين )ع( در اشعار شهريار. تهران: آرمان رشد، 
1392، 148 ص.

قطع: وزیري
موضوع: ادبيات فارسي

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: ستایش، ائمة معصومين )ع(، شعر، شهریار، مناجات.

چکيده: این کتاب توسط بنياد بين المللي استاد شهریار منتشر شده است. اشعار استاد شهریار عالوه  بر 
اینكه نشانگر عشق و ارادت شاعر به اولياي دین است، در مفهومي عام تر، نشان دهندة اعتماد و ارادت 
او به خاندان عصمت و طهارت است. دیوان شهریار داراي بخش هاي متفاوت است، از جمله غزل، 
قصيده، مثنوي و قطعه بيشتر دفترهاي شعري او با توحيد و مناجات آغاز مي شود حتي فصل مكتب 
شهریار را با شعر بسيار زیباي »راز و نياز« شروع کرده است. مطالب این کتاب عبارت اند از: مناجات، قيام 
محمد )ص(، معراج محمد )ص(، ميالد مسعود حضرت ختمي مرتبت )ص(، یا علي، عيد غدیر، موالي 
متقيان، شب و علي )ع(، علي )ع( و دنيا، اقتباس و ترجمه از دیوان حضرت امير )ع(، کاروان کربال، حماسة 

حسيني، قمر بني هاشم، انتظار فرج و کشتي نجات.

284. رجب زاده، رباب ... ]و دیگران[. سخن از يار آشنا. تهران: آرمان رشد، 1392، 136 ص.
قطع: رقعي

موضوع: ادبيات فارسي
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: سخن، خاطرات، الهام، شعر، امام علي )ع(، شهریار.

چکيده: نگارش این اثر با هدف خاطره و خاطره  نویسي براي شناخت و تحليل شخصيت ها و نوابغ 
هنري داراي اهميت بسيار است و یكي از ابزارهاي شناخت دقيق استاد شهریار هم، بيان خاطرات از 
زبان افراد موثق است. این مجموعه، خاطرات فرزند استاد شهریار، آقاي هادي بهجت تبریزي، پرستار 
ویژة ایشان در دورة بيماري، خانم رجب زاده و آقاي ابوالفضل عليمحمدي از دوستان استاد شهریار 
است. این مجموعه خاطرات در سه فصل ارائه شده که فصل اول، خاطرات خانم رجب زاده، فصل 
دوم، خاطرات آقاي هادي بهجت تبریزي، و فصل سوم خاطرات آقاي عليمحمدي، را در بر مي گيرد. 
این خاطرات عناویني همچون اولين الهام شعري، مجرد بودن من و اعتراض استاد، اعتقاد به طب 
سنتي، آخرین سرودة استاد، نام گذاري فرزندان، رابطة شهریار با کودکان، عالقه به آواز، شهریار و صادق 

هدایت، گریه براي امام علي )ع(، و شعرخواني براي کارگران است.
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285. محمودزاده، نصرت اهلل. سرزمين آبي من. تهران: قدیاني، 1392، 328 ص.
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز، معلم

پاية تحصيلي: دوم و سوم متوسطه کليه رشته ها، پيش دانشگاهي کليه رشته ها
كلمات كليدي: رمان فارسي، جنگ ایران و عراق، عشق، زن مسلمان.

چکيده: کتاب حاضر دربردارندة رماني با موضوع جنگ ایران و عراق است. واقعة هشت سال دفاع 
مقّدس، همچنان یكي از دست مایه هاي جّذاب نویسندگان براي خلق داستان ها و رمان هاي جدید است. 
نویسنده در این رمان، داستان عشق زن و شوهري به نام »زهره« و »سياوش« را روایت مي کند که 
در بحبوحة جنگ زندگي مي کنند. سياوش در حالي که در جبهه هاي جنگ مشغول مبارزه است، در 
ذهن خود خيال همسر و فرزندانش را دارد و زهره هم که از عشق همسر خود باخبر است، نمونه اي از 
فداکاري و صبر و استقامت زن مسلمان ایراني را به تصویر مي کشد. این اثر با هدف قدرداني از مقام 
واالي رزمندگان اسالم و به تصویر کشيدن گوشه هایي از سختي ها و مشّقت هاي خانواده ها در زمان 

جنگ تحميلي نگاشته شده است.

286. فرامرزي، عباس. سرنوشت طاليي. تهران: نظري، 1391، 96 ص.
قطع: رقعي

موضوع: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز، مشاور

پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: قضا و قدر، راه و رسم زندگي، روان شناسي.

چکيده: راه و رسم زندگي و توضيح قضا و قدر از جنبه هاي روانشناسي، موضوع نوشتار حاضر است. 
نویسنده در کتاب حاضر، نخست مفهوم سرنوشت و انواع آن را تعریف کرده است. وي سپس، در 
فصول جداگانه دروازه هاي پر رمز و راز زندگي انسان که با سرنوشت وي در ارتباط است را با عنوان هاي 
»دروازة محّبت«، »دروازة عشق« و »دروازة ایثار« آورده است. در هر فصل به ابزارهاي هر دروازه 
اشاره کرده و با آوردن مثال هاي عيني از زندگي افراد، هر یك از ابزارها را تشریح کرده و در نهایت، 
نتيجه گيري از بحث ها را ارائه کرده است. هدف از نگارش کتاب، آشنایي مخاطب با چگونگي تأثير بر 

سرنوشت خود و رسيدن به سالمت و پيروزي از طریق ارتباطات انساني است.
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287. اپلتون، ویكتور. تام سوئيفت مخترع جوان )سفر به بام دنيا(. پانته آ خوشنویس.تهران: محراب 
قلم کتابهاي مهتاب، 1392، 128 ص.

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: دوم متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: داستان هاي انگليسي، مجموعه ها، ماجراهاي تام سوئيفت.

چکيده: کتاب حاضر، از مجموعة »تام سوئيفت مخترع جوان«، دربردارندة داستاني انگليسي با موضوع 
ماجراجویانه است. در این داستان »تام سوئيفت« به اتفاق دوستش قصد دارند به قلة اورست بروند تا در 
آنجا آخرین اختراع تام به نام »روبات شرپا« را آزمایش کنند. در این ميان، رؤیت موجودي اسرارآميز و 
مو قرمز و عظيم الجثه باعث تصميمات جدیدي از جانب تام شده و ماجراي جدیدي برایش رخ مي دهد. 

کتاب با هدف تقویت قوة تخيل، ماجراجویي و حس کنجكاوي نوجوانان تدوین شده است.

288. سعيدي، حسن. سقوط شاه )تحليلي نو بر انقالب اسالمي ايران(. آمل: ورسه، 1391، 94 ص.
قطع: وزیري

موضوع: علوم اجتماعي
مخاطب: دانش آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس

پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: قيام تنباکو، مشروطه، ملي شدن صنعت نفت، پهلوي، سقوط شاه، انقالب اسالمي، 

امام خميني.

چکيده: اثر حاضر بر اساس تحليلي نو بر انقالب اسالمي ایران، یك کتاب درسي دانشگاهي است. 
نویسندة کتاب به تحليل و بررسي دالیل سقوط محمد رضا پهلوي و شكل گيري انقالب اسالمي 
پرداخته و مطالب آن را بر اساس سر فصل مصوب وزارت علوم تهيه کرده است. کتاب با مفهوم و 
تعریف انقالب و تبيين مراحل آن آغاز مي شود و بُعد فلسفي و تاریخي آن مورد تحليل قرار مي گيرد. 
تفاوت انقالب با دیگر پدیده هاي اجتماعي، علل انقالب و نظریة  توطئه در ادامه، توضيح داده شده است. 
همچنين قيام تنباکو و نقش انگليس، مشروطه، عوامل شكل گيري آن، عوامل شكست و پيامد هاي آن، 
مورد بررسي قرار گرفته است. بحث دربارة  نفت و شكست صنعت ملي شدن آن، آمریكا و انگليس در 
جریان ملي شدن صنعت نفت ایران، نقش شوروي در جنبش ملي شدن نفت ایران، از مباحث دیگر کتاب 
است. سپس نقش امریكا در سقوط، تبعيد و مرگ شاه بر مبناي تئوري توطئه، انقالب به مفهوم چرخش 
نخبگان،  و ویژگي هاي پاتریمونياليستي حكومت رضا شاه، مورد بحث قرار مي گيرد. فرهنگ و ایدئولوژي 
پهلوي اول و دوم، تأثيرات انقالب اسالمي ایران بر جنبش هاي سياسي معاصر و بازتاب آن بر راهبر 

قدرت هاي بزرگ،  شناسي انقالب اسالمي از منظر امام خميني )ره(، پایان بخِش مطالب کتاب اند.
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 289. نجفي پازکي، معصومه. سواد خواندن آموزش درك خوانداري. تهران: مدرسه، 1391، 168 ص.
قطع: وزیري

موضوع: ادبيات فارسي
مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان

كلمات كليدي: آموزش، سواد، درك خوانداري، استنباط مستقيم، تمرکز، درك مقدماتي، ضمایر.

چکيده: این اثر مشتمل بر دو فصل است. در فصل اول، مباني نظري و پژوهشي درك خوانداري 
ارائه شده و انگارة سازنده گرایي، به عنوان چارچوب نظري مطالب فصل دوم معرفي شده است. مطالب 
این فصل عبارت اند از: مؤلفه هاي درك خوانداري، دالئل عملكرد ضعيف خوانندگان غير ماهر، انواع 
استنباط، انگاره هاي نظري استنباط و انگارة سازنده گرایي. در فصل دوم، گام هاي عملي براي تقویت 
درك خوانداري در قالب 22 جلسة آموزشي تنظيم شده است. مطالب این فصل شامل فرایند آموزش 
درك خوانداري و 22 گام آموزشي هدفمند در چارچوب انگارة سازنده گرایي در جهت ارتقاي درك 

خوانداري است.

290. سليقه دار، ليال ... ]و دیگران[. لذت زندگي 4: سيب هايي سر راه )تصميم گيري(. تهران: مرآت، 
1392، 84 ص.

قطع: پالتویي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: تصميم گيري، اراده، روش ، سبك ها، عناصر، گردآوري اطالعات، ارزیابي.

چکيده: کتاب حاضر، دفتر چهارم از مجموعه کتاب هاي »لّذت زندگي« است که باهدف توضيح و 
تبيين یكي از مهارت هاي زندگي مورد نياز اوليا به نگارش درمي آید. در هر یك از این مجلدات، یكي از 
مهارت هاي زندگي مورد تأیيد سازمان بهداشت جهاني، با توّجه به  ویژگي هاي فرهنگي و بومي جامعة 
ایران، از جمله مسائل مذهبي، عرفي و اعتقادي مورد بررسي قرارگرفته است. بهره گيري از نوشتار ساده 
و روان، بيان مصادیق عيني و عملي هر موضوع، پيشنهاد هایي براي برگزاري کارگاه هاي آموزشي در 
مدارس و ...، از جمله ویژگي هاي این مجموعه است. دفتر حاضر به شرح مهارت »تصميم گيري« 

اختصاص یافته است.
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291. سليقه دار، ليال ... ]و دیگران[. لذت زندگي 7: شاخه گلي تقديم به خودم )مهارت مديريت 
فشار رواني و هيجان ها(. تهران: مرآت، 1392، 96 ص.

قطع: پالتویي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: مهارت مدیریت، فشار رواني، شكيبایي، تغيير، سازگاري، پذیرش، استرس، هيجان.

چکيده: این کتاب هفتمين جلد از مجموعة 12 جلدي لذت زندگي و داراي شش فصل است. فصل اول کتاب، تعریف 
مهارت مدیریت استرس و هيجان ها، نشانه ها و عالئم استرس باال، علت هاي استرس، برخي موقعيت هاي استرس زاي 
بيروني، استرس زاهاي دروني متداول، پيامدهاي استرس مزمن، هيجان و مؤلفه هایش، عناصر مدیریت استرس و 
هيجان ها را شامل مي شود و »از رسول اکرم )ص( بياموزیم« پایان بخش فصل اول است. مطالب فصل دوم عبارت اند 
از: شناخت منابع استرس و مدیریت آن ها، روش هاي نامناسب براي مدیریت استرس، روش هاي مناسب براي مدیریت 
استرس، پرهيز از استرس زاها، تغيير دادن استرس زاها، سازگاري با استرس زاها، پذیرش استرس زاها، مدیریت هيجان ها، 
چگونه باید هيجانات را مدیریت کرد؟، 7 نكته براي جلوگيري از تجمع فشارهاي رواني و کاهش استرس، سه اصل 
براي مقابله با فشارهاي رواني و اضطراب. یك داستان دربارة مدیریت استرس و پرسش هاي محتوایي از آن در فصل 
سوم مطرح شده است. فصل چهارم، شش فوت و فن مهارت هاي مدیریت استرس و هيجان را ارائه کرده است. فصل 
پنجم شامل یك آزمون خانواده به همراه نحوة امتيازبندي آن و تفسير نتایج آن است و 5 مسئله و حل آن در کارگاه 

آموزشي را طراحي کرده است. فصل ششم، چند منبع را براي آگاهي هاي بيشتر معرفي کرده است.

292. آقارفيعي، پریسا. شايد اگر تو نبودي. تهران: نظري، 1391، 48 ص.
قطع: رقعي

موضوع: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: محبت خدایي، عشق، مخلوقات بشر، صبر، هدف زندگي، دعا، نذر.

چکيده: نویسندة کتاب زندگي را نمایش نامه اي کوتاه مي داند که ما بر روي صحنة دنيا اجرا مي کنيم؛ 
مصائب و مشكالت، غم ها، جدایي ها، شكست ها و ... در گوشه اي از ميدان کمين کرده اند و اگر انسان 
در ميدان رزم زندگي پيروز شود، مي توان اميد و نشاط و لبخند را بر چهرة گلگون او دید. مصائب، 
مشكالت،  تنش ها و ... هریك دربردارندة داستان و حكایتي است که باید آن را با دقت خواند و از آن 
آموخت و سپس آن را بایگاني کرد. عناوین مطالب عبارت اند از: شاید اگر تو نبودي، من!؟،  عشق و 
محبت خدایي در مخلوقات بشر، محبت، صبر، هدف و معناي زندگي، دعا و نذر و نياز، رنگ خدا، اميد و 

رحمت خدا، ایمان، آثار غم و غصه و مشكالت، و چگونه احساس بهتر را تجربه کنيم!؟.
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293. وليپور، محمد / رسولي، یوسف. شرح اشعار دعبل. تبریز: آلتين، 1392، 76 ص.
قطع: رقعي

موضوع:عربي
مخاطب: معلم

پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: دعبل خزاعي، شعر، هجو، مدح و رثاء، امام رضا )ع(.

چکيده: این کتاب، شرحي است بر اشعار دعبل بن خزاعي که شاعر اهل بيت )ع( و امام رضا )ع( است. 
کتاب داراي سه فصل است و اشعار مذکور را از جنبه هاي مختلف صرفي، نحوي و بالغي، کاویده است. 
فصل اول، ضمن معرفي قبيلة دعبل که »ازد« نام دارد، به تاریخ زندگي او پرداخته است. آثار دعبل و 
ویژگي هاي آن نيز مطالبي دربارة مدح و رثا، و هجو، به خصوص هجوي که دعبل در اشعارش به کار 
برده، در این فصل آمده است. فصل دوم دربارة تاریخ رثاء است و رثاء در دوره هاي جاهلي، اسالمي، 
اموي و عباسي را بررسي مي کند. فصل سوم، شرحي بر اشعار دعبل در مورد امام رضا )ع( است و 
نكات بالغي آن را شرح مي دهد. لغات مشكل و نكات صرفي نيز در این فصل توضيح داده شده است.

294. سروقامت، حسين. شرط بالغ )چهل كليد طاليي در مديريت تبليغ(. تهران: کانون اندیشه جوان، 
1392، 190 ص.

قطع: رقعي
موضوع: دیني
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: شرط بالغ، کليد طالیي، مدیریت تبليغ، آداب سخن، عطر شهادت.

چکيده: نویسندة کتاب به طرح بایدها و نبایدهایي در دنياي تبليغ پرداخته و در ضمن به چهل نكتة 
کاربردي که با بهره گيري از آیات، روایات و زندگي اخالقي بزرگان دین بدان دست یافته، اشاره کرده 
است. مطالب کتاب به توضيح چهل کليد مي پردازد در چهل قسمت تنظيم شده که برخي از آن ها 
عبارت اند از: کارها را به وکيلتان بسپارید، از منافقين درس بگيرید، با مردم زندگي کنيد، با مطالعه آشتي 
کنيد، شور جواني را با حكمت پيري درآميزید، تن به کار و دل به یار بسپارید، کتاب خدا را از غربت 
درآورید، آداب سخن گفتن را بياموزید، درد دین داشته باشيد، از ولي نعمت غفلت نكنيد، عطر شهادت 

را پراکنده کنيد ....
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295. خسرو پناه، عبدالحسين / عبداللهي، مهدي. شريعتي دين و جامعه )نقد و ارزيابي ديدگاه هاي 
دين شناختي دكتر علي شريعتي(. تهران: کانون اندیشه جوان، 1392، 264 ص.

قطع: رقعي
موضوع: دیني
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: شریعتي، دین، جامعه، دیدگاه  دین شناختي، نقد، تشيع، غرب شناسي، روحانيت.

چکيده: کتاب حاضر، دفتري از مجموعة دفترهاي نقد و بررسي دین پژوهي اندیشمندان معاصر ایران 
است که در قالب دوازده مقاله به ارائة گزارشي از آرا و اندیشه هاي دکتر شریعتي و سنجش آن اختصاص 
دارد. در این تحقيق سعي شده است؛ اواًل، به کتب و آثار دکتر شریعتي، و نه شارحان وي، استثناء شود؛ 
ثانياً، به دور از هرگونه افراط و تفریط و حب و بغض، اندیشه هاي وي مورد بررسي و تحليل منصفانه 
قرار گيرد. عناوین مقاالت ارائه شده در کتاب، به ترتيب عبارت اند از: زیست نامة فكري و جریان هاي 
تأثيرگذار؛ روش شناسي معرفت دیني؛ انسان شناسي؛ اسالم شناسي؛ دین ایدئولوژیك؛ تشيع سرخ علوي 
یا تشيع سياه صفوي؛ امامت اجتماعي یا ماوراء الطبيعي؛ روشن فكري یا پيامبري!، غرب شناسي؛ بازگشت 

به خویشتن؛ روحانيت؛ و زن در نگاه شریعتي.

296. زویگ، استفان. کالسيك مدرن: شطرنج. تهران: قدیاني، 1392، 128 ص.
قطع: جيبي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها، پيش دانشگاهي کليه رشته ها
كلمات كليدي: داستان آلماني، استفان زویگ، شطرنج.

چکيده: کتاب حاضر از مجموعه »کالسيك هاي مدرن«، دربردارنده داستاني از »استفان زویگ«، 
نویسنده آلماني است. این داستان نخستين بار پس از مرگ زویگ در سال 1942 در بوئنوس آیرس به 
چاپ رسيد. در بخشي از کتاب مي خوانيم: "نخستين نگاه، نااميدکننده بود و حّتي باعث شد نوعي خشم 
تلخ را حس کنم. کتابي که باآن همه دردسر دزدیده بودم و با چنان انتظارات زیادي مشتاق خواندنش 
بودم، چيزي نبود جز یك کتاب راهنماي شطرنج! اگر زنداني نبودم، نخستين واکنش من در آن 

عصبانيت مي توانست این باشد که آن را از پنجره به بيرون پرت کنم."
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297. ميلر، دیوید نيل / اي. بروك، استفان. شناسايي، ارزيابي و درمان رفتارهاي آسيب به خود 
در مدرسه. مجيد صفاري نيا، سارا احمدي. تهران: آواي نور، 1392، 272 ص.

قطع: رقعي
موضوع: روان شناسي
مخاطب: معلم، مشاور

كلمات كليدي: مدرسه، رفتار، خودآسيب رساني، ارزیابي، درمان، تقویت توان، رفتار درماني، دارو درماني.

چکيده: این کتاب داراي هفت فصل است و با هدف شناسایي و تشخيص، پيشگيري و درمان 
اختالل رفتاري خود آسيب رساني در نوجوانان، ترجمه شده است، به ویژه اینكه ظهور این مشكالت 
در سنين مدرسه و در معرض سرایت به همكالسي ها و دوستان نيز قرار دارد. رفتار خود آسيب رسان 
به آسيب هاي جسمي عمدي، هدفمند و اجتماعي غيرقابل قبول اشاره دارد که بدون خودکشي انجام 
مي شود و بيشتر متأثر از شرایط اجتماعي نوجوانان است. این آسيب ها شامل: ضربه زدن به خود، خراش 
دادن روي دست، خودزني، کندن مو، آسيب زدن به اعضا و جوارح، خالكوبي، سوزاندن کف و روي 
دست ها با سيگار و از این قبيل آسيب ها مي شود. درمان رفتار خود آسيب رسان، فرایندي پيچيده دارد 
و پيشگيري با رویكرد سالمت عمومي در مدارس و استفاده از رفتار درماني و دارودرماني، راه حل هایي 

است که این کتاب آن ها را پيشنهاد کرده است.

298. مریدي شوشتري، اکرم. شوشتر يعني خوبتر )شوشتر از پيدايش تا سال 1390 شمسي(. اهواز: 
ترآوا، 1391، 456 ص.

قطع: وزیري
موضوع: علوم اجتماعي

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدي: شوشتر، پيدایش، آثار باستاني، جغرافيا، فرهنگ، مشاهير.

چکيده: مطالب این اثر در 10 فصل تنظيم شده است. فصل اول این کتاب شامل جغرافياي طبيعي 
شوشتر است. ویژگي هاي باستاني شهر در فصل دوم آمده و فصل سوم به تاریخ این شهر پرداخته 
است. در فصل جهارم آثار باستاني شوشتر ارائه شده و در فصل پنجم، جغرافياي انساني این شهر مورد 
بررسي قرار گرفته است. جغرافياي فرهنگي مردم شوشتر،  به تفصيل در فصل ششم آمده و فصل هفتم 
مشاهير آن را معرفي کرده است. فصل هشتم به جغرافياي اقتصادي پرداخته و خدمات شهري شوشتر 
در فصل نهم به طور اجمالي توضيح داده شده است. فصل دهم دربارة  توسعة  شوشتر بحث کرده و در 

پایان کتاب، آلبوم عكس مربوط به مطالب کتاب آورده شده است.
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299. رمضانيان، عليرضا. شهاب ثاقب )آسيب شناسي مباحث مهدويت(. اصفهان: نقش نگين، 
1392، 344 ص.

قطع: رقعي
موضوع: دیني
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: مهدویت، انتظار، محّمد بن حسن )عج(.

چکيده: غفلت از آسيب هاي فرهنگ مهدویت، موجب سستي اعتقاد مردم نسبت به اصل وجود امام 
زمان )عج( و گرایش افراد به مجموعه هاي منحرف مي شود. کتاب حاضر با هدف بررسي برخي از 
آسيب هایي که پيش از ظهور و در دوران غيبت رخ مي دهد تأليف شده است. مطالب اثر در هجده فصل 
تدوین شده و طّي آن به موضوعاتي شامل معرفت و شناخت امام زمان، شرح مفهوم آسيب شناسي، 
برداشت هاي انحرافي از مقولة انتظار فرج، شتاب زدگي و تعجيل، افراط و تفریط در تبيين مفهوم غيبت 

و ... پرداخته شده است.

 300. سپهري، نيما / کوچكي، خورشيد. کتاب کار: شيمي 3ـ  كتاب كار. تهران: خيلي سبز، 1392، 248 ص.
قطع: رحلي

موضوع: شيمي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: سوم متوسطه تجربي
 كلمات كليدي: آموزش شيمي، واکنش هاي شيميایي، استوکيومتري، ترمودیناميك شيميایي، محلول.

چکيده: مطالب این کتاب کار در سه فصل شامل پرسش هاي جاخالي، مرتبط، دوگزینه اي، درستي یا 
نادرستي و مفهومي است. فصل اول کتاب مبحث »واکنش هاي شيميایي و استوکيومتري« را بررسي 
کرده و شيوه هاي نمایش واکنش شيميایي و موازنه کردن معادلة یك واکنش شيميایي را نشان داده 
است. بحث »ترمودیناميك شيميایي« در فصل دوم آمده و به انرژي و ذره هاي سازندة ماده و نسبت 
انرژي ماده با مقدار آن پرداخته است. فصل سوم »محلول ها« نام دارد و مباحث محلول ها، مواد 
ناخالص، فاز، و محلول هاي مایع و اجزاي آن ها را دنبال کرده است. در پایان کتاب ضميمه اي دربارة 
همة واکنش هاي شيميایي سال سوم و همچنين آخرین امتحان هاي نهایي برگزار شده به همراه کليد 

آن ها آمده است.
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301. کشاورز، حسينعلي. ماك: شيمي پيش دانشگاهي )سال چهارم(. تهران: گل واژه، 1392، 220 
ص.

قطع: رحلي
موضوع: شيمي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: پيش دانشگاهي ریاضي و تجربي

كلمات كليدي: شيمي، سينتيك شيميایي، تعادل شيميایي، اسيد، باز، الكتروشيمي.

چکيده: مطالب این کتاب شامل چهار بخش سينتيك شيميایي، تعادل شيميایي، اسيدها و بازها، و 
الكتروشيمي است. با توجه به تغيير کتاب شيمي در سال 1384 و برگزاري کنكور سراسري بر مبناي 
این تغييرات، همة سؤاالت کنكورهاي سراسري داخل و خارج کشور، در رشته هاي علوم ریاضي و 
تجربي از سال 84 به بعد، همراه با پاسخنامة کليدي آن ها در این کتاب آمده است. هر بخش کتاب 
به چند زیربخش تقسيم شده و پرسش هاي هر زیربخش بدین ترتيب است: 1. با هم مرور کنيم؛ 2. 

سؤاالت چهارگزینه اي؛ 3. آزمون؛ 4. آزمون جامع بخش؛ 5. آزمون جامع کتاب.

302. مالردي، محمدرضا / آقاپور مقدم، سيد رضا. شيمي و آزمايشگاه )شيمي را در آزمايشگاه 
بياموزيم!(. تهران: مدرسه، 1392، 256 ص.

قطع: وزیري
موضوع: شيمي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: دوم، سوم متوسطه ریاضي و تجربي، پيش دانشگاهي ریاضي و تجربي

كلمات كليدي: شيمي،  آزمایشگاه، دبيرستان، آزمایش هاي مهم، دانش افزایي، دستگاه هاي چيني.

چکيده: موضوع این کتاب، آموزش شيمي در آزمایشگاه است و 8 فصل و 7 پيوست دارد. فصل هاي 
کتاب به ترتيب عبارت اند از: آشنایي با کار در آزمایشگاه، آشنایي با وسيله ها و دستگاه هاي شيشه اي 
آزمایشگاهي و کاربرد آن ها، آشنایي با وسيله ها و دستگاه هاي چيني و فلزي آزمایشگاهي و کاربرد 
آن ها، آزمایش هایي دربارة  شيمي سال اول دبيرستان، آزمایش هایي دربارة  شيمي سال دوم دبيرستان، 
آزمایش هایي دربارة شيمي سال سوم دبيرستان، آزمایش هایي دربارة  شيمي پيش دانشگاهي و ... ارائه 

کرده است. درپایان کتاب، واژه نامة  فارسي به انگليسي در مورد اصطالحات کتاب آمده است.
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303. عادل شيرالي. از ایران چه مي دانم؟، 111: صابئين مندائي در ايران. تهران: دفتر پژوهشهاي 
فرهنگي، 1392، 118 ص.

قطع: رقعي
موضوع: تاریخ، علوم اجتماعي

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: صابئين، صابئين مندائي، ایران.

چکيده: »صابئين« پيشينه اي بيش از دوهزار و پانصد ساله در ایران دارند. هدف از پژوهش حاضر، 
بررسي تاریخچة دین صابئي به عنوان یكي از ادیاني است که در ایران باستان تا به امروز، حضور 
داشته و با ظهور دین اسالم و یادکرد آنان در قرآن کریم، ابعاد تازه اي پيدا کرده است. نام صابئين 
در طول تاریخ بر دو گروه اطالق شده است: یك گروه تعميدین یا شویندگان و یا به تعبير اروپایيان، 
»مندائيان« هستند؛ گروه دیگر، ستاره پرستان حّران هستند. خاستگاه تاریخي، آموزه هاي دیني، آداب 
و رسوم مذهبي، زبان، خط و ادبيات دیني صابئين منداني در این پژوهش مورد مطالعه قرارگرفته است.

304. یانگ، جاني. صد نکته در كالس داري )مديريت رفتار در كالس(. حدائق رضایي. تهران: 
مدرسه، 1391، 80 ص.

قطع: وزیري
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: تجارب معلمان، مدیریت کالس.

چکيده: اثر حاضر، یك  صد نكته از تجربه هاي یك معلم براي مواجهه با دانش آموزان بي انضباط است. 
زیبایي و ارزش این نكات این است که همه در محيط کالس مورد آزمون و ارزیابي قرارگرفته اند. 
برخي نكات شامل نمونه هایي امكان پذیر و واقعي از به کاربردن عبارت هایي توسط معلم در موقعيتي 
خاص است. نكات موجود در کتاب براي آگاهي معلمان از موارد مشكل آفرین کالس طراحي شده و 
راهكارهاي زیادي براي نحوة تدریس در کالس هاي داراي دانش آموزان مشكل ساز ارائه شده است. 
برخي مطالب جمع آوري شده در این کتاب عبارت اند از:  وقت استراحت طالیي، اهميت رویة ثابت 

داشتن، مدیریت مباحثه، درس هاي مستقل، عبارات جادویي و دستياران آموزش.
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305. کریمي حاجي خادمي، مازیار. طالبان )خاستگاه و مباني فکري(. تهران: کانون اندیشه جوان، 
1392، 230 ص.

قطع: رقعي
موضوع: دیني، علوم اجتماعي

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: افغانستان، جنبش ها، قيام ها، گروه طالبان.

چکيده: با توّجه به تأثيرگذاري جنبش طالبان در حوزة مسائل فكري، سياسي و فرهنگي منطقه و 
جهان اسالم و اهّميت تحّوالت افغانستان به عنوان کشور دوست و همسایه، بررسي مباني فكري 
طالبان و منشأ و چگونگي شكل گيري این اندیشه، موضوعي مهم تلّقي مي شود. این اثر ضمن بررسي 
این موضوع در چهار بخش تدوین شده که عناوین آن عبارتند از: آشنایي اّوليه با طالبان، سير تاریخي 
مباني کالمي اندیشة طالبان، طالبان و قوميت پشتون و جریان هاي سياسي و تحّوالت اجتماعي مؤثّر 

در تفكر طالبان.

306. خوش عمل، عباس. طنزهاي شاطرحسين )طنزهاي شاعرانه عباس خوش عمل كاشاني در 
مجله گل آقا(. قم: جمال، 1392، 232 ص.

قطع: رقعي
موضوع: ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: شعر طنز آميز، شعر فارسي.

چکيده: مجموعه اشعار »طنزهاي شاطر حسين« که پيش از این در مجلة گل آقا منتشر شده بود و 
مسائل اجتماعي را با زباني طنزآلود مدنظر قرار مي داد، به صورت یك کتاب براي نوجوانان و جوانان 
عزیز گردآوري و تدوین شده است. این مجموعه شامل 187 قطعه شعر طنز با عناویني چون: عيدانه، 
گربه، رئيس و کارمند، آوازها، تهران 2000، مجلس چندم، دهقان، قطع نامه، پول، ورق برگشت، مفلس 

بي پروا، خواهش، زورمندان و غيره است.
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307. سليقه دار، ليال ... ]و دیگران[. لذت زندگي 11: عبور از ديوارهاي بلند )مهارت هاي زندگي: 
مهارت رودررويي با بحران هاي زندگي(. تهران: مرآت، 1392، 96 ص.

قطع: پالتویي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: خانواده، بحران هاي زندگي، مقابله با خشونت، حقوق زنان، اختالالت، الگوهاي سازش.

چکيده: کتاب حاضر، دفتر یازدهم از مجموعة کتاب هاي »لّذت زندگي« است که با هدف توضيح و 
تبيين یكي از مهارت هاي زندگي مورد نياز اوليا به نگارش درمي آید. بهره گيري از نوشتار ساده و روان، 
بيان مصادیق عيني و عملي هر موضوع، پيشنهاد هایي براي برگزاري کارگاه هاي آموزشي در مدارس 
و ...، از جمله ویژگي هاي این مجموعه است. دفتر حاضر در شش فصل به شرح مهارت »رودررویي 
با بحران هاي زندگي« اختصاص یافته است. برخي مطالب این کتاب عبارت اند از:  تعریف بحران هاي 
زندگي،  واکنش در برابر بحران، مقابله با خشونت، حقوق زنان، مواجهة خانواده با اختالالت رواني، 

مداخلة خانواده در اختالالت عاطفي، آزمون خانواده، کارگاه  آموزشي طرح و حل مسئله.

308. رضاپور، همایون. عربي )3( انساني. تهران: بين المللي گاج، 1392، 200 ص.
قطع: کارت

موضوع: عربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: سوم متوسطه انساني، پيش دانشگاهي انساني
كلمات كليدي: فلش کارت، عربي، سوم انساني.

چکيده: مطالب این فلش کارت در قالب کارت  آموزشي براي استفادة دانش آموزان ارائه شده و ویژة 
آزمون هاي پایة سوم دبيرستان و کنكور سراسري رشتة  علوم انساني است.
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309. درویش، حبيب اهلل. کتاب کار: عربي 1ـ  كتاب كار. تهران: خيلي سبز، 1392، 156 ص.
قطع: رحلي

موضوع: عربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: اول متوسطه
كلمات كليدي: آموزش زبان عربي، فعل، اسم، حرف، اجزاي جمله، امر، نهي، نقش کلمه.

چکيده: این کتاب داراي مطالب درس هاي اول تا دهم کتاب عربي سال اول دبيرستان، همچنين 
بخش »یادآوري پيش آموخته ها« و چهار آزمون سال اول آموزش متوسطه در خرداد و شهریور سال 
1388 است. بخش »یادآوري پيش آموخته ها« 17 تست دارد که نمونه سؤال هایي از آموخته هاي دورة 
سه ساله راهنمایي را دربرمي گيرند. درس هاي اول تا دهم هر کدام داراي چند تمرین، قواعد درس در 
یك نگاه، ارزشيابي تكویني درس، و آزمون چهارگزینه اي درس هستند و به  منظور فعال شدن در امر 
یادگيري و تقویت مهارت هاي تفكر، سؤاالت متنوعي از بخش هاي قواعد و ترجمة متن و لغت تهيه 
و تدوین شده است. به شيوه اي که عالوه بر قواعد هر درس، نكته هاي اصولي و بنيادي درس هاي 
قبل را در نظر گرفته است. بخش آزمون ها شامل آزمون هاي خرداد و شهریور سال 88 در دو نوبت 

صبح و عصر است.

310. یزداني، عبداهلل. عربي جامع اول دبيرستان. تهران: هيمه، 1392، 172 ص.
قطع: رحلي

موضوع: عربي
مخاطب: دانش آموز، معلم

پاية تحصيلي: اول متوسطه
كلمات كليدي: افعال ثالثي، جامد و مشتق، ضمایر، موصول، معرب، مبني، جمله، مبتدا و خبر.

چکيده: کتاب حاضر داراي 10 درس با این عنوان هاست: یادآوري قواعد عربي دورة راهنمایي؛ فعل 
ثالثي مجرد و مزید )1(؛ فعل ثالثي مجرد و مزید )2(؛ جامد و مشتق )اسم فاعل و اسم مفعول(؛ ادامة 
مشتقات )اسم زمان، اسم مكان، اسم تفضيل، صفت مشبه و اسم مبالغه(؛ ضمایر )منفصل و متصل(؛ 
موصول )عام و خاص(؛ معرب و مبني؛ جملة فعليه، فاعل و مفعول؛ جملة اسميه، مبتدا و خبر. هر درس 
آن نيز هشت بخش دارد که عبارت اند از: واژه نامه، قواعد و ترجمه، قواعد، تمرین، کارگاه ترجمه، 
سؤال هاي امتحاني با پاسخ تشریحي، سؤال هاي امتحاني بدون پاسخ، و سؤال هاي چهارگزینه اي. در 
انتهاي درس هاي پنجم و دهم، نمونه سؤال هاي امتحان نوبت اول و نوبت دوم )با ریز بارم( آورده 

شده است.
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 311. ناردو، دان. تاریخ جهان: عصر پريکلس. فاطمه ایجي. تهران: ققنوس، 1392، 134 ص.
قطع: وزیري

موضوع: تاریخ
مخاطب: معلم، دانش آموز

پاية تحصيلي: سوم متوسطه انساني
كلمات كليدي: عصر پریكلس، امپراتوري، آتني ها، هنر، فلسفه، تمدن یونان، سقوط آتن.

چکيده: اثر حاضر، دربارة عصر پریكلس نگارش یافته و مطالب آن در هفت بخش تنظيم شده 
است. پژوهشگران تاریخ، سال 479 تا 431 پيش از ميالد را عصر طالیي آتن ناميده اند. در این دورة 
پنجاه ساله، یونانيان دستاوردهایي عظيم در هنر، معماري، مجسمه سازي، نمایش نامه نویسي، فلسفه و 
دموکراسي به دست آوردند و براي قدرداني از پریكلس، سياستمدار، دولتمرد و سرداري که بيشتر این 
دوره را بر دولتشهر آتن فرمان راند، عصر پریكلس ناميدند. این کتاب تالش دارد ویژگي هاي این دوران 
را، که بهترین و بدترین خصيصه هاي تمدن برجستة یونان باستان بر آن حاکم بوده، تبيين نماید. با 
مرگ پریكلس در آغاز جنگ طوالني مدت پلوپونزي، بعد از 27 سال جنگ، آتن سقوط کرد و تمدن 

یونان باستان نابود شد.

زمين  علوم  شده:  طبقه بندي  نوشين.کتاب هاي  صادق پور،   / آرزو  زرگر،  حاجي علي محمد   .312
پيش دانشگاهي )سال چهارم( رشته علوم تجربي. تهران: گل واژه، 1392، 124 ص.

قطع: رحلي
موضوع: زمين شناسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: سوم متوسطه ریاضي و تجربي،  پيش دانشگاهي ریاضي و تجربي

كلمات كليدي: علوم زمين، جایگاه زمين، فضا، زمين لرزه، آتشفشان.

چکيده: در این کتاب، مفاهيم درسي با بياني ساده ارائه شده و در ادامة آن، سؤاالت کشوري و منتخب 
هر منطقه یا استان همگام با مطالب درسي و به همراه پاسخنامه، براي آشنایي دانش آموزان، درج 
شده است. مطالب کتاب در ده فصل به ترتيب عبارت اند از: جایگاه زمين در فضا، ساختمان دروني 
زمين، زمين ساخت ورقه اي، زمين لرزه، آتشفشان و فرایندهاي آتشفشاني، ساخت هاي تكنوتيكي و 
کوه زایي، شواهدي در سنگ ها، تحوالت گذشته، رسم نقشه و زمين در خدمت انسان. مطالب هر 
فصل داراي چارچوب و نظامي است که شامل سيماي فصل، مرور فصل، نمونة سؤاالت امتحاني و 
آزمون ها مي شود. در پایان کتاب، جدول بارم بندي و نمونة سؤاالت آزمون هاي علوم زمين به همراه 

پاسخنامه هاي آن ها آمده است.
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 313. نجفي، مصطفي. علوم زيستي و بهداشت سال اول متوسطه. تهران: گل واژه، 1392، 166 ص.
قطع: رحلي

موضوع: زیست شناسي
مخاطب: دانش آموز، معلم

پاية تحصيلي: اول متوسطه
كلمات كليدي: ساختار شيميایي، تغذیه، توليد مثل، وراثت، بوم شناسي، ميكروب ها، بيماري، سالمت.

چکيده: این کتاب از مجموعه کتاب هاي طبقه بندي شده است که به علوم زیستي و بهداشت پایة اول 
متوسطه مي پردازد. مطالب کتاب در هفت فصل تنظيم و به طور کامل و با بياني ساده و نظمي خاص، بر 
اساس مفاهيم کتاب درسي تدوین شده است. سؤاالت امتحاني هماهنگ کشوري و استاني نيز به طور 
طبقه بندي شده در این کتاب ارائه شده است. فصل هاي کتاب به ترتيب دربارة این مباحث است: نگرش 
علمي و علوم زیستي، ساختار شيميایي، توليد کنندگي، تغذیه، توليدمثل و وراثت، بوم شناسي، ميكروب ها، 
بيماري و سالمت. همچنين هر فصل شامل سيماي فصل، مرور بر درس، نمونه سؤاالت امتحاني به 
همراه پاسخ تشریحي، راهنماي مطالعة دانش آموز، خود را بيازمایيد چهارگزینه اي و آزمون پایاني است.

314. ساالري، حسن. دانشوران دیروز و امروز: علي اكبر دهخدا )سرگذشت كتاب مرجع در ايران(. 
تهران: محراب قلم کتابهاي مهتاب، 1392، 32 ص.

قطع: وزیري
موضوع: ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: سرگذشت نامه، کتاب مرجع.

چکيده: کتاب حاضر، با هدف معرفي »علي اکبر دهخدا« و بيان چگونگي ایجاد و نگارش کتاب مرجع 
در ایران با زباني ساده و روان براي کودکان و نوجوانان نوشته شده است. در کتاب مي خوانيم که: 
»کتاب مرجع، کتابي است که براي به دست آوردن اطالعات درباره موضوعي به آن مراجعه مي شود، 
بي آنكه نياز باشد سراسر آن را مطالعه کنند. یكي از کتاب هاي مرجع بسيار ارزشمند به زبان فارسي، 
کتاب لغت نامه است. این کتاب شامل معناي واژه هاي فارسي و واژه هاي راه یافته به زبان فارسي است 
و درباره برخي موضوع ها، مقاله هاي کوتاه یا گسترده اي دارد. علي اکبر دهخدا )1258 ـ1334 ه. ش( 

بيش از 40 سال از عمر خود را براي گردآوري مواد لغت نامه صرف کرد ....«
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315. مكارمي، فریبا. غازها گاز مي گيرند )خاطرات واقعي يک دامپزشک(. شيراز: تخت جمشيد، 
قشقایي، 1392، 104 ص.

قطع: رقعي
موضوع: داستان
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: داستان   هاي فارسي، خاطرات، دامپزشكي.

چکيده: کتاب حاضر دربردارندة خاطرات »دکتر فریبا مكارمي«، از 28 سال خدمت در شغل دامپزشكي 
است. دکتر مكارمي در اواخر سال 1361 به عنوان مسئول فّني آزمایشگاه ميكروبيولوژي، در بخش 
صنایع غذایي مجتمع صنعتي گوشت فارس استخدام شد و پس از آن، در سال 1366، به عنوان 
کارشناس سل و بروسلوز در ادارة دامپزشكي شهرستان زرقان استان فارس مشغول به کار شد. دکتر 
مكارمي از سال 1371، با دانشگاه آزاد اسالمي واحد ارسنجان نيز همكاري کرد و در سال 1390 با 

درخواست خود، بازنشسته شد. در این کتاب، خاطرات دکتر مكارمي از دوران خدمت نقل شده است.

316. راشتون، لينت. غدد درون ريز. عباسعلي گائيني، بهزاد ساکي. تهران: مدرسه، 1391، 120 ص.
قطع: وزیري

موضوع: زیست شناسي
مخاطب: دانش آموز، معلم

پاية تحصيلي: سوم متوسطه تجربي
 كلمات كليدي: غدد درون ریز، هورمون ها، گلوکز خوني، رشد، متابوليسم، توليد مثل، استرس، مواد معدني.

چکيده: این کتاب، منبعي مناسب براي آگاهي از زیست شناسي و آناتومي بدن انسان است. مطالب 
آن در هشت فصل تنظيم شده که عناوین آن به ترتيب عبارت اند از: مواد شيميایي حرکت آفرین، 
هورمون ها، غدد درون ریز، مقدار گلوکز خون، رشد متابوليسم، توليدمثل، استرس، و تعادل مواد مصرفي 
و فشار خون. نویسندة کتاب پيشنهاد مي کند براي حفظ سالمت بدن، مهم ترین کارهایي که مي توان 
کرد شامل: درست غذا خوردن، فعاليت ورزشي منظم، خواب کافي، خودداري از استعمال دخانيات و 

مصرف مواد اعتيادآور است.
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317. پين، اليزابت. فراعنه بزرگ مصر باستان. شهكام جوالیي. تهران: جویا، 1391، 176 ص.
قطع: وزیري

موضوع: تاریخ
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها
 كلمات كليدي: فراعنة بزرگ، خئوپس، حتشپسوت، توتموس سوم، آخناتون، رامسس دوم، سنگ رزتا.

چکيده: مطالب کتاب در هشت قسمت تنظيم شده که به ترتيب عبارت اند از: کشف دربارة مصر 
»به شمایان،از  نيكوخصال« خئوپس؛  مرده؛ »خدایگان  و خدایگونه هاي  پيشين  باستان؛ مصریان 
سرزمين آشوب زده سخن خواهم گفت ...«؛ عليا حضرت ملكه حتشپسوت؛ درهم کوبندة اقوام مهاجم، 
فرعون توتموس سوم؛ فرعون جنایتكار، آخناتون؛ شروع یك پایان؛ و فرعون رامسس دوم. با کشف 
سنگ رزتا در سال 1799، اسرار فرهنگ مصر و فراعنة آن و همچنين دوران شگفت انگيز تمدن مصر 

باستان آشكار شد.

318. ميرمقتدایي، احمدرضا. فراموشم مکن. تهران: کتاب آبان، 1392، 175 ص.
قطع: جيبي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز، معلم

پاية تحصيلي: دوم متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: داستان  کوتاه، داستان هاي اخالقي، مجموعه ها.

چکيده: کتاب مصّور حاضر دربردارندة داستان هاي کوتاه و آموزنده با موضوعات مختلف است. این 
داستان هاي کوتاه به زباني متفاوت از جنبة بصري و با تكيه بر ارزش هاي هنرایراني گردآوري و 
بازنویسي شده است. »فراموشم مكن« نام گلي زیبا است که در فرهنگ اساطيري و نمادین جهان 

جایگاه ویژه اي دارد و افسانه هاي مختلفي در رابطه با آن نقل شده است.
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319. حيدري، علي ... ]و دیگران[. بستة آموزشي شماره یك: فرزندپروري، مهارت هاي زندگي 
 پيشگيري اوليه از سوء مصرف مواد مخدر )ويژة  كاركنان و والدين(. تهران: ما و شما، 1392، 88 ص.

قطع: رقعي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: معلم، والدین
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

 كلمات كليدي: فرزندپروري، مهارت هاي زندگي، پيشگيري اوليه، سوء مصرف، مواد مخدر، والدین، کارکنان.

چکيده: این کتاب راهنمایي براي پيشگيري اوليه از سوء مصرف موادمخدر است و به تبيين فرزندپروري 
به مثابة یكي از مهارت هاي زندگي مي پردازد. کتاب داراي پنج فصل است. فصل اول، سبك هاي 
فرزندپروري را مطرح کرده و به مباحث: اساس سبك هاي فرزندپروري و سه جنبة فرزندپروري، 
به عنوان مهم ترین شرایط براي تربيت فرزندان سالم، پرداخته است. فصل دوم عوامل محافظ و عوامل 
خطرساز را تعریف و مدل هاي آن را ارائه مي کند. عوامل محافظ و خطرساز خانواده، همساالن، مدرسه، 
و جامعه محله در این فصل بررسي شده است. فصل سوم دربارة مهارت هاي زندگي است و آموزش 
مهارت ها به همراه تاریخچه و پایة نظري آن، تعریف، اهداف و رویكرد آن، در این فصل ارائه شده است. 
فصل چهارم، به پيشگيري اوليه از اعتياد، اختصاص دارد و روش هاي پيشگيري اوليه، مراحل اعتياد، 
و انواع مواد مخدر را توضيح مي دهد. فصل پنجم دربارة ایدز است و به تشخيص، عالئم آن، مراحل 

آلودگي، راه هاي پيشگيري، راه هاي انتقال، بيماري هاي مرتبط، و سالمت رفتاري توجه کرده است.

320. شوشتري، ابراهيم. تاریخ معاصر ایران: فرمان مقاومت )خاطرات ابراهيم شوشتري از شورش 
پادگان قلعه مرغي، 8 شهريور 1320(. تهران: پردیس دانش، 1391، 144 ص.

قطع: رقعي
موضوع: تاریخ
مخاطب: معلم

پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: خاطرات، ابراهيم شوشتري، شورش، پادگان هوایي قلعه مرغي، کودتا، هشتم شهریور.

چکيده: این کتاب دربارة خاطرات ابراهيم شوشتري، تنها بازماندة شورش پادگان هوایي قلعه مرغي، 
در 8 شهریور 1320 است. او چگونگي شكل گيري شورش و پيامدهاي بعد از آن، و همچنين دوران 
اسارتش به دست نيروهاي شوروي و نحوة بازگشتش به ایران را به نگارش درآورده است. روز 8 شهریور 
1320، گروهي از افسران نيروي هوایي در مخالفت با دستور دولت مبني بر ترك مخاصمه و تسليم 
در برابر نيروهاي مهاجم بریتانيا و شوروي، تصميم به مقاومت گرفتند. یكي از منابع این کتاب، سلسله 
مقاالت »روزنامة اتحاد ملي« است و در تكميل آن، از گفت وگوهاي ضبط شده با نویسندة کتاب و 

مقاالت آقایان خليلي عراقي، فریدون خادم، و ابوالفضل سپهرم استفاده شده است.
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321. مرادپور، سعيد. کتاب هاي موضوعي: فرمول ها و ساختارها در شيمي )نام گذاري، فرمول نويسي، 
ساختار لوويس و شکل هندسي(. تهران: مهرو ماه نو، 1392، 118 ص.

قطع: وزیري
موضوع: شيمي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: دوم متوسطه ریاضي و تجربي

 كلمات كليدي: شيمي، فرمول ها، ساختار، روش نام گذاري، فرمول نویسي، ترکيب هاي معدني، ساختار لوویس.

چکيده: این کتاب دربارة »فرمول ها و ساختارها در شيمي« است و مطالب آن در چهار فصل تنظيم شده 
است. در فصل اول، هار بخش به روش هاي تعيين ظرفيت عنصرها و یون ها؛ نام گذاري و فرمول نویسي؛ 
ترکيب هاي یوني )جامد هاي یوني(: یون ها، نمك ها، اکسيدهاي فلزي و بازها؛ روش هاي تعيين مجدد 
اکسایش عنصرها و یون ها؛ نام گذاري و فرمول نویسي ترکيب هاي مولكولي )جامد مولكولي(: مولكول ها و 
اسيدها اختصاص یافته است. فصل دوم، دو بخش دارد که به چگونگي رسم ساختار لوویس و کاربردهاي 
آن، و رسم شكل هندسي و تعيين زوایاي پيوندي، پرداخته است. سه بخش فصل سوم عبارت اند از:  کربن 
و انواع پيوندهاي آن؛ نام گذاري و فرمول نویسي هيدروکربن ها: آلكان ها، کن ها، آْلكين ها و هيدروکربن هاي 
حلقوي؛ و نام گذاري و فرمول نویسي هيدروکربن هاي اکسيژن دار:  الكل ها و اترها،  آلدهيدها و کتون ها،  
کربوکسيليك اسيدها )آلكانویيك اسيدها(، استرها، آمين ها و آمينو اسيدها. فصل چهارم، مرجعي کامل از 

ساختارهاي لوویس و شكل هاي هندسي است که مخاطب را از مراجعه به منابع دیگر بي نياز مي کند.

322. سهراب زاده، مهران / ابراهيم زاده اسمين، حسين. فرهنگ نامه شهر و فرهنگ شهري. تهران: 
سخنوران، 1392، 312 ص.

قطع: وزیري
موضوع: کتاب هاي مرجع

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس
كلمات كليدي: فرهنگ نامه، شهري، برترین، اصطالحات.

چکيده: هدف این کتاب، ارائة برترین اصطالحات و دیدگاه هاي معرفت شناسانه و تحول گرایانه در 
زمينة شهر، به استناد مقاالت، ترجمه ها، تأليف ها و تحقيقاتي است که براي توسعة گفتمان فرهنگ گرا 
در زمينة شناخت شهر و فرهنگ شهري، منتشر شده است. این فرهنگ نامه، تالش کرده است در 
جهت جمع آوري، تكميل و ادامة روند سایر نوشتارهاي ارزشمند در زمينة فرهنگ شهري و در عين 
حال توجه به کيفيت برتر مفاهيم و اصطالحات شهري، متناسب با ذائقة مخاطبين و دانش پژوهان گام 
بردارد. اهيمت این کتاب در دو نكته، خالصه مي شود: نخست اینكه مفاهيم و اصطالحات به صورت 
ساده، کاربردي، جامع و مؤثر ارائه مي شود، و نكتة دوم، نوآوري و تنوع منابع و تفسير اصطالحات است 

که به صورت مستند و منطقي بيان مي گردد.
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323. محمدزاده، مسعود ... ]و دیگران[. فرهنگيان )هاديان بصير در شبهات(. تهران: آیين احمد 
)ص(، 1392، 64 ص.

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: رهبر جمهوري اسالمي ایران، نظریه، منافقان، ریا، مذهب، اسالم، بصيرت.

چکيده: این کتاب، به بهانة دهة بصيرت و والیت و به پاس بزرگ داشت حماسه آفریني ملت سرفراز 
ایران در تاریخ 9 دي ماه 1388 و با توجه به تأکيدات مقام معظم رهبري مبني بر افزایش بينش و 

بصيرت آحاد مردم تهيه و تدوین شده است.

324. کهنسال، حسن. فسا در آينه مطبوعات. شيراز: تخت جمشيد، 1392، 232 ص.
قطع: وزیري

موضوع: علوم اجتماعي
مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان

 كلمات كليدي: فسا، مطبوعات، نيم قرن اخير، مقاله هاي طنز اجتماعي، انتقادي، دفاع مقدس، وقایع انقالب.

چکيده: کتاب »فسا در آینة  مطبوعات«، رویدادهاي شهرستان فسا در نيم قرن اخير را بررسي کرده 
است. کتاب در شش فصل تنظيم شده که جلد اول آن محسوب مي شود و شامل آشنایي با شهرستان 
انتقادي، اخبار دفاع مقدس، حوادث، وقایع انقالب و گزارش ها و  فسا، مقاله هاي طنز اجتماعي و 
مقاله هاي اجتماعي است. اعداد و ارقام به کاررفته در بعضي از مطالب کتاب با زمان حال تفاوت 
بسيار دارد و باید به تاریخ پایان هر مطلب توجه کرد. نویسندة  کتاب، آقاي حسن کهنسال، خبرنگار و 
مسئول دفتر نمایندگي روزنامة کيهان در شهرستان فسا از سال 1353 بوده است ومجموعه اي از اخبار، 
گزارش ها و طنز نوشته هایي که از ابتداي فعاليتش در روزنامة  کيهان و سایر روزنامه ها داشته، به منظور 
آشنایي مخاطبان کتابش با وضعيت شهرستان فسا و چگونگي تنظيم، نگارش و نشر اخبار در گذشته، 

به این طریق ارائه کرده است.
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325. همرزالف، جين. فسيل هاي شگفت انگيز. نازنين بدري کللو، فاطمه اميرحسنخاني. تهران: 
رهي، 1392، 100 ص.

قطع: رقعي
موضوع: زمين شناسي، زیست شناسي

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصيلي: سوم متوسطه ریاضي و تجربي، پيش دانشگاهي ریاضي و تجربي

انجماد  دایناسورها، صمغ درختان،  كلمات كليدي: فسيل ها، شگفت انگيز، علوم زمين، فضوالت، 
جانداري، باتالق ها.

چکيده: این کتاب، به بررسي برخي از عجيب ترین نمونه هاي روي زمين که از زمان پيش از تاریخ 
بر جاي مانده اند، از توده هاي بزرگ فضوالت دایناسورها تا ماموت هاي پشم دار، پرداخته و نشان داده 
است که چگونه بقایاي طبيعي آن ها طي ميليون ها سال، همچنان محفوظ مانده اند. مطالب آن در پنج 
فصل تنظيم شده که به ترتيب عبارت اند از: بقایاي فضوالت دایناسورها، صمغ درختانة انجماد جانداران 
با گذشت زمان، به دام افتادن در باتالق ها براي هميشه، و خالقيت هاي غير قابل تصور و فعاليت هاي 

عجيب و اسرارآميز. در پایان، براي توضيح برخي از واژه ها، فرهنگ لغات ارائه شده است.

326. بابایي، طاهره. فلش كارت آموزشي منطق. مشهد: اميد مهر، 1392، 100ص.
قطع: کارت

موضوع: فلسفه و منطق
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: سوم متوسطه انساني
 كلمات كليدي: تفكر، ذاتي و عرضي، اقسام تعریف، جایگاه قضيه، استدالل، قضایا، حملي و شرطي، مغالطه.

چکيده: این فلش کارت، با هدف ارائه مطالب کتاب درسي و مطالب آن در سيزده درس براي داوطلبان 
کنكور تنظيم شده است که به ترتيب عبارت اند از: انسان و تفكر، چگونه تعریف کنيم، تعریف و دنياي 
مفاهيم، اقسام ذاتي و عرضي، اقسام تعریف، جایگاه قضيه در استدالل، اقسام قضایاي حملي و شرطي، 
احكام قضایاي حملي، استدالل، اقسام قياس، ارزش قياس، محتواي استدالل )ماده(، و مغالطه. هدف 
این فلش کارت، آموزش منطق، تسهيل در تفهيم کلمات، عبارات و اصطالحات سخت و ناآشناي این 
درس است و تالش دارد معناي ساختار معنایي و محتوایي و همچنين ارتباط منطقي بين کلمات، 

عبارات، جمالت و بندهاي درس ها را آشكار کند و به پرسش هاي کلي و جزئي درس ها، پاسخ دهد.
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327. مهدي عباسي، مهدي. فن ترجمة عربي )ترجمه، تعريب و مفهوم( قابل استفادة دانش آموزان و داوطلبان کنكور دانشگاه ها. 
تهران: الگو، 1391، 274 ص.

قطع: رقعي
موضوع: عربي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها، پيش دانشگاهي کليه رشته ها

 كلمات كليدي: فن ترجمه، آموزش عربي، تست، تعریف، درك مطلب.

چکيده: این کتاب داراي پنج فصل با این عنوان  هاست: »فن ترجمه«، »تعریف«، »مفهوم«، »جمله ها 
و کلمه هاي مهم کتاب درسي« و »درك مطلب«. مطالب کتاب برگرفته از مطالب کتاب هاي درسي 
و سؤال هاي معتبر تستي و تشریحي هستند و در واقع، کلمه ها و جمله هاي مهم کتاب هاي عربي دوم 
و سوم رشتة ریاضي و تجربي را استخراج و ترجمه کرده و به ترتيب درس هاي کتاب آورده است. 
همچنين، تست هایي از ترجمه و تعریف در پایان کتاب درج شده است. ترجمه در آزمون هاي مختلف، 
به ویژه آزمون هاي تستي، از اهميت ویژه اي برخوردار است و فراگيري آن موجب جلوگيري از اتالف 

وقت دانش آموزان در زمان آزمون مي شود.

328. حاجي بابایي، مرتضي. فنون كاربردي مشاوره در مدرسه. تهران: ما و شما، 1392، 212 ص.
قطع: رقعي

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: معلم، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس

كلمات كليدي: مشاوره، مدرسه، دانش آموز، مرامنامه، اخالق، فرایند مشاوره، برنامه ریزي.

چکيده: این اثر با هدف ارتقاي سطح کيفي نظام مشاوره در مدارس و در 6 فصل نگارش شده است. 
فصل اول کتاب به ارائة مرامنامه اي اخالقي با 43 بند مي پردازد که دربرگيرندة محورهاي مختلف از 
»ارتباط مراجع با مشاور« است. فصل دوم به فرایند مشاوره در مدرسه اختصاص دارد و نقش، مسئوليت 
و وظيفة روان شناس یا مشاور مدرسه را بررسي مي کند. اصول و فنون کاربردي مشاوره در مدارس در 
فصل سوم کتاب مورد بحث قرار مي گيرد. فصل چهارم به صورت اختصار، گلچيني از دانش کاربردي را 
براي مشاوران و روان شناسان ارائه مي کند. فصل پنجم به برخي از رایج ترین مشكالت و توصيه هاي 
مشاوران به دانش آموزان اختصاص دارد. در پایان کتاب، چند آزمون کاربردي براي کمك به مشاوران 

در تشخيص هایشان، در فصل ششم گنجانده شده است.
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329. نوروزي، رضاعلي ... ]و دیگران[. فنون موفقيت در كنکور. اصفهان: آموخته، 1392، 116 ص.
قطع: وزیري

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: دانش آموز، والدین، مشاور

پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: کنكور، عالقه، انگيزه، اراده، پشتكار، فنون مطالعه، تمرکز حواس، مدیریت زمان.

چکيده: مسئلة کنكور، بسيار مهم و سرنوشت ساز است و به راحتي نمي توان از کنار آن گذشت. مطالب 
این کتاب براي دانش آموزان تدوین شده است اما بدون مساعدت اولياي آن ها، موفقيتشان کامل 
نخواهد بود. اوليا با مطالعة کتاب، باید محيطي مناسب براي فرزندان خود مهيا نمایند و با بازسازي 
فضاي خانه خانواده به منظور بهبود فرایندها و ارتقاي آن ها در موفقيت دانش آموزان، نقشي بي بدیل 
ایفا کنند. این کتاب، عوامل مؤثر موفقيت در کنكور را عبارت مي داند از: عالقه و انگيزه، اراده و پشتكار، 
پيروي از اصول تداعي، فنون مطالعه، تمرکز حواس، یادداشت برداري، خواب کافي، تغذیة مناسب، 

ورزش، زمان مطالعه، روش هاي تست زني، و برنامه ریزي.

330. نجم الدیني، احمد. کار و تمرین گل واژه: فيزيک )2( و آزمايشگاه دوم متوسطه رشته هاي 
علوم تجربي و علوم رياضي. تهران: گل واژه، 1392، 212 ص.

قطع: رحلي
موضوع: فيزیك

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: دوم متوسطه ریاضي و تجربي

كلمات كليدي: اندازه گيري، کميت هاي فيزیكي، حرکت، خط راست، دیناميك، کار و انرژي، دما، 
قانون گازها.

نوشته شده  در شش فصل  و  دبيرستان  دوم  دانش آموزان سال  استفادة  براي  کتاب  این  چکيده: 
است. فصل هاي کتاب به ترتيب شامل: »اندازه گيري و کميت هاي فيزیكي«، حرکت در خط راست، 
»دیناميك«، »کار و انرژي«، »ویژگي هاي ماده « و »گرما و قانون گازها« است. مطالب کتاب با 
سرفصل ها و اهداف آموزشي کتاب درسي منطبق است تمرین ها و مسائل آن از آسان به دشوار، طراحي 
شده است. سؤاالت تستي در هر قسمت ارائه شده و تمرین هاي پایان فصل کتاب درسي، در پایان هر 

فصل آمده است. در انتهاي کتاب، سه آزمون براي نيم سال دوم ارائه شده است.
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331. بدیعي، رامين ... ]و دیگران[. کتاب هاي طيقه بندي شده: فيزيک )2( و آزمايشگاه سال دوم 
متوسطه رشته هاي علوم رياضي و علوم تجربي. تهران: گل واژه، 1392، 226 ص.

قطع: رحلي
موضوع: فيزیك

مخاطب: دانش آموز
پایة تحصيلي: دوم متوسطه ریاضي و تجربي

کلمات کليدي: فيزیك، اندازه گيري، حرکت شناسي، دیناميك،  کار و انرژي، ماده،  گرما،  قانون گازها.

چكيده: این کتاب از مجموعه کتاب هاي طبقه بندي شده دربارة فيزیك دوم دبيرستان است. مطالب 
کتاب در شش فصل تنظيم و سعي شده است مفاهيم فيزیك )2( به طور کامل تفهيم و تا حدودي هم 
سؤاالت کنكور ارائه شود. فصل هاي کتاب به مباحث فيزیك و اندازه گيري، حرکت شناسي، دیناميك، 
کار و انرژي، ویژگي هاي ماده، گرما و قانون گازها پرداخته است. هر فصل شامل مرور درس و سؤاالت 
امتحان با پاسخ تشریحي است. همچنين، بخش هاي خود را بيازمایيد تشریحي و چهارگزینه اي، پایان 
بخش هر فصل است. آزمون هاي کتاب شامل چند نمونه سؤال امتحاني نوبت اول و دوم است. پاسخ 

سؤاالت در پایان هر آزمون ارائه شده است.

332. محمود زاده، غالمعلي. فيزيک 1 و آزمايشگاه. تهران: مبتكران / پيشروان، 1392، 360 ص.
قطع: رحلي

موضوع: فيزیك
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: اول متوسطه
كلمات كليدي: فيزیك، انرژي،  دما و گرما، الكتریسيته، نور، بازتاب نور،  شكست نور.

چکيده: این کتاب دربارة فيزیك سال اول دبيرستان است و در پنج فصل تنظيم شده است. فصل هاي 
کتاب به مباحث »انرژي«، دما و گرما، الكتریسيته، »نورـ  بازتاب نور« و »شكست نور« پرداخته است. 
مطالب با زباني ساده بيان شده و با طراح پرسش و مثال هاي متعدد و ارائة  پاسخ تشریحي به آن ها، به 
روشن شدن مطالب درسي و فهم آن ها، کمك شده است. چكيدة  مطالب مهم و کليدي هر فصل، در 
آخر هر فصل آمده است. همچنين، در پایان هر فصل، مثال هاي حل شده براي دوره کردن مطالب 
آورده شده است. »بيش تر بدانيد« قسمتي است که به فهم و درك مطالب، کمك شایاني مي کند. 
پرسش ها و مسئله هاي آخر فصل با عنوان »تمرین«، که بدون پاسخنامه است، خودآزمایي براي 
دانش آموزان محسوب مي شود. بخش پرسش هاي چهارگزینه اي، آینده اي از پرسش هاي تأليفي و 
پرسش هاي کنكورهاي سراسري است که به همراه پاسخ هاي تشریحي، مطالب درسي و نكته هاي 

آن ها را مرور کرده است.



183دورة آموزش متوسطه نظری 13

333. حسيني، سيدانور. دانش آموز یار: فيزيک 1 و آزمايشگاه در 37 جلسه. پيرانشهر: آمانج، 1391، 
84 ص.

قطع: رحلي
موضوع: فيزیك

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: اول متوسطه

كلمات كليدي: فيزیك، آزمایشگاه، انرژي، دما، گرما، الكتریسيته، بازتاب نور، شكست نور.

چکيده: این کتاب مجموعه اي از طرح درس هایي براي کتاب فيزیك )1( و آزمایشگاه سال اول 
دبيرستان است و پنج فصل و 37 درس دارد. فصل اول دربارة »انرژي« است و به مطالبي مانند 
انرژي هاي شيميایي، جنبشي،دروني، پتانسيل، همچنين قانون پایستگي انرژي و منابع انرژي مي پردازد. 
فصل دوم به مباحث »دما و گرما« توجه کرده و فصل سوم، »الكتریسيته« و مطالب مربوط به آن را 
ارائه کرده است. فصل چهارم مبحث »نور و بازتاب نور« را پي گيري کرده، به تشكيل سایه، قوانين 
بازتاب نور، معرفي آینه ها، آینه هاي خميده و رسم تصویر در آینة کاو ـ آینة کوژ اشاره مي  کند. فصل 
پنجم شكست نور را بيان کرده و دربارة عمق واقعي و ظاهري، رابطة سرعت نور با ضریب شكست، 

زاویة  حد، بازتاب کلي، عدسي ها و فرمول آن ها، مسئله هایي طراحي کرده است.

334. خالو، رضا. فيزيک 1، پرسش هاي چهارگزينه اي+ پاسخ هاي تشريحي قابل استفاده براي 
دانش آموزان سال اول دبيرستان. تهران: الگو، 1392، 322 ص.

قطع: رقعي
موضوع: فيزیك

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: اول متوسطه

كلمات كليدي: انرژي، دما، گرما، الكتریسيته، نور، بازتاب نور، شكست نور.

چکيده: این کتاب در برگيرندة مجموعه تست هایي است که به عنوان مكمل کتاب آموزشي فيزیك 
)1( اول دبيرستان تدوین شده و پاسخ تست ها، کاماًل تشریحي است. کتاب پنج فصل دارد و شامل 
بيش از 1200 تست تأليفي استاندارد و مفهومي، همچنين سؤاالت کنكورهاي سراسري و آزاد است. 
فصل اول دربارة »انرژي« است و شامل انرژي جنبشي، انرژي دروني، قانون پایستگي انرژي، انرژي 
پتانسيل گرانشي، توان و بازده، انرژي پتانسيل کشساني، منابع انرژي، و بهينه سازي مصرف انرژي 
است. فصل دوم به »دما و گرما« پرداخته و مباحثي چون دما، تعادل گرمایي، دماي تعادل، گرما، 
رسانش گرما، گرماي ویژه، و دماي تعادل را ارائه کرده است. فصل سوم به مباحث »الكتریسيته« 
مي پردازد و فصل چهارم دربارة »نور و بازتاب نور« است. فصل پنجم نيز »شكست نور« را پي گيري 

کرده است.
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335. رضایتي، عباس. فيزيک 3ـ  كتاب كار )تجربي(. تهران: خيلي سبز، 1392، 180 ص.
قطع: رحلي

موضوع: فيزیك
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: سوم متوسطه تجربي
كلمات كليدي: الكتریسيتة ساکن، خازن، جریان الكتریكي، مغناطيس، القا، الكترو مغناطيس.

چکيده: این کتاب شامل 4 فصل است و هر فصل شامل پرسش هایي در سطح امتحانات نهایي و نيز 
پرسش هاي مشكل تر با عنوان »یك گام فراتر از کتاب درسي« است و در پایان، پاسخ هاي کوتاه و 
تشریحي به این پرسش ها داده شده است. در فصل اول، عناوین مفاهيم بار الكتریكي، مفاهيم نيروي 
الكتریكي و قانون کولن، تعادل ذرة باردار، مفاهيم ميدان الكتریكي، توزیع بار الكتریكي در اجسام رسانا 
و نارسانا و چگالي سطحي بار، پتانسيل الكتریكي و مفاهيم خازن، مورد بررسي قرار گرفته است. فصل 
دوم شامل مباحث جریان الكتریكي، قانون اهم، آمپرسنج و ولت سنج، عوامل مؤثر در مقاومت رساناهاي 
فلزي، کدگذاري مقاومت ها و مقاومت کربني است. فصل سوم به آهن ربا، ميدان مغناطيسي، نيروي بين 
دو سيم راست و موازي و خاصيت مغناطيسي مواد پرداخته و فصل چهارم پدیدة القاي الكترومغناطيسي، 
شار مغناطيسي، قانون القاي الكترومغناطيسي فارادي، جریان القائي، قانون لنز، پدیدة خودالقایي و جریان 

متناوب را مرور کرده است.

و  دبيرستان  استفاده دانش آموزان سال سوم  )قابل  فيزيک 3  336. سادات سرکي، سيدمجتبي. 
داوطلبان كنکور دانشگاه ها(. تهران: الگو، 1392، 396 ص.

قطع: رحلي
موضوع: فيزیك

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: سوم متوسطه ریاضي و تجربي

مغناطيس،القاي  مستقيم،  جریان  مدارهاي  الكتریسيته،  ترمودیناميك،  فيزیك،  كليدي:  كلمات 
الكترومغناطيس.

چکيده: این کتاب براي دانش آموزان رشته هاي ریاضي فيزیك و تجربي نگاشته شده است و داراي پنج 
فصل است. در این اثر، مفاهيم فيزیك 3 به طور کامل آموزش داده شده و تست هاي ارائه شده در متن، 
هماهنگ با سؤاالت آزمون هاي سراسري است. حل مسائل نمونه در متن، روش استفاده از فرمول ها 
و مفاهيم را آموزش مي دهد. همچنين، بيش از 350 مسئله تشریحي و 230 تست تأليفي و کنكور، 
براي تمرین ارائه شده است. فصل هاي کتاب به ترتيب شامل مباحث »ترمودیناميك«، »الكتریسيتة 
ساکن«، »جریان هاي الكتریكي و مدارهاي جریان مستقيم«، »مغناطيس« و »القاي الكترومغناطيس« 
است و هر کدام داراي پرسش هاي تشریحي و پاسخ هاي آن ها، و نيز پرسش هاي چهارگزینه اي و 

پاسخ هاي تشریحي آن هاست.
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337. بدیعي، رامين. ماك: فيزيک پيش دانشگاهي)سال چهارم(. تهران: گل واژه، 1392، 220ص.
قطع: رحلي

موضوع: فيزیك
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: سوم متوسطه ریاضي و تجربي، پيش دانشگاهي ریاضي و تجربي
كلمات كليدي: حرکت نوساني، موج مكانيكي ، صوتي،  الكترومغناطيسي، فيزیك اتمي.

پيش دانشگاهي  فيزیك  مباحث  به  که  است  »ماك«  کتاب هاي  مجموعه  از  کتاب  این  چکيده: 
مي پردازد و در هشت فصل تنظيم شده است. فصل هاي کتاب دربارة »حرکت شناسي«،  »دیناميك«،  
»حرکت نوساني«، »موج هاي مكانيكي«،  »موج هاي صوتي«،  »امواج الكترومغناطيس«،  »آشنایي با 
فيزیك اتمي«، و »آشنایي با فيزیك حالت جامد و ساختار هسته« است. بخش هاي مختلف کتاب به 
بررسي مفاهيم کتاب درسي از طریق تمرین هاي مروري پرداخته و سؤاالت چهار گزینه اي آموزشي 
به ثبت مفاهيم درسي، کمك شایان کرده است. آزمون هاي هدف دار )موضوعي و جامع(  براي آمادگي 

دانش آموزان براي کنكورهاي سراسري و آزمایشي، طراحي شده و داراي پاسخنامه اند.

 338. مصالیي، احمد.  فيزيک   پيش دانشگاهي 1 جلد اول   )رشته رياضي(.  تهران:  خيلي سبز، 1392، 428 ص.
قطع: رحلي

موضوع: فيزیك
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: سوم متوسطه ریاضي،  پيش دانشگاهي ریاضي
كلمات كليدي: آموزش فيزیك، دیناميك، کار و انرژي، حرکت دایره اي.

چکيده: این کتاب در چهار فصل و شانزده بخش نوشته شده است. عناوین بخش هاي آن عبارت اند 
از: نمایي از فصل؛ تست هاي استاندارد؛ یك گام فراتر؛ پاسخ هاي تشریحي. فصل اول با مباحث 
مكانيك آغاز شده، به مطالعة حرکت پرداخته و یكي از شاخه هاي اصلي آن، یعني »سينماتيك« 
)جنبش شناسي( را مورد بحث قرار داده است. فصل دوم دربارة علت حرکت یا سكون جسم بحث کرده 
و شاخة دیگر مكانيك، یعني »دیناميك« را بررسي کرده است. فصل سوم با نگاهي به تبدیل انواع 
انرژي ها به یكدیگر، بحث تبدیل انرژي هاي جنبشي و پتانسيل به یكدیگر را دنبال کرده است. فصل 
چهارم نيز حرکت دایره اي را مورد بررسي قرار داده است. ساختار کتاب داراي دو بخش اصلي است: 1. 
پرسش هاي چهارگزینه اي که شامل تست هاي استاندارد ویك گام فراترند؛ 2. پاسخ هاي تشریحي که 

در قالب آن ها، تمام مطالب کتاب مورد بحث قرار گرفته اند.
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339. فریدمن،  یانگ / زیمانسكي، سيرز. فيزيک دانشگاهي جلد دوم: الکتريسيته|مغناطيس|موج هاي 
الکترومغناطيس. اعظم پورقاضي، روح اهلل خليلي بروجني، محمد تقي فالحي مروست. تهران: علوم 

نوین، 1391، 448 ص.
قطع: رحلي

موضوع: فيزیك
مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس

كلمات كليدي: قانون گاؤس، دي الكتریك ها، مقاومت، نيروي محرکة الكتریكي، مدارهاي جریان 
مستقيم، القا.

چکيده: کتاب حاضر جلد دوم کتاب فيزیك دانشگاهي و داراي 12 فصل است. بخش نخست هر 
فصل مقدمه اي دارد که شامل مثال هاي ویژه اي مي شود و حاوي یك پرسش آغازین فصل همراه 
با فهرستي از اهداف آموزشي فصل است. بيشتر بخش ها با عنوان »با یك پرسش درك خود را 
بيازمایيد« پایان مي یابند. در انتهاي هر فصل، یك خالصة فصل دیداري شامل مهم ترین اصل هاي 
فصل آمده و فهرستي از اصطالح هاي کليدي ارائه شده است. پاسخ پرسش آغازین فصل و پرسش هاي 
درك خود را بيازمایيد، پس از آن درج شده است. کتاب در ادامة جلد اول فيزیك دانشگاهي به این 
مباحث پرداخته است: بار الكتریكي؛ قانون گاؤس؛ پتانسيل الكتریكي؛ ظرفيت و دي الكتریك ها؛ جریان، 
مقاومت و نيروي محرکة الكتریكي؛ مدارهاي جریان مستقيم؛ ميدان مغناطيسي و نيروهاي مغناطيسي؛ 

چشمه هاي ميدان مغناطيسي؛ القاي الكترومغناطيسي؛ جریان متناوب؛ موج هاي الكترومغناطيسي.

 340. بوزان، توني. قدرت شگفت انگيز ذهن. علي  رحيمي،  نسيم نجفي. تهران: سخنوران، 1391، 160 ص.
قطع: رقعي

موضوع: روان شناسي
مخاطب: معلم، دانش آموز، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس

پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: اندیشه، تفّكر خاّلق، قدرت ذهن.

چکيده: این کتاب با هدف آشنایي مخاطب با نيرو و پتانسيل شگفت انگيز جسم و ذهن نوشته شده و 
مطالب آن در ده فصل تنظيم شده که برخي فصول آن عبارت اند از:  فصل نخست، شاخه هاي اصلي 
کلمات و تصاویر کليدي، نيمكرة چپ و راست مغز، ارتقاي مهارت هاي فكر کردن و تقویت عضالت 
ذهن، مهارت هاي طبيعي موسيقي، متفّكرین بزرگ، افزایش انعطاف پذیري و اصالت خاّلق، آشنایي با 

نيروي یادآوري مغز .
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341. اسدي نسب، محمد علي. قرآن شناخت. تهران: کانون اندیشه جوان، 1392، 218 ص.
قطع: رقعي

موضوع: دیني
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: قرآن شناخت، علوم قرآني، تفسير، وحيانيت، تاریخ قرآن، اهداف قرآن، عقل، علم.

چکيده: این کتاب، در چهار بخش تنظيم شده است. هدف کتاب این است که دورنمایي از شناخت 
قرآن کریم ارائه دهد و معارف بروني و دروني آن را روشن کند و سطح کتاب، مختص جوانان بين 16 
تا 24 ساله است. مقدمة کتاب شامل سه فصل است و به تعریف اصطالح هاي علوم قرآني و تقسيمات 
آن، انس با قرآن، تعریف قرآن و نظير آن ها، پرداخته است. بخش اول کتاب دربارة مباني صدوري قرآن 
است و بخش دوم به تاریخ قرآن پرداخته است. بخش سوم، اهداف و قلمرو قرآن را مورد بررسي قرار 

داده و بخش چهارم، مبحث قرآن، عقل و علم را ارائه کرده است.

342. نبویان، اميرعلي. قصه هاي اميرعلي 1. تهران: نقش و نگار، 1391، 168 ص.
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: اول و دوم متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: داستان هاي طنزآميز فارسي، مجموعه ها.

چکيده: کتاب حاضر، بخشي از مجموعه داستان هاي کوتاهي است که شب ها در برنامه تلویزیوني 
»رادیو هفت« براي مردم خوانده شده است. قصه هایي برگرفته از اتفاقات روزمره کوچه، فاميل، دانشگاه 
با نگاهي شاید کمي متفاوت و بي تعارف، با مایه هجو که با توجه به سن و سال شخصيت راوي و 
فرم نگارش و دایره واژگانش، حال و هوایي »شبه پارودیك« به خود گرفته است. در بخشي از کتاب 
مي خوانيم: »من »اميرعلي نبویان« هستم. متولد دوم فروردین هزار و سيصد و پنجاه ونه. فارغ التحصيل 
رشته مهندسي برق از دانشگاه صنعتي مازندران. این قصه ها ـ شكر خدا ـ»اتو بيوگرافي« نيستند و 
تمامش ساخته این ذهن مشوش ژوليده است! اميدوارم که دوستان، آنچه قلم نحيف و سواد خفيف بنده 

مرتكب شده را به بزرگواري ببخشند. راستي قصه ها ادامه دارد«.
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343. نبویان، اميرعلي. قصه هاي اميرعلي 2. تهران: نقش و نگار، 1392، 160 ص.
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: اول و دوم متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: داستان کوتاه فارسي، مجموعه ها.

چکيده: »قّصه هاي اميرعلي« در ابتدا عنوان بخشي از برنامة تلویزیوني »رادیو هفت«، به کارگرداني 
»منصور ضابطيان« بود که توّسط »اميرعلي نبویان« نوشته و اجرا مي شد. این برنامه مورد استقبال 
مخاطبان قرارگرفت و به صورت کتاب نيز منتشر شد. نویسنده در این داستان ها با قلمي روان و زباني 

ساده، موضوعات روز را به زبان طنز بيان کرده است.

344. صادقي  مياب، عليرضا. قطره اي از دريا )آشنايي با نهج البالغه ويژه  نوجوان(. تهران: مدرسه، 
1392، 112ص.

قطع: رقعي
موضوع: دیني
مخاطب: معلم

پاية تحصيلي: دوم و سوم متوسطه کليه رشته ها، پيش دانشگاهي کليه رشته ها
كلمات كليدي: نهج البالغه، سيدرضي، خطبه ها، نامه ها، حكمت ها،  متقين، مضامين اخالقي.

چکيده: این کتاب دربارة نهج البالغه است و مطالب آن به زباني ساده و روان ارائه شده است. مطالب 
کتاب براي نوجوانان تدوین شده و در دوبخش و 9 فصل تنظيم شده است. بخش اول آشنایي کلي 
با نهج البالغه است و پنج فصل آن به ترتيب عبارت اند از: نهج البالغه کتابي ارزشمند؛ نهج البالغه از 
نگاه دیگران؛ سيدرضي و نهج البالغه؛ مصادر، شروح، ترجمه و معجم هاي نهج البالغه؛  و ارزش  ادبي 
نهج البالغه. در بخش دوم، با موضوعات نهج البالغه آشنا مي شویم و فصل هاي آن شامل:  نمایه اي از 
خطبه ها؛ نمایه اي از نامه ها؛ نمایه اي از حكمت ها؛ و خطبة متقين، عالي ترین مضامين اخالقي،  است. 
در پایان هر فصل براي یادگيري بهترمخاطب، فعاليت ها و پرسش هایي گنجانده شده است تا فرایند 

یادگيري مطالب کتاب بهتر و بيشتر تحقق یابد.
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 345. ریاضي، جهانگير. قلمروهاي آموزش نوين. تهران: آراد کتاب / کهكشان دانش، 1392، 192 ص.
قطع: وزیري

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: معلم، کارشناس

كلمات كليدي: آموزش وپرورش، توسعة  فناوري، آموختن، سواد فناوري، تدریس.

چکيده: در این نوشتار مفاهيم و ابعاد نظري برنامة درسي فناوري اطالعات و ارتباطات در مدارس و 
برنامة توسعه حرفه اي معلمان بررسي شده است. عناوین مباحث کتاب عبارت اند از: فناوري اطالعات 
و ارتباطات در آموزش وپرورش؛ مدل توسعة فناوري اطالعات و ارتباطات؛ توسعة فناوري اطالعات و 
ارتباطات در سطح مدرسه؛ برنامة درسي فناوري اطالعات و ارتباطات براي دانش آموزان متوسطه؛ 
توسعة حرفه اي معلمان؛ یك نقش و برنامة کار براي برنامة درسي و توسعة بالندگي معلم. مطالب 
کتاب با چهار ضميمه با این عناوین پایان مي گيرد: سواد فناوري اطالعات و ارتباطات؛ کاربرد فناوري 
اطالعات و ارتباطات در حوزه هاي درسي؛ ترکيب فناوري اطالعات و ارتباطات در برنامة درسي و 

تخصص یابي در فناوري اطالعات و ارتباطات.

346. آشتياني،  مهدي. قيام و قعود. تهران: مدرسه، 1392، 136 ص.
قطع: وزیري

موضوع: دیني
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: واقعة عاشورا، جراح  بن سنان، عبداهلل بن عامر، عبداهلل بن زبير، شبث بن ربعي مذبحي، 
عمر بن سعد بن ابي وقاص.

چکيده: این اثر، در جستجوي یافتن رّدپاهایي از واقعة عاشورا در البه الي تاریخ است. این رّدپاها مربوط 
به افرادي است که در مواجهه با واقعة عاشورا، هر کدام قصه اي در این مجموعه دارند و عبارت اند از: 
ضحاك بن قيس فهوي، جراح بن سنان، سعد بن مسعود ثقفي، عبيداهلل بن عباس بن عبدالمطلب، 
قيس بن سعد بن عباده، عبداهلل بن عامر، سعيد بن دینار بن عقيصاي تميمي، مسيب بن نحبه قراري، 
جاریه بن قدامه، عمرو بن سعيد بن عاص، عبيداهلل بن زبير، سليمان بن زیرین، شبث بن ربعي مذبحي، 

عبدهلل بن جعفر طيار، طوعه، ابن سلمه، عمر بن سعد بن ابي وقاص، هرثمة بن ابي مسلم.
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347. افشاري، بهرام. كاربردي كردن پژوهش در آموزش و پرورش استان اصفهان. اصفهان: 
آميس، 1391، 216 ص.

قطع: وزیري
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس
كلمات كليدي: پژوهش، کاربردي کردن، آموزش  و پرورش، ضرورت، نيازسنجي، تجربه  نگاري، 

درس پژوهي.

چکيده: این کتاب »کاربردي کردن پژوهش در آموزش  و پرورش استان اصفهان« را بررسي کرده 
است. مطالب کتاب در 9 فصل تنظيم شده است که به ترتيب عبارت اند از: سير توسعة پژوهش، 
نيازسنجي و تعيين اولویت هاي پژوهشي استان، توسعة مطالعات بين المللي تيمز و پرلز ابتدایي و 
محور،  پژوهش  تدریس  معلمان،  پژوهشي  مطالعات  توسعة  پژوهشي،  تجربه نگاري  راهنمایي، 
درس پژوهي، معلم پژوهنده  )اقدام پژوهي(، و آموزش پژوهشگري. با توجه به اهميت امر تحقيق و 
مسئوليت خطير معلم و وظيفه اي که او را ملزم مي کند تا دائماً یافته هاي خود را براساس پژوهش بنا 
بگذارد، معلم باید خود پژوهش گر بوده، پژوهشگر آگاهي هاي الزم براي فعاليت هاي علمي دانش آموزان 
را کسب کند. مطالب این کتاب، زمينه اي مناسب براي یادگيري معلمان و ارتقاي سطح علمي آن ها 

براي پژوهش در امور آموزشي، پرورشي و مشاوره اي است.

348. هارپاین، االین کالنتون. كاربست مداخله هاي گروهي در مدارس )ارتقاي بهداشت رواني 
 كودكان و نوجوانان(. اسماعيل اسدپور، عباس موزیري، فاطمه نادري. تهران: کتاب ارجمند، 1392، 152ص.

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، مشاور، کارشناس
كلمات كليدي: مشكالت دانش آموزان، مهارت تصميم گيري، حل مسئله، مداخلة گروهي.

چکيده: این کتاب با هدف کمك به روان شناسان، مشاوران مدارس و دیگر فعاالن حوزة سالمت 
در مدارس در زمينه بررسي مشكالت دانش آموزان مانند کمرویي، بي انگيزگي براي یادگيري، افت 
تحصيلي و اضطراب نوشته شده است. مداخله هاي گروهي در یادگيري مهارت هاي تصميم گيري 
هوشمندانه، حل مسئله، ابراز وجود و قاطعيت، مدیریت هيجانات منفي و احساس خودکارآمدي در 
کودکان نقش بسزایي ایفا مي کند. کتاب حاضر به ساختار نظري و کاربست مداخله هاي گروهي در 

مدرسه ها و ارائة نمونه هایي عملي از چگونگي کاربرد آن ها در مدرسه ها مي پردازد.
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 349. وانت، کریستوفر. قدم اول: كانت. حميد رضا أَبَك. تهران: پردیس دانش، 1392، 174 ص.
قطع: رقعي

موضوع: فلسفه و منطق
مخاطب: معلم، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس

كلمات كليدي: کانت،  فلسفه، متافيزیك، نقد عقل، داوري، آزادي، قانون.

چکيده: این کتاب از مجموعه کتاب هاي »قدم اول« است که به شناخت فيلسوف آلماني، ایمانوئل 
کانت، از طریق تأکيد بر سه نوشتة معروف او: »نقد عقل محض«، »نقد عقل عملي« و »داوري« 
پرداخته است. در این کتاب مباحث اساسي فلسفة کانت، یعني رابطة ذهن و ادراکات حسي، پرسش 
آزادي و قانون، و نيز بازبيني حدود متافيزیك، مورد توجه قرار گرفته اند. در این اثر، کانت به منزلة 
فيلسوفي عقل گرا و در عين حال رمانتيك، جلوه گر شده که به دالئلي، هنوز از اهميت اندیشة وي، پس 
از گذشت دو قرن، کاسته نشده است. در بخش پایاني کتاب، نظریات کانت از دیدگاه فيلسوفان هم 
عصر و همچنين متأخر، مانند هگل، نيچه، هایدگر، فوکو، وتار، و دریال، مورد بررسي قرار گرفته است.

350. عبدالمحمدي، عليرضا. كتاب جامع ادبيات و زبان فارسي. تهران: الگو، 1392، 490 ص.
قطع: رحلي

موضوع: ادبيات فارسي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: دوم، سوم متوسطه کليه رشته ها، پيش دانشگاهي کليه رشته ها
كلمات كليدي: ادبيات، آموزش زبان فارسي.

چکيده: این کتاب در چهار بخش به درس هاي ادبيات سال چهارم )پيش دانشگاهي(، ادبيات سال سوم 
دبيرستان، زبان فارسي سال سوم دبيرستان، و ادبيات سال دوم دبيرستان پرداخته است. ضميمه  اي 
که در پایان کتاب آمده، شامل پاسخ نامة همة تست هاي کتاب است و یك قسمت هم مربوط به 
تست هاي چهارگزینه اي ادبيات و زبان فارسي کنكور سراسري سال 92 کلية رشته هاي دبيرستاني به 
همراه پاسخ نامة آن هاست. حدود 5000 تست درس به درس کتاب هاي ادبيات سال هاي دوم دبيرستان 
تا پيش دانشگاهي و زبان فارسي سال سوم دبيرستان، شامل تست هاي کنكور سراسري تا سال 91، 
تأليفي، آزمایشي سنجش، کنكور آزاد و بعضي تست هاي آزمون هاي گزینة دو و بعضي آزمون هاي 

آزمایشي دیگر، مجموعة تست هاي این کتاب را تشكيل مي دهند.
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351. احمدي، حسن. كتاب داستان 2 ]دو[.  تهران:کانون پرورش  فكري  کودکان و نوجوانان،1391، 
130 ص.

قطع: خشتي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: داستان نویسي، داستان  هاي فارسي، مجموعه ها، ادبيات نوجوان.

چکيده: کتاب حاضر، دومين شماره از مجموعة »کتاب داستان« است که دربردارندة داستان هاي کوتاه 
ایراني است که با تصاویري از »ليزابت زورگر« همراه شده است. »بفرمایيد نوشابه!« داستان طنزي به 
قلم »عّباس عبدي« است. در این داستان، ماجراي خانواده اي جنوبي نقل شده است. پدر خانواده، انبار 
نوشابه دارد. در گرماي تابستان و بي برقي، نوشابه هاي انبار شروع به ترکيدن مي کنند. خانواده تالش 
بسياري مي کنند تا نوشابه ها را بين دیگران تقسيم کنند. در این ميان، راوي داستان که پسري نوجوان 
است، از فرصت استفاده کرده و همراه با برادر کوچكش، بي وقفه نوشابه مي خورند. این نوشابه خوردن 
دردسري را براي وي به وجود مي آورد که به خاطر جبران اشتباهش، مجبور مي شود همة پس اندازش 

را خرج کند.

سال سوم  حسابان  كتاب كار  حلي:  عالمه  حجت اهلل.  انصاري،   / سيدمحمدصالح  ارشاد،   .352
ص.  256  ،1392 حلي،  عالمه  طالیه داران  آموزشي  موسسه  دانش،  و  علم  تهران:   دبيرستان. 

قطع: رحلي
موضوع: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: سوم متوسطه ریاضي

كلمات كليدي: محاسبات جبري، معادالت، نامعادالت، تابع، مثلثات، حد، پيوستگي، مشتق.

چکيده: این کتاب داراي 5 فصل است و در پایان آن، نمونه سؤاالت امتحان نهایي خرداد و دي 91 
و خرداد و شهریور 92 درج شده است. فصل هاي کتاب مطابق با سرفصل هاي کتاب درسي تدوین 
شده و شامل »محاسبات جبري، معادالت و نامعادالت«، »تابع«، »مثلثات«، »حد و پيوستگي« و 
»مشتق« است. کتاب مذکور تالش دارد تمرین ها و همة موضوعات را پوشش دهد. در ميان سؤاالت، 
تمرین هایي نيز در سطح باالتر براي دانش آموزان عالقه مند آمده که با نمادي خاص از سؤاالت دیگر 

متمایز شده اند.



193دورة آموزش متوسطه نظری 13

353. ارشاد، سيد محمد صالح ... ]و دیگران[. عالمه حلي: كتاب كار رياضي اول دبيرستان. تهران: 
علم و دانش، موسسه آموزشي طالیه داران عالمه حلي، 1392، 240 ص.

قطع: رحلي
موضوع: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: اول متوسطه

كلمات كليدي: چند جمله اي ها، اتحادها، انواع معادالت، اعداد گنگ.

چکيده: نویسنده در این کتاب در نه فصل، سؤاالت تشریحي کتاب ریاضي اول دبيرستان را طراحي 
کرده است. فصل هاي آن مطابق با سرفصل هاي کتاب درسي است و مطالب آن شامل »اعداد و 
نمادها«، »مجموعه ها«، »توان رساني و ریشه گيري«، »چند جمله اي ها و اتحادها«، »معادالت درجه 
اول و معادله خط«، »مثلثات«، »عبارت هاي گویا و گنگ«، »معادالت درجه دوم« و »نامعادالت درجه 
اول« کتاب ریاضي اول دبيرستان است. تمرین هایي در سطح باالتر براي دانش آموزان خالق در بين 

سؤاالت مطرح شده است که با نمادي از دیگر سؤاالت مشخص شده است.

 354. مختاري، منصور ... ]و دیگران[. كتاب كار شيمي 3 و آزمايشگاه. تهران: مدرسه، 1392، 168 ص.
قطع: رحلي

موضوع: شيمي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: سوم متوسطه ریاضي و تجربي
كلمات كليدي: شيمي، آزمایشگاه، استوکيومتري، محلول، واکنش شيميایي، ترمودیناميك.

چکيده: کتاب حاضر شامل یك سري پرسش ها و فّعالّيت هاي جالب و هدفدار است. از ویژگي هاي 
مهم این کتاب مي توان به این موارد اشاره کرد: 1. تقسيم کتاب درسي به چندین واحد یادگيري؛ 2. 
تأليف پرسش هاي متنوع با سطوح یادگيري باال؛ 3. استفاده از تصویرهاي آموزشي مناسب. این کتاب 
در سه فصل تنظيم شده که عبارت اند از: استوکيومتري و واکنش هاي شيميایي، ترمودیناميك شيميایي، 

محلول ها.
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355. اعالئي، سيدمحمد هادي. عالمه حلي: كتاب كار عربي دوم دبيرستان. تهران: علم و دانش، 
موسسه آموزشي طالیه داران عالمه حلي، 1392، 152 ص.

قطع: رحلي
موضوع: عربي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: دوم متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: آموزش زبان عربي، معرفه و نكره، اعراب، ترکيب وصفي، مضارع مجزوم، َمبني لِلَمعلوم 
و لِلَمجهول، نواسخ.

چکيده: کتاب حاضر، کتاب کمك آموزشي عربي دوم دبيرستان است و 10 درس و دو آزمون پایاني 
دارد. در درس نامه هاي ده گانه، قواعد درس به  طور کامل توضيح داده شده اند. لغت نامة هر درس با نام 
»المعجم« تمام لغات مهم آن درس را با ترجمه آورده است. بخش »إِخَتبِر نَفَسَك ِفي الَترُجَمه« از 
بخش هاي گوناگون سؤال هاي ترجمه اي تشكيل شده که بهتر است قبل از حل تمرین هاي این بخش، 
لغت نامه با دقت خوانده شود. »إِخَتبِر نَفَسَك ِفي الَقواِعد« بخشي است که به سؤال هاي قواعد اختصاص 
دارد. مطالعة دقيق درس نامه قبل از حل سؤال هاي این بخش مفيد است. سؤاالت چهارگزینه اي در 
پایان هر درس براي سنجش دانش آموزان در نظر گرفته شده اند که براساس آزمون کنكور سال هاي 
قبل طراحي شده اند. آزمون هاي پایاني بعد از هر پنج درس،مخاطبان را براي آزمون هاي نوبت اول و 

دوم آماده مي کنند.

356. حيدري فر، اسماعيل ... ]و دیگران[. كتاب كار فيزيک 1 و آزمايشگاه. تهران: مدرسه، 1392، 
180 ص.

قطع: رحلي
موضوع: فيزیك

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: اول متوسطه

كلمات كليدي: فيزیك، آزمایشگاه، انرژي، دما و گرما، الكتریسته، بازتاب نور، شكست نور.

چکيده: مطالب کتاب در پنج فصل تدوین شده است. هر فصل کتاب از دو قسمت تشكيل شده است. 
در قسمت اول، با عنایت به برنامه ریزي و محتواي کتاب درسي، نگاهي اجمالي به مفاهيم و روابط کمي 
فصل شده و در قسمت دوم، پرسش هاي متنوع براي تعميق و کاربرد مفاهيم در شكل هاي مختلف در 
نظر گرفته شده است. این پرسش ها به ترتيب عبارت اند از: پرسش هاي مروري دوگزینه اي، پرسش هاي 
مفهومي، پرسش هاي کّمي، مسئله ها، و پرسش هاي چهارگزینه اي. فصل هاي کتاب به ترتيب شامل 
مباحث انرژي، دما و گرما، الكتریسته، نور و بازتاب نور، و شكست نور است. در پایان کتاب، پاسخ برخي 

از پرسش ها و مسئله هایي که در پنج فصل کتاب آمده، ارائه شده است.
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357. احمدي، احمد. كتاب كار فيزيک 2 و آزمايشگاه. تهران: مدرسه، 1392، 184 ص.
قطع: رحلي

موضوع: فيزیك
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: دوم متوسطه ریاضي و تجربي
كلمات كليدي: کميت هاي فيزیكي، حرکت، خط راست، دیناميك، کار، انرژي، ویژگي هاي ماده، 

قانون گازها.

چکيده: مطالب کتاب در شش فصل تنظيم شده است. هر فصل به دو قسمت تقسيم شده است: 
پرسش هاي  دوم،  در قسمت  و  دارد  روابط کمي فصل  و  مفاهيم  به  اجمالي  نگاهي  اول،  قسمت 
متنوع، شامل پرسش هاي مروري دو گزینه اي، پرسش هاي مفهومي، پرسش هاي کّمي، مسئله ها، و 
پرسش هاي چهارگزینه اي، ارائه شده است. عناوین فصل هاي کتاب به ترتيب عبارت اند از: اندازه گيري 
و کميت هاي فيزیكي، حرکت در خط راست، دیناميك، کار و انرژي، کار و انرژي، ویژگي هاي ماده، و 
گرما و قانون گازها. در پایان کتاب بخش پاسخ به برخي از پرسش ها و مسئله هاي پنج فصل کتاب، 

گنجانده شده است.

358. احمدي، احمد / خليلي بروجني، روح اهلل. كتاب كار فيزيک 3 و آزمايشگاه )رشته رياضي  فيزيک(. 
تهران: مدرسه، 1392، 220 ص.

قطع: رحلي
موضوع: فيزیك

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: سوم متوسطه ریاضي و تجربي

كلمات كليدي: ترمودیناميك، الكتریسته، جریان الكتریكي، مدار، جریان مستقيم، مغناطيس، القاي 
الكترومغناطيسي.

چکيده: مطالب این کتاب در پنج فصل، تنظيم شده و عناوین آن به ترتيب عبارت اند از: ترمودیناميك، 
الكتریسيته، جریان الكتریكي و مدارهاي جریان مستقيم، مغناطيس، و القاي الكترومغناطيسي. هر فصل 
کتاب از دو قسمت تشكيل شده است. در قسمت اول هر فصل با عنایت به برنامه ریزي و محتواي 
کتاب درسي، نگاهي اجماعي به مفاهيم و روابط کّمي فصل شده و در قسمت دوم، پرسش هاي 
متنوع براي تعميق و کاربرد مفاهيم در شكل هاي مختلف در نظر گرفته شده است. این پرسش ها به 
ترتيب شامل: پرسش هاي مروري دوگزینه اي، پرسش هاي مفهومي، پرسش هاي کّمي، مسئله ها، و 

پرسش هاي چهارگزینه اي است.
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359. عليدوست، ابوالفضل / احمدي، فرهاد. عالمه حلي: كتاب كار فيزيک اول دبيرستان. تهران: 
علم و دانش، موسسه آموزشي طالیه داران عالمه حلي، 1392، 168 ص.

قطع: رحلي
موضوع: فيزیك

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: اول متوسطه

كلمات كليدي: انرژي، دما، گرما، الكتریسيته، بازتاب نور، شكست نور، عدسي ها، ابزارهاي نوري.

چکيده: این کتاب کار داراي 5 فصل است. هر فصل شامل دو قسمت، مسئله هاي تشریحي و 
پرسش هاي چهارگزینه اي است. در بخش مسئله هاي تشریحي، تمرین ها همة موضوعات را دربرمي گيرد 
و سطح بندي سؤال ها از ساده به سخت است. پرسش هاي چهارگزینه اي، مطابق سؤال هاي آزمون هاي 
ورودي دانشگاه ها و آزمون هاي معتبر، انتخاب شده و از پرسش هاي غيراستاندارد، تكراري و سليقه اي، 
اجتناب شده است. مطالب کتاب شامل مباحث انرژي، دما و دماسنجي، تعادل گرمایي، بار الكتریكي، 
جریان الكتریكي، قانون اهم، سایه و نيم سایه، آینه هاي تخت، مسایل آینه هاي کروي، قوانين شكست 

نور، زاویه حد و بازتاب کلي، مسير نور در منشور، عدسي ها، چشم  و ابزارهاي نوري است.

سوم  فيزيک  كار  كتاب  عالمه حلي:  فرهاد.  احمدي آشتياني،  ابوالفضل/  عليدوست،   .360
270 ص.  ،1392 حلي،  عالمه  طالیه داران  آموزشي  موسسه  دانش،  و  علم  تهران:   دبيرستان. 

قطع: رحلي
موضوع: فيزیك

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: سوم متوسطه ریاضي و تجربي

كلمات كليدي: ترمودیناميك، الكتریسيته ساکن، جریان الكتریكي، مدارهاي جریان مستقيم،مغناطيس،
القاي الكترومغناطيس.

چکيده: در این اثر تالش شده مطالب در پنج فصل و منطبق با کتاب درسي ارائه شود. در موارد معدود 
جابه جایي هاي کوچك صورت گرفته است. هر فصل داراي دو بخش و شامل مسئله هاي تشریحي و 
پرسش هاي چهارگزینه اي است. در بخش مسئله هاي تشریحي، تمرین ها، همة موضوعات را پوشش 
داده و داراي انسجام و پيوستگي است و در یك طبقه بندي از سؤال هاي ساده به سخت قرار گرفته 
است. در قسمت پرسش هاي چهارگزینه اي، سؤاالت از آزمون هاي ورودي دانشگاه ها و آزمون هاي 
معتبر انتخاب شده است. فصل اول دربارة »ترمودیناميك« است. فصل دوم به »الكتریسيتة ساکن« 
پرداخته و »جریان الكتریكي و مدارهاي جریان مستقيم« در فصل سوم ارائه شده است. فصل چهارم، 

»مغناطيس« و فصل پنجم هم »القاي الكترومغناطيس« را بررسي مي کند.
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361. حسيني، مصطفي. بسته مدیریت کالسي: كتاب كار و تمرين فيزيک 2. تهران: مرآت دانش، 
1392، 216 ص.

قطع: رحلي
موضوع: فيزیك

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: دوم متوسطه ریاضي و تجربي

كلمات كليدي: اندازه گيري، سرعت، شتاب، نيرو، کار و انرژي، فشار، دما، قانون گازها.

چکيده: این کتاب شش فصل دارد و در پایان هر فصل، یك آزمون فصلي آمده است. فصل هاي کتاب 
از این بخش ها تشكيل شده اند: مجموعة تمرینات؛ بيشتر بدانيم؛ بخش ویژة دانش آموزان عالقه مند. 
مطالب کتاب عبارت اند از: اندازه گيري و مفاهيم آن؛ کميت هاي عددي و برداري؛ مفاهيم حرکت شناسي 
و سرعت متوسط؛ سرعت لحظه اي و حرکت یكنواخت؛ شتاب متوسط و لحظه اي؛ حرکت با شتاب 
ثابت؛ نيرو و ویژگي هاي آن، فنر و لختي؛ قوانين حرکت نيوتن؛ شناخت نيروها؛ حل مسائل ترکيبي؛ 
حالت هاي ماده، چگالي و نيروهاي بين مولكولي؛ فشار، فشار ناشي از مایعات و فشارهوا؛ هم فشاري و 
اصل پاسكال؛ حل مسائل ترکيبي با مقياس هاي دماـ  گرما در حالت ثابت؛ تعادل گرمایي بدون تغيير 
حالت؛ تغيير حالت هاي ماده و انبساط گرمایي؛ انتقال گرما؛ قانون گازها. مطالب کتاب براي 24 هفتة 

آموزشي تنظيم شده اند.

 362. عبدالمحمدي، عليرضا. كتاب مفهوم قرابت معنايي در ادبيات فارسي. تهران: الگو، 1392، 400 ص.
قطع: رقعي

موضوع: ادبيات فارسي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: دوم و سوم متوسطه کليه رشته ها، پيش دانشگاهي کليه رشته ها
كلمات كليدي: آموزش ادبيات فارسي، قرابت معنایي، غزل حافظ، تست، کنكور سراسري.

چکيده: این کتاب سه بخش اصلي دارد. بخش اول آن از مجموعه اي تست هاي تأليفي، کنكور 
سراسري داخل و خارج کشور تا سال 1391 آزمایشي سنجش، گزینة دو، کنكور آزاد و... تشكيل شده 
است. تست هاي این بخش به صورت کتاب به کتاب جدا شده اند که با مراجعه به فهرست، تست هاي 
مربوط به هر کتاب را مي توان یافت. در پایان آن ها هم تست هاي ترکيبي خارج از کتاب و یا تست هایي 
که از ابيات و عبارات حذف شدة کتاب هاي درسي هستند و مي توانند در فرایند یادگيري مؤثر باشند 
و به عنوان بيت خارج از کتاب مطرح شده اند، آورده شده است. بخش دوم کتاب شامل چندین هزار 
بيت و عبارت معادل براي ابيات و عبارات کتاب هاي درسي است. در بررسي سؤاالت کنكور سراسري 
سال هاي 1387 تا 1391 مشخص شده است که در 247 مورد، ابيات و عبارات موجود در این بخش، 
با سؤاالت و گزینه هاي کنكور مطابقت دارند. در بخش سوم کتاب، چند غزل از حافظ و شرح مفاهيم 
کلي آن ها آمده است. در پایان کتاب نيز فهرستي از لغات دشوار تست هاي مختلف گنجانده شده است.



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با محتواي درسي 198

363. اکبرپور، احمد. كشک هاي خفن. تهران: کتاب چرخ فلك، 1391، 208 ص.
قطع: وزیري

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: داستان  طنزآميز فارسي، داستان هاي کوتاه.

چکيده: کتاب مصّور حاضر دربردارندة کشكول طنزي از »احمد اکبرپور« است که براي مخاطب 
عام نوشته شده است. نگارنده در این اثر تالش کرده تا به مسایل روز نگاهي طنزآميز داشته باشد و 
موضوعات مطرح در جامعه را از دریچة فكاهي مورد نقد قرار دهد. زبان و بيان ساده و روان، توّجه به 

اصطالحات امروزي و پرکاربرد در ميان جامعه، از ویژگي هاي این کشكول طنز است.

364. حوري، هادي. نمایش نامة نوجوان امروز: كوچ ستاره. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و 
نوجوانان، 1391، 56 ص.

قطع: وزیري
موضوع: نمایش نامه
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: نمایش نامه.

چکيده: کتاب حاضر، از مجموعة »نمایش  نامة نوجوان امروز« و با موضوع تخيلي است. در خالصة 
آن آمده: اهالي روستاي پيرآباد، به تاریكي عادت کرده اند. آن ها به زمين خود وابستگي شدید پيدا کرده 
و تمامي اعمال خود را در تاریكي انجام مي دهند و متوجه نبود خورشيد نيستند. »مولود« به همراه 
دوستانش »مختار«، »مدیار«، »خدیو« و »مرگا« بر سر چاهي نشسته اند که خورشيد در آن چاه 
سقوط کرده است. آن ها نااميد از بيرون آوردن خورشيد، به »الدوز« قالي باف روستا اميد بسته اند. الدوز 
توصيه هاي الزم را براي بيرون آمدن خورشيد و خلق دنيایي پر از نور و روشنایي و انسانيت به بّچه ها 

مي دهد و آن ها را در رسيدن به هدفشان یاري مي کند.

+
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365. کاظمي، احسان. كودك موفق من. اصفهان: نوشته، 1392، 176 ص.
قطع: رقعي

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: معلم، والدین

كلمات كليدي: آموزش کودکان، موفقيت، علوم تربيتي.

چکيده: نحوة آموزش کودکان و نيز آماده کردن آنان براي تعليم و یادگيري، دو موضوع اصلي در 
زمينة کمك براي راهيابي به موفقيت هستند. نویسندة کتاب حاضر در نه فصل مي کوشد با نوشتاري 
ساده و کاربردي، راهنمایي هاي مناسبي به والدین ارائه کند تا فرزندانشان را به طور مؤثري در بازي ها، 
فعاليت هاي کاوشگرانه، مهارت هاي فيزیكي و ارتباطي، رشد هوش عاطفي و  ... همراهي کنند و 
زیربناي مهارت هایي را که در آینده دانش آموزان را به سوي موفقيت و کاميابي در زندگي رهنمون 
مي گردند، متكلم سازند. نویسندة این کتاب، ضمن طرح سؤال هایي از والدین در مورد دوران کودکي 
خودشان و نيز پرسش هایي که ذهن آن ها را به چالش مي کشد، مي کوشد مفاهيم متنوع و کاربردي را 

به همراه تمرین و بازي به مخاطبان معرفي کند.

366. کوشكي، بصير. كوروش كبير بربام انديشه )تحليل و ارزيابي تشکيل امپراتوري هخامنشيان(. 
خرم آباد: شاپور خواست، 1392، 168 ص.

قطع: وزیري
موضوع: تاریخ
مخاطب: معلم

 كلمات كليدي: آموزش تاریخ، کوروش کبير، امپراتوري هخامنشيان، حاکمان آریایي، ذوالقرنين، پاسارگاد.

چکيده: کتاب حاضر در شش فصل به تحليل و ارزیابي تشكيل امپراتوري هخامنشيان پرداخته است. 
عنوان هاي فصل هاي کتاب به ترتيب عبارت اند از: ریشه ها، اندیشه ها؛ از هزاره هاي قبل از تاریخ تا 
حاکمان آریایي؛ کوروش کبير بر صفحة تاریخ؛ کوروش در ارتباط با اساطير، ذوالقرنين و تعليم وتربيت؛ 
از زبان کوروش و کوروش از زبان دیگران؛ پاسارگاد، عشق اول. کوروش دوم که بعدها به »کوروش 
کبير« معروف شد، امپراتوري هخامنشي را تشكيل داد. نویسندة کتاب کوشيده است، با نگاهي اجمالي 
به شناخت شخصيت او و بستر فرهنگي و اجتماعي آن دوره، به شيوة متفاوت حكمراني او و رمز 
ماندگاري اش دست یابد. در کنار این مطالب، کتاب به مهاجرت اقوام آریایي و فرهنگ و مدنيت آن ها، 
یكي بودن کوروش و ذوالقرنين و بعضي از اساطير، و انتخاب پاسارگاد به پایتختي امپراتوري پرداخته 

است.
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367. ابراهيمي، ساسان. گامهايي به سوي آرامش. اصفهان / خميني شهر: گفتمان اندیشه معاصر، 
1392، 98 ص.

قطع: رقعي
موضوع: روان شناسي، مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز، والدین، مشاور، معلم

پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: آرامش، زندگي، مشكالت، اعتماد به نفس، خشم، اضطراب، خوشبختي، موفقيت.

چکيده: این کتاب، با زباني ساده به بررسي عواملي مي پردازد که تأثير نامطلوب بر زندگي و روابط 
خانوادگي دارند و بهترین شيوه هاي رویارویي با این عوامل را بيان مي کند، تا با بهره گيري از این شيوه ها 
بتوان زندگي مطلوب و توأم با آرامش را تجربه کرده مطالب کتاب در هجده بخش، عوامل متعددي 
همچون افكار منفي، کمبود اعتماد به نفس، عزت نفس پایين، خشم، پرخاشگري، تالفي جویي، 
ضربه هاي روحي، بدبيني، دودلي، کم رویي، اختالف زناشویي، عدم توانایي در پذیرش انتقاد، عدم 
توانایي در حل مسئله و ...  اثرهاي نامطلوب بر زندگي افراد به جاي مي گذارند، را مورد بررسي قرار 
داده است. هدف اصلي کتاب کمك به نوجوانان و جوانان در حل مشكالتشان، راهنمایي والدین در 
کمك به فرزندان، بهبود روابط خانوادگي و ایجاد آرامش ، موفقيت، خوشبختي در محيط خانواده است.

368. علوي، محمدعلي. رمان نوجوان امروز: گذر از كوه كبود. تهران: کانون پرورش فكري کودکان 
و نوجوانان، 1391، 232 ص.

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: داستان هاي فارسي، نوجوان.

چکيده: کتاب حاضر، از مجموعة »رمان نوجوان امروز«، دربردارندة داستاني فارسي است. در خالصة 
داستان آمده: »علي« عالقمند به شعر و نویسندگي، »موسي« پسري با وقار و متين و »هوشنگ«، 
»نادر« و ... اهل بم هستند. آن ها در کنار هم روزهاي نوجواني را با ماجراهاي مختلف طي مي کنند. 
دغدغة اصلي آن ها کوه کبودي است که طبق گفته هاي بزرگتر ها، پر از اشباح و هيوالست. روزي آن ها 
تصميم  مي گيرند براي اعالم اعتراض خود، براي آزادي معلّمشان که توسط ساواك دستگير شده، از 
کوه کبود عبور کنند، آن ها عليرغم خطرهاي بسيار به تظاهرات خود ادامه مي دهند و این خاطره به 
عنوان بزرگترین خاطرة نوجواني در ذهن آن ها ماندگار مي شود. مدتي بعد، موسي توسط رژیم پهلوي 
کشته مي شود. سال ها بعد نادر هنرپيشه و هوشنگ یك مهندس شده است و علي نيز در نقش نویسنده، 

خاطرات دوران نوجواني اش را در کنار دوستان به رشتة تحریر در مي آورد.
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369. هاینریش، آن. شخصيت هاي تأثيرگذار: گراردوس مركاتور )پدر علم نقشه كشي نوين(. شيوا 
مقانلو. تهران: ققنوس، 1392، 112 ص.

قطع: رقعي
موضوع: تاریخ
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: گراردوس مرکاتور، نقشه کشي نوین، انقالب علمي، نقشة جهان، زمين کروي، سيستم 
مرکاتوري، اطلس.

چکيده: مرکاتور، جغرافيدان قرن شانزدهم، در سال 1512 ميالدي در فالندر متولد شد. او در دوره اي 
مي زیست که به دوران انقالب علمي معروف است. در این دوران که 150 سال از حدود 1550 تا حدود 
1700 م طول کشيد، نظریه هایي که در اخترشناسي، زیست شناسي، فيزیك و حتي شيوة کار دانشمندان 
وجود داشت، دچار دگرگوني عميق شد. گراردوس به خاطر نظریات جدیدي که ارائه کرد، مدتي به جرم 
بدعت به زندان افتاد. او حرفه اش را به عنوان سازندة ادوات ریاضي آغاز کرد، با ارائة نقشة جهان در 
1569، شيوه اي جدید از نمایش زمين کروي بر روي کاغذ مسطح را معرفي کرد و به شهرتي ماندگار 
رسيد. این شيوه که سيستم تصویري مرکارتوري ناميده مي شود، هنوز کاربرد دارد. در 1585 کتاب 
اطلس او به عنوان نخستين کتابي بود که از واژة اطلس براي توصيف مجموعة نقشه ها استفاده کرد. 

این کتاب دربارة وي و در ده فصل نگارش شده است

370. ون گورپ، لين. دانشوران دیروز و امروز: گرگور مندل )بنيان گذار دانش ژنتيک(. حسن ساالري. 
تهران: محراب قلم کتابهاي مهتاب، 1392، 32 ص.

قطع: وزیري
موضوع: زیست شناسي

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصيلي: اول، دوم، سوم متوسطه تجربي

كلمات كليدي: سرگذشت نامه، ژنتيك، اتریش، ادبيات نوجوانان

چکيده: کتاب حاضر از مجموعة »دانشوران دیروز و امروز« است که به معّرفي »گرگور مندل« )1822 
ـ 1884 م(،  بنيان گذار دانش ژنتيك اختصاص دارد. مندل به دليل آزمایش هاي گوناگون دربارة گياه 
نخود و نتایج آزمایش ها دربارة پيش بيني هاي انتقال صفت هاي جانداران، پدر دانش ژنتيك لقب گرفت 
و قانون هاي او امروزه به قانون هاي وراثت مندلي معروف است. این کتاب، به همراه تصاویر، با هدف 

آشنا کردن مخاطب نوجوان با دانشوران برجستة جهان و فعاليت هاي آنان تدوین شده است.
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371. سليقه دار، ليال، ... ]و دیگران[. لذت زندگي 5: گره گشايي در روز روشن )تعارض و حل مسئله(. 
تهران: مرآت، 1392، 84 ص.

قطع: پالتویي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: تعارض، حل مسئله، آزمون خانواده، حل تعارض، راهكارها، تغيير.

چکيده: کتاب حاضر، جلد پنجم از  مجموعة »لّذت زندگي« است که با هدف توضيح و تبيين یكي از 
مهارت هاي زندگي مورد نياز اوليا به نگارش درمي آید. در هر یك از این مجلدات، یكي از مهارت هاي 
زندگي مورد تأیيد سازمان بهداشت جهاني، با توّجه به  ویژگي هاي فرهنگي و بومي جامعة ایران، از جمله 
مسائل مذهبي، عرفي و اعتقادي مورد بررسي قرارگرفته است. بهره گيري از نوشتار ساده و روان، بيان 
مصادیق عيني و عملي هر موضوع، پيشنهاد هایي براي برگزاري کارگاه هاي آموزشي در مدارس و ...، 
از جمله ویژگي هاي این مجموعه است. دفتر حاضر به شرح مهارت »تعارض و حل مسئله« اختصاص 
یافته و در شش فصل تنظيم شده است. برخي از مطالب آن عبارت اند از: تعریف تعارض و انواع آن،  حل 

تعارض،  راهكارهایي براي حل تعارض، چه کنم هاي زندگي من!.

372. معتمدي، اسفندیاري. گفت وگو با خواجه طوس. تهران: مدرسه، 1391، 148 ص.
قطع: وزیري

موضوع: تاریخ
مخاطب: معلم

كلمات كليدي:  احمد بن موسي )ع(، امامزادگان، اسالم، امام موسي کاظم )ع(، امام رضا )ع(، آرامگاه.

چکيده: مطالب این کتاب در پنج فصل، با هدف تبيين زندگاني احمد بن موسي )ع(، معروف به 
شاهچراغ )ع( تنظيم شده است و به تشریح فضاي سياسي و اجتماعي دوران ایشان پرداخته است. 
فصل اول کتاب، موضوع فارس در پيوند با اسالم را بررسي کرده و فصل دوم، زندگي و زمانة احمد بن 
موسي )ع( پيش از ورود به ایران را مورد بحث قرار داده است. امامت در ميان فرزندان امام موسي کاظم 
)ع( در فصل سوم مطرح شده و فصل چهارم دربارة هجرت امامزادگان به ایران است. آرامگاه احمد 
بن موسي )ع( در شيراز، بحث فصل پنجم است. در سخن پایاني کتاب تأکيد شده است که دربارة این 

موضوع به شماري محدود از معتبرترین و مهم ترین منابع، استناد شده است.
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 373. عمراني، غالمرضا. گويش سيستان )حوزة مركزي شهر زابل(. تهران: دریافت، 1391، 816 ص.
قطع: وزیري

موضوع: ادبيات فارسي
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: ادبيات سيستان، بخش نثر، ادبيات داستاني، آسوکه، افسانة سنا، افسانة چلگ، زاهدان.

چکيده: کتاب حاضر دربارة »ادبيات سيستان« است و در ده قسمت، تنظيم شده است. جلد نخست 
ادبيات سيستان به بخش نثر، ادبيات داستاني و »آسوکه« اختصاص یافته است و هدف آن حفظ 
نمونه هایي از نثر ادبيات سيستان است. براي پژوهش هاي گویشي آینده، مردم سيستان افسانه هاي خود 
را »آسوکه« مي نامند و اکثر آن ها حاصل شب هاي بلند زمستان هاي سيستان است. در این کتاب ده 
آسوکه نقل شده است که به ترتيب عبارت اند از: افسانة سنا؛ افسانة چلگ؛ بزك جنگلي شاه؛ تخم مرغ در 
کاله، دو برادر کولي؛ یك دانه انار و زن آبستِن ویاردار؛ مرغ نيم مني؛ ساده و پياده؛ و دختر شهر زاهدان.

374. لبخند به موفقيت. تهران: سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت اطالع رساني وخدمات بورس، 
1392، 50 ص.

قطع: خشتي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: دوم متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: موفقيت، سرمایه گذاري، بورس، بازار سرمایه، سهام، سود.

چکيده: این کتاب در بردارندة 50 کاریكاتور از مجموعه کاریكاتورهاي اولين و دومين نمایشگاه 
منظور  به   بورس  خدمات  و  اطالع رساني  شرکت  توسط  که  است  بورس  کاریكاتور  بين المللي 
موضوعات  برخی  است.  شده  منتشر  توضيح،  افزودن  با  بورس،  مفاهيم  آموزش  و  فرهنگ سازي 
این کاریكاتورها عبارت اند از: سرمایه گذاري در بورس؛ عوامل موفقيت در بورس؛ اطمينان به بازار 
سرمایه؛ انتقال سرمایه هاي اندك به بازار بورس؛ سرمایه گذاري با سهام متنوع؛ آشنا کردن فرزندان با 
سرمایه گذاري؛ استفاده از سرمایه هاي مازاد؛ گام هاي حساب شده در بورس؛ بررسي و کنترل سهام؛ 
بردباري و آرامش در سرمایه گذاري؛ سبقت در سرمایه گذاري در بورس؛ بورس پشتوانة آیندة بهتر؛ 
صعود و نزول، طبيعت بازار سرمایه؛ نقش فناوري اطالعات در سرمایه گذاري موفق؛ ارزش زمان در 

بازار سرمایه؛ سرمایه گذاري بيشتر در بورس، تورم کمتر.
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375. هلفت، کلود. دفتر خاطرات: لبخند ژوزفين. يادداشت هاي روزانه لئونتا. تهران: محراب قلم، 
1392، 120 ص.

قطع: وزیري
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي:  متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: خاطرات، انقالب فرانسه، جدایي از خانواده.

چکيده: کتاب حاضر از مجموعة »دفتر خاطرات« است. دفتر خاطرات، مجموعه اي از یادداشت هاي 
ایفا کرده اند و یا شاهد حوادث مهم بوده اند. این  شخصي افرادي است که در طول تاریخ نقشي 
یادداشت ها و خاطرات، شامل گزارش جنگ ها، انقالب ها، ظهور و سقوط امپراتوري ها و حوادث دوران 
گذشته است. این کتاب دربردارندة خاطرات »لئونتا« است. لئونتا دختر حّساسي است که با برادرش 
»بوناوانتور«، از هنگام وقوع انقالب فرانسه از پدر و مادرشان جدا شده اند. روزي، لئونتا درمي یابد که 
برادرش را دزدیده اند. او به جستجوي برادر مي پردازد و در پاریس با ژوزفين، همسر ناپلئون بناپارت 

و ناپلئون آشنا شده و حوادث و رویدادهاي مختلفي را مشاهده و در دفتر خاطرات خود درج مي کند.

376. ادیب، مریم. لحظه اي درنگ )مهارت هاي تفکر براي زندگي(. تهران: عابد، 1392، 106 ص.
قطع: وزیري

موضوع: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز، والدین، مشاور

پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: مهارت هاي زندگي، اصول تفكر، ارتباط مؤثر، برخورد با مشكالت، فكرهاي خوب.

چکيده: این کتاب شامل پنج فصل است و نویسندة آن تالش دارد تا خواننده بتواند تفكر و تعقل خود 
را به سطوحي باالتر برساند، طرز فكري بهتر داشته باشد، غصه ها و عصبانيت هایش را کاهش دهد، از 
اشتباه در فهم و تصميم پيشگيري کند و در حل مسئله، مهارت یابد. فصل اول کتاب به کليات و اصول 
تفكر و تعقل اختصاص دارد؛ فصل دوم، مهارت هاي ارتباط مؤثر را بررسي کرده است؛ فصل سوم، 
مهارت هاي برخورد با مشكالت را توضيح مي دهد؛ فصل چهارم، به مهارت هاي فكري پایه پرداخته 
و فصل پنجم با عنوان »فكرهاي خوب از خداست«، خواننده را به خدا و توکل بر او در همة کارها، 

توصيه کرده است.
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377. اکبر پور، احمد. رمان نوجوان امروز: لحظه هاي سکسکه. تهران: کانون پرورش فكري کودکان 
و نوجوانان، 1392، 144ص.

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: خاطرات، تجربيات، دفاع مقّدس.

چکيده: موضوع دفاع مقّدس و شرح خاطرات و تجربيات این دوران، همواره یكي از موضوعات جّذاب 
و خواندني محسوب مي شود. نوشتن رمان نوجوان با موضوع دفاع مقّدس، نيازمند توّجه به ظرافت ها 
و نكات بسياري است. کتاب حاضر، از مجموعة »رمان نوجوان امروز« است که به موضوع خاطرات 
هشت سال جنگ تحميلي اختصاص یافته است. داستان از زبان نوجواني نقل مي شود که همراه دوست 
خود، »بهروز« به جبهه رفته است. این نوجوان، همراه با شرح وقایع جنگ، خاطرات دوران مدرسه و 
دوستي هاي خود را نيز یادآوري مي کند. این رمان با هدف آشنایي نوجوانان با فضاي جنگ و زندگي 

مردم در آن دوران تأليف شده است.

 378. درویشي کلور، والیت اهلل. لطفاً مهارت  هاي زندگي را بياموزيد. تهران: تزکيه، 1391، 244 ص.
قطع: وزیري

موضوع: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس

پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: آموزش مهارت هاي زندگي، آرامش.

چکيده: آرامش ساخته دست بشر نيست، بلكه هدیه اي است از سوي خدا و انسان یاد مي گيرد که 
چگونه آن را دریافت کند. کتاب »لطفاً مهارت هاي زندگي را بياموزید« نقشه راهي است براي دریافت 
این عطيه الهي و رسيدن شما به آرامش و آسایش پایدار و زندگي  ساز، تا با به کارگيري مهارت هاي الزم 
و ابزار و روشي که در اختيارتان قرار مي گيرد، خود را نيرومند سازند. کتاب حاضر در 12 فصل به این 
شرح نگارش یافته است: فصل اول: مهارت هاي زندگي چيست؟؛ فصل دوم: مهارت خودآگاهي؛ فصل 
سوم: مهارت برقراري ارتباط مؤثر؛ فصل چهارم: مهارت کنترل خشم؛ فصل پنجم: مهارت غلبه بر خلق 
منفي، غلبه بر افسردگي و رسيدن به شادابي؛ فصل ششم: مهارت تصميم گيري؛ فصل هفتم: مهارت 
تفكر خالق؛ فصل هشتم: مهارت رهایي از اضطراب و نگراني؛ فصل نهم: مهارت حل مسئله؛ فصل 

دهم: مهارت تفكر نقاد؛ فصل یازدهم: مهارت همدلي؛ فصل دوازدهم: مهارت روابط بين فردي مؤثر.
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 379. وایزمن، بوریس. قدم اول: لوي استروس. نورالدین رحمانيان. تهران: پردیس دانش، 1392، 176 ص.
قطع: رقعي

موضوع: علوم اجتماعي
مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان

كلمات كليدي: کلود لوي استروس، مردم شناسي ساختارگرا، علوم انساني، زیبایي شناسي، هنر.

چکيده: این کتاب دربارة کلود لوي استروس، متفكر بلژیكي االصل است که در پاریس بزرگ شد و از 
تأثير گذارترین متفكران عصر حاضر است. استروس، بنيانگذار مكتب مردم شناسي ساختارگرا، تأثيري 
بسزا بر بسياري از متفكران شناخته شدة معاصر داشته است که مشاهير آن ها عبارت اند از: ميشل فوکو، 
لویي آلتوسر، ژاك لكان و روالن پارت. اندیشة استروس به گفت وگوهاي ميان رشته اي در علوم انساني 
دامن زد که حاصل آن ها تبيين مفاهيم و مقوالت کليدي براي نظریه هاي انتقادي بوده است. در این 
قدم اول، پس از پيگيري مسير شكل گيري اندیشه هاي وي، از توصيف روابط حاکم بر ابتدایي ترین انواع 
خانواده در جوامع بشري تا کشف مهم وي دربارة تفكر وحشي، نظریة  وي در زمينة فرایند شكل گيري 
فرهنگ ها مورد توجه قرار خواهد گرفت. این کتاب سهم مهم استروس در نظریة  زیبایي شناسي معاصر 
را یادآور شده و مطالعات وي دربارة اسطوره هاي سرخپوستان امریكا و نقش نتایج این مطالعه در فهم 

چگونگي پدید آمدن هنر را نشان داده است.

380. کرگان، اليزابت. دانشوران دیروز و امروز: ماري كوري )كشف عناصر راديواكتيو(. حسن ساالري. 
تهران: محراب قلم، 1392، 32 ص.

قطع: وزیري
موضوع: تاریخ، شيمي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: اول متوسطه

كلمات كليدي: زنان دانشمند، شيمي دانان، سرگذشت نامه، ادبيات نوجوانان.

چکيده: کتاب مصّور حاضر از مجموعة »دانشوران دیروز و امروز« است که براي نوجوانان به نگارش 
درآمده و دربردارندة معرفي و شرح زندگي و احوال دانشمندان مهم و تأثيرگذار جهان است. در این دفتر 
به معرفي »ماري کوري«، )1867ـ  1934 م( پرداخته شده است. ماري کوري، شيميدان لهستاني بود 
که زندگي خود را براي بررسي صورتي از انرژي به نام تابش صرف کرد. وي نخستين بانویي بود که 
جایزة علمي نوبل را دریافت کرد. در این اثر به  صورت مختصر با زندگي، احوال و مهم ترین فعاليت هاي 

کوري آشنا مي شویم.
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381. ویر، جين. دیروز و امروز دانشوران: ماكس پالنک )كشف جهان ماده(. حسن ساالري. تهران: 
محراب قلم کتابهاي مهتاب، 1392، 32 ص.

قطع: وزیري
موضوع: فيزیك

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: ماکس پالنك، فيزیك، کوانتوم، ليزر، گرما، نور، انرژي، ترمودیناميك.

چکيده: کتاب حاضر ضمن بررسي زندگي نامة ماکس پالنك فيزیكدان مشهور آلماني، دربارة دانشمنداني 
همچون آیزاك نيوتون، ماري کوري، استيون هاوکينگ، آلبرت اینشتين، سالي راید، و فرانس هلمن، 
نيز مطالبي ارائه مي کند. یكي از ویژگي هاي این اثر توضيح مطالب علمي مانند ترمودیناميك، آنتروپي، 
مرگ گرمایي کيهان، انرژي و نور، نظریة کوانتوم، ليزر، سرعت نور و ارائه گاه شمار و واژه نامه اي براي 

توضيح واژه ها و اصطالحات علمي، در پایان آن است.

 382. عزیزي نژاد، بهاره. مباحث نو در آموزش و پرورش تطبيقي. تهران: آواي نور، 1392، 240 ص.
قطع: وزیري

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب:  مدیر، کارشناس

كلمات كليدي: علوم تربيتي، آموزش وپرورش تطبيقي، مقایسة نظام هاي آموزشي.

چکيده: آموزش وپرورش تطبيقي را مي توان نظامي تحقيقي دانست که ما را به منظور دستيابي به 
شناخت نو در زمينة نظري و عملي از طریق مقایسه دو یا چند سيستم تربيتي در کشورهاي مختلف 
و یا دوره هاي تاریخي متفاوت یاري مي دهد. در کالمي دیگر، آموزش وپرورش تطبيقي به بررسي 
محتوا و کارایي نظام هاي آموزشي و مقایسة آن ها با یكدیگر مي پردازد. این کتاب که براساس عنوان 
آن، مباحث نویي را در آموزش وپرورش تطبيقي بيان مي کند، حاوي مطالبي به این شرح است: الفـ  
کليات آموزش وپرورش تطبيقي، شامل: رویكرد علمي به آموزش وپرورش تطبيقي، سير تكوین و تطور 
تاریخي، و تعریف مفاهيم و اصطالحات.بـ  بررسي وضعيت زیست محيطي، اقليمي، تاریخي و سياسي 
هفت کشور توسعه یافتة ژاپن، انگلستان، استراليا، فرانسه، آلمان، آمریكا و سوئد. ج ـ بررسي نظام 

آموزشي کشورهاي ژاپن، انگلستان، استراليا، فرانسه، آلمان، آمریكا و سوئد.
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383. فدایي، حسين. مجيد ، "هي" و فرچه ها. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 
1392، 80 ص.

قطع: وزیري
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: داستان  هاي فارسي،  نمایش نامه.

چکيده: »امانت« و »امانت داري«، یكي از خصلت هاي نيك بشر است که آموزش آن به کودکان 
و نوجوانان از اهّميت باالیي برخوردار است. با تحّقق این صفت در افراد، جامعه به سمت تعالي و 
راستي گام برمي دارد. درکتاب حاضر، ماجراي گروهي نقل مي شود که قصد صعود به قلّة کوه را دارند. 
»مجيد«، یكي از اعضاي گروه، دچار آسيب دیدگي از ناحية پا شده و نمي تواند مسير را ادامه دهد. مربّي 
گروه، جایزه را به مجيد مي سپارد تا از آن مراقبت کند و امين آن باشد. مجيد وقتي تنها مي شود، با 
وسوسه هاي گوناگون روبه رو مي شود و خياالت مختلفي به سرش مي زند. اّما در نهایت امين خوبي 

است و جایزه هم نصيب او مي شود.

384. زارعي زوارکي، اسماعيل ... ]و دیگران[. مباني نظري و عملي كاربرد اينترنت در فرايند 
تدريس و يادگيري. تهران: آواي نور، 1392، 328 ص.

قطع: وزیري
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، کارشناس
كلمات كليدي: کاربرد اینترنت، تدریس، نظریه هاي یادگيري، مواد و منابع یادگيري.

چکيده: به منظور پرداختن به مهارت هاي پيچيده و حمایت از یادگيري فعال و »یادگيرنده محور«، 
مدرسه ها مي توانند از فناوري در کالس درس بهره بگيرند. این کتاب توضيح مي دهد: قدرت واقعي 
فناوري در کالس درس، توانایي آن براي تسهيل تغييرات بنيادي در روش تدریس و یادگيري است. 
این کتاب مباني نظري و عملي کاربرد اینترنت را در فرایند تدریس و یادگيري شرح مي دهد که اهم 
موضوعات آن از این قرارند: نظریه هاي یادگيري و تدریس مبتني بر وب؛ برنامه ریزي و طراحي 
یادگيري؛ مواد و منابع یادگيري در اینترنت؛ انتشار اطالعات روي اینترنت؛ کاربرد اینترنت. فناوري 
اینترنت این امكان را فراهم آورده است که کالس درس از طریق ارتباط برقرار کردن دانش آموزان با 
همساالن، متخصصان و دیگر منابعي که فراسوي کالس هستند، به جامعة یادگيري مجازي متصل 

شود.



209دورة آموزش متوسطه نظری 13

385. عابدي، کرجي بان، زهره. مباني و اصول طراحي و تأليف كتاب درسي مدارس. تهران: 
مدرسه، 1392، 116 ص.

قطع: وزیري
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، کارشناس
كلمات كليدي: طراحي و تأليف کتاب درسي، مباني برنامة درسي، سازمان دهي، ارزشيابي کتاب 

درسي مدارس.

چکيده: اثر حاضر تالشي است براي پاسخ گویي به نياز برنامه ریزان درسي و مؤلفاني که مي خواهند در 
زمينة توسعة کيفي کتاب هاي درسي کار کنند، و همچنين آگاه سازي مسئوالن آموزشي و کساني که 
پاسخ گوي ارتقاي کيفي کتاب هاي درسي مدارس در بخش آموزش و یادگيري هستند. در این کتاب 
نخست مباني برنامة درسي به  طور خالصه ارائه مي شود. سپس کلياتي در خصوص ساختار کتاب 
درسي، مراحل تأليف آن، و طراحي سازمان دهي متن کتاب درسي مورد توجه و بحث قرار مي گيرد. 
طراحي متن آموزشي، و طراحي اطالعات کتاب درسي پس از بحث کليات عرضه مي شود. سرانجام 
براي حصول اطمينان از اثربخشي کتاب درسي، فرایند ارزشيابي آن در بخش پایاني کتاب آمده است.

386. رسولي، یوسف. مثل ها و متل ها. تبریز: آلتين، 1391، 80 ص.
قطع: جيبي

موضوع: عربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: دوم و سوم متوسطه کليه رشته ها، پيش دانشگاهي کليه رشته ها
كلمات كليدي: مثل ها، متل ها، شاهنامه، بوستان، گلستان، دیوان حافظ، امثال و حكم، ضرب المثل.

چکيده: این کتاب دربارة مثل ها و متل هاي رایج در زبان فارسي و عربي است که به صورت مقایسه اي 
گردآوري شده است. در هر صفحه از کتاب یك مثل فارسي آمده و معادل عربي آن همراه با ترجمه ارائه 
شده است. مجموعة مثل ها، شامل حدود هشتاد مثل است که براي تدوین آن ها از مثل هاي مشهور 
برگرفته شده از کتاب هاي شاهنامة فردوسي، دیوان خواجه حافظ، بوستان و گلستان سعدي، امثال و 
حكم عالمه دهخدا، ضرب المثل هاي معروف ایران، تأليف مهدي سهيلي، سبك شناسي ملك شعراي 

بهار و همچنين کتاب موسوعه امثال العرب اميل بدیع، استفاده شده است.
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387. آلمن، توني. مجموعه الهام از طبيعت جلد 1. مجيد عميق. تهران: مدرسه، 1391، 168 ص.
قطع: بياض

موضوع: زیست شناسي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان، طبيعت، عجایب.

چکيده: طبيعت سرشار از شگفتي هاي بي کران و متنّوع است و هميشه الهام بخش بسياري از اختراعات 
و فن آوري هاي نوین بوده است. مجموعة »الهام از طبيعت«، دربارة فرآیند این اختراعات و فن آوري ها 
بحث مي کند که نقش مهّمي در زندگي روزمّرة ما ایفا مي کنند. درجلد اول  این مجموعه، نوجوانان با 

تالش هاي دانشمندان براي انجام اختراعات متنّوع با الهام از طبيعت آشنا مي شوند.

388. آلمن، توني. مجموعه الهام از طبيعت جلد 2. مجيد عميق. تهران: مدرسه، 1391، 168 ص.
قطع: بياض

موضوع: زیست شناسي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان، طبيعت، عجایب.

چکيده: طبيعت سرشار از شگفتي هاي بي کران و متنّوع است و هميشه الهام بخش بسياري از اختراعات 
و فن آوري هاي نوین بوده است. مجموعة »الهام از طبيعت«، دربارة فرایند این اختراعات و فن آوري ها 
بحث مي کند که نقش مهّمي در زندگي روزمّرة ما ایفا مي کنند. جلد دوم این مجموعه در ادامه مباحث 
جلد اول مي باشد که نوجوانان با تالش هاي دانشمندان براي انجام اختراعات متنّوع با الهام از طبيعت 

آشنا مي شوند.
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389. شرکایي اردکاني، جواد ... ]و دیگران[. مجموعه مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش 
)ويژه مدارس(. تهران: مدرسه، 1392، 458 ص.

قطع: وزیري
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: مدیر، کارشناس
كلمات كليدي: شوراي عالي آموزش وپرورش، قوانين و رویه ها، مصوبات، ایران، آیين نامه ها.

چکيده: »شوراي عالي آموزش وپرورش« بر اساس قانون مصوب »مجلس شوراي اسالمي« در تاریخ 
29 مهرماه 1381، مرجع سياست گذاري آموزش وپرورش عمومي و متوسطه در چارچوب سياست هاي 
کلي نظام و قوانين و مقررات موضوعه محسوب مي شود. این شورا وظيفه دارد، با تعيين خط مشي هاي 
آموزشي، تصویب برنامه هاي درسي و تربيتي، تصویب مقررات آموزشي و انضباطي، ارزشيابي مدارس 
و ...  بسترهاي قانوني براي اجراي سياست ها و در نهایت دستيابي به اهداف نظام آموزش وپرورش را 
فراهم آورد. کتاب »مجموعة مصوبات شوراي عالي آموزش وپرورش )ویژة مدارس(« شامل اهداف، 
اساسنامه هاي مدارس شبانه روزي، مدارس ورزش، مدارس نمونه دولتي، آیين نامه ها، برنامه هاي درسي 

و تربيتي، و سایر مصوبات است که تماماً در این کتاب گردآوري شده اند.

390. شرکایي اردکاني، جواد ... ]و دیگران[. مجموعه مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش 
)راهنماي برنامه هاي درسي(. تهران: مدرسه، 1392، 318 ص.

قطع: وزیري
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، مدیر، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس

كلمات كليدي: شوراي عالي آموزش  و پرورش، مصوبات، راهنماي برنامة درسي، پيش دبستاني، 
تربيت بدني، آموزش قرآن، تعليم  و تربيت اسالمي.

چکيده: این کتاب براساس مصوبات شوراي علمي آموزش و پرورش و به عنوان راهنماي برنامه هاي 
درسي دوره هاي تحصيلي در 14 قسمت تنظيم شده است. برخی عناوین مطالب کتاب عبارت اند از: 
اصول و چارچوب برنامه و فعاليت هاي آموزشي و پرورشي پيش دبستاني، راهنماي تفصيلي برنامه 
و فعاليت هاي آموزشي و پرورشي دورة پيش دبستاني، راهنماي برنامة درسي تربيت بدني در دورة 
ابتدایي، آموزش قرآن در دورة ابتدایي، اصول حاکم بر آموزش قرآن در دورة ابتدایي، راهنمایي برنامة 

تعليم وتربيت اسالمي دورة ابتدایي، اجراي آزمایشي راهنماي برنامة درسي استان شناسي.
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391. دویر، هلن. مجموعه نيروهاي ويرانگر طبيعت. مجيد عميق. تهران: مدرسه، 1391، 96 ص.
قطع: رحلي

موضوع: زیست شناسي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان، بالیاي طبيعي.

چکيده: حوادث طبيعي از جمله رویدادهایي هستند که بشر از ابتداي حيات با آن ها روبه رو بوده است. در 
هنگام وقوع این حوادث انجام اقدامات پيشگيرانه و داشتن آمادگي هاي الزم در کاهش خسارات بسيار 
تأثيرگذار است. کتاب مصّور حاضر دربردارندة کتاب هاي مجموعة »نيروهاي ویرانگر طبيعت« است 
که پيش از این به صورت مجّزا به چاپ رسيده اند. نوجوانان با مطالعة این مجموعه با سيل، آتشفشان 

و زلزله و برخي از مرگ بارترین این حوادث در سال هاي گذشته آشنا مي شوند.

392. مدرسه و تربيت اخالقي )تربيت اخالقي در نظام تربيت رسمي چند كشور جهان(. امام جمعه 
کاشان، طيبه ... ]و دیگران[. تهران: مدرسه، 1391، 344 ص.

قطع: وزیري
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: مدیر، کارشناس
كلمات كليدي: مدارس، تربيت اخالقي، جنبه هاي اخالقي،  آموزش و پرورش.

چکيده: شناخت و آگاهي از تجارب ملل دیگر و بررسي علل موفقيت و عدم موفقيت آن ها در تربيت 
اخالقي دانش آموزان،  آموزنده است؛ و یكي از نيازهاي پژوهشي کشور ما که کمتر مورد عنایت مراکز 
پژوهشي و پژوهشگران بوده، بررسي تجارب ملل دیگر در عرصة تربيت اخالقي است. این کتاب در 
پاسخگویي به این نياز، ترجمه و تأليف گردیده که در آن تجارب تعداد محدودي از کشورها در زمينة  

تربيت اخالقي در نظام تربيت رسمي )مدرسه( بررسي شده است.
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393. حاجي بابایي،  حميدرضا / کشاورز، سوسن. مدرسه اي كه من دوست دارم )راهنماي عمل 
سياستگذاران، مديران، معلمان، دانش آموزان و خانواده ها(. تهران: مدرسه، 1391، 192 ص.

قطع: وزیري
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: مدرسه، راهنماي عمل، معيارها، آموزش  و پرورش.

چکيده: این کتاب راهنماي عملي براي سياستگذاران، مدیران، معلمان، دانش آموزان و خانواده ها است. 
مطالب کتاب در سه فصل تنظيم شده و پيوست ها و پيشنهادهایي در پایان کتاب، به آن ضميمه شده 
است. با نظر به ارزش ها و آرمان هاي حاکم بر نظام جمهوري اسالمي ایران، اسناد راهبردي، سياست ها 
و مصوبات مربوط به نظام تعليم وتربيت رسمي و عمومي کشور، الزم است معيارهاي حاکم بر هر یك 
از مؤلفه هاي اصلي این نظام، مشخص شود، تا نقشة راه آن، طراحي و اجرا گردد. این کتاب تالش دارد 
با معرفي این معيارها، برنامة عمل مدوني، براي تمامي دست اندرکاران آموزش  و پرورش در سطوح 

مختلف، جهت تحقق »مدرسة دوست داشتني« فراهم نماید.

 394. حسن زاده فروغي، علي. مديريت آموزشي در مدارس امروز. تهران: آواي نور، 1392، 216 ص.
قطع: وزیري

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: معلم، مدیر

كلمات كليدي: مدیریت آموزشي در مدارس، آموزش مدیریت، مهارت مدیران مدارس، علوم تربيتي.

چکيده: تئوري مدیریت آموزشي عبارت است از مجموعه مفاهيم یا اصولي که مدیریت آموزشي را 
تشریح مي کنند و راه هایي را به مدیران آموزشي آینده ارائه مي دهند. قابل درك است که تئوري مدیریت 
آموزشي مفاهيمي را شامل مي شود که مربوط به طبيعت زندگي فردي و گروهي، مقاصد تعليم وتربيت 
عمومي، طبيعت فرایند مدیریتي، و در نهایت وظایف و کارکردهاي مدیریت آموزشي است. کتاب حاضر 
در چهار فصل و در راستاي راهنماي علمي و عملي براي مدیران آموزشي تدوین شده است و در آن 
مؤلف به نظریه هاي صاحب نظران پرداخته است. بخش اول کتاب به تعاریف و چشم انداز تاریخي 
تئوري مدیریت آموزشي، تئوري هاي سنتي و امروزي مدیریت و نظریه هاي مربوط به مدیران آموزشي 
اختصاص دارد. در بخش دوم مخاطب با مهارت هاي الزم که براي مدیران مدارس امروز الزم است، 

آشنا مي شود. 
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395. مظفري، مجتبي. مديريت بحران در مدرسه. تهران: مدرسه، 1392، 112 ص.
قطع: وزیري

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: مدیر، کارشناس

كلمات كليدي: مدیریت بحران،  مدارس،  تيم بحران.

چکيده: این کتاب دربارة  مدیریت بحران در مدرسه است و در چهار فصل تنظيم شده است. در این 
کتاب کوشش شده است آنچه یك تيم مدیریت بحران در یك مدرسه به آن نياز دارد، اعم از نحوة 
شكل گيري تيم، عدة اعضاي تيم و مسئوليت هاي هریك از اعضا در پيش از وقوع بحران، در زمان 
وقوع بحران و پس از وقوع بحران، به تفصيل آورده شود تا در صورت وقوع بحران در مدرسه، از پيش 
آماده باشيم و به مقدار زیاد از آسيب پذیري بكاهيم. عناوین فصل هاي کتاب به ترتيب عبارت اند از: 
بحران چيست و وظيفة  مدیران بحران کدام است؟، آمادگي و تشكيل تيم بحران پيش از وقوع بحران، 

مداخالت تيم مدیریت بحران در زمان آغاز و حين بحران و مداخالت رواني پس از بحران.

396. نجف لو، اکرم ... ]و دیگران[. مديريت خود. تهران: ما و شما، 1392، 124 ص.
قطع: رقعي

موضوع: روان شناسي، مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین، مشاور

پاية تحصيلي: دوم متوسطه انساني
كلمات كليدي: مدیریت خود،  تفكر، انرژي، سالمت، زمان، حل مشكالت، ارتباط،  خشم.

چکيده: این کتاب دربارة مدیریت خود و قدرت خارق العاده اي بحث مي کند که در هر انسان وجود دارد. 
مطالب کتاب در یازده فصل تنظيم شده و به ویژگي هایي پرداخته است که انسان هاي موفق براي 
رسيدن به اهدافشان کسب کرده اند. همچنين، انواع مدیریت هایي که به موفقيت آن ها انجاميده، توضيح 
و تمرین هایي نيز در این زمينه ها ارائه کرده است. عناوین فصل هاي این کتاب به ترتيب عبارت اند از: 
»مدیریت خود«، »مدیریت تفكر«، »مدیریت اهداف«، »مدیریت انرژي«، »مدیریت سالمت جسمي 
ـ رواني«، »مدیریت زمان«، »مدیریت مهارت و دانش«، »مدیریت کار«، »مدیریت حل مشكالت«، 

»مدیریت ارتباط« و »مدیریت خشم«.
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397. شكيبا، حجت. مرجع خالقيت و آموزش. تهران: مدرسه، 1392، 376 ص.
قطع: وزیري

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: معلم، کارشناس

 كلمات كليدي: خالقيت در آموزش، نظریه هاي خالقيت، تعریف و مفهوم خالقيت، آموزش فني وحرفه اي.

چکيده: در حال حاضر در سطح محلي و جهاني خالقيت عاملي کليدي در رشد اقتصادي و نشاط 
سياسي کشورها به شمار مي رود و عالقه در این زمينه به طور چشمگيري در بين گروه هاي اجتماعي 
گوناگون افزایش پيدا کرده است. این کتاب که در 11 فصل به خالقيت در آموزش مي پردازد، تالش 
کرده است مباحث مربوط به خالقيت در آموزش را به طور کامل بررسي کند. تعاریف خالقيت در 
آموزش، نظریه هاي فردي خالقيت، نظریه هاي سيستمي خالقيت، موانع و محدودیت هاي خالقيت، 
مدل ها و تكنيك هاي ضروري خالقيت، و داستان ها و افسانه هاي خالقيت، عنوان هاي مهم ترین 
مباحث کتاب هستند. با توجه به اینكه رویكرد این کتاب ایده پردازي براي توليد محصول خالق است، 

ارزیاب ها به محصول ارائه شده، بسته به سطحي که در آن تالش مي کنند، نمره خواهند داد.

398. عرب صالحي، محمد. مسئله وحي )با نگاهي به مکاتبات آيت اهلل سبحاني و دكتر سروش(. 
تهران: کانون اندیشه جوان، 1391، 350 ص.

قطع: رقعي
موضوع: دیني
مخاطب: معلم

انسان شناسي،  تاریخي نگري،  سروش،  دکتر  سبحاني،  آیت اهلل  مكاتبات،  وحي،  كلمات كليدي: 
خطاپذیري قرآن.

چکيده: کتاب حاضر به بررسي مكاتبات آیت اهلل سبحاني و دکتر سروش و نقد آراي ایشان پرداخته 
است. مطالب کتاب در پنج فصل، تنظيم شده است و با توجه به وضعيت شبهه زاي موجود دربارة مسئلة 
وحي، تالش دارد با بررسي و تبيين موضوعاتي چون ماهيت وحي، رابطة مبدأ فاعلي وحي با مبدأ قابلي 
آن، امكان خطاپذیري قرآن، پيشينه و منشأ شبهات وارد شده و مسئلة وحي، امكان اتصال انسان به 
فرا تاریخ و فرا زمان، وحي در منظر عرفا و نيز تأثيرات حوادث و اتفاقات زمان پيامبر )ص( در محتوا 
و چينش لفظ قرآن، در حد توان خویش، به واکاوي موضوع و پاسخ گویي به سؤاالت دکتر سروش 
بپردازد. بر این اساس، فصل هاي کتاب، متشكل از تاریخ نگري در دین، معنا و حقيقت وحي، نقد مباني 

انسان شناسي سروش، تاریخمندي قرآن و وحي، و نقد قول به خطاپذیري قرآن است.
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399. پرناس، عبداهلل / محمدي، محمد. معلمان بخوانند. بندر عباس: رسول، 1392، 224 ص.
قطع: رقعي

موضوع: علوم تربيتي،  روان شناسي
مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس

كلمات كليدي: معلم، روابط، دانش آموز، اثربخشي، تدریس اثربخش، یادگيري، روان شناسي.

چکيده: چرا خاطرات کالس برخي معلمان را حتي پس از گذشت سال ها فراموش نمي کنيم؟ چرا آنان 
در جریان رشد هوش و عاطفي ما به منزلة نقطة عطف به  شمار مي روند؟ نفوذ یك معلم بيشتر با رشد 
وجودي او ارتباط دارد و اینكه خود را چگونه مي پندارد و عقيده اش دربارة تربيت چيست. یك معلم 
بزرگ هرگز آزرده خاطر نمي گردد و همة پرسش ها به نظر او ارزشمند است. کتاب »معلمان بخوانند« 
در یازده فصل به چگونگي روش تدریس و یاددهي، مشتمل بر مباحث: تدریس در راستاي یادگيري؛ 
یادگيري دانش آموزان؛ تشویق و تنبيه؛ کالس درس؛ تكليف درسي؛ آزمون گرفتن از دانش آموزان؛ 
تدریس چند زبانه؛ معلم و دانش آموزان؛ معلم هميار خانوادة دانش آموز؛ چند اصل کاري مهم براي معلم 

و اصول اخالقي معلم مي پردازد.

400. چيني فروشان، محسن. مغازه دار )9 داستان كوتاه(. تهران: قدیاني، 1392، 80 ص.
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: داستان هاي فارسي، داستان کوتاه.

از: »مغازه دار«،  چکيده: کتاب حاضر دربردارندة نه داستان کوتاه است. برخي عناوین آن عبارتند 
»هاکوپ«، »گل ختمي«، »مهدي غيرتي«، »شوك«، »خدمتكار«، »شقایق«. در داستان »مغازه دار«، 
لحظات کوتاهي از یك مغازة آجيل فروشي روایت شده است. وقتي همه مشغول خرید آجيل هستند، 
زني وارد مغازه مي شود و پس از دادن سفارشات خود، به بهانة آوردن پول از ماشين، از مغازه خارج 
مي شود و دیگر برنمي گردد. اّما کيفش را در مغازه جا مي گذارد و باعث به وجود آمدن ماجراهاي جالبي 

در مغازه مي شود.
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401. ام. باترو، آنتونيو ... ]و دیگران[. مغز تربيت يافته )مباحث اساسي مطالعات عصبي ـ تربيتي(. 
محمود تلخابي، علي نوري. تهران: کورش چاپ، 1392، 310 ص.

قطع: وزیري
موضوع: علوم تربيتي، روان شناسي

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: مغز، تربيت، ذهن، آگاهي، رشد مغز، زبان،  ریاضي، محدودیت.

چکيده: این کتاب، دربارة »مغز تربيت  یافته« است و شامل مقاالت ارائه شده در کارگاه آموزشي 
»ذهن، مغز و تربيت«، در واتيكان به سال 2003، است. مطالب کتاب در سه بخش و چهارده فصل 
تنظيم شده است. بخش اول در پنج فصل به »مثلث ذهن، مغز و تربيت« پرداخته است و مباحث 
آن عبارت اند از:  ذهن؛ مغز و آگاهي؛ فهم ذهن؛ مغز و تربيت در نظریه و عمل؛ مالحظات تاریخي در 
باب مغز وخرد؛ پيوندهاي ميان علوم اعصاب و تربيت؛ ذهن؛ مغز و آگاهي؛ فهم ذهن؛ مغز و تربيت به 
منزلة نظام پيچيده و پویاي در حال رشد. در بخش دوم،  »رشد مغز، شناخت و تربيت« در پنج فصل 
بررسي شده است و عناوین پنج فصل آن عبارت اند از: تكوین تدریجي و انعطاف پذیري مغز در تربيت؛ 
زمان شناسي تربيت؛ چرخه هاي پویاي رشد شناختي و مغز؛ مكانيزم هاي مغزي و یادگيري مهارت هاي 
سطح باال و رشد مغز. بخش سوم نيز در چهار فصل،  موضوع »مغز، زبان و ریاضيات را پي گيري کرده 
که مباحث آن عبارتند از:  تصویري سه گانه از مغز خوانشگر؛ خواندن و مغز؛ تصاویر مغزي از رشد زباني 
و آوایي اوليه با استفاده از طيف نگاري نزدیك مادون قرمز؛ و محدودیت هاي مغز در خواندن و حساب 

است.

تهران:  رحيم.  نجل  عبدالرحمن  ذهن.  و  مغز  اول:  قدم  اسكار.  زارات،  آنگس/  گالتلي،   .402
پردیس دانش، 1392، 174 ص.

قطع: رقعي
موضوع: روان شناسي

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصيلي: سوم متوسطه انساني، پيش دانشگاهي انساني

كلمات كليدي: مغز، ذهن، کارکردهاي مغزي، مغز الكتریكي، مغز شيميایي، تكامل، زبان.

چکيده:  ترجمة پيش  رو برگرفته از کتاب »آنگس گالتلي« است که در آن موضوعاتي چون مغز و 
تكامل آن؛ تكامل و رشد ذهن و چگونگي ارتباط تكوین زیست شناختي مغز با محيط اجتماعي، مورد 
بحث قرار مي گيرد. سایر مباحث آن عبارت اند از: مادة خاکستري و سفيد مغز، مغز الكتریكي، مغز 
شيميایي، هورمون ها، مغز پشتي، مغز مياني، مغز جلویي، نيمكره هاي راست و چپ مغز، توانایي هاي 
آزاد، خویشتن،  ارادة  آگاهي،  توجه،  بينایي،  اختالالت آن، سيستم حرکتي، حافظه،  و  زبان  ذهني، 

دیوانگي، و حاالت ذهني.
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 403. علي تبار فيروزجائي،    رمضان. مفهوم شناسي علم  و يقين. تهران: کانون اندیشه جوان، 1391، 198ص.
قطع: رقعي

موضوع: دیني
مخاطب: معلم

 كلمات كليدي: مفهوم شناسي، علم و یقين، معناشناسي، معرفت شناسي، حقيقت علم، علوم، علوم عقلي.

چکيده: مطالب این کتاب در چهار فصل، تنظيم شده است که به ترتيب عبارت اند از: معناشناسي علم، 
معرفت شناسي و علوم مرتبط، حقيقت علم در علوم مختلف، و معناشناسي یقين. کتاب به صورت مجزا 
به کالبدشكافي مفاهيم »علم« و »یقين« پرداخته و از مباحثي چون مفاهيم مرتبط با علم، عقل، یقين، 
ظن، شك، پيشينه و تاریخچه، معرفت شناسي، ضرورت و غایت معرفت شناسي، رابطة معرفت شناسي 
با دانش هاي همگون و مرتبط، معرفت شناسي، فلسفه و علم شناسي فلسفي، معرفت شناسي و منطق، 
علم در فلسفه، علم در معرفت شناسي، تحليل علم در معرفت شناسي اسالمي، تحليل علم و معرفت در 
معرفت شناسي معاصر، یقين در علوم عقلي، نظریات فارابي، ابن سينا، سهروردي، فخر رازي، خواجه 
نصيرالدین طوسي، قطب الدین شيرازي، ميرداماد، مالصدرا و عالمه طباطبایي سخن به ميان آورده 

است.

404. قدمي، سيدامير. مقدمات راهنمايي و مشاوره. تهران: قانون، 1391، 146 ص.
قطع: وزیري

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس

كلمات كليدي: راهنمایي، مشاوره، روان درماني، ارتباط با کودکان، مددکاري اجتماعي، ارزیابي.

چکيده: این کتاب داراي ده گفتار است. گفتار اول شامل تعاریف و بيان ضرورت راهنمایي و مشاوره 
است. روان درماني و حيطة عمل آن، محتواي گفتار دوم را تشكيل مي دهد. در گفتار سوم، نقش و 
جایگاه راهنمایي و مشاوره ارائه مي شود و گفتار چهارم مربوط به روش هاي شناخت کودك است. 
روش هاي ایجاد ارتباط با کودکان در گفتار پنجم مورد بحث قرار مي گيرد و در گفتار ششم به طور 
مفصل نظریه هاي مشاوره و روان درماني بيان شده است. تعاریف، کارکرد و اهداف مددکاري اجتماعي 
در گفتار هفتم بررسي شده و گفتار هشتم به اهميت و ضرورت مددکاري و انواع روش هاي آن پرداخته 
است. گفتار نهم دربارة اصول، طبقه بندي و گزارش نویسي در مددکاري بحث مي کند و روش هاي 

ارزیابي عملكرد و حل مشكل در مددکاري، در گفتار دهم مطرح شده است.
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405. بير، فردیناند  پي ... ]و دیگران[. مکانيک برداري براي مهندسين ديناميک. اردشير اطيابي. تهران: 
صفار، 1392، 664 ص.

قطع: رحلي
موضوع: فيزیك، دیناميك

مخاطب: دانش آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان
پاية تحصيلي: پيش دانشگاهي ریاضي و تجربي

كلمات كليدي: مكانيك برداري، دیناميك، تحليل برداري، سينماتيك، سينتيك، ذرات، اجسام صلب.

چکيده: این کتاب جلد دوم از مجموعة »مكانيك برداري براي مهندسين« است که به مبحث 
دیناميك پرداخته است. مطالب کتاب در 9 فصل تنظيم شده و در ارائه تمامي مطالب دیناميك از 
تحليل برداري استفاده شده است. به این روش، اصول پایه اي مكانيك به شكل فشرده تري مطرح شده 
و همچنين با استفاده از آن، بسياري از مسایل سينماتيك و سينتيك، تحليل شده است که امكان حل 
آنها به روش هاي اسكالر وجود ندارد. تأکيد اصلي کتاب بر روي درك صحيح اصول مكانيك و کاربرد 
آنها در حل مسایل مهندسي است و از تحليل برداري بيشتر به عنوان ابزار مناسب استفاده مي شود. 
فصل هاي کتاب به ترتيب عبارتند از: سينماتيك ذرات؛ سينتيك ذرات: قانون دوم نيوتن؛ سينتيك ذرات: 
روش هاي انرژي و اندازة حرکت؛ سيستم هاي ذرات؛ سينماتيك اجسام صلب: حرکت صفحه اي اجسام 
صلب: نيروها و شتاب ها؛ حرکت صفحه اي اجسام صلب؛ روش هاي انرژي و اندازه حرکت؛ سينتيك 

اجسام صلب در حرکت سه بعدي؛ ارتعاشات مكانيكي.

406. مكيساك، پت/ سي، پاتریشيا. من برده هستم. منا فخيم. تهران: محراب قلم، 1392، 208 ص.
قطع: وزیري

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: دوم متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: داستان، برده داري، آمریكا، ویرجينيا.

چکيده: کتاب حاضر دربردارندة داستاني آمریكایي و خاطرات برده اي به نام »کلوتي« است. کلوتي در 
دوازده سالگي به عنوان برده در کشتزارهاي پنبه به کار گرفته مي شود. ارباب او »هنلي«، قسم خورده 
که اگر برده ها را در حال سوادآموزي ببيند، آن ها را شاّلق زده و پوستشان را به برده داران ایالت جنوبي 
بفروشد. در حالي که قانون ایالت ویرجينيا نيز قانون سختي براي برده هایي که سواد مي آموزند دارد، 

کلوتي پنهاني سواد آموخته و تصميم مي گيرد سرنوشت خود را تغيير دهد.



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با محتواي درسي 220

407. دومار، آليس دي /  لش  کلي، آليس. من كامل نيستم ولي خوشبختم. فاطمه سادات موسوي. 
تهران: ما و شما، 1392، 320 ص.

قطع: رقعي
موضوع: روان شناسي، مهارت هاي زندگي

مخاطب: معلم، والدین، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس
كلمات كليدي: خوشبختي، کمال گرایي، زیبایي، لذت بردن، رهایي، آرامش.

چکيده: این کتاب به بحث کمال گرایي مي پردازد و این که مي توان بدون کامل بودن، احساس 
خوشبختي کرد. مطالب کتاب در 9 فصل تنظيم شده است مهارت هایي ساده، مؤثر و اثبات شده را 
شرح مي دهد تا مخاطب بتواند بينش خود را نسبت به زندگي تصحيح کند. فصل اول کتاب دربارة عدم 
توانایي انجام درست و کامل کارها بحث کرده است. فصل دوم به شيوة  تفكر پرداخته و فصل سوم، 
چگونگي مهار افكار کمال پرستانه را بررسي کرده است. شادماني از زیبایي ها و عدم توجه به کاستي ها، 
بحث مطرح شده در فصل چهارم است. فصل پنجم، رهایي از فشار عصبي در رسيدگي به امور خانه را 
مورد کندوکاو قرار داده است. فصل ششم به آرامش و خوشبختي در محيط کار و فصل هفتم به لذت 
بردن از رابطه ها و دوستي ها، پرداخته است. فصل هشتم، لذت بردن از مادر بودن و فصل نهم، رهایي 

از فشار عصبي در تصميم گيري ها را مورد توجه قرار داده است.

408. خداجو، فروزنده. رمان نوجوان امروز: من و عجيب و غريب. تهران: کانون پرورش فكري 
کودکان و نوجوانان، 1392، 154 ص.

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: دوم و سوم متوسطه کليه رشته ها، پيش دانشگاهي کليه رشته ها

كلمات كليدي: رمان نوجوان، داستان هاي فارسي.

چکيده: کتاب حاضر از مجموعة »رمان نوجوان امروز« است. »باران« دختري خيال پرداز است که یك 
خواهر و برادر دوقلوي کوچك تر از خود به نام هاي »درنا« و »پارسا« دارد. پارسا نمي تواند حرف بزند. اّما 
درنا دختر پرحرفي است و دائم درمورد همه چيز صحبت مي کند. یك روز درنا به باران مي گوید که پارسا 
در البه الي شاخه هاي درخت خرمالو، درخششي دیده که به شكل حلقه بوده و کوچك و بزرگ مي شده 
است. درنا ابتدا باور نمي کند. اّما کم کم ذهنش درگير مي شود و یك روز که در خانه تنهاست، ماجراهاي 

عجيبي برایش رخ مي دهد. این داستان با هدف تقویت نيروي تخّيل نوجوانان تأليف شده است.
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409. بابامرندي، مژگان. من يک مرد عنکبوتي شبيه رستم خواهم شد. تهران: کانون پرورش 
فكري کودکان و نوجوانان، 1391، 144 ص.

قطع: خشتي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: داستان نوجوانان.

چکيده: کتاب حاضر، دربردارندة داستاني اجتماعي است. در خالصة داستان آمده: »کيان« پسربّچه اي 
است که براي گذراندن تابستان، توسّط پدر در کتابخانه اي ثبت نام مي کند. مربّي او خانم »فریبا مهر« 
است. در کتابخانه، عالوه بر کتابخواني، فّعاليت هاي دیگري چون سفال سازي، نقد فيلم، بازي، نّقاشي 
و ... اجرا مي شود. به زودي، بّچه هاي دیگري نيز در کتابخانه ثبت نام مي کنند و هرکدام تجربه هاي 
جدیدي را در آن تابستان کسب مي کنند. در پایان تابستان، بّچه ها هنرهاي خود را به نمایش مي گذارند 
و نمایشي را تدارك دیده و در حضور پدر و مادرها اجرا مي کنند و موجب خرسندي آن ها را فراهم 

مي کنند.

 410. عابدي، کاميار. منتخبي از ژاپنيات ايرانيان در عصر تجدد. تهران: جهان کتاب، 1392، 236ص.
قطع: رقعي

موضوع: تاریخ
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: ژاپنّيات، ایرانيان،  عصر تجّدد، منتخب، توصيف ها، تحليل ، روزنامه نگار، شاعر.

چکيده: منظور از »ژاپنّيات« توصيف ها، تلویح ها، تحليل ها و تلميح هاي مرتبط با ژاپن است و مقصود 
از ایرانيان، همة کساني اند که با هر گرایش سياسي، اجتماعي، فكري و فرهنگي، شناسنامة ایراني دارند. 
دورة  زماني این کتاب از نيمة دوم قرن نوزدهم تا اوایل قرن بيست و یكم ميالدي است. مطالب این اثر 
در دو بخش، تنظيم شده است. فصل اول بخش نخست کتاب، شماري از تحليل هاي ضروري دربارة 
موضوع »ژاپنّيات«  را دربر گرفته است. فصل دوم آن، شامل یادداشت ها و برداشت هاي گردآورندة  کتاب 
بين سال هاي 1388 تا 1390 است. بخش دوم کتاب، منتخبي از ژاپنّيات ایرانيان است که اعم از شاه، 
رئيس جمهوري، نخست وزیر، دولتمرد، روزنامه نگار، شاعر، نویسنده، پژوهشگر و حتي کساني است که 

روزگاري به تفنن قلم زده اند.
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411. دو بولي، دورین. داميز، کاربردي و سودمند: مهارت هاي آموختن For Dummies. فرشيد 
قهرماني. تهران: آوند دانش، 1392، 314 ص.

قطع: وزیري
موضوع: زبانهاي خارجي

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدي: مهارت  آموختن، شاگرد فعال، جمع آوري اسناد، فرآیند نوشتن، تقویت حافظه، آمادگي 

براي امتحان.

چکيده: این کتاب دربارة  »مهارت هاي آموختن« است و مطالب آن در شش بخش و 22 فصل تنظيم 
شده است. هدف اصلي کتاب، کمك به دانش آموزان و دانشجویان است تا بتوانند بيشترین بهره را از 
مطالعات ببرند و راهكار عملي و کاربردي را در اختيارآنها مي گذارد تا از زمان، بهترین استفاده را ببرند، از 
استرس دور بمانند، مطالب مختلف را به درستي درك کنند و به طور اثر گذار، یادداشت برداري کنند. در 
بخش 1، اصول مهارت هاي آموختن در چهار فصل تشریح شده است. بخش 2 با چهار فصل، راه هاي 
تبدیل شدن به شاگردي فعال را ارائه کرده است. پنج فصل بخش 3، چگونگي جمع آوري اسناد و 
شواهد را مورد بررسي قرار داده و سه فصل بخش 4، فرآیند نوشتن مطالب و ایده ها را طراحي کرده 
است. بخش 5، سه فصل دارد و راهكارهاي تقویت حافظه و آمادگي براي امتحان را توضيح داده است. 
در بخش 6، سه فصل به ترتيب به ارائة  ده تكنيك صرفه جویي در زمان؛ ده راه تفریح در حين مطالعه؛ 

و ده راهنماي ساده براي نوشتن، پرداخته است.

 412. شهبازي، مسعود ... ]و دیگران[. مهارت هاي اساسي مشاوره. تهران: راه نوین، 1391، 224 ص.
قطع: وزیري

موضوع: علوم تربيتي، روان شناسي
مخاطب: معلم، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس، والدین

 كلمات كليدي: مشاوره، مهارت هاي اساسي، مشاوره، مددکاران، رویكردها، یاري رساني، حل مسئله، حمایت.

چکيده: مطالب این کتاب در 28 فصل تنظيم شده است. فصل هاي کتاب به ترتيب عبارت اند از: 
اساسي مشاوره، رویكردهایي در مشاوره و  مشاوران و مددکاران چه کساني هستند؟ مهارت هاي 
مددکاري، مشاوران مراجعان به، توان افراد متفاوت، رابطة یاورانه، فرایند یاري رساني، فهميدن مرجع 
قياس دورني، نشان دادن عالقه و توجه، انعكاس محتوا و انعكاس احساسات، شروع و سازماندهي، 
پرسيدن سؤاالت، نظارت، پيشنهاد چالش ها و بازخورد، خودافشایي، مدیریت مقاومت ها و ارجاع دادن، 
تسهيل حل مسئله، آموزش دادن )مربيگري(، نمایش و تمرین و تكرار، آموزش آرميدگي به مراجعان، 
ادراك هاي  بهبودبخشي  قوانين( مراجعين،  )اصول  قواعد  بهبود  بهبودبخشي خود گویي مراجعان، 
مراجعان، مباحثه در مورد تكليف، اداره و اجراي جلسات مياني، اختتام مشاوره، یاري رساني چند فرهنگي 
حساس به جنسيت، مسائل اخالقي و مشكالت غامض، دریافت حمایت و تحت سرپرستي بودن، 

ماهر شدن.
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413. کدخدازاده، زهرا. مهارتهاي كاربردي زندگي براي معلمين و دانش آموزان. کرج: پایندگان، 
1392، 108 ص.

قطع: رقعي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

 كلمات كليدي: مهارت هاي زندگي، مدیریت، برنامه ریزي، مطالعه، خودشناسي، حل مسئله، تغذیه، ورزش.

چکيده: این کتاب براي معلمان و دانش آموزان و در جهت کسب مهارت هاي کاربردي زندگي، تأليف 
شده است. مطالب کتاب در سه فصل تنظيم شده است و همراه با داستان هاي کوتاه به توضيح 
توانایي ها و مهارت هایي مي پردازد که در جهت پرورش و توسعة قدرت تفكر و خالقيت در دانش آموزان 
با پرورش«  براي زندگي بهتر است. فصل اول شامل »پرورش«، »آموزش« و »مقایسة آموزش 
است. فصل دوم به مباحث »شناخت و تعاریف مهارت هاي زندگي«، »مهارت هاي مقابله با شكست«، 
»مهارت هاي مقابله با افسردگي« و »مهارت مقابله با تنهایي، کمرویي و طرد شدگي«، پرداخته است. 

در فصل سوم، داستان هاي کوتاه براي درك بيشتر مهارت هاي زندگي آمده است.

414. ابراهيم زاده، حسن. مهدي هاشمي. تهران: کانون اندیشه جوان، 1391، 108 ص.
قطع: رقعي

موضوع: علوم اجتماعي
مخاطب: معلم، کارشناس

كلمات كليدي: تاریخ ایران، جناح هاي سياسي.

چکيده: "»باند روسياه مهدي هاشمي« با برخورداري از پشتيباني هاي بي حّد و حصر قائم  مقام رهبري 
وقت، چند صباحي فضاي کشور اسالمي ایران را جوالنگاه عقاید مسموم خود ساخت. جنس اختالف 
سالیق جریان هاي تأثيرگذار در ابتداي دهة شصت در برخي موارد بسيار مخّرب بود؛ به گونه اي که 
بارها مورد انتقاد امام خميني )ره( نيز قرارگرفت. یكي از این جریان ها، باند مهدي هاشمي بود که بعدها 
به جریان اصفهان مشهور شد. کتاب حاضر با هدف شّفاف سازي فضاي غبارآلود جریان مهدي هاشمي 
تدوین شده و برخي از عناوین آن عبارتند از:  گسست، پيوند، زندان، بازگشت، التقاط، ترور، انقالب، 

انفعال، پایگاه، فتنه، انشعاب."
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415. موسوي گرمارودي، افسانه. 365 حكایت دیني: مهربان تراز باران، حکايت هايي از زندگي امام 
رضا )ع(. تهران: مدرسه، 1392، 48 ص.

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: علي بن موسي )ع(، امام هشتم، داستان  مذهبي، نوجوان.

چکيده: کتاب حاضر از مجموعة 365 حكایت دیني براي 365 روز است که براي نوجوانان تأليف 
شده و به ذکر سي  و یك حكایت از زندگي امام رضا )ع( اختصاص یافته است. در ابتداي اثر، سال شمار 
زندگي حضرت رضا )ع( آمده است. »او که خشنود بود و راضي«، »حّتي اگر برادرم نباشد«، »نگران 
نباشيد«، »مهربان و سخاوتمند بود«، »هدیة با ارزش« و ..، عناوین برخي از حكایات مندرج در این اثر 
است. در بخشي از کتاب مي خوانيم: "»همه بيرون شهر جمع شدند تا امام )ع( مشغول دعا شود. امام 
رضاي مهربان دست به سوي آسمان بلند کرد و از خداوند خواست تا رحمت بيكرانش را شامل این 
مردم کند. هنوز دعاي امام )ع( تمام نشده بود که ابري در آسمان ظاهر شد. مردم دستپاچه شدند و به 

سمت خانه هاي خود دویدند.«"

416. کاکيا، ليدا. مهرورزي شيوه هاي عملي آموزش محبت به نسل فردا. محمد صبوری مطلق.
تهران: طلوع دانش، 1392، 144 ص.

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، والدین
كلمات كليدي: مهرورزي، محبت، نسل فردا، مباني نظري، فعاليت ، جامعه، خانواده.

چکيده: مطالب این کتاب در دو بخش، تنظيم شده است. بخش اول به مباني نظري پرداخته و 
مباحثي همچون جامعه، خانواده و خشونت؛ نقش تربيتي مهر و محبت؛ و مدرسه، معلم و محبت را 
مطرح کرده است. بخش دوم، شيوه هاي عملي مهرورزي )فعاليت ها( را بيان کرده است. این بخش 56 
فعاليت را ارائه نموده، بخش عمدة کتاب را تشكيل مي دهد. مخاطبان اصلي این فعاليت ها، کودکان، 
نوجوانان و جوانان  است. برخي از این فعاليت ها عبارت اند از: مفهوم محبت، بایدها و نبایدها، آرامش 
ذهني، خودشناسي و دگرشناسي، شناسایي احساسات، ویژگي هاي دوست، زمان خوشي و مهرباني، 

برنامه ریزي محبت و جشن.
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417. حسيني ذیجود، سيدمصطفي. ميم مثل موفقيت. تهران: نظري، 1392، 120 ص.
قطع: رقعي

موضوع: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: موفقيت، هدف، باور، نگاه مثبت، تصویرسازي ذهني، تغيير، دانستن، مشورت.

چکيده: کتاب حاضر، چگونگي رسيدن به موفقيت را این گونه بيان مي دارد که هر شخص مي تواند 
فيلمنامة زندگي خود را بنویسد و ستارة فيلم زندگي خود باشد. اصولي که در این کتاب طراحي شده 
براي بسياري از افراد موفق، نتيجه بخش بوده است. بخش هاي مختلف کتاب با عناویني چون »ميم 
مثل مسئوليت، ب مثل باور، هـ مثل ...«، نام گذاري شده است تا آن مطلب در خاطر خواننده بماند. 
نگارندة کتاب اميدوار است که مطالب کتاب، الهام بخش خواننده در زندگي باشد و در راه رسيدن به 
موفقيت ثمربخش واقع شود. بخش پایاني کتاب، با عنوان »یادمان باشد«، ارائه کنندة جمالتي کوتاه و 

تأثيرگذار، از بزرگان و اندیشمندان، در مورد موفقيت است.

418. جعفري، الله. رمان نوجوان امروز: ناروال نهنگ تک شاخ. تهران: کانون پرورش فكري 
کودکان و نوجوانان، 1392، 148 ص.

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: داستان هاي فارسي، داستان نوجوان.

چکيده: کتاب حاضر از مجموعة »رمان نوجوان امروز« است که دربردارندة داستاني تخّيلي است. در 
این داستان، ماجراي زندگي »ناروال«، که یك نهنگ تك شاخ است، روایت شده است. در بخش از 
داستان مي خوانيم: »پدر گفت: »آروم باش بوته! بگو چه خبر شده« بوته بریده بریده گفت: »هوگ ویك 
...« پدر باوحشت پرسيد: »هوگ ویك چي؟ »بوته گفت: »لو رفت، هوگ ویك لو رفت« با شنيدن 
صدایي، پدر ناگهان برگشت و پشت سرش را نگاه کرد. نهنگ جوان خود را روي شن هاي ساحل 
مي کشيد. جلو آمد. سرش را جلوي پاهاي پدر بوته باال گرفت و با دهاني خشك، به زحمت گفت: »من 

ناروالم ... پدرم منو فرستاده پيش شما ... «
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419. ناصرزاده، یوسف. نانو تکنولوژي كاربردي. تهران: نظري، 1392، 232 ص.
قطع: رقعي

موضوع: فيزیك، شيمي
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: فناوري، نانو، نانوتكنولوژي، نانوکامپوزیت، نانوحسگر، نانولوله  کربني.

چکيده: فناوري نانو با طبيعت فرارشته اي خود، دربرگيرندة همة فناوري هاي امروزین خواهد بود و به 
جاي رقابت با فناوري هاي موجود، مسير رشد آنها را در دست گرفته و آنها را به صورت یكپارچه خواهد 
کرد. موضوعي که کتاب حاضر را از سایر کتب به تحریر درآمده در این زمينه متمایز مي کند؛ نگرش 
کاربردي نویسنده به فناوري نانو مي باشد. در این کتاب سعي شده است که به طور جامع به کاربردهاي 
مختلف و گستردة این فناوري پرداخته شود. مطالب در 8 فصل تنظيم شده که عبارت اند از:  فناوري نانو 
چيست؟؛ تاریخچة نانو تكنولوژي، انواع روش هاي توليد؛ بررسي خصوصيات و ویژگي هاي نانوذرات؛ 

بررسي کامل انواع نانومواد؛ تحوالت نانوتكنولوژي؛ نانوتكنولوژي و جهان امروز.

420. باتامور، تي. بي. مفاهيم علوم اجتماعي: نخبگان و جامعه به انضمام درآمدي بر روش هاي 
تحقيق تجربي دربارة نخبگان. عليرضا طيب. تهران: پردیس دانش، 1392، 256 ص.

قطع: رقعي
موضوع: علوم اجتماعي

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: نخبگان، جامعه، طبقة حاکم، سياست، روشنفكران، سنت، نوگرایي، جهاني شدن.

چکيده: این کتاب ترجمه اي از ویرایش دوم کتاب »Elites and Society«، تأليف »تي. بي. 
باتامور« است. کتاب داراي هشت فصل و یك پيوست مترجم به نام »درآمدي بر روش هاي تحقيق 
تجربي دربارة نخبگان« است. باتامور، در ویرایش دوم کتاب، فصل »در آستانة هزارة سوم ميالدي« 
را به کتاب اضافه کرده و در سایر فصل هاي کتاب تغييرات گسترده داده است. مترجم کتاب هم 
توضيحات تكميلي را به صورت پانوشت در سراسر کتاب درج کرده است. به طور کلي این کتاب مروري 
انتقادي بر دعاوي نخبه گرایي و مساوات طلبي عليه یكدیگر دارد و  این دعاوي را در چشم انداز جهاني 

شدن الگوي دموکراسي، ارزیابي کرده است.
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421. دل،  پامال. شخصيت هاي تأثيرگذار: نخستين فرعون مؤنث )حتشپسوت(. فاطمه شاداب. 
تهران: ققنوس، 1392، 112 ص.

قطع: رقعي
موضوع: تاریخ

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: فرعون مؤنث، حتشپسوت، جهان باستان، مصر، هيروگليف، پونت، صحراي سينا.

چکيده: این کتاب دربارة نخستين فرعون مؤنث، حتشپسوت است و در ده فصل تنظيم شده است. 
حتشپسوت، نخستين و قدرتمندترین فرعون مؤنث جهان است که در بيش از 3500 سال پيش بر 
مصر فرمان مي رانده و سرگذشت او از جالب  توجه ترین اسرار جهان باستان است. تا اواسط قرن 
نوزدهم اطالعي از این فرعون در دسترس نبود و تقریباً ناشناخته بود. به رغم توطئه اي که براي محو 
حتشپسوت از تاریخ وجود داشته است، به ميزان چشم گيري از جزئيات واقعي دربارة زندگي او آشكار 
شده است. او با حروف هيروگليف روي معبدش هم به صورت مرد و هم به صورت فرعون تصویر شده 
است. یكي از بزرگ ترین اقدامات حتشپسوت، سفر به پونت در حدود سال 1475 پيش از ميالد بود، 
سرزميني اسرار آميز که در نزدیكي سواحل جنوبي دریاي سرخ در ساحل شرقي آفریقا قرار داشت. این 
سرزمين که به نام سرزمين ایزدان شهرت داشت، داراي گنجينه هاي فراوان بود. او همچنين عمليات 
استخراج در معادن مس و فيروزه در صحراي سينا را انجام داد. در ژانویة 2007، هویت موميایي 

حتشپسوت شناسایي شد که حدود صد سال پيش در آرامگاه سلطنتي کشور شده بود.

422. کرس،  گونتر آر. نشانه شناسي اجتماعي از نظريه تا كاربرد )بازنمود چندوجهي رويکرد 
نشانه شناسي اجتماعي به موضوع ارتباط در عصر حاضر(. سجاد کبگاني، رحمان صحراگرد. تهران: 

مارليك، 1392، 258 ص.
قطع: وزیري

موضوع: علوم تربيتي، علوم اجتماعي
مخاطب: معلم، کارشناس، مشاور

كلمات كليدي: نظریه، کاربرد، ارتباط، بازنمود چندوجهي، هویت، دانش، ترکيب بندي.

چکيده: این کتاب توسط »گونتر کرس«، نشانه شناس آلماني تبار، نگاشته شده و داراي ده فصل است. مطالبي 
که چارچوب کتاب را تشكيل مي دهند شامل مفاهيم چون هویت، بازنمود، وجه، گفتمان، جهاني سازي، طراحي، 
ترکيب بندي، متن، چارچوب دهي، و ... است، اما آنچه همة این مفاهيم را در قالب یك نظریه یا رویكرد گردهم 
مي آورد، موضوع معني است. فصل اول تعریفي از وجه را ارائه مي دهد و بر اجتماع وجوه در قالب یك مجموعه 
تأکيد مي کند. فصل دوم به تحليل نشانه شناختي اجتماعي دنياي پيرامون مي پردازد و اصطالح بسيار کليدي 
»طرحواره« را مطرح مي کند که بسياري از مسائل نشانه شناسي اجتماعي براساس آن پایه ریزي شده است. 
فصل سوم، مقدمه اي براي بيان رویكرد چندوجهي نشانه شناسي اجتماعي ارائه کرده است. فصل چهارم به طور 
مستقيم به رویكرد چند وجهي نشانه شناسي اجتماعي پرداخته است. چيستي وجه در فصل پنجم مورد کندوکاو 
قرار گرفته و فصل ششم تعاریف جدید از مفاهيمي چون متن، گفتمان، ژانر و وجه را بررسي کرده است. موضوع 
طرحواره و فرایند طراحي در فصل هفتم بحث شده و فصل هشتم به ترکيب  بندي  و تأثير آن در ارتباط، 
پرداخته است. فصل نهم بر آموزش و مباحث مرتبط با آن تمرکز داشته و فصل دهم مباحث فصل هاي قبل 

را با یكي از ابزارهاي ارتباطي مدرن بررسي کرده است.
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423. محمدي، عبداهلل. نصر، سنت، تجدد )بررسي زندگي و افکار سيد حسين نصر(. تهران: کانون 
اندیشه جوان، 1391، 272 ص.

قطع: رقعي
موضوع: علوم اجتماعي

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدي: نصر، سنت، تجدد، وحدت یا تكثر ادیان، دین و تمدن مدرن، عرفاني و معنویت، 

فلسفة سياسي.

چکيده: دکتر سيدحسين نصر یكي از اندیشمندان معاصر در سطح بين المللي است که در معرفي فلسفة 
اسالمي به اندیشمندان خارجي و داخلي، سهمي مهم دارد. دیدگاه خاص او در مواجهه با مدرنيته و 
طرفداري از سنت گرایي، موجب قرار گرفتن وي در کانون توجه عالقه مندان این مباحث شده است. 
کتاب حاضر در پنج فصل تنظيم شده و شامل زندگي و آثار و آرا در یك نگاه، وحدت یا تكثر ادیان، 

دین و تمدن مدرن، عرفان و معنویت، و فلسفة سياسي است.

424. هاوکينيگ، استيون دبليو. نظريه اي براي همه چيز )آغاز و فرجام جهان هستي(. محمد رضا 
غفاري. تهران: جهان کتاب، 1391، 154 ص.

قطع: رقعي
موضوع: فيزیك
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: نظریه، آغاز و فرجام جهان هستي، جهان هستي، سياه چاله ها.

چکيده: این اثر ترجمة کتاب »نظریه اي براي همه چيز، آغاز و فرجام جهان هستي، تأليف استيون 
هاوکينگ، فيزیكدان برجسته و بي نظير معاصر است. کتاب داراي هفت گفتار است و همه چيز را از 
ِمهبانگ )انفجار بزرگ( تا سياه چاله ها و نظریة ریسمان، در بر مي گيرد. در گفتار اول، ایده هایي دربارة 
جهان، از گذشته تا دانش کنوني، به اختصار بيان شده است. گفتار دوم، چگونگي نظریه هاي نيوتن و 
اینشتين دربارة گرانش )نيروي جاذبه( را توضيح داده است و نتيجه گرفته است که جهان نمي تواند ایستا 
)ساکن( باشد، بلكه باید در حال انبساط یا انقباض باشد. گفتار سوم دربارة سياه چاله ها به بيرون منتشر 
شود. در گفتار پنجم براي توصيف ِمهبانگ و آغاز جهان از ایده هاي مكانيك کوانتومي استفاده شده 
است. گفتار ششم نشان داده است که چرا از گذشته تا این حد، با آینده متفاوت است. در گفتار هفتم 
چگونگي دستيابي به نظریه اي واحد براي دربرگيري مكانيك کوانتومي، گرانش و سایر برهم کنش هاي 

فيزیكي، توضيح داده شده است.«
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425. سليقه دار، ليال ... ]و دیگران[. لذت زندگي 10: نفس راحت، خنده عميق )مهارت هاي زندگي: 
مهارت سالمت جسماني و رواني(. تهران: مرآت، 1392، 96 ص.

قطع: پالتویي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: سالمت جسماني، رواني، عوامل تعيين کننده، رفتارهاي سالم و ناسالم، خودکشي، 
تغذیة سالم، خانواده.

چکيده: این کتاب دهمين جلد از مجموعة 12 جلدي »لذت زندگي« است و مطالب آن در شش فصل به 
مباحث مهارت سالمت جسماني  و  رواني به مثابة یكي از مهارت هاي زندگي مورد نياز اوليا پرداخته است. 
فصل اول کتاب شامل: عناوین کندوکاوي در مفهوم سالمت، تعریف مهارت سالمت، عناصر مهارت سالمت و 
آموزه اي از رسول اکرم )ص(، است. فصل دوم به بررسي عوامل تعيين کنندة سالمت، رفتارهاي سالم و ناسالم، 
اعتياد، خودکشي، پاسخ به نشانه هاي خودکشي، تغذیة سالم، مواد غذایي و خانواده، تغذیة کودکان، خوراکي هاي 
خوب، کودکان و تعدد صرف غذا، راهكارهاي بهبود سالمت رواني خانواده، پرداخته است. فصل سوم، شامل 
داستاني به نام »زنگ ساعت« و پرسش هاي محتوایي آن است. فوت  و فن هاي مهارت سالمت جسماني و 
رواني با 5 نكته و تمرین در فصل چهارم آمده است. فصل پنجم به طراحي یك آزمون خانواده و بررسي نتيجة 
آن و یك کارگاه آموزشي با طرح هفت مسئله و حل آن ها اختصاص یافته و آموزه اي از رسول اکرم )ص( در آن 

نقل شده است. فصل ششم نيز منابعي براي آگاهي بيشتر در مورد موضوع کتاب، ارائه کرده است.

426. رباني گلپایگاني، علي. نقد آراي هرمنوتيکي مجتهد شبستري. تهران: کانون اندیشه جوان، 
1392، 212 ص.

قطع: رقعي
موضوع: دیني
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: آراي هرمنوتيكي، نقد، ماهيت، مبادي تفسير، عالیق، تاریخ، پدیدارشناسي، دین.

چکيده: مخاطب این کتاب کساني هستند که پوپایي فكري  آنها باالتر از سطح کار شفاهي است. 
کتاب تالش دارد نسبي گرایي در فهم دین را به بوتة نقد بكشد و بر همين اساس ضروري مي داند 
مباني غلط و نتایج باطل این دیدگاه را به  طور عالمانه و به دور از هرگونه افراط و تفریط، نقد کند. 
بخش اول به بررسي ماهيت و مبادي تفسير پرداخته و داراي شش فصل است. مطالب کتاب در دو 
بخش و دوازده فصل تنظيم شده که عناوین آن ها به ترتيب عبارت اند از: چيستي و رسالت تفسير، 
پيش دانسته هاي مفّسر، عالیق و انتظارات هدایت کنندة مفّسر، پرسش از تاریخ، کشف مرکز معناي 
متن، و ترجمة فرهنگي متن. بخش دوم، مباني نسبيت فهم دین را توضيح داده است و شش فصل آن 
شامل نظریه هاي معني و کثرت قرائت ها، پدیدارشناسي تاریخي دین، تحول پذیري مباني فلسفي دین، 
کثرت گرایي معرفتي و نسبيت گرایي معرفتي و نسبيت فهم دین، تحول پذیري و موضوعات و چالش در 

فقه سياسي، و تاریخ  گرایي در تبيين کالم الهي.
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427. مشكاتي سبزواري، عبدالحسين.  نقد و بررسي آراي اكنکار. تهران: کانون اندیشه جوان، 1392، 220ص.
قطع: رقعي

موضوع: دیني
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: ماهانتا، پال توئيچل، داروین گراس، هاروله کلمپ، خداشناسي، تناسخ، شریعت کي 
سوگماد.

چکيده: این کتاب دربارة »نقد و بررسي آراي اکنكار« مي باشد و مطالب آن در هفت فصل تنظيم شده 
است. هدف این کتاب آن است که ضمن بررسي آرا و عقاید اکنكار، که التقاطي معجون وار از همة 
عرفان هاي باستاني، الهي و جدید است، به نقد و ارزیابي مباني و نتایج آن بپردازد. شبه آیين اکنكار، زادة 
جامعة آمریكایي توانسته است با جهاني شدن جنبش هاي معنوي، در برخي از کشورها، نمایندگي ایجاد 
کند. گسترش و گرایش به این عرفان ها در ایران اسالمي را نيز ناشي از ضعف گناه فرهنگي و اجتماعي 
متوليان فرهنگي دانسته اند. فصل هاي کتاب به ترتيب دربارة اکنكار، رهبران اکنكار، خداشناسي، کارها و 
تناسخ، شریعت کي سوگماد، آموزش ها، و روش هاست. اکنكار، ماهانتا را رهبر معنوي یا خدامرد مي داند. 
پال توئيچل خود را دارندة کليد ورود به جهان هاي نامرئي مي ناميد و از رهبران و پيامبرنماي اکنكار 

محسوب مي شد. بعد از او، داروین گراس  و هاروله کلمپ از رهبران اکنكار بوده اند.

428. خوبروي پاك، محمدرضا. نقدي بر فدراليسم. تهران: پردیس دانش، 1391، 256 ص.
قطع: رقعي

موضوع: علوم اجتماعي
مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان

مشروطه،  همياري،  اساسي،  قانون  فدراك،  دولت  کنفدراسيون،  فدراليسم،  نقد  كليدي:  كلمات 
انجمن هاي ایالتي و والیتي.

چکيده: این کتاب در پنج فصل، فدراليسم را به منزلة نوعي شيوة تفكر سياسي و نيز راهنماي عمل، 
از دو منظر تاریخي و اجتماعي متفاوت، مورد بررسي و نقد قرار داده است. فصل اول به تعریف هاي 
فدراليسم پرداخته و شكل و شيوة دولت فدرال در فصل دوم بررسي شده است. فصل سوم دربارة 
فدراليسم همياري بحث کرده و دگرگوني ها و ترازنامة فدراليسم در فصل چهارم مورد ارزیابي قرار گرفته 
است. فصل پنجم، راه حل ایراني است و دربارة قانون اساسي مشروطه، متمم آن، قانون انجمن هاي 
ایالتي و والیتي، بحث کرده است. در این فصل، بررسي موردي ایران به عنوان شاهدي بر محدودیت 
تفكر سياسي فدراليسم و به عنوان کشوري که به راه حل هایي خواناتر با فرهنگ و تاریخ خود براي روابط 

»پيرامون مرکز« دست یافته است، از مهم ترین فصول این کتاب به شمار مي آید.
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 429. حسيني،  سيدابراهيم. نقش تاريخي زن از ديدگاه قرآن. تهران: کانون اندیشه جوان، 1392، 192ص.
قطع: رقعي

موضوع: دیني
مخاطب: معلم، والدین

 كلمات كليدي: دیدگاه قرآن، اسالم، جوامع باستاني، تبعيض، خانواده، مدستيزي، زنان الگو، تمدن غربي.

چکيده: این کتاب به نقش زن در تاریخ، نقش زن از دیدگاه قرآن، و زنان الگو در قرآن پرداخته و 
تحليلي از نقش زن در دوره هاي مختلف تاریخي، از جوامع باستاني و جاهليت عربي تا دوران مدرن، 
ارائه کرده است. همچنين، جایگاه زن از دیدگاه قرآن را در حوزة خانواده و اجتماع واکاوي کرده و به 
معرفي زنان الگو در قرآن، که نقشي برجسته در الگوسازي براي دختران جوان دارند، پرداخته است. 
نقش زن به مثابة دختر، خواهر، همسر و مادر در خانواده و گرایش هایي مانند مردستيزي، که واکنشي 
بر تبعيض تاریخي نسبت به زن بوده، از دیگر مباحث این کتاب است. این کتاب در سه فصل، جایگاه 

زن قبل از اسالم، هنگام ظهور اسالم و همين طور در تمدن غربي را مورد بررسي قرار داده است.

430. تریسي، برایان. نقشه پرواز )رمز واقعي موفقيت، چگونه بيشتر و سريعتر از آنچه تا به حال تصور 
كرده ايد به هدفهاي خويش دست يابيد(. ا. امير دیواني. قزوین: سایه گستر، 1392، 128 ص.

قطع: رقعي
موضوع: روان شناسي

مخاطب: معلم، مدیر، مشاور
كلمات كليدي: نقشة  پرواز، رمز واقعي، موفقيت، مقصد، برنامة پرواز، نهایت سرعت، پایداري.

چکيده: این کتاب دربارة »رمز واقعي موفقيت« است و 12 فصل دارد. نویسندة کتاب، برایان تریسي، 
از یك سفر هوایي استعاري براي کمك به خوانندة کتاب در جهت ترسيم نقشة راه و به منظور کسب 
دستاوردهاي بزرگ تر، شادي و تعهدات شخصي استفاده مي کند. به نظر او، زندگي یك سفر است و 
همانند دیگر سفرها نياز به اهداف شفاف و مشخص، نقشه و برنامه دارید تا از جایي که هم اکنون هستيد 
به جایي که مي خواهيد برسيد. خواننده مي تواند مانند هر خلبان خوبي که به یك نقشة  پرواز نياز دارد، 
قبل از شروع سفر، آن را آماده کند تا او را در راهي که مي خواهد برود، راهنمایي کند. فصل هاي کتاب 
به ترتيب دربارة این مباحث است: انتخاب مقصد، بازبيني گزینه هاي پرواز، نوشتن برنامه هاي پرواز، 
آمادگي براي سفر، حرکت با نهایت سرعت، برنامه ریزي براي رویارویي با نابساماني ها، انجام اصالحات 
دایم، سرعت براي فراگيري و پيشرفت، فعال کردن ذهن فراآگاه، دوري از ميانبرها و سراب ها، غلبه بر 

ترس، و پایداري براي موفقيت.
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431. حاجي بابایي، حميدرضا / کشاورز، سوسن. نقشه جامع و نقشه راه تربيت رسمي و عمومي. 
تهران: مدرسه، 1391، 132 ص.

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، مدیر، کارشناس
كلمات كليدي: نقشة  راه، تربيت رسمي، برنامة پنجم، توسعه، فلسفة وجودي، چيستي،  چرایي.

چکيده: مطالب این کتاب در شش فصل تنظيم شده است. فصل اول دربارة فلسفة وجودي تهيه، 
تدوین و تصویب سند نقشة جامع علمي کشور است و فلسفة وجودي تهيه، تدوین و تأیيد سند فلسفة 
تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسالمي ایران، در فصل سوم ارائه شده و فلسفة وجودي تهيه، 
تدوین و تأیيد سند رهنامة نظام تربيت رسمي و عمومي جمهوري اسالمي ایران در فصل چهارم بررسي 
شده است. فصل هاي پنجم و ششم به ترتيب دربارة فلسفة وجودي تهيه، تدوین و تصویب سند تحول 

بنيادین، و برنامة پنجم توسعة جمهوري اسالمي ایران است.

432. جهانگيریان، عباس. نمایش نامه نوجوان امروز: نقل ضحاك ماردوش )نمايش نامه(. تهران: 
کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 1391، 52 ص.

قطع: خشتي
موضوع: نمایش نامه
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: نمایش نامه، شاهنامه، کاوه، ضحاك.

چکيده: کتاب مصّور حاضر، دربردارندة نمایش نامه اي بر اساس نقل داستان »ضّحاك ماردوش« 
است. این متن نمایشي که از متون کهن پارسي برگرفته شده، با هدف آشنایي کودکان و نوجوانان با 
گنجينه هاي فرهنگ و ميراث ادبي سرزمين ایران و ورود این متن ها به عرصة تئاتر و نمایش بازنویسي 
شده است. این نمایش نامه داراي چهار نّقال و نقشگراني در نقش هاي ضّحاك، ابليس، پير خردمند، 

خوا ب گزار، فرانك، ارمایل، گرمایل، کاوة آهنگر، فریدون و کندور )وزیر بزرگ ضحاك( است.
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433. حاتمي بهمن بيگلو، سهراب. "نگاهي گذار به سرگذشت سردار فرهنگي ايل؛ زند ياد محمد 
بهمن بيگي". شيراز: قشقایي، تخت جمشيد، 1391، 280 ص.

قطع: وزیري
موضوع: تاریخ
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: محمد بهمن بيگي، سردار فرهنگي،  ایل، قشقایي ها،  آلماني ها، خنجي ها، عشایر.

چکيده: این کتاب، زندگي نامة محمد بهمن بيگي است و نگاهي گذرا به سرگذشت این سردار فرهنگي 
ایل دارد. او در تيرة بهمن بيگلو به دنيا آمد و در جواني وارد جرگة آموزگاران عشایري شد که در کوه 
و دشت مشغول آموزش عشایر بودند. در سال 1308 سران تيرة بهمن بيگلو به اتهام شورش عليه 
دولت،  به تهران تبعيد شدند و محمد نيز به اجبار راهي پایتخت شد. وي در دوران تبعيد به تحصيل 
پرداخت و بعد از مدتي به شيراز سفر کرد که توسط مأموران امنيه بازداشت شد. برخورد بهمن بيگي 
با احزاب سياسي، روابط برادران بهمن بيگلو با خانوادة  ایلخاني، سقوط رضا شاه، تجدید حيات ایل، 
نقش بهمن بيگي در ارتباط آلمان ها با سران ایل قشقایي، رابطة بهمن بيگي و خنجي ها، اندیشه بنياد 
آموزش عشایر، شروع آموزش عشایر با کمك هاي مردمي، کودتاي 28 مرداد 1332 و دگرگوني در ایل 
قشقایي، تأسيس دانشسراي عشایري، بنيان آموزشگاه هاي فني حرفه اي پسران و قالي بافي دختران، 
فروشگاه هاي سيار ایلي، و ماجراهاي دیگري که تا ظهور انقالب اسالمي ادامه پيدا مي کند، استقبال 
بهمن بيگي از انقالب و ادامة تالش براي پيشرفت آموزش عشایر، مطالب پایاني این کتاب را تشكيل 

مي دهد.

434. ویلكينسون، فليپپ / فيليپ، نيل. نگاهي نو به اسطوره شناسي. رحيم کوشش. تهران: سبزان، 
1392، 352 ص.

قطع: وزیري
موضوع: تاریخ
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: اسطوره شناسي،  تاریخ، فرهنگ ملل، آفرینش جهان، جهان باستان، ایزدان.

چکيده: کتاب »نگاهي به اسطوره شناسي«، نقش اسطوره و شخصيت هاي اساطيري در تاریخ و 
فرهنگ ملل را بررسي کرده است. اسطوره ها، داستان هایي مقدس شمرده شده اند که دربارة  آفرینش 
جهان، پدیدآیي نخستين مردان و زنان، ماجراجویي قهرمانان و گستاخي و بي پروایي نيرنگ بازان و 
فریبكاران، جهان برین و جهان فرودین و آنچه در پایان روزگار روي خواهد داد، مي گویند. هریك از 
فرهنگ هاي انساني، اسطوره هاي خاص خود را دارند که از نسلي به نسل دیگر انتقال یافته اند. عناوین 
مطالب کتاب به ترتيب عبارت اند از:  آشنایي با اسطوره شناسي، زمينه پيدایش اساطير، جهان هستي، 
نخستين موجودات، قهرمانان و نيرنگ بازان، توفان بزرگ، و پس از آن، پایان جهان، جهان باستان، 
اروپا، آسيا، ا، آفریقا، استراليا، آشنایي با شخصيت هاي اساطيري، آفرینندگان و ایزدان بلند مرتبه، و ایزدان 

مختلف که در تاریخ و فرهنگ ملل آمده است.
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435. مك گي، پل. زندگي مثبت: نگران نباشيد )چگونه بر نگراني خود غلبه كنيم؟(. مهسار مشتاق. 
تهران: ابوعطا، 1392، 128 ص.

قطع: رقعي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: اضطراب، خستگي، گذشته، آینده، تغيير، بي نظمي، مغز منطقي، آگاهي.

چکيده: این اثر ترجمه اي از کتاب »How Not To Worry«، تأليف »پائول مك گي« است و دو 
بخش و هشت فصل دارد. بخش اول کتاب تحت عنوان »صبر کنيد! بپذیرید!«، دربارة نگراني و علل 
آن توضيح مي دهد و همچنين دربارة رفتارهاي نادرست، که در رویارویي با برخي چالش هاي زندگي از 
افراد سر مي زند، بحث مي کند. بخش دوم »حرکت کنيد!« نام دارد و به آشنایي با ایده هاي کاربردي و 
ابزارهایي مي پردازد که به افراد کمك مي کند تا بهتر و منطقي تر با نگراني ها و چالش هاي زندگي روبه رو 
شوند و بر آن ها غلبه کنند. نویسندة کتاب معتقد است افراد با مطالعة این کتاب، مي توانند بر نگراني ها ي 

خود غلبه کنند و سالمت رواني خود را بازیابند.

436. سعيدي، علي /  رستمي، حسن. نگرش خالق. تهران: لوح زرین، 1392، 232 ص.
قطع: وزیري

موضوع: روان شناسي
مخاطب: معلم، والدین، مشاور

كلمات كليدي: نگرش خالق، مشكالت،  بدیهيات، بارش فكري، چالش ها، تمرین،  معماها.

چکيده: این کتاب دربارة نگرش خالق است و تالش دارد در خوانندگان نگرش هاي صحيح و مثبت 
نسبت به تفكر خالق به وجود آورد یا آن ها را تقویت کند. مطالب کتاب در سه فصل با عنوان هاي 
نگرش خالقانه، تمرینات خالق، و معماهاي خالق، تدوین گردیده است. برخي از مطالب کتاب، به ویژه 
تمرینات فصل دوم، از سایت اینترنتي اخذ و ترجمه شده است. نگرش افراد در مورد خالقيت، همانند 
همة موضوعات دیگر، ناشي از اطالعاتي است که فرد در معرض آن ها قرار مي گيرد. محيط خانواده، 
مدرسه و اجتماعي که فرد در آن رشد مي کند، به ترتيب بيشترین اثر را در شكل گيري نگرش وي دارند. 
تالش کتاب براي تبيين خالقيت، مشكالت، چالش ها، بدیهيات، بارش فكري، تمرینات و معماهاي 

مربوط به آن، در همين مسير صورت گرفته است.
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437. صابر،  نيره ... ]و دیگران[. نگرشي مفهومي بر زيست شناسي پيش دانشگاهي )1(. تهران: 
نوآور، 1392، 224 ص.

قطع: وزیري
موضوع: زیست شناسي

مخاطب: معلم، دانش آموز
پاية تحصيلي: پيش دانشگاهي تجربي

پيدایش  زیستي،  فناوري  پروتئين سازي،  پيش دانشگاهي،  زیست شناسي،  آموزش  كليدي:  كلمات 
زندگي، تغيير گونه ها، ژنتيك جمعيت.

چکيده: جلد اول »نگرشي مفهومي بر زیست شناسي پيش دانشگاهي« پنج فصل دارد و مطالب 
آن به ترتيب عبارت اند از: پروتئين سازي؛ فناوري زیستي؛ پيدایش و گسترش زندگي؛ تغيير و تحول 
گونه ها؛ ژنتيك جمعيت. دانش آموزان و داوطلبان آزمون هاي سراسري تجربي مي توانند با مطالعة این 
کتاب به پاسخ هاي مورد نياز خود دربارة پرسش هاي مهم زیست شناسي پيش دانشگاهي دست یابند. 
پرسش هایي دربارة: انواع پروتئين ها؛ سلول  یوکاریوت؛ ساختار ریبوزوم ها؛ قوانين نام گذاري نوکلئوتيدها؛ 
مناطق مختلف ژن؛ فرایند رونویسي؛ چگونگي شناخت رمز DNA؛ فرایند ترجمة پروتئين سازي؛ 
ژن هاي گسسته؛ سطوح مختلف تنظيم تجلي ژن؛ جهش؛ مهندسي ژنتيك؛ پالزميدها؛ ژن درماني؛ 
واکسن؛ ژنوم؛ انتقال ژن به گياهان؛ شبيه سازي موجودات زنده؛ کلون سازي سلول ها؛ پيدایش زمين؛ 
پيدایش حيات بر زمين؛ تكامل و تنوع گياهان؛ تكامل جانوران؛ نظریة داروین؛ تغيير گونه ها؛ جمعيت؛ 

انتخاب طبيعي؛ گونه زایي.

438. صابر،  نيره ... ]و دیگران[. نگرشي مفهومي بر زيست شناسي پيش دانشگاهي )2(. تهران: 
نوآور، 1392، 216 ص.

قطع: وزیري
موضوع: زیست شناسي

مخاطب: معلم
پاية تحصيلي: پيش دانشگاهي تجربي

 كلمات كليدي: آموزش زیست شناسي، جمعيت، جامعه زیستي، انرژي، ویروس، باکتري، آغازیان، قارچ ها.

چکيده: کتاب حاضر در شش فصل، مطالب فصل هاي 6 تا 11 کتاب زیست شناسي پيش دانشگاهي 
را توضيح مي دهد. کتاب به ترتيب به پویایي جمعيت و جوامع زیستي، رفتارشناسي و شارش انرژي در 
جانداران، ویروس ها، باکتري ها، آغازیان، و قارچ ها پرداخته است. فصل آغازین کتاب که فصل ششم 
کتاب درسي است، به تعریف جمعيت و الگوهاي رشد آن، کاستي هاي الگوي لجستيك، جمعيت هاي 
فرصت طلب و جمعيت هاي تعادلي، هرم جمعيت، روابط ميان جانداران، و شكل گيري جوامع زیست 
داراي رقابت، پرداخته است. مباحث رفتار و انواع آن در فصل هفتم کتاب آمده است. مطالب فصل 
هشتم عبارت اند از: انرژي و جانداران؛ متابوليسم؛ آتوتروف؛ هتروتروف؛ ساختار شيميایي »ATP« و 
هيدروليز آن؛ فتوسنتز؛ جذب نور؛ کوآنزیم ها؛ تنفس نوري؛ تنفس سلولي، و تخمير. فصل نهم دربارة 
ویروس، ویروئيدها، پریون، باکتري ها، فتواتوتروف  ها، بحث کرده است. آغازیان و جلبك ها در فصل 

دهم و قارچ ها در فصل یازدهم مورد بررسي قرار گرفته اند.
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439. توراني، حيدر. نوآوري آموزشي در مدارس ايران و جهان )با رويکرد مطالعات تطبيقي(. 
تهران: مدرسه، 1391، 284 ص.

قطع: وزیري
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: مدیر، کارشناس
 كلمات كليدي: نوآوري آموزشي، مدارس ایران، مطالعات تطبيقي، آمریكا، استراليا، هند، سنگاپور، مالزي.

چکيده: این کتاب با رویكرد مطالعات تطبيقي. براساس مفاهيم، انگاره ها و بنيان هاي نظري پژوهشي 
تأليف شده و در شش فصل تنظيم شده است. عناوین فصل هاي کتاب به ترتيب عبارت اند از: نوآوري 
و مباني نظري آن؛ خالقيت و نوآوري؛ نوآوري در سازمان هاي آموزشي؛ سيماي نوآوري در مدارس 
و  ایران؛  در مدارس  آموزشي  نوآوري  مالزي؛ سيماي  و  استراليا، هند، سنگاپور  آمریكا،  کشورهاي 
روش هاي توليد، پذیرش و اجراي نوآوري ارائة الگو. هدف کتاب، شناسایي نوآوري هاي آموزشي از 
منظر شيوه هاي توليد، پذیرش و اجراي نوآوري در آموزش وپرورش عمومي ایران، با توجه به تجارب 

جهاني و دانش مربوطه است.

440. قادري، مصطفي. نوفهم گرايي در مطالعات برنامه درسي. تهران: آواي نور، 1392، 232 ص.
قطع: رقعي

موضوع:علوم تربيتي
مخاطب: کارشناس

كلمات كليدي: نوفهم گرایي، برنامة درسي، علوم تربيتي، برنامه ریزي درسي.

چکيده: اصطالح »نوفهم گرایي« در کتاب هاي متفاوت فارسي، »باز مفهوم گرایي« و »نومفهوم گرایي« 
یا برخي اصطالح هاي نامرتبط تر، مانند »باز تجددگرایي مفهومي« ترجمه شده است. واژة مفهوم ذهن 
مخاطب را به معناي مطالعة مفاهيم در رشتة برنامة درسي معطوف مي کند. از نظر نوفهم گرایان، این 
جنبش نوعي تغيير پارادایم است از »برنامه ریزي درسي« به سمت »فهم برنامة درسي«. در کتاب حاضر 
که خوانندگان آن را در دو فصل مرور مي کنند، ضمن ارائة تاریخچة این جنبش، مهم ترین عقاید و 
نظرات متفكران نوفهم گرا و ایده هاي اصلي آن ها و حتي نقدهاي وارد بر نوفهم گرایي معرفي مي شوند. 

کتاب براي مخاطباني که بحث هاي نظریة برنامة درسي را دنبال مي کنند، مفيد خواهد بود.
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441. نصراللهي، حمزه. کتاب هاي موضوعي: واژگان سطر به سطر زبان و ادبيات فارسي. تهران: 
بين المللي گاج، 1392، 296 ص.

قطع: وزیري
موضوع: ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: واژگان، آموزش ادبيات فارسي، پيش دانشگاهي، هم آوا، مشابه، امال، آزمون جامع.

چکيده: این کتاب دو بخش و هشت فصل دارد: بخش اول کتاب در پنج فصل به این موارد مي پردازد: تمامي 
واژگان ستاره دار و غيرستاره دار و ترکيبات موجود در سطر به سطر متن کتاب هاي درسي ادبيات فارسي )2(، ادبيات 
فارسي )3(، پيش دانشگاهي و نيز زبان فارسي )3(؛ تمام واژگان مهم موجود در بخش توضيحات و خودآزمایي و نيز 
بخش اعالم کتاب هاي درسي؛ واژگان مهم خارج از کتاب درسي در قالب ضميمة بخش »واژگان« و در فصلي مجزا 
با عنوان »واژگان تكميلي«. بخش دوم هم در سه فصل این مطالب را شرح مي دهد: واژگان و ترکيبات موجود در 
متن کتاب هاي درسي ادبيات )2(، )3( و پيش دانشگاهي و نيز زبان فارسي )2( و )3( در قالب »گروه کلمات«؛ واژگان 
و ترکيبات مهمي که ذیل گروه کلمات در کتاب هاي درسي زبان فارسي )2( و )3( به آن ها اشاره نشده است؛ واژه هاي 
هم آوا و مشابه همراه با معاني خاصشان. در این بخش »ضميمة امالي واژه« شامل بخش اعالم کتاب هاي درسي، 
امالي همزه در کلمات همزه دار، توجه به غلط هاي رسم الخطي در امال و نگارش، امالي کلمات با »و« معدوله، کلمات 
دو امالیي، امالي کلمات با صامت هاي ميانجي، امالي فعل ها با پيشوند »ب« و »ن« و ... که در سؤاالت مربوط به 

ـ  در فصلي جداگانه با عنوان »ضميمة امالي واژه « ارائه شده است. امال همواره مورد توّجه طّراحان سؤال بوده اند 

 442. تاج بخش، عمار. واژه نامه جامع عربي )دوره دبيرستان شامل ...( . تهران: همگامان، 1392، 168ص.
قطع: پالتویي

موضوع: عربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: واژه نامه، کاربرد لغات، مترادف ، متضاد، جمع مكسر، ریشة فعلي، اسامي، تحليل صرفي.

چکيده: این کتاب شامل لغات درس به درس از کتاب هاي اول، دوم و سوم دبيرستان، کاربرد لغات 
در جمله، مترادف ها و متضادها، جمع مكسر اسامي، ریشة فعلي افعال، تحليل صرفي لغات، و ترجمه 
و کلمات مشابه است. هدف آن، ایجاد شرایطي است که دانش آموزان، زمان هاي تلف شدة خود را در 
سفرهاي درون شهري و برون شهري )در مترو، تاکسي و ...(، پادگان ها، فواصل زماني بين کالس هاي 
مختلف، زمان هاي انتظار در هنگام تأخير پروازها و ... را به بهترین فرصت هاي زندگي یعني فرصت 

آموختن تبدیل کنند.
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443. سيد، کمال. واقعه كربال )ذبيح عشق(. حسين سيدي. تهران: مدرسه، 1391، 96 ص.
قطع: وزیري

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: امام حسين )ع(، واقعة کربال، داستان.

چکيده: کتاب مصّور حاضر از مجموعه کتاب هاي عاشورایي است که براي نوجوانان تأليف شده و 
به شرح واقعة عاشورا اختصاص یافته است. در این کتاب که در قالب داستان تدوین شده، طّي پانزده 
فصل، حوادث مربوط به واقعة کربال، از زمينه هاي پيدایش تا پس از نبرد روایت شده است. این اثر با 
هدف شناخت بهتر نوجوانان و آشنایي با امام سوم شيعيان، امام حسين )ع( و واقعة تاریخ ساز کربال به 

رشتة تحریر درآمده است.

444. شاه آبادي، حميدرضا. رمان نوجوان امروز: وقتي مژي گم شد. تهران: کانون پرورش فكري 
کودکان و نوجوانان، 1391، 104 ص.

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: داستان هاي فارسي، نوجوان، اجتماعي.

چکيده: کتاب حاضر، از مجموعة »رمان نوجوان امروز«، با موضوع اجتماعي است. در خالصة داستان 
آمده است: »ناصر« و »نرگس« بعد از تالش بسيار، سرانجام ساخت ویالي خود را به اتمام رساندند. 
آن ها دو فرزند دختر و پسر به نام  هاي »مسعود« و »مژي« داشتند. باجناق ناصر، »سامان«، همسرش 
»فریبا« و دخترشان نيز همراه آن ها هستند. هفت نفر به ویالي نوساز ناصر در شمال مي روند. مژي 
دختر ناصر، قرص معدة ناصر را فراموش کرده و همين باعث مشاجرة لفظي پدر و دختر مي شود و مژي 
صبح روز بعد ناپدید مي شود. همگان به جستجوي او مي پردازند و ماجراهایي براي هر یك از اقوام رخ 

مي دهد که مسعود آن را به شكل کتابي در مي آورد تا عبرت دیگران شود.
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445. سليقه دار، ليال ... ]و دیگران[. لذت زندگي 9: ويندوز جديد زندگي! )مهارت هاي زندگي: مهارت 
زندگي در دنياي امروز(. تهران: مرآت، 1392، 96 ص.

قطع: پالتویي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

 كلمات كليدي: مهارت های  زندگي، دنياي امروز، دانش و تكنولوژي، سواد فناوري، اینترنت، والدین، فرزندان.

چکيده: کتاب حاضر، دفتر نهم از مجموعة کتاب هاي »لّذت زندگي« است که باهدف توضيح و تبيين 
یكي از مهارت هاي زندگي مورد نياز اوليا به نگارش درمي آید. در هر یك از این مجلدات، یكي از 
مهارت هاي زندگي مورد تأیيد سازمان بهداشت جهاني، با توّجه به ویژگي هاي فرهنگي و بومي جامعة 
ایران، از جمله مسائل مذهبي، عرفي و اعتقادي مورد بررسي قرارگرفته است. بهره گيري از نوشتار ساده 
و روان، بيان مصادیق عيني و عملي هر موضوع، پيشنهاد هایي براي برگزاري کارگاه هاي آموزشي در 
مدارس، از جمله ویژگي هاي این مجموعه است. دفتر حاضر در شش فصل تنظيم شده و به شرح 
مهارت »زندگي در دنياي امروز« اختصاص یافته است. برخي مطالب آن عبارت اند از: تعریف مهارت 
زندگي در دنياي امروز، آشنایي با دانش و تكنولوژي روز، سواد فناوري، کارکردهاي متنوع اینترنت در 
زندگي امروز، کاربردهاي اینترنت در زندگي روزمره، مدیریت امور اقتصادي خود و خانواده، راهكارهاي 

پيشنهادي براي مدیریت امور اقتصادي خانواده، استفاده از وکيل، نكات کليدي، اشتباهات بزرگ من.

446. فاطمي،  ولي. هزار حديث نوراني در برنامه زندگي. تهران: پيام آزادي، 1391، 480 ص.
قطع: رقعي

موضوع: دیني
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: دوستي اهل بيت )ع(،  نعمت ها، فرصت ها، قيامت، گناه، سكوت، ازدواج،  فقر.

چکيده: مؤلف این کتاب، هزار حدیث نوراني را، بر اساس 75 موضوع استخراج و ترجمه کرده و در 
این ميان، ز کتاب »عين الحيات« عالمه مجلسي، بيش ترین بهره را برده است. برخي موضوعات کتاب 
عبارت اند از: عبادت، فضيلت دوستي اهل بيت )ع(، بهره برداري از نعمت ها و فرصت ها، فضيلت یاد مرگ 
و قيامت، فضيلت دانش و دانشمندان، انواع دل ها و حاالت آن ها، فضيلت شكر و کيفيت آن، توبه و 
استغفار، عواقب خطرناك گناه، فضيلت سكوت و سخن، فضيلت نماز، پرهيز از بدعت، فضيلت عمل به 
سنت پيامبر )ص(،  فضيلت ازدواج،  اخالق اجتماعي، نقش ثروت در دین و دنيا، زیبایي، زینت، نظافت و 
بوي خوش، زیان هاي آوازه خواني،  فضيلت یاد خدا،  فضيلت مسجد، فضيلت مؤمن در بال و سختي ها، 
فضيلت گریه از ترس خدا، فضيلت خوف و رجاء،  جهاد با نفس، راستي و امانتداري، برخي از کيفرها،  

فضيلت زهد وپارسایي، دنيا، ریاست طلبي، نقش فقر و ثروت در زندگي.
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447. اسپنسر، لوید. قدم اول: هگل. فاطمه مينایي. تهران: پردیس دانش، 1392، 174 ص.
قطع: رقعي

موضوع: فلسفه و منطق، علوم اجتماعي
مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان

كلمات كليدي: فلسفه، سياست، هنر، هگل، مارکس، الکان، سارتر، آدرنو.

چکيده: این کتاب دربارة یكي از تأثير گذارترین فالسفة همة اعصار تاریخ، گئورك فریدریش ویلهلم 
هگل، فيلسوف آلماني است. هيچ فيلسوفي به اندازة  هگل بر اندیشه و سياست قرن بيستم تأثير 
نگذاشته است. نوشته هاي هگل در باب فلسفه، سياست، تاریخ و هنر، در عين حال که همگي اجزاي 
کليتي نظام مند را تشكيل مي دهند، در زمرة صعب الوصول ترین متون فلسفي جهان به شمار مي روند. 
این کتاب تالش دارد در توضيح جوانبي از جهان یكپارچة اندیشة هگل براي معنادار کردن تاریخ، قدم 
اول را بردارد و مقدمه اي باشد براي آشنایي با چهرة کليدي تاریخ فلسفه که شناخت آن الزمة درك 
اندیشة متفكراني همچون مارکس، الکان، سارتر و آدرنو است. در پایان کتاب، مطالبي نيز دربارة پيوند 
ميان اندیشة هگل و مباحث پسامدرني ليوتار در »پایان روایت هاي کالن« و فوکویاما در »پایان تاریخ« 

بيان شده است.

448. ذبيحي، مرتضي. تاریخ معاصر ایران 53: همگام با حکومت ملي و انقالب اسالمي )خاطرات 
سرتيپ ناصر مجللي(. تهران: پردیس دانش، 1391، 152 ص.

قطع: رقعي
موضوع: تاریخ
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: حكومت ملي، انقالب اسالمي، خاطرات، سرتيپ مجللي، جبهة ملي، ریاست شهرباني.

چکيده: این کتاب گوشه اي از شرح حال زندگي تيمسار ناصر مجللي است. وي از همراهان نهضت 
ملي شدن صنعت نفت و تداوم آن در مراحل بعدي تاریخ معاصر ایران است. در این کتاب، عالوه  بر 
محيط خانوادگي و اجتماعي ایشان، گوشه هایي از تاریخ ارتش و به دنبال آن دوره و ادوار بعدي، به 

تصویر کشيده شده است.
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449. سهرابي، فرامرز /  ناصري، اسماعيل. هوش معنوي و مقياس هاي سنجش آن. تهران: آواي 
نور، 1391، 376 ص.

قطع: وزیري
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، کارشناس
كلمات كليدي: مقياس ، سنجش، هوش معنوي، نظریه هاي هوش، تعریف معنویت.

چکيده: افراد زماني هوش معنوي را به کار مي برند که بخواهند از ظرفيت ها و منابع معنوي براي 
تصميم گيري هاي مهم و اندیشه در موضوعات وجودي یا تالش در جهت حل مسائل روزانه استفاده 
کنند. بنابراین، هوش معنوي موضوعات ذهني معنویت را با تكاليف بيروني جهان واقعي ادغام مي کند. 
مؤلفان این کتاب بر آن بوده اند که با تدوین آن با عنوان هوش معنوي و معرفي مقياس هاي سنجش 
آن، از یك سو نيازهاي اولية پژوهشگران عالقه مند به این مفهوم را برآورده کنند و از سوي دیگر، زمينه 
را براي آگاهي دیگر افراد عالقه مند به این حوزه فراهم سازند. اهم موضوعات این کتاب که از دو بخش 
و هفت فصل تشكيل شده است، عبارت اند از: تعریف هوش و معنویت؛ نظریه هاي هوش؛ نيازهاي 
معنوي انسان؛ ابعاد معنویت؛ تعاریف هوش معنوي و رابطة آن با مدیریت رهبري؛ مفهوم سازي هوش 
معنوي؛ مقياس هوش معنوي ناسل؛ سياهة خودسنجي هوش معنوي کينگ، مقياس هوش معنوي 
آمرم و دریر، پرسش نامة هوش معنوي ناصري و سهرابي. مؤلف کتاب در پایان نتيجه مي گيرد هوش 
معنوي در برگيرندة مجموعه اي از توانایي ها و ظرفيت هاي موجود در انسان است که از منابع معنوي در 

جهت افزایش بهزیستي و انطباق پذیري استفاده مي کند.

450. قرباني، عليرضا. هوش هيجاني EQ، مهارت در زندگي روزمره و مديريت بهينه ارتباطات. 
تهران: تيزهوشان برتر، 1392، 48 ص.

قطع: وزیري
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز، معلم، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان
پاية تحصيلي: اول و دوم متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: هوش عاطفي، مقابله با بحران، ضریب هوشي، آموزش مهارت هاي زندگي.

چکيده: این کتاب دو قسمت دارد: قسمت اول آن دربارة چيستي »هوش عاطفي«، راهكارهاي ارتقاي 
هوش هيجاني کودکان، مقابله با بحران، هوش هيجاني و تفاوت آن با ضریب هوشي، و خصوصيات 
افراد داراي هوش هيجاني باال بحث کرده است. قسمت دوم کتاب با عنوان »هوش هيجاني خود را 
بسنجيد«، داراي چهار آزمون است که خواننده را با تنوع عكس العمل ها در شرایط مختلف آشنا مي سازند 
تا به این ترتيب بتواند رفتار خود را اصالح کند. تئوري هوش هيجاني، دیدگاه جدیدي دربارة پيش بيني 
عوامل مؤثر بر موفقيت و همچنين پيشگيري اوليه از اختالالت رواني فراهم مي کند که تكميل کنندة 

علوم شناختي، علوم اعصاب و رشد کودك است.
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یاراحمدي. تهران:  هويت اجتماعي. تورج  اجتماعي ـ 16:  451. جنكينز، ریچارد. مفاهيم علوم 
پردیس دانش، 1391، 294 ص.

قطع: رقعي
موضوع: علوم اجتماعي

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدي: هویت اجتماعي، شناخت، نهادینه کردن، سامان بخشيدن، مدرنيته.

چکيده: این کتاب دربارة هویت اجتماعي است و در شانزده بخش تدوین شده است. ریچارد جنكينز، 
نویسندة کتاب، پس از مروري بر یكایك نظریه هایي که از طرف جامعه شناسان، مردم شناسان و 
روان شناسان دربارة هویت مطرح شده، به ارائة آراي خود در این زمينه پرداخته است. او معتقد است که 
مي توان از یك الگوي هویت شناسي واحد براي فهم هویت فردي و درك هویت اجتماعي استفاده کرد؛ 
الگویي که روند هویت یابي را شامل دو وجه دروني و بيروني مي داند. بخش هاي کتاب به ترتيب شامل 
موضوعاتي همچون شناخت هویت خود، نشانه اي از روزگار، عقل سليم، نظریه پردازي دربارة هویت 
اجتماعي، خویشتن و ذهن خود، خودهاي اجتماعي، ورود به جامعه، تصویر خود و تصویر اجتماعي، 
گروه ها و رده ها، سامان اجتماعي تفاوت، ساخت نمادین شباهت، پيش بيني پذیري، نمادینه کردن 

هویت، سامان بخشيدن به هویت، تخصيص و طبقه بندي مدرنيته، عقالنيت و هویت است.

452. ماکسول، جان سي. يادداشت هاي روزانه جان سي مکسول. شاهين برادران. تهران: ابوعطا، 
1392، 216 ص.

قطع: رقعي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز، معلم، مدیر، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس، والدین
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: یادداشت روزانه، افكار، اهداف، حل مشكالت، تغيير، مدیریت، تيم، الگوي رهبري.

چکيده: این کتاب ترجمه اي »The Maxwell Daily Reader«، تأليف »جان سي. مكسول« 
است. نویسندة کتاب پرارزش ترین نكات رهبري را که در همة آثار خود منتشر کرده است، در این کتاب 
به شكلي جمع بندي کرده که هر پيام به خواننده کمك مي کند استعدادهاي نهفتة خود را کشف کند 
و در مسير درست از آن ها بهره بگيرد. کتاب داراي 366 یادداشت است که در دوازده بخش تدوین 
شده و در پایان هر بخش صفحة یادداشتي براي »جمع بندي« خواننده در نظر گرفته شده است. بعد از 
مطالعة کامل یادداشت ها، خواننده مي تواند در فاصله هاي زماني متفاوت به جمع بندي هاي خود مراجعه 

و مطالب مهم را مرور کند تا آموزش مورد نظر نویسنده در ذهن خواننده تثبيت شود.
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453. رید، گوین / گرین، شارون. يادگيري اثربخش. اکرم اسكندري، مصطفي کنعاني، حسين 
زنگنه. تهران: آواي نور، 1392، 144 ص.

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، مشاور، کارشناس
كلمات كليدي: یادگيري اثربخش، موانع یادگيري، خواندن و نوشتن خالق، انگيزش، علوم تربيتي.

چکيده: کاربرد روندهاي فراشناختي همانند سؤال پرسيدن، شفاف سازي، درك و فهم، نظارت کردن 
و ارزیابي، دانش آموز را به فرایند یادگيري رهنمون خواهد کرد، و به وي بينشي در مورد »یادگيري 
در  یادگيري خود  مورد  در  مالكيت  نوعي  ایجاد  باعث  فرایند  این  به عالوه،  داد.  اثربخش« خواهد 
دانش آموز خواهد شد. معلم نيز مي تواند موارد فوق را با دانش آموزان کوچك تر به کار ببرد. هدف این 
کتاب فراهم آوردن دیدگاه هایي براي تشویق معلمان در به کارگيري یادگيري اثربخش در کالس 
درس بوده است. کتاب عالوه بر تشویق معلمان به تفكر در مورد نياز به رشد مهارت هاي یادگيري 
دانش آموزان، مثال هایي را ارائه مي دهد که در کالس درس مي توان از آن ها استفاده کرد. بخش هاي 
»کليات« کتاب بر تفكر تأکيد مي ورزند و اهميت آن را توضيح مي دهند. بخش هاي »عملي« آن نيز 

مثال هاي کاربردي و آزمایش شده را ارائه مي دهند.

454. کنتر، جفري  اي. يادگيري مادام العمر و دانشگاه. مظفرالدین واعظي، عماد ملكي نيا. تهران: 
آواي نور، 1392، 168 ص.

قطع: وزیري
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، کارشناس
كلمات كليدي: مدیریت دانش، آموزش حرفه اي، مشارکت. 

چکيده: آموزش حرفه اي به طور مداوم در حال تبدیل شدن به صنعتي در حال توسعه است. این کتاب 
که آن را در شش فصل مي خوانيد، سازمان هاي متفاوتي را که فراهم کنندة آموزش حرفه اي مداوم 
هستند، مورد بحث و بررسي قرار مي دهد و چگونگي فعاليت آن ها را براي تحقق اهداف و نتایج دل خواه 
توصيف مي کند. کتاب »یادگيري مادام العمر و دانشگاه« در پاسخ به نگراني، و دغدغه هاي عمومي 
در مورد صالحيت کارکنان و کيفيت خدمات ارائه شده توسط آنان به نگارش درآمده است و تنظيم 
عملكرد حرفه اي را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد. ارزیابي صالحيت ها، گواهي نامه ها و مجوزها نيز 
موضوعات مورد بحث در این کتاب هستند. در پایان، کتاب مشارکت سازمان ها و مؤسسات براي ارائة 

آموزش حرفه اي مداوم مورد بحث قرار مي گيرد.
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455. خانيان، جمشيد. رمان نوجوان امروز: يک جعبه پيتزا براي ذوزنقة كباب شده. تهران: کانون 
پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 1391، 96 ص.

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: داستان هاي فارسي، نوجوان.

ماجراي  داستان،  این  در  نویسنده  است.  امروز«  نوجوان  از مجموعة »رمان  چکيده: کتاب حاضر 
خانواده اي را روایت مي کند که به تازگي به خانة جدید اسباب کشي کرده اند و ماجراهاي جالبي براي 
آن ها رقم مي خورد. نویسنده اشكال هندسي را وارد روایت داستان کرده و از آن ها به شكل مطلوبي سود 
جسته است. در بخشي از داستان مي خوانيم: "»یك تجربة فراموش نشدني به من مي گوید به عكس ها 
باید خوب دّقت کنيم. در بعضي از عكس ها چيزي هست که خبر از یك حادثه یا اتّفاق غيرمنتظره 
مي دهد. من خيلي خوب مي دانم که عكس ها جان ندارند، ولي وقتي پاي حادثه اي در ميان باشد، همه 
چيز مثل برف زمستاني آب مي شود و دوباره جان مي گيرد؛ درست مثل عكسي که پشت ستون، روي 

دیوار پذیرایي خانة جدید ما جا مانده بود.«"

456. سليقه دار، ليال .... ]و دیگران[. لذت زندگي 8: يک شهر يک سقف )مهارت هاي زندگي: مهارت 
شهروندي(. تهران: مرآت، 1392، 96 ص.

قطع: پالتویي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: مهارت شهروندي، آزمون خانواده.

چکيده: کتاب حاضر، یكي از دفترهاي مجموعة »لّذت زندگي« است که باهدف توضيح و تبيين یكي 
از مهارت هاي زندگي مورد نياز اوليا به نگارش درمي آید. در هر یك از این مجلدات، یكي از مهارت هاي 
زندگي مورد تأیيد سازمان بهداشت جهاني، با توّجه به ویژگيهاي فرهنگي و بومي جامعة ایران، از 
جمله مسائل مذهبي، عرفي و اعتقادي مورد بررسي قرارگرفته است. بهره گيري از نوشتار ساده و روان، 
بيان مصادیق عيني و عملي هر موضوع، پيشنهاد هایي براي برگزاري کارگاه هاي آموزشي در مدارس، 
از جمله ویژگي هاي این مجموعه است. دفتر حاضر در شش فصل تنظيم شده و به شرح مهارت 
»شهروندي« اختصاص یافته است. برخي از مطالب آن عبارت اند از: همدیگر را نمي بينيم، تعریف  
مهارت  شهروندي، عناصر شهروندي، ابعاد شش گانة شهروندي، طعم شيرین اسباب کشي، نه سوزن،  نه 

جوالدوز!،  با شما هستم، پس هستم!، یك  شهر، یك سقف!، آزمون خانواده.
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457. حيدري ابهري، غالمرضا. 41 پرسش و پاسخ در بارة زنان. تهران: قدیاني، 1392، 72 ص.
قطع: رقعي

موضوع: دیني
مخاطب: دانش آموز، معلم

پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها
كلمات كليدي: قوانين اسالم، پرسش و پاسخ، جنبه هاي مذهبي، حقوق زنان در اسالم.

چکيده: جلد هشتم از مجموعه کتاب هاي پرسش و پاسخ دیني با نسل نو، »41 پرسش و پاسخ دربارة 
زنان« نام دارد که چهار بخش این کتاب را »پرسش هاي کلي«، »حقوق زن ها در مقایسه با مردها«، 
»مسئله حجاب« و »احكام شرعي« تشكيل مي دهند. پرسش هاي مندرج در این کتاب از ميان سؤاالت 

مكرري انتخاب شده اند که مراجعه کنندگان به نمایشگاه قرآن از مؤلف پرسيده اند.

458. حيدري ابهري، غالمرضا. 41 پرسش و پاسخ در باره حضرت مهدي )عج(. تهران: قدیاني، 
1392، 64 ص.

قطع: رقعي
موضوع: دیني

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: محمد بن حسن )عج(، امام دوازدهم، مهدویت، پرسش و پاسخ، مهد انتظار.

چکيده: این کتاب از چهار بخش با عناوین: »اعتقاد به امام زمان عجل اله تعالي فرجه الشریف«؛ 
»دوران غيبت«؛ »ظهور امام زمان« و »چند پرسش دیگر« تشكيل شده است. کودکان و نوجوانان 
مخاطب این اثر در هر یك از صفحات با سؤاالتي رو به رو مي شوند که به احتمال زیاد، پيشتر هم براي 

خود آن ها مطرح بوده است. پاسخ این سؤاالت در این کتاب ارایه شده است.
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 The five levels of leadership(رهبرى مرحله   5 مثبت:  زندگي  سي.  ماکسول،جان   .459
گام هايي مؤثر براي آن كه استعدادهاي خود را به حداكثر برسانيد(. مهسار مشتاق. تهران: ابوعطا، 

1392، 192 ص.
قطع: رقعي

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: مدیر، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس

كلمات كليدي: مدیریت، رهبر موفق، موقعيت، توافق، توليد، رشد، پرورش، قلّه.

چکيده: نویسندة این کتاب به سادگي و به کمك مثال هاي گوناگون، پنج مرحلة رهبري را بيان کرده 
و نشان داده است که در هر مرحله چگونه مي توان به موفقيت رسيد و با کسب قدرت رهبري با نفوذ 
و موفق به مرحلة بعدي و باالتر راه یافت. این کتاب پنج مرحلة رهبري را این گونه تقسيم بندي کرده 
است: 1. موقعيت: افراد از شما پيروي مي کنند زیرا چاره اي جز این ندارند؛ 2. توافق: افراد از شما پيروي 
مي کنند زیرا خودشان این را مي خواهند؛ 3. توليد: افراد به  دليل کارهایي که براي سازمان انجام داده اند، 
از شما پيروي مي کنند؛ 4. رشد و پرورش دیگران: افراد به  دليل کارهایي که در حقشان انجام داده اند، از 

شما پيروي مي کنند؛ 5. قله: افراد به  دليل شخصيت شما و رفتارهایتان از شما پيروي مي کنند.

460. باتلرباودن، تام. 50 نگاه برتر در زمينه كاميابي )ثروت را جذب كنيد، آن را خلق كنيد، كنترل 
كنيد و آن را تقسيم كنيد(. علي رحيمي، ليال تقوي. تهران: رشدآوران، سخنوران، 1391، 410 ص.

قطع: وزیري
موضوع: روان شناسي
مخاطب: معلم، مدیر

كلمات كليدي: نگاه برتر، کاميابي، درآمد، جذب ثروت، ایجاد ثروت، مدیریت ثروت، بخشش ثروت.

چکيده: این کتاب نكاتي الهام بخش در مورد بخشش ثروت به کساني که حداکثر استفاده را از آن 
مي برند، ارائه داده است. اصول این کتاب طبق چهار عمل جلو مي رود: جذب ثروت، ایجاد ثروت، 
مدیریت ثروت، و به اشتراك گذاشتن یا بخشش ثروت. گرچه کتاب به 50 قسمت تقسيم شده است، 
بيشتر شبيه گفتماني است که در آن خواننده را با ایده ها و راهكارهاي بي شمار آشنا مي سازد. بعضي از 
راهكارها در طول زمان مؤثر واقع مي شوند، براي همين بهتر است خواننده هر کدام را که بيش از همه 

مورد توجهش قرار گرفته، مطالعه کند.
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461. کمساري، محمدهادي. 501 پند مهم از بزرگان، سعادت و خوشبختي در زندگي. رشت: 
دهسرا، 1392، 80 ص.

قطع: رقعي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین، مشاور
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: پند، بزرگان، علم آموزي، سخت کوشي، توکل به خدا، خردورزي، خوش خلقي.

چکيده: این کتاب با ارئة 501 پند مهم از بزرگان، تالش دارد راهنمایي براي سعادت و خوشبختي انسان 
در زندگي باشد. کلمات قصار با توجه به فهرست الفبایي نام بزرگان و مشاهير مرتب شده است و سخنان 
برگزیدة  بزرگان دیني و مذهبي، فالسفه، دانشمندان، نویسندگان، هنرمندان، سياستمداران، اقتصاددانان، 
و ... نيز در این کتاب آمده است. این سخنان شامل پيام هایي مانند: علم آموزي، سخت کوشي، پشتكار، 
توکل به خدا، خردورزي، هدف داشتن، مصمم بودن، دوري از خشم، محبت داشتن، مؤمن بودن، 
عبرت آموزي، بخشيدن خطاي دیگران، خوش خلقي، شجاع بودن، سپاسگزار بودن، به علم، خالق 
بودن، صداقت داشتن، اهميت زبان، خدمت به دیگران، صبر داشتن، احترام به دیگران، دعا کردن، 

هوشيار بودن؛ و ... است.

462. نقي زاده، محرم / اصفهاني، مهرداد. 70 شاخص آموزشي در 20 كشور جهان. محرم 
تقي زاده، مهرداد اصفهاني. تهران: مرآت دانش، 1392، 168 ص.

قطع: خشتي
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: مدیر، کارشناس، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان
صندوق  یونسكو،  پرورش،  و  آموزش  جهان،  کشورهاي  آموزشي،  شاخص هاي  كليدي:  كلمات 

بين المللي پول، بانك جهاني.

چکيده: این کتاب »70 شاخص آموزشي در 20 کشور جهان« را بررسي کرده است. مطالب آن در سه 
فصل تدوین شده است و تالش دارد به منظور جهاني فكر کردن و ایجاد مهارت ادراکي در مدیران و 
تصميم سازان آموزش وپرورش، بتواند تصویري کلي از مسایل آموزش و پرورش کشور را ترسيم کند. 
در انتخاب شاخص ها، از 70 شاخص آموزشي استفاده شده که برخي از آن ها، به عنوان شاخص هاي 
کالن هر کشور تلقي مي شوند و همة  این شاخص ها در فصل اول کتاب توضيح داده شده اند. در فصل 
دوم »نگاهي به وزارت آموزش و پرورش کشورها« شده و شماي کلي آموزش و پرورش 20 کشور، 
که به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شده اند، مشاهده مي شود. فصل سوم به معرفي منابع پرداخته 
است که از منابع معتبر بين المللي مانند یونسكو، صندوق بين المللي پول، بانك جهاني، سازمان همكاري 
و توسعة اقتصادي، اتحادیة بين المللي ارتباطات از راه دور، مؤسسة اطالعات علمي )ISI( و سازمان 

جهاني مالكيت معنوي به شمار مي آیند.
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463. روح افزا، سعيد. From you to you and for you. تهران: کانون پرورش فكري کودکان 
و نوجوانان، 1392، 72 ص.

قطع: پالتویي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: اول متوسطه

كلمات كليدي: داستان مذهبي، متون انگليسي، ادبيات نوجوان، معجزات پيامبران.

چکيده: این کتاب ترجمه اي انگليسي است از کتاب »از شما، به سوي شما، براي شما« که دربردارندة 
داستاني مذهبي است. در این اثر نویسنده تالش کرده تا با زباني ساده و روان، زمينه اي براي اندیشة 
هرچه بيشتر نوجوانان دربارة زندگي پيامبران، معجزات و برنامه هاي آسماني براي زندگي شایستة بشر 
فراهم آورد. اندیشة بشر همواره در برابر معجزة پيامبران با حيرت و شگفتي سر تعظيم فرود آورده است. 
در این ميان، قرآن معجزه اي است که زمان نزول بر پيامبر اسالم )ص(، مسلمانان هميشه از برکات 

زندگي بخش آن بهره برده اند.

464. روح افزا، سعيد. Good News in the mountain. تهران: کانون پرورش فكري کودکان 
و نوجوانان، 1392، 74 ص.

قطع: پالتویي
موضوع درسي: داستان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: اول متوسطه

كلمات كليدي: داستان مذهبي، داستان انگليسي، زندگي پيامبران.

چکيده: کتاب حاضر ترجمه اي انگليسي از کتاب »مژده اي در کوهستان« است. نویسنده در این اثر 
تالش کرده تا با استدالل هاي ساده، گوشه هایي از زندگي پيامبران الهي و پيشوایان دین اسالم را براي 
نوجوانان به تصویر کشد. در این داستان آمده: "در سرتاسر کوهستان، هيچ گياه سبزي دیده نمي شد. 
خارها تنها مهمان خاك بودند. »پرهام« به زمين و آسمان مي نگریست. فضایي رویایي شكل گرفته بود. 
گویي کوهستان به آسمان پيوسته و آسمان دست بر دوش زمين گذاشته بود. در این هنگام، پرهام خبر 
مهم و بزرگي را از زبان آسمان شنيد: »من تو را پيشواي مردمان قرار دادم.«" هدف از تدوین و ترجمة 

این اثر، عالوه بر آشنایي نوجوانان با زندگي پيامبران الهي، آشنایي بيشتر با زبان انگليسي بوده است.
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فكري  پرورش  کانون  تهران:   .O men،Stand before the Scales سعيد.  روح افزا،   .465
کودکان و نوجوانان، 1391، 68 ص.

قطع: پالتویي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: متوسطه کليه رشته ها

كلمات كليدي: داستان مذهبي، متون انگليسي، داستان نوجوان، قسط.

چکيده: کتاب حاضر ترجمه اي انگليسي از کتاب »انسان ها پاي ترازو بایستيد« است. یكي از برنامه هاي 
پيامبران، اجراي »قسط« در بين مردم است. نتيجة اجراي قسط آن است که هریك از بندگان خدا 
بتواند به حّق خود برسد. یكي از کارهاي پيامبران خدا آن است که مردم را با ترازو آشنا کنند. نویسنده 
در این اثر تالش کرده تا با دّقت در گفتار و رفتار پيشوایان دین نشان دهد که آن ها چگونه پيروان خود 

را پاي ترازو برده اند و چگونه به ایشان آموخته اند که مراقب برابري کفه هاي ترازو باشند.

466. روح افزا، سعيد. Seven Steps to God. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 
1392، 92 ص.

قطع: پالتویي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: اول متوسطه

كلمات كليدي: داستان مذهبي، متون انگليسي، داستان نوجوان، مراحل رسيدن به خدا.

چکيده: کتاب حاضر ترجمه اي انگليسي است از کتاب »هفت قدم تا خدا« است. در ميدان زندگي 
مي دویم تا زودتر برسيم؛ در حالي که گاهي نمي دانيم در چه راهي قدم گذاشته و به سوي کدام 
مقصد مي رویم. این کتاب از سري »کتاب اندیشه« در موضوع خداشناسي، تالشي است هم در 
جهت خودشناسي و هم خداشناسي و نيز توضيح چگونگي حرکت شایستة این خود به سوي خدا. 
»کتاب اندیشه« بهانه اي است براي فكر کردن و فهميدن؛ براي یافتن »راه« و شناختن »مقصد«. 
این مجموعه، مباحث دیني را به زباني ساده و روان بيان مي کند تا زمينه اي براي عميق تر شدن بينش 

نوجوانان فراهم آید.
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467. تقدیسي، سوسن. The Eleventh Step. فرید مهدوي دامغاني. تهران: کانون پرورش فكري 
کودکان و نوجوانان، 1392، 28 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: زبان هاي خارجي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصيلي: اول متوسطه

كلمات كليدي: داستان حيوانات،  خواندن، آموزش  زبان.

چکيده: مادر بّچه شير در پي تدارك جشن تولد براي اوست و این موضوع باعث به وجود آمدن 
ماجراهاي جالبي در باغ  وحش مي شود. هدف از تدوین این کتاب ارتقاء مهارت خواندن دانش آموزان 

در زبان انگليسی است.



251دورة آموزش متوسطه نظری 13

عنوان
موضوع
پديد آورندگان
ناشران
كلمات كليدي
درهمکرد نام ناشر و عنوان
مخاطب
پايه تحصيلى
نام و نشانى ناشران

نمـــــايه  ها
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عنوان
آبشار نياگارا فرو مي ریزد001

آذریاد )یادنامه مهدي آذریزدي(002
003  For Dummies آرامش

آرایه هاي ادبي004
آرایه هاي ادبي005

آرایه هاي ادبي )کليه رشته ها(006
آرزوي سوم007

آزمایش هاي شيمي دبيرستاني به روش نيمه ميكرو  008
آشنایي با اوپنهایمر  009
آشنایي با اینشتين  010

آشنایي با توابع در زبان عربي، همراه با تمرینات متنوع و پرسش هاي 
چهار گزینه اي و نكته هاي دستوري 011

آشنایي با فارادي 012
آشنایي با گاليله 013

آشنایي با ماري کوري014
آشنایي با مندل 015
آشنایي با نيوتن 016

آشنایي با هاوکينگ 017
آفرینش گيتي: معنادار بودن جهان هستي  018

آقاي چهار بيچاره 019

آلبوم درد سر 020
آمادگي براي امتحان از طریق مطالعه و جزوه نویسي021

آمار  022
 آمال ایرانيان   )از کنفرانس صلح پاریس تا قرارداد 1919 ایران و انگليس(023

آموزش زبان و ادبيات فارسي024
آموزش فيزیك پيش دانشگاهي )جلد اول(025

آموزش فيزیك )راهبردها، شيوه ها و مهارت ها(026
آموزش و آزمون ادبيات اختصاصي، 4 کتاب در 1 کتاب027

آموزش و تمرین خط تحریري تمام رده هاي سني028
آن سوي پرچين خيال029

آواز دهل )پژوهشي در تعاليم منتسب به ميرزا حسينعلي نوري معروف 
به بهاءاهلل ج 1(  030

آواز دهل )پژوهشي در تعاليم منتسب به ميرزا حسينعلي نوري معروف 
به بهاءاهلل ج 2(  034

آواز دهل پژوهشي در تعاليم منتسب به ميرزا حسينعلي نوري معروف 
به بهاءاهلل ج 3(  035

آواز دهل )پژوهشي در تعاليم منتسب به ميرزا حسينعلي نوري معروف 
به بهاءاهلل ج 4(  036

آواز دهل )پژوهشي در تعاليم منتسب به ميرزا حسينعلي نوري معروف 
به بهاءاهلل ج 5(  037
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آواز دهل )پژوهشي در تعاليم منتسب به ميرزا حسينعلي نوري معروف 
به بهاءاهلل ج 6(  038

آواز دهل )پژوهشي در تعاليم منتسب به ميرزا حسينعلي نوري معروف 
به بهاءاهلل ج 7(   039

آواز دهل )پژوهشي در تعاليم منتسب به ميرزا حسينعلي نوري معروف 
به بهاءاهلل ج 8 (  040

آواز دهل )پژوهشي در تعاليم منتسب به ميرزا حسينعلي نوري معروف 
به بهاءاهلل ج 9(  041

آواز دهل )پژوهشي در تعاليم منتسب به ميرزا حسينعلي نوري معروف 
به بهاءاهلل ج 10(  031

آواز دهل )پژوهشي در تعاليم منتسب به ميرزا حسينعلي نوري معروف 
به بهاءاهلل ج 11(  032

آواز دهل )پژوهشي در تعاليم منتسب به ميرزا حسينعلي نوري معروف 
به بهاءاهلل ج 12(  033

آیين پژوهش )با رویكرد تحقيقات دانش آموزي مقطع متوسطه(042
آیين دوست یابي043

اتاق تاریك044
اثرات نامطلوب تدریس خصوصي045

احمد  بن موسي شاهچراغ )ع(046
اخالق  047

 ادبيات جامع کنكور) قرابت معنایي و آرایه ادبي ویژه کنكور سراسري(048
ادبيات جامع کنكور جلد 2 )ویژة کنكور سراسري( زبان فارسي، تاریخ 

ادبّيات، واژگان، امال049
ادبيات سيستان، بخش نثر، ادبيات داستاني: آسوکه050

ارتباط اداري زنان و مردان051
 ارزیابي عملكرد )پرسش ها و پاسخ ها(: دستور العملي جامع براي مدیران052

ارزیابي عملكرد، از نظریه تا عمل053
از آلودگي آب چه مي دانيم؟054
از آلودگي هوا چه مي دانيم؟055

از انرژي چه مي دانيم؟056
از تغيير اقليم چه مي دانيم؟057

از حفاظت زیستگاه ها چه مي دانيم؟058
از من تا ما )راهنماي جامع کار تيمي(059

استانداردهاي توانایي تفكر انتقادي: اصل ها، شاخص هاي کارکرد و 
پيامدها060

اسرار شب هاي عيد کنكوري ها - رشتة تجربي061
اسرار شب هاي عيد کنكوري ها - رشته ریاضي062

اسالم و توسعه دانش063
اصول بنيادي خرد064

اضطراب امتحان و راهبرد هاي مقابله با آن065
اضطراب ریاضي و راه هاي غلبه برآن: آنچه معلمان باید بدانند066

اطلس تاریخ جهان براي دانش آموز067
اطلس مشاغل068

 اعتياد به اینترنت )از دیدگاه روان شناسي(به انضمام واژه نامه توصيفي069
 اعجوبه اي در ژن هاي شما: طب اپي ژنتيك و زیست شناسي نوین هدف070

افتاده باش اما نه از دماغ فيل 071
افسانه شيرین و فرهاد 072

اقتدار 073
اقيانوسي به نام زمين )اقيانوس هاي جهان و پدیده هاي دریایي( 074

اکنون یك کسب  و کار عالي بسازید: 7 روش براي رسيدن به بيشترین 
سود در بازار 075

الگوي کاربردي هوشمندسازي مدارس076
اميرحسين و چراغ جادو 077

انتخاب آگاهانه رشته تحصيلي و شغل )برنامه ریزي و تصميم گيري 
شخصي در زمينه انتخاب رشته تحصيلي و شغل(078

اندیشه نو،  زندگي متفاوت: )مهارت هاي فرایندي: تفكر خالق و تفكر نقاد(079
انرژي هسته اي در ایران )ابعاد حقوقي( 080

انسان موفق 081
انفجار بزرگ 082

انوار والیت، تسعةالمعصومين منذرية الحسين 083 
انواع کودکان )جلد اول( 084
انواع کودکان )جلد دوم( 085

انواع مادران1   086
انواع مادران2   087

انواع مفاعيل 088
ایران در عصر تيموري 089

بارشناختي و طراحي آموزشي 090
باز خورد ... چرا؟ چگونه؟  091

بازي ها و لحظه ها  092
بانوان حلقه ذکر )بررسي سبك و ساختار اشعار استاد شهریار(  093

بحران بزرگ  094
بر بال سيمرغ  095

بر چكاد اوشيد ا 096
 برنامه درسي قرن 21)تعليم و تربيت اساسي در دنياي متحول امروز(097

برنامه  درسي و فرهنگ: رویارویي ها و به هم آوري ها098
 برنامه ریزي تحصيلي  و  شغلي ویژه   دانش آموزان اول متوسطه        )دوره دوم(099

عالي،  آموزش  مراکز  آموزشي:  نظام  هاي  در  راهبردي  برنامه ریزي 
آموزش کارکنان و آموزش روستایي 100

برنامه ریزي ماندگار 101
بالغت و عرفان در مناجات خمسه عشر امام سجاد )ع( 102

بلشویك ها و نهضت جنگل 103
بلوغ )راهنماي والدین( 104

بلوغ )فقط پسرها بخوانند( 105
بلوغ )فقط دخترها بخوانند( 106

بلوغ جسمي و رواني در پسران، چالش ها، خطرات، روش ها، تربيت، 
افت تحصيلي )ویرایش چهارم( 107

بلوغ جسمي و رواني در دختران، چالش ها، خطرات، روش ها، تربيت، 
افت تحصيلي )ویرایش چهارم( 108

به کربال مي رویم109
 به کوتاهي آه، به بلنداي ماه: زندگي خاتون کبریاء حضرت زهرا )س(110
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 ،439 ،431 ،415 ،397 ،395 ،393 ،392

 443

مرآت 079، 198، 225، 234، 243، 290، 
456 ،445 ،425 ،371 ،307 ،291

مرآت دانش 361، 462
مرجع نوین آموزش 193، 270

مشق نيكو 028
مهرو ماه نو 321

موسسه آموزشي طالیه داران عالمه حلي
360 ،359 ،355 ،353 ،352
موسسه انتشارات علمي 178

ميم 059
نسيما 052، 109،184، 189

نظري 051، 083، 130، 155، 165، 166، 
419 ،417 ،292 ،286 ،281

نقش نگين 299
نقش و نگار 078 ،342، 343

نوآور 437، 438
نوشته 365
ورسه 288

همگامان 260، 271، 272، 274، 276، 
442 ،277

هنرکدة کتاب زیتون 191
هيمه 310
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آلبرت اینشتين 010
آلماني ها 433

آلودگي 054، 055
آمادگي 157

آمادگي براي امتحان 411
آمار 022، 280

آمریكا 032، 406، 439
آمریكاي التين 140

آموختن 345
آموزش 024، 144، 289

آموزش ادبيات فارسي 362، 441
آموزش از راه دور 249

آموزش تاریخ 010، 016، 023، 103، 366
آموزش تعليم وتربيت 097

آموزش جامع 160
آموزش حرفه اي 454

آموزش رایانه 194
آموزش روستایي 100

آموزش  زبان 467
آموزش زبان انگليسي 160

آزمایشگاه 302، 333، 354، 356
آزمایش هاي مهم 302
آزمون 005 ،243، 267

آزمون جامع 441
آزمون خانواده 371،456
آزمون ها و تمرین ها 271

آسایش 235
آسمان 282
آسوکه 373

آسيا 135،140
آسيب شناسي 069

آغاز و فرجام جهان هستي424
آغازیان 438

آفریقا 140
آفریقایيان 034

آفرینش 212، 263
آفرینش الهي  263
آفرینش جهان 434
آفرینش گيتي 018

آگاهي 219، 401،435

کلمات کليدي
آب 054، 264

آب در خشكي 265
آب در دریا 265
آب در هوا 265
آتشفشان 312

آتني ها 311
آثار باستاني 141، 298

آخرت 184
آداب سخن 294

آداب و رسوم 165
آدرنو 447

آرامش 003، 114، 170، 219، 367، 378،
407 

آرامگاه 372
آراي هرمنوتيكي 426

آرایه ها 006
آرایه هاي ادبي 005، 027، 048

آرزو 007
آزادي 349

آزمایش شيمي 008
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اسامي 442
اسپرانتو 041

استاد شهریار 093
استخوان 216 

استدالل 154، 326
استراليا 439

استرس 157، 316
استعاره  004

استفان زویگ 296
استنباط  079

استنباط مستقيم 289
استوکيومتري 300 ، 354 

استهالل 253
استيون هاوکينگ 201

اسرائيل 186
اسطوره 180،179

اسطوره شناسي 434
اسفنج ها 167

اسالم 046، 063، 143، 323، 372، 429
اسم 309
اسيد 301

اصحاب و یاران امام حسين )ع( 269
اصطالحات 322

اصالح 094
اصول بنيادي 064

اصول تفكر 376
اصول سخنراني 169

اضطراب  066،065، 367، 435
اطلس 067، 369

اطمينان 064
اعتقادات 174

اعتماد  به  نفس 171 ،255 ،367
اعتياد 069 ،238

اعتياد در سازمان ها 279
اعداد گنگ 353

اعراب 355
اغراق 006

افراد برنامه ریز 086
افراد منعطف 086

افزایش شهامت 171
افسانة چلگ 373

اجتماعي 213، 221، 444
اجراي تكنيك 003

اجراي کار 053
اجزاي جمله 309
اجسام صلب 405
احادیث شيعه 244

احساسات و تنبيه 172
احساسي 084

احمد بن موسي )ع( 046، 372
اختالل رواني 119

اختالل عملكرد 112
اختالالت 307

اخالق 047، 182، 235، 328
اخالقي 221

ادبيات 027، 109، 184، 189، 350
ادبيات جامع کنكور 048

ادبيات داستاني 373
ادبيات سيستان 373
ادبيات فارسي 024

ادبيات نوجوانان 012، 013، 014، 054، 055، 
 ، 207 ،191 ، 126 ،067 ،058 ،057 ،056
463، 391 ،388 ،387 ،380 ،370 ،351 ،263

ادراك 064، 119
ادراکي 085

اراده 290، 329
ارتباط  396، 422

ارتباط با کودکان 404
ارتباط در آموزش و پرورش 091

ارتباط در سازمانها 051
ارتباط مؤثر 225، 376

ارتباط معنوي 127
ارتش سرخ 103

ارث 037
ارث زنان 031
ارزش ها 064

ارزش هاي اجتماعي 162
ارزشيابي 053، 079، 147

ارزشيابي کتاب درسي مدارس 385
ارزیابي 052، 163 ،290، 297 ،404

اروپا 135، 186
ازدواج 446

آموزش زبان عربي 309، 355
آموزش زبان فارسي 128، 350

آموزش زیست شناسي 437، 438
آموزش شيمي 300
آموزش عربي 327

آموزش علوم تجربي 120
آموزش فني وحرفه اي 397
آموزش فيزیك 026، 338

آموزش قرآن 390
آموزش کارکنان 100
آموزش کودکان 365
آموزش کشورها 045

آموزش مدیریت 247، 394
آموزش مهارت هاي زندگي 043، 171، 378 ،450

آموزش مهارت هاي مدیریت 181
 ،280  ،168  ،151 آموزش وپرورش045، 

.462 ،347 ،345 ،393 ،392
آموزش هنر 028

آموزش وپرورش تطبيقي 382
آخناتون 317

آواز دهل 032
آوانگاري 050

آیت اهلل سبحاني 398
آینده 435
آینه 243

آیين دوست یابي 043
آیينة بيان 199

آیين نامه ها 389
ائمة معصومين )ع( 283
ابراهيم شوشتري 320

ابزار تدریس 185
ابزار و وسایل 239

ابزارهاي نوري 359
اپي ژنتيك 070

اتحادها 353
اتریش 370

اتم 226
اثبات امامت 176

اثربخشي 399
اثر نوآوري 345

اجتماع 047، 105، 107
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انواع روش ها 248
انواع معادالت 353

اوپنهایمر 009
اوشيدا 096
اهداف 452

اهداف قرآن 341
اهل سنت 164

ایجاد اعتماد 228
ایجاد ثروت 460

ایدز 234
ایران 080، 089، 118،101،  165، 186، 200،  

389 ،303 ،262 ،239
ایران زمين 230

ایران و جهان 135
ایراني 230، 231

ایرانيان 410
ایزدان 434

ایستگاه بوم شناسي 058
ایل 433

ایلخانان 192
ایمني بدن 270، 275، 277

اینترنت 069، 445
ایهام 004

بابلي ها 022
بابيت 035، 036

باتالق ها 325
بارش فكري 436

باز 301
بازآفریني 212

بازار 075
بازار سرمایه 374

بازتاب نور 332، 333، 334، 356، 359
بازشناسي 073
بازنگري 052

بازنمود چندوجهي 422
بازنویسي 212، 227
بازي و فعاليت 250

بازیابي 094
بازیافت 126

بازي درماني 114
بازي ها 143

امامزادگان 372
امپراتوري 311

امپراتوري هخامنشيان 366
امتحان 021، 157
امثال و حكم 386

امر 309
امكانات 064

امال 441
امالي فارسي 049

امور مالي 111
انتخاب رشتة تحصيلي 078

انتخاب همسر 152
انتظار 299

انتقادي 324
انتقال اکسيژن 217

انتگرال 178
انجماد جانداري 325

انجمن هاي ایالتي و والیتي 428
انحراف اجتماعي 238

اندازه گيري 248، 330، 331، 361
اندام 156

اندیشه 340
اندیشيدن 180

انرژي 056، 332، 333، 334، 356، 357، 
438 ،396 ،381 ،359

انرژي اتمي 080
انسان 141، 180

انسان شناسي 398
انضباط نفس 111

انفجار 082
انفجار بزرگ 138

انقراض 089
انقالب اسالمي 288، 448

انقالب جهاني 103
انقالب صنعتي 136، 137

انقالب علمي 369
انقالب فرانسه 375

انگليس 032، 186، 256
انگيزش 453

انگيزه 241، 329
انواع حال 175

افسانة سنا 373
افسانه 072

افسانه ها و قّصه هاي ایراني 002
افسران جنگ نرم 220

افعال ثالثي 310
افغانستان 305

افكار 452
اقتباس ها 002، 095، 203

اقتدار 071، 073
اقتصاد بازار 222

اقسام اضافه 024
اقسام تعریف 326
اقليم شناسي 057

اقيانوس شناسي 074
اقيانوس هاي جهان 074

اکتشافات 010
الفت 035

القا 335، 339
القاي الكترومغناطيسي 358،336، 360

الكترو مغناطيس 335
الكتریسيته 332، 333، 334، 336، 356، 358، 359 

الكتریسيتة ساکن 335، 360
الكتروشيمي 301

الكترومغناطيسي 337
الگوها 185

الگوهاي رفتاري 071
الگوهاي سازش 307

الگوي رهبري 452
المپيادها 278

الهام 284
الياس بن یوسف 203

امام حسين )ع( 125، 443
امام خميني 288

امام دوازدهم 458
امام رضا )ع( 293، 372

امام سجاد )ع( 102
امام علي )ع( 284

امام موسي کاظم )ع( 372
امام هشتم 415

امامان معصوم )ع( 244
امامت 117، 187
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پرسش تحقيق 123
پرسش و پاسخ 457، 458

پرسشنامه 248
پرسش هاي اخالقي 047

پرسش هاي چهارگزینه اي 195
پرندگان 121

پروتئين  سازي 272، 437
پروتستانتسيم 186

پرورش 459
پرورش تفكر 122

پرورش خالقيت 250
پرورش خود 243

پزشكي الكتریكي 070
پژوهش 123، 248، 347

پژوهش دانش آموزي 124
پژوهشگري 122

پسا مدرن 209
پس انداز 268
پشتكار 329

پالستيك 126
پمپاژ خون 217

پند 461
پونت 421

پویایي کودکانه  143
پهلوي 288

پهنه بندي 262
پيامدها130

پيچش هاي خيال 212
پيدایش 298 

پيدایش زندگي 437
پيش دانشگاهي 025، 267، 437، 441

پيش دبستاني 390
پيشگيري اوليه 319
پيشگيري069، 238

پيشنهادها 125
پيشينة تاریخي 116

پيوستگي 352 
پيوند قلب 217

تئوري بازاریابي 133
تئوري نور 016

تابع 352

بلوغ دختران 106، 108
بلوغ جسمي 107، 108

بمب اتمي 009
بندپایان 167

بندر انزلي 103
بندر گز 229

بنيان هاي دیني 063
بورس 374

بوستان 386
بوشهر 256

بوم شناسي 313
به چاپ رساندن 204

بهاء اهلل 030،031، 032، 033، 034، 035، 
041 ،040 ،039 ،038 ،037 ،036

بهانه 111
بهایيان 036

بهایيت 030، 034، 035
بهبود آموزش 239
بهداشت 104، 234
بهداشت روان 112

بهره  برداري 188
بيت العدل 039

بي خانماني  163
بيداري اسالمي 196

بي دیني 035
بيستون 072، 116
بيشترین سود 075

بيماري 313
بيماري رواني 112

بي مهرگان 167
بي نظمي 435

بيهقي 214
پادگان هوایي قلعه مرغي 320

پاسارگاد 366 
پاسخ 177

پاسخنامه 267
پال توئيچل 427

پایداري 430
پدران 087

پدیدارشناسي 426
پذیرش 291

باستان شناسي 116
باستاني 229

بافت عضالني  216
باکتري 438

بانك جهاني 462
باور 417

باوردرماني 070
بحث 172

بحران بزرگ 094
بحران هاي زندگي 307

بحرین 256
بخش نثر 373

بخشش ثروت 460
بدل 011

بدن انسان 226، 226
بدیهيات 436
برترین 322

برخورد با مردم 043
برخورد با مشكالت 376

برده داري 406
بررسي 188

برقراري ارتباط 169
برکناري 192

برنامة پرواز 430
برنامة پنجم 431

برنامة پيشنهادي 049
برنامة درسي 060، 097، 098 ،151، 440

برنامه 062، 239
برنامه ریزي 052، 061، 101، 280، 328، 

413
برنامه ریزي تحصيلي و شغلي 099

برنامه ریزي درسي 101، 440
برنامه ریزي راهبردي 100

برون گرا 084، 085
بریتانيا 257
بزرگان 461
بالغت 102

بالیاي طبيعي 391
بلشویك ها  103
بلوغ 107، 108

بلوغ پسران  105، 107
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تغذیة سالم 425
تغذیه 105، 274، 313، 413

تغيير150، 291، 371، 417، 435، 452
تغيير گونه ها 437

تغيير معنا 174
تغيير و عمل 255
تغييرات بدن 105

تغييرات جسمي 106
تغييرکردن 146

تفاسير شيعه 153
تفاهم 198

تفسير 079، 341
تفسير قرآن 153

تفریحات اقتصادي 268
 ،173،170  ،154  ،088  ،085،084 تفكر 

396 ،326
تفكر انتقادي 131، 132
تفكر خالق 079، 340
تفكر سرنوشت ساز 174

تقدیري 088
تقوّیت 059

تقویت توان 297
تقویت حافظه 171، 411

تقویت سادگي 255
تقویم 041

تكامل 156، 402
تكامل و ارزیابي 133

تكنولوژي آموزشي 239
تكنيك 157

تكواژ 128 ، 258  
تلسكوپ 282

تلميح 004، 006
تمدن غربي 429

تمدن یونان 139 ،311
تمّري حقيقت 030

تمرکز 243، 255، 289
تمرکز حواس 329

تمرین 175 ،195، 243، 436
تمرین خوش نویسي 028

تمييز 175
تناسخ 427

تدریس  239، 345، 384
تدریس اثربخش 399

تدریس خصوصي 045
تربيت 190، 143، 401

تربيت اخالقي 392
تربيت رسمي 431

تربيت بدني 390
ترس 066

ترکيب خون 217
ترکيب وصفي 355
ترکيب بندي  422

ترك تعصبات 037
ترکيب هاي معدني 321

ترمودیناميك 336، 354، 358، 360، 381
ترمودیناميك شيميایي 300

ترميم 216
تروریسم رایانه اي 281

تساوي حقوق 031
تست 062، 160، 267، 327، 362

تست زني 061، 157
تشبيه 004

تشخيص 150
تشيع 295

تصاویر 275
تصميمات 086

تصميم گيري 173، 290
تصوف 089

تصویرسازي 146
تصویرسازي ذهني 417
تضاد 004، 006، 064

تضمين 006
تعادل 087

تعادل شيميایي 301
تعارض 241 ،371

تعامل087 ،234
تعدد زوجات 031

تعریف 327
تعریف معنویت 449

تعریف و مفهوم خالقيت 397
تعليم وتربيت040، 151 ،224

تعليم وتربيت اسالمي 390

تاریخ 135، 139، 140، 141، 200، 426، 434
تاریخ ادبيات 049، 134

تاریخ ایران 414
تاریخ بيهقي 134
تاریخ جدید 041
تاریخ جهان 067

تاریخ علم 014، 136، 137، 138
تاریخ قرآن 341

تاریخ و فرهنگ 230
تاریخچة طراحي 252

تاریخچة  زمان 017
تاریخ شناسي 141

تاریخي نگري 398
تافتة جدابافته 142
تأثير اجتماعي 163

تأثيرات 255
تأثيرگذاري 169

تأکيد 011
تبادل گازها 274

تبعيض 429
تجارب معلمان 304

تجارت 111
تجاوز نظامي 257
تجدد 145، 423

تجربة هشيار 213
تجربه  نگاري 347

تجربيات 377
تجسم خالق 146
تجسم مؤثر 146

تحریم تنباکو 158
تحریم جنگ 032
تحقيق 042، 152

تحليل 079، 123، 154، 410
تحليل برداري 405
تحليل داستان 204
تحليل صرفي 442
تحليل محتوا 147

تحليلگر 247
تحميدیه 148

تحول گونه ها 272
تخلص ها 134
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چيني ها 022
حافظه 021، 241

حافظه و تقویت 251
حاکمان آریایي 366

حتشپسوت 317 ،421
حد 352

حدیث 244
حرف 309

حرف اضافه 177
حرفه  شناسي 078

حرکت121، 197 ،330، 357
حرکت دایره اي 025، 338

حرکت نوساني 337
حرکت شناسي 025، 331

حساب دیفرانسيل 178
حسادت 150، 179

حضرت محمد )ص( 199
حفاظت 058

حفاظت از محيط زیست 207
حفاظت اّطالعات 281

حفظ 245
حفظ زمين 180

حق و باطل 173
حقوق زنان 307

حقوق زنان در اسالم 457
حقيقت 064

حقيقت علم 403
حكومت ملي 448

حكایت هاي فلسفي 179، 180
حكمت ها  344

حكمت هاي کاربردي 246
حل تعارض 371

حل مسئله 026، 060، 172، 247، 348، 
413 ،412 ،371

حل مشكالت 039، 396، 452 
حلقة ذکر 093
حل مسئله 122

حمایت 412
حملي و شرطي 326

حواس 270، 275، 277
حواس پنج گانه 003

جرایم کامپيوتري 281
جریان الكتریكي 335، 358 ،360

جریان سلفي وهابي 142
جریان مستقيم 358

جریان هاي فكري 145
جشن ها 165

جغرافيا 141، 298
جغرافياي تاریخي 067

جمع مكسر 442
جمع آوري اسناد 411

جمعيت 438
جملة ساده 259

جمله 024، 215، 258، 260، 261 ،310
جناح هاي سياسي 414

جنبش ها 305
جنبه هاي اخالقي 392
جنبه هاي تربيتي 221
جنبه هاي قرآني  323

جنبه هاي مذهبي 051، 143، 457
جنگ اول جهاني 023

جنگ ایران و عراق 092، 285
جنگ جهاني اّول و دوم 130

جنگ جهاني دوم 009
جنگ نرم 118 

جنگ ها 035
جنين شناسي 167

جوامع باستاني 429
جوانان 117

جهان باستان 421، 434
جهان بشري 033

جهان هستي 018 ،424
جهاني شدن 420

چالش ها 125 ، 436
چرایي 187 ،431

چكاد 096
چند جمله اي ها 353

چند سلولي 156
چند ضلعي ها 195

چهارپاره 115
چهارده معصوم )ع( 083، 164

چيستي 187، 431

تناقض 004، 006
تندرستي 146
تنقالت 159

تنگستان 256، 257
توابع 011

توافق 459
توانایي تفكر انتقادي 060
توانایي هاي فرزندان 087

توتموس سوم 317
توسعة دانش 063
توسعه 059 ،431

توصيف واجي 050
توصيف ها 410

توکل به خدا 461
توليد 459

توليدمثل 270،193 ،276، 313، 316
توماس ادیسون 202

تيپ شناسي 084
تيم 452

تيم بحران 395
جامد و مشتق 310

جامعه 295، 416، 420
جامعه پذیري 073
جامعه زیستي 438

جامعه شناسي 073، 162، 163
جامعه شناسي آموزش وپرورش 161

جامعه شناسي خانواده 161
جامعه شناسي مدرسه 161

جانشينان 089
جانوران 276

جایزة نوبل 010
جایگاه امامت 176
جایگاه زمين 312
جایگاه قضيه 326

جبر 183
جبهة ملي 448

جدال 032
جدایي از خانواده 375

جدایي دین از سياست 039
جذب ثروت 460

جراح  بن سنان 346
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خودآموز 175
خودارزیابي 078
خودسازي 081

خودشناسي 019، 078، 413
خودکشي 425

خوشبختي 127، 197، 367، 407
خوش خلقي 461

خونریزي 217
خيابان جردن 211

خيام 183
ُدرِّ یتيم 199
داده ها 123

دارودرماني 297
داروین گراس 427

داریوش هخامنشي 200
داستان 029، 044، 129، 406، 408، 443

داستان آلماني 296
داستان تاریخي 095
داستان حيوانات 467
داستان خواهران 007

داستان کوتاه 318، 363، 400
داستان مذهبي415، 463، 464، 465، 466

داستان نوجوان 001،  020، 029، 113، 132،  
466 ،465 ،418 ،409

داستان نویسي 204، 351
داستان هاي آموزنده 205

داستان هاي اخالقي 205، 318
داستان هاي انگليسي 001، 287، 464

 ،342 فارسي 113،  طنزآميز  داستان هاي 
363

داستان هاي فارسي 007، 019، 020، 077، 
 ،223 ،203  ،181 ،158 ،132 ،095 ،092 
 ،383 ،368 ،363 ،351 ،343 ،318 ،315

455 ،444 ،418 ،400
داستان هاي فرانسه 227

دامپزشكي 315
دانستن 417

دانش 173، 182، 206، 422
دانش جنسي 234

دانش و تكنولوژي 445
دانش آموز  236، 328، 399

حيدربابا 093
حيطه ها 249
حيوانات 226
خئوپس 317
خاتميت 187

خازن 335
خاستگاه ها 222

خاطرات 284، 315، 320، 375، 377، 448
خاطرات جنگ 044

خاقاني 199
خاك 188

خاك سنگي 188
خاندان رشيدي 192

خانواده 172، 235، 243، 268، 307 ،416، 
429 ،425

خانوادة گسترده  242
خداشناسي 427

خدمات راهنمایي 099
خردورزي 461

خسارت ها و خرابي ها 130
خستگي 435

خسرو پرویز 072
خسرو و شيرین 203

خشكي 264 ،266
خشم 367، 396

خط تحریري 028
خط راست 330، 357

خطا 190
خطاپذیري قرآن 398
خطبة پيامبر )ص( 164

خطبه ها 344
خالقيت 122، 240

خالقيت در آموزش 397
خلقت عالم 082

خنجي ها 433
خواجه رشيدالدین فضل اهلل 192

خواستگاري 152
خواندن 467

خواندن و نوشتن خالق 453
خودآسيب رساني 297

خودآگاهي 243

دانش افزایي 302
دانش ژنتيك 015

دانشگاه ها 100
دانشمندان ایراني 136

داوري 349
دایرة المعارف 067، 208

دایناسورها 325
دبيرستان 302

درآمد 460
درد 213

درس پژوهي 347
درك خوانداري 289

درك متن 160
درك مطلب 327

درك مقدماتي 289
درمان 069، 119، 150، 297

دروس تخصصي 062
دروس عمومي 062

درون سلول 274
درون گرا 084، 085

دریا 264، 266
دریاي خزر 229

دستگاه اسكلتي 216
دستگاه درون ریز 277

دستگاه عصبي 156، 270، 275، 277
دستگاه گردش خون 217

دستگاه گوارش 218
دستگاه هم خوان ها 050
دستگاه هاي چيني 302
دستور زبان 160، 259

دعا 102، 221، 292
دعبل خزاعي 293

دفاع مقدس 324 ،377
دفع 274

دقائق التوابع 011
دکتر سروش 398

دگرگوني 265
دگرگوني بزرگ 222

دما 330، 333، 334، 359، 361
دما و گرما 332، 356

دموکراسي 224
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روان شناسي 073، 112، 286، 399
روان شناسي اجتماعي 241

روان شناسي تربيتي 168
روان شناسي مثبت 242

رواني 213، 425
روح 159

روحانيت 295
رودة باریك 218
رودة بزرگ 218

روز آموز 244، 245، 246
روزنامه نگار 410

روزولت 094
روش   042، 185، 247، 290

روش  کار 008
روش نام گذاري 321

روش شناسي 162
روشنفكران 420
روشنفكري 145

روش هاي تحقيق 119
روش هاي تدریس 026، 250

روم 139
رومي ها 022

رویان 156
رویدادها 094

رویكردها 412
رویكردهاي زیستي 213

رویكرد تلفيقي 122
رهایي 407

رهبر جمهوري اسالمي  ایران 254، 323
رهبر موفق 459

رهبري 043، 255
رهبري عالي 075

رهنمود آموزشي 168
ریا 323

ریاست شهرباني 448
ریاضي 016، 062، 066، 401

ریاضيدان 183
ریاضيدانان ایراني 210

ریشة فعلي 442
ریيس علي 256

زاهدان 373

راهنماي برنامة درسي 390
راهنماي عمل 393

راهنماي مفاهيم قرآن کریم 153
راهنماي والدین 104

راهنمایي 404
راه هاي سرایت 234

ربا 038
رباعيات 183

رجال و نساء 031
رزومه 078

رستم و اسفندیار 214
رستم و سهراب 149

رسوبي 266
رشتة تجربي 061

رشته هاي تحصيلي 068
رشد 106، 119، 216، 240، 316، 459

رشد معنوي 221
رشد مغز 401

رشد و نمو 276
رعایت اصول گفت  و گو 225

رفتار 297
رفتار با مردم 170
رفتار درماني 297
رفتارشناسي 272

رفتارهاي سالم و ناسالم 425
رفتارهاي نابهنجار 150

رّمان نوجوان 029، 204
رمان تاریخي 158

رمان فارسي 077، 232، 285
رمان کالسيك نوجوان 227

رمان نوجوان044، 077، 204، 232،223، 
408

رمز واقعي 430
رمزگشایي 116

رنسانس 136
روابط 399

روابط اداري 051
روابط با شاگردان 091
روابط بين فردي 225

روابط مفيد 242
روان درماني 404

دنبالة نامتناهي 178
دندریت ها 177

دنياي امروز 445
دنياي واقعي 242

دوران باستان 136
دوره هاي آموزشي 249

دوري از تقليد 030
دوستان 172

دوستت دارم 228
دوستي اهل بيت )ع( 446

دولت فدراك 428
دولت ها 039
دهخدا 162

دي الكتریك ها 339
دیدگاه قرآن 429

دیدگاه دین شناختي 295
دیدگاه ها  069، 133

دیدگاه هاي نظري دانش و یادگيري 206
دیده شدن 228

دین 035، 036، 047، 192، 295، 426
دین و تمدن مدرن 423

دیناميك 016، 025، 330، 331، 338، 357، 405
دیوار بزرگ 229
دیوار چين 229

دیوان حافظ 386
ذاتي و عرضي 326

ذرات 405
ذوالقرنين 366

ذوق لطيف 230، 231
ذهن 127، 401، 402

رؤیت هالل 253
رئيس علي دلواري 257

راز جاودانگي 159
راز جذب پول 233

رازي 182
رامسس دوم 317

راه و رسم زندگي 219، 286
راهبردهاي مقابله با اضطراب 065

راه کارها 066، 371
راهنما 104

راهنماي آموزشي 236، 244، 245، 271
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سواد فناوري 445
سود 374

سوم انساني 308
سهام 374

سياره ها 282
سياست 420، 447
سياست دولت 080

سياسي و اقتصادي 222
سياه  چاله ها 017، 424

سيدرضي 344
سيدعلي خامنه اي 254

سيره 235
سيستم مرکاتوري 369

سينتيك 405
سينتيك شيميایي 301

سينماتيك 405
شاخص هاي آموزشي 462

شاد زیستن 219
شادي 170
شاعر 410

شاگرد فعال 411
شانه داران 167

شاهنامه 095، 134، 149، 386، 432
شبث بن ربعي مذبحي 346

شبكة ملي مدارس 076
شبهات 117، 176

شتاب 361
شخصيت 241

شخصيت شناسي 085
شخصيت هاي داستاني 204

شرط بالغ 294
شرعيت 187

شرق و غرب 166
شریعت کي سوگماد 427

شریعتي 295
شطرنج 296

شعر 027، 121، 129، 283، 284، 293.
شعر سپيد 115

شعر طنز آميز 306
شعر فارسي 115، 149، 196، 306

شعر فاطمي 110

سازمان هاي معتاد 279
سالنامه 280

سامان بخشيدن 451
سبك ها 027، 093، 290

ستاره شناسي 282
ستاره ها 282
ستایش 283

سخت کوشي 461
سخن 284

سخنران 169
سخنراني 169

سرتيپ مجللي 448
سردار فرهنگي 433
سرزمين ایران 072

سرعت 361
سرگذشت نامه 155، 210، 314، 370، 380

سرمایه گذاري 374
سعادت 173، 197

سعدي 148
سقوط آتن 311
سقوط شاه 288

سكوت 446
سالمت 114، 313، 396

سالمت جسماني 425
سلول 156، 216

سّنت گراي نواندیش 145
سنایي 199

سنایي غزنوي 148
سنت 420، 423

سنجش 248، 449
سند برنامة درسي 144

سنگ رزتا 317
سنگاپور 439

سنگ  نگاره ها 116
سنگ  نوشته 116

سنگ ها 265
سنگ هاي آذرین 264، 266

سنگ هاي رسوبي 264
سوء مصرف 319

سواد 289
سواد آموزي 097

زبان 401، 402
زبان عربي 011

زبان فارسي 049، 215، 258، 260، 261
زمان 082، 141، 396

زمان آزمایش 008
زمين 074، 253، 263

زمين کروي 369
زمين شناسي 264، 265، 267

زمين لرزه 312
زن مسلمان 285

زنان 117
زنان الگو 429

زنان دانشمند 380
زندگاني مشترك 110

زندگي 170، 173، 367
زندگي بهتر 146

زندگي پيامبران 464
زندگي خوب 111

زندگي دانشمندان 201، 202
زندگي نامه 012، 013، 014، 015

زیارت عتبات 109
زیبایي 407

زیبایي شناسي 379
زیرساخت ها 063

زیست شناسي 177، 270، 271، 272، 273
زیست شناسي نوین 070

ژاپنّيات 410
ژن 070

ژنتيك 047، 193، 275،272، 276، 278، 370
ژنتيك جمعيت 437

ژنوم انعطاف پذیر 070
ساختار 321،093
ساختار تيمي 059

ساختار شيميایي 313
ساختار لوویس 321
ساختمان جمله 128

سارتر 447
ساز 211

سازگاري 291
سازمان حافظه 090
سازمان دهي 385
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عصر هلنيستيك 096
عصمت 176

عطار 148، 199
عطر شهادت 294

عطف به حروف 011
عطف بيان 011

عقل 142، 173، 341
عقل بشري 187

عقل و منطق 033
عالئم هشدار 152

عالقه 329
عالیق 426

علم 341
علم بيان 005

علم و عقل 036
علم و یقين 403
علم آموزي 461

علما و مجتهدان 189
علوم 226، 403

علوم انساني 379
علوم تربيتي 076،060، 090، 097، 144، 151، 
453 ،440 ،394 ،382 ،365 ،249 ،224 ،161

علوم زمين 312، 325
علوم عقلي 403
علوم قرآني 341

علوم و فناوري 208
علي )ع( 164

علي ابوالحسني 230
علي بن موسي )ع( 415

علي محمد باب 036
عمر بن سعد بن ابي  وقاص 346

عمل 123
عملكرد 052
عناصر 290

عوامل تعيين کننده 425
غدد درون ریز 316

غدیر 164
غرب شناسي 295
غزل حافظ 362

فارس 046
فارسي 372

ضحاك 432
ضرب المثل 162، 386

ضرورت 347
ضریب هوشي 450

ضمایر 289، 310
ضيافت شبانه 211

طبقة حاکم 420
طبقه بندي 050

طبيعت 180، 207، 387، 388
طراحي آموزشي 090

طراحي و تأليف کتاب درسي 385
طرح بزرگ 018

طرح تحقيق 248
طرحوارة ذهني 026

طلوع علم 136
طنز 129

طنز وعاظ 231
طنزپردازي 259، 261

ظالم 256
ظرافت اندیشه 230

عالم انساني 034
عبدالبهاء 031، 041،036

عبداهلل بن زبير 346
عبداهلل بن عامر 346

عجایب 387، 388
عدسي ها 359

عربي 088، 175، 308
عرفان 102

عرفاني و معنویت 423
عروض 027
عشایر 433

عشق  179، 285، 292
عشق و استمداد 142

عصر اشكاني 096
عصر اطالعات 138

عصر اوستا 096
عصر پریكلس 311

عصر تجّدد 410
عصر تيموري 089
عصر ساساني 096

عصر هخامنشي 096

شعر مذهبي 196
شعران 121

شغل 078، 170
شكست نور 332، 333، 334، 356، 359

شكوفایي 089
شكيبایي 291

شكم پایان 167
شگفت انگيز 325

شگفتي ها 188
شناخت 166، 451

شناخت دختر و پسر 152
شنوندگان 169

شواهد شعري  121
شوخي هاي طلبگي 231

شوراي عالي آموزش  و پرورش 389، 390 
شورش 320
شوشتر 298
شهادت 110
شهري 322

شهریار 283، 284
شهودي 084، 085

شيرین 072
شيطان  پرستي 211

شيعيان 037
شيمي 182، 301، 302، 321، 354

شيمي دان لهستاني 014
شيمي دانان 380

شيوه هاي فرزندپروري 086
صابئين 303

صابئين مندائي 303
صبر 292

صحراي سينا 421
صحيفة سجادیه 148

صدفي از مشكالت 197
صفت 011
صفویه 135

صمغ درختان 325
صندوق بين المللي پول 462

صنعت 063، 145
صوتي 337

صهيونيسم 186
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قرآن شناخت 341
قرابت معنایي 048، 362

قرارداد 1919  023
قرن 14  306

قرن بيستم 140
قسط 465

قشقایي ها 433
قصه هاي عاميانه 212

قضا و قدر 286
قضاوتي 084

قضایا 326
قضية فيثاغورث 195

قلّه 459
قلة کوه 096

قواعد ترکيب 215، 259، 260، 261
قوانين اسالم 457

قوانين رهبري 254
قوانين و رویه ها 389
قوانين و مقّررات 080

قواي متجاوز 256
قيام ابوالسرایا 046

قيام تنباکو 288
قيامت 446
قيام ها 305

کار 357
کار و انرژي 338، 361

کاربرد 422
کاربرد اینترنت 384
کاربرد توأمان 079
کاربرد تيپ ها 087
کاربرد لغات 442

کاربردي کردن 347
کارکرد اندیشيدن 060

کارکردهاي مغزي 402
کارکنان 319

کارل یونگ 085
کاني ها 182، 264، 265

کاوه 432
کبد 218

کتاب هاي درسي 098، 147
کرة زمين 188

فضوالت 325
فعاليت 217،416

فعاليت غریزي 143
فعاليت هاي اقتصادي 233

فعل 309
فقر 038، 094، 235، 446

فكرهاي خوب 376
فلسطين 186

فلسفة سوگواري 125
فلسفة سياسي 423
فلسفة وجودي 431

فلسفه 151، 182، 183، 311، 349، 447
فلش کارت  273، 308 

فن ترجمه 327
فناوري 419

فناوري آموزشي 252
فناوري اجتماعي 097
فناوري اطالعات 076

فناوري زیستي 437
فنون مطالعه 329
فني وحرفه اي 068
فهم موقعيت 198

فيزیك 016، 025، 182، 331، 332، 336،333، 
381 ،356

فيزیك دان 183
فيزیك اتمي 337

فيلسوف 151
قاجاریان 158

قارچ ها 272، 438
قاعده هاي زبان 258

قافيه 027
قالب شعر 005

قانون 349
قانون اساسي 428

قانون الهي 197
قانون جاذبة عمومي 016

قانون گاؤس 339
قانون گازها 330، 331، 357، 361

قدرت ذهن 340
قدرت مطلق 174

قرآن 117، 164، 245

فاصلة طبقاتي 038
فاطمة زهرا )س( 110

فدك 110
فرآیند بهبود 279

فرآیند نوشتن 411
فراعنة  بزرگ 317

فراگيري 021
فرایند 052

فرایند مشاوره 328
فردوسي 148
فردیت 073

فرزند 114، 240، 445
فرزند پروري 190، 319

فرصت ها 446
فرعون مؤنث 421

فرق شيعي 046
فرم 052

فرمول نویسي 321
فرمول ها 321

فروش 075، 111
فرهاد 072

فرهنگ 166، 298
فرهنگ اسالمي 221

فرهنگ بومي 098
فرهنگ عامه 093

فرهنگ علمي 098
فرهنگ ملل 434

فرهنگ و تمدن 139
فرهنگ  نامه 322

فرهنگ هاي اجتماعي 162
فریب 142

فسا 324
فسيل ها 325

فشار 361
فشار رواني 291

فصل 260
فضا 082، 312

فضائل اهل بيت )ع( 235
فضاپيما 120

فضاي مجازي 220
فضایل 046
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لوزالمعده 218
ليزر 381

مؤسسان بهایيت 040
مؤلف ها 134

ماجراهاي تام سوئيفت 287
مادة ژنتيك 270، 277

مادة وراثتي 193
مادران 086، 087

ماده 331
مارکس 447

ماري کوري 014
ماساژها 003

ماکس پالنك 381
ماگماتيسم 266

مالزي 439
ماليات 038

ماه 082
ماهانتا 427

ماهواره 120
ماهيت 426

مایكل فارادي 012
مبادي تفسير 426

مباني برنامة درسي 385
مباني نظري 416
مبتدا و خبر 310

َمبني لِلَمعلوم و لِلَمجهول 355
مبني 310

متابوليسم 316
متافيزیك 349

مترادف 442
مترجم ها 134

متضاد 442
متعادل سازي 052

متقين 344
متل ها 386

متن سخنراني 169
متون انگليسي 463، 465، 466

مثلث 195
مثلثات 352
مثل ها 386
مجاز 004

کنكور سراسري 048، 362
کوانتوم 381

کودکي 119، 190
کوروش کبير 366
کهكشان ها 282
کيسه تنان 167

کيهان شناسي 017، 282
گاليله 013

گاه شمار 183
گذشته 435

گراردوس مرکاتور 369
گردآوري اطالعات 290
گردبادهاي دریایي 074

گردش ماه 253
گردش مواد 274

گرگ 034
گرگان 229

گرگورمندل 015
گرما 331، 333، 334، 359، 381

گرمایش جهاني 057
گرم خانه ها 163

گروه اسمي 128، 215، 261
گروه طالبان 305

گروه فعلي 258، 260، 261
گزارش تحقيق 042
گزارش نویسي 123

گسل ها 262
گفتمان 145

گفت وگو 172
گلستان 386

گلوکز خوني 316
گناه 446

گوارش 274
گویش 050

گياهان 226، 276
الکان 447

لبخند علما 231
لجاجت 150

لذت بردن 170، 407
لرزه خيزي 262

لطافت روح 230

کرسي تدریس 231
کروموزم ها  075، 270، 276

کليد طالیي 294
کمال الملك 214
کمال یافتگي 187

کميت هاي فيزیكي 357
کنایه 004

کنفدراسيون 428
کنفرانس صلح پاریس 023

کنكور 061، 267،175،062، 275، 329
کنكور سراسري 049

کوچك خان 103
کودتا 320

کودکان 084، 085
کيسة صفرا 218
کيمياگري 182

کيمياي اخالص 159
کيمياي عشق 159

کينه توزي 150
کيهان 082

کار و انرژي 025، 330، 331
کاربردي 246
کاردانش 068
کارکنان 237

کارل پوالني 222
کارمندان 053
کاميابي 460

کانت 349
کاني ها 266

کتاب بيان 030
کتاب مرجع 314

کرم ها 167
کشف اتم 137، 138

کشورهاي جهان 462
کل نگري 122

کلود لوي استروس 379
کليد موفقيت 174
کمال گرایي 407

کميت هاي فيزیكي 330
کمينه گرایي 109، 184، 189

کنكور 177
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مشكالت انضباطي 185
مشكالت دانش آموزان 348

مشكالت اقتصادي 038
مشورت 417
مصاحبه 248

مصر 022، 421
مصصح ها 134

مصوبات 389، 390
مضارع مجزوم 355

مضامين اخالقي 344
مطابقت نهاد 260

مطالعات تطبيقي 439
مطالعات شناختي 090

مطالعه 021، 061، 062، 413
مطالعه و فراگيري 251

مطبوعات 324
مطلق گرایي 047

معادالت 352
معادله هاي پارامتري 178

معجزات پيامبران 463
معده 218

معرب 310
معرفت شناسي 403
معرفه و نكره 355

معلّمان 091
معلم 066، 185، 399

معلم  پژوهنده 123
معماها 436

معناشناسي 403
معنویت 237
معيارها 393
معيشت 038

مغالطه154، 326
مغز 401، 402

مغز الكتریكي 402
مغز شيميایي 402
مغز منطقي 435

مغناطيس 335، 336، 358، 360
مفاصل 216
مفاعيل 088

مفعول فيه 088

مدستيزي 429
مدل مطالعه 163

مدیر مدرسه 124،076
مدیریت 181، 249، 413، 452، 459

مدیریت آموزشي 252
مدیریت آموزشي در مدارس 394

مدیریت بحران 112، 395
مدیریت تبليغ 294
مدیریت ثروت 460
مدیریت خود 396

مدیریت دانش 454
مدیریت دولتي 247
مدیریت زمان 329

مدیریت سانحه 262
مدیریت فایل ها 194

مدیریت کالس 185، 304
مذهب 323،117

مراحل 042
مراحل رسيدن به خدا 466

مراعات  نظير 006
مرامنامه 328

مرجع شناسي 259، 261
مردم شناسي ساختارگرا 379

مرگ 184
مرور 246

مسئوليت ها 176
مسائل جنسي 114

مسائل و تمرین ها 278
مشابه  441

مشارکت 454
مشارکت اجتماعي 110

مشاغل 068
مشاور خوب 114

مشاوره 099، 114، 328، 404، 412
مشاهدة علمي 042

مشاهير 298
مشاهير علم 017

مشتق 352
مشروطه 288، 428

مشروطيت 135
مشكالت 104، 367، 436

مجلس سنا 139
مجموعه مقاالت 093

مجموعه ها 001، 077، 113، 196، 223، 
351 ،318 ،343 ،342 ،287 ،232

محاسبات جبري 352
محافظت از محيط زیست 055

محبت 416
محبت خدایي 292

محدودیت 401
محرك سازي 174

محضر تاریكي 211
محقق 042، 155

محكمة کبري 039
محلّي 088

محلول 354،300
محّمد بن حسن )عج( 299، 458

محمد بهمن بيگي 433
محورها 156

محيط آموزشي 237
محيط زیست شناسان 207

محيط زیست گرایي 057
محيط سایبر 220

مخترع ایتاليایي 013
مختصات قطبي 178

مختصات نجومي 253
مخلوقات بشر 292

مداخلة گروهي 348
مدار 358
مدارا 209

مداراجویي مدرن 209
مدارس 236، 392، 395

مدارس ایران 439
مدارس عاري از خطر 236

مدارس غيربهایي 040
مدارهاي جریان مستقيم 336، 339، 360

مدح و رثاء 293
مددکاران 412

مددکاري اجتماعي 404
مدرسة هوشمند 076

مدرسه 239، 297، 328، 393
مدرنيته 451
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نسب 046
نسبيت 082

نسبي گرایي 047
نستعليق 028

نسل فردا 416
نشان جغرافيایي 116

نشانه ها 050
نصر 423

نظام بين المللي 222
نظام هاي آموزشي 100

نظامي 199، 203
نظریة بارشناختي 090

نظریه 249، 255، 323، 422، 424
نظریه هاي خالقيت 397
نظریه هاي نسبيت 138
نظریه هاي هوش 449

نظریه هاي یادگيري 144، 252، 384
نظریة نسبيت عام 010

نعمت ها 446
نغمات 121

نفثات روح القدس 033
نفي 073
نقاد 079

نقاط ضعف 154
نقاط قوت 154

نقد 142، 295، 426
نقد عقل 349

نقد فدراليسم 428
نقد و تفسير 149
026 ICT نقش
نقش ایمان 235
نقش کلمه 309
نقشة  پرواز 430

نقشة جهان 369
نقشة  راه 431

نقشه کشي نوین 369
نقطة اطمينان 043

نقطة شروع 142
نگاه برتر 460

نگاه مثبت 417
نگرش خالق 436

موفقيت در کسب وکار 081
موفقيت فردي 111

موقعيت 459
مولكول 226، 273

مولكول هاي زیستي 274
مهارت 157

مهارت  آموختن 411
مهارت  ارتباط 225

مهارت تصميم گيري 348
مهارت شهروندي 456

مهارت مدیران مدارس 394
مهارت مدیریت 291

مهارت هاي اساسي 243، 412
مهارت هاي زندگي 236، 319، 376، 413، 445

مهبانگ 018
مهد انتظار 458

مهدویت 299،117، 458
مهدي آذریزدي 002

مهرورزي 416
مهریة زنان 031

مهندسي هوا فضا 120
ميتوز 193، 276
ميكروب ها 313
ميوز 193، 276

ناکازاکي 009
نامزدي 152

نامعادالت 352
نامه ها 344

نانو 419
نانوتكنولوژي 419

نانوحسگر 419
نانوکامپوزیت 419

نانولوله  کربني 419
نبوت 117

نتایج تربيتي 125
نتيجه گيري 123
نجف اشرف 256

نخبگان 420
نذر 292

نزاع ها 035
نژاد 034

مفعول له 088
مفعول مطلق 088

مفعول به 088
مفهوم شناسي 403

مقابله با بحران 450
مقابله با خشونت 307

مقاله هاي طنز اجتماعي 324
مقاومت 339

مقاومت جنوب 257
مقایسة نظام هاي آموزشي 382

مقدمات نجوم 253
مقررات 185
مقصد 430

مقياس 449
مكاتب 241

مكاتبات 398
مكانيسم دفاعي 112
مكانيك برداري 405
مكانيك کوآنتوم 009

مالئكة عشق 072
ملت ها 039

ملي شدن صنعت نفت 288
مناجات 283

مناجات خمسه عشر 102
منافقان 323
منتخب 410

منظومة شمسي 082
مواد زاید 274

مواد شيميایي 008
مواد مخدر 319
مواد معدني 316

مواد و منابع یادگيري 384
موازین اخالقي 071
موانع یادگيري 453
موج مكانيكي  337
موسي و شبان 214

موصول 310
موضوعي 246

موفقيت 081، 146، 181، 365، 367، 374، 
430 ،417

موفقيت تحصيلي 101
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هم آوا 441
هماهنگي زمان 242

همدلي 198
همسران 150
همكاري 255

همياري 198، 428
هند 439

هندسة اقليدسي 183
هندسه 195

هنر 063، 089، 141، 379،311، 447
هنرجویان 068
هنرستان 068

هوا 055، 264، 266
هوافضا 120

هورمون ها 270، 275، 277، 316
هوش 173، 241

هوش عاطفي 450
هوش مصنوعي 138

هوش معنوي 449
هوشمندسازي 076
هولوگرافيك 279

هوور 094
هویت 064، 422

هویت اجتماعي 451
هيجان 241

هيروشيما 009
هيروگليف 421

یادداشت روزانه 452
یاددهي و یادگيري 045

یادگيري 097، 144، 206، 240، 249، 399
یادگيري اثربخش 453

یادگيري زبان 122
یادگيري فرهنگي 098

یاري رساني 412
یورش 089
یونان 179

یوناني ها 022
یونسكو 462

یهود 186

وحدت 034
وحدت خط 041

وحدت لسان 041
وحدت یا تكثر ادیان 423

وحي 398
وحيانيت 341

وراثت 313
ورامين 155

ورزش 003، 217، 413
وزارت 192

وسایل ایمني 008
وسایل مورد نياز 008

وفات پدر 110
وقایع انقالب 324

والیت 187
والیت تكویني 083

وندها 024
ویرایش 128، 204، 215، 258، 259، 260

ویرجينيا 406
ویروس 438

ویژگي ها 104
ویژگي هاي امام 176

ویژگي هاي جامعه 151
ویژگي هاي ماده 357

ویژگي هاي هنري 116
ویليام فار 022

ویندوِز ِسِون 194
هاروله کلمپ 427

هاوکينگ 017
هجا 050

هجرت 046
هجو 293

هدایت تحصيلي 099
هدف 146، 197، 417

هدف زندگي 292
هدیه دادن 268

هزینة بچه ها 268
هشتم شهریور 320

هشدار 237
هفت روش 075

هگل 447

نمایش 211
نمایش نامه 131، 364، 383، 432

نمودار درختي 177
نمونه گيري 248

نوآوري آموزشي 439
نواسخ 355

 ،237  ،202  ،201  ،172  ،104 نوجوان 
455 ،444 ،415 ،368

نوجواني  119
نور 332، 334، 381

نوروز 214
نوشته هاي ادبي 259

نوفهم گرایي 440
نوگرایي 420

نهادینه کردن 451
نهایت سرعت 430

نهج البالغه 148، 246، 344
نهضت اسالمي 135
نهضت جنگل 103

نهضت مشروطه 257
نهي 309

نيازسنجي 347
نيایش 221
نيرنگ 179

نيرو 361
نيروي محرکة الكتریكي 339

نيم قرن اخير 324
نيوتن 016

واج 050، 128، 258
واژگان 049، 160، 441

واژه 128، 215
واژه نامه 188، 442

واسطة فيض الهي 033
واقعة عاشورا 269، 346

واقعة کربال 443
واکنش هاي شيميایي 300

واکنش شيميایي 354
والدـ  فرزندي 087

والدین 104، 105، 114، 240، 319، 445
والدین مثبت 242

والدین و نوجوانان 238
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درهمكرد نام ناشر و عنوان کتاب
آراد كتاب

قلمروهاي  یادگيري، 345:  و  مطالعه  نوین  روش هاي   :251
آموزش نوین
آرمان رشد

استاد  اشعار  بررسي سبك و ساختار  بانوان حلقه ذکر:   :093
شهریار، 283: ستایش ائمه معصومين)ع(در اشعار شهریار، 284: 

سخن از یار آشنا
آفرينگان

179: حكایت هاي فلسفي: اسطوره هاي یونان باستان »عشق، 
نيرنگ، حسادت«، 180: حكایت هاي فلسفي: براي حفظ زمين

آلتين
102: بالغت و عرفان در مناجات خمسه عشر امام سجاد )ع(، 

293: شرح اشعار دعبل، 386: مثل ها و متل ها
آمانج

333: فيزیك 1 و آزمایشگاه در 37 جلسه ...
آموخته

مراکز  آموزشي:  نظام  هاي  در  راهبردي  برنامه ریزي   :100
آموزش عالي، آموزش کارکنان و آموزش روستایي، 329: فنون 

موفقيت در کنكور

آميس
 347: کاربردي کردن پژوهش در آموزش و پرورش استان اصفهان

آناپنا
اول  دانش آموزان  ویژه   شغلي  و  تحصيلي  برنامه ریزي   :099

متوسطه )دوره دوم(
آواي نور

045: اثرات نامطلوب تدریس خصوصي، 069: اعتياد به اینترنت 
 :090 توصيفي،  واژه نامه  انضمام  روان شناسي(به  دیدگاه  )از 
برنامه درسي قرن 21:  بارشناختي و طراحي آموزشي، 097: 
تعليم و تربيت اساسي در دنياي متحول امروز، 098: برنامه  
تبيين  به  هم آوري ها، 144:  و  رویارویي ها  و فرهنگ:  درسي 
یادگيري و آموزش با تاکيد بر مباني و رویكرد سند برنامه درسي 
ملي جمهوري اسالمي ایران، 161: جامعه شناسي آموزش و 
تعليم  و  دموکراسي  یادگيري، 224:  و  دانش  پرورش، 206: 
و تربيت، 249: روش هاي پيشرفته در آموزش از دور:، 250: 
در  نوین  مباحث  و  روندها  تدریس خالقيت، 252:  روشهاي 
طراحي و فناوري آموزشي، 297: شناسایي، ارزیابي و درمان 
رفتارهاي آسيب به خود در مدرسه، 383: مباحث نو در آموزش 
و پرورش تطبيقي، 384: مباني نظري و عملي کاربرد اینترنت 
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در فرایند تدریس و یادگيري، 394: مدیریت آموزشي در مدارس 
امروز، 440: نوفهم گرایي در مطالعات برنامه درسي، 449: هوش 
معنوي و مقياس هاي سنجش آن، 453: یادگيري اثربخش، 

454: یادگيري مادام العمر و دانشگاه
آوند دانش

،For Dummies 003: آرامش
،For Dummies 140: تاریخ قرن بيستم

،For Dummies 146: تجسم خالق
،For Dummies 204: داستان نویسي 

،For Dummies 242: روان شناسي مثبت
،For Dummies 268: زندگي کم خرج

For Dummies 411: مهارت هاي آموختن
آيين احمد )ص(

091: باز خورد ... چرا؟ چگونه؟، 323: "فرهنگيان؛ هادیان بصير 
در شبهات"

ابوعطا
104: بلوغ )راهنماي والدین(، 105: بلوغ )فقط پسرها بخوانند(، 
106: بلوغ )فقط دخترها بخوانند(، 174: حاکميت ذهن: تفكر 
سرنوشت ساز )بازآفریني زندگي(، 248: روش  هاي پژوهش در 
علوم اجتماعي ویژة دانش اموزان و دبيرستانهاي برتر و پژوهش 
محور، 255: رهبري تغيير، 435: نگران نباشيد: چگونه بر نگراني 
خود غلبه کنيم؟، 452: یادداشت هاي روزانه جان سي مكسول، 
 The five levels of  leadership:459: 5 مرحله رهبري
 گام هایي مؤثر براي آن که استعدادهاي خود را به حداکثر برسانيد.

اختر نگار
253: رویت هالل: آشنایي با مقدمات نجومي استهالل

اشاره
123: پژوهش در عمل:  راهنماي تغيير و تحول در کالس  درس و  مدرسه

اعلي 
190: خطا این جاست

افق
067: اطلس تاریخ جهان براي دانش آموز

الگو
004: آرایه هاي ادبي، 025: آموزش فيزیك پيش دانشگاهي )جلد 
اول(، 128: پنج بحث زبان فارسي، قابل استفادة دانش آموزان 
ادبيات+  تاریخ  دبيرستان و داوطلبان کنكور دانشگاه ها، 134: 
کارتون، 160: جامع زبان انگليسي کنكور، 327: فن ترجمة عربي 
)ترجمه، تعریب و مفهوم( قابل استفادة دانش آموزان و داوطلبان 
کنكور دانشگاه ها، 334: فيزیك 1، پرسش هاي چهارگزینه اي+ 
پاسخ هاي تشریحي قابل استفاده براي دانش آموزان سال اول 
دبيرستان، 336: فيزیك 3: قابل استفاده دانش آموزان سال سوم 

دبيرستان و داوطلبان کنكور دانشگاه ها، 350: کتاب جامع ادبيات 
و زبان فارسي، 362: کتاب مفهوم قرابت معنایي در ادبيات فارسي

اميد مهر
326: فلش کارت آموزشي منطق

بخشايش
ویژه  ادبي  آرایه  و  معنایي  قرابت  کنكور:  جامع  ادبيات   :048
)ویژة   2 جلد  کنكور  جامع  ادبيات  سراسري،049:  کنكور 
کنكور سراسري(زبان فارسي، تاریخ ادبّيات، واژگان، امال،214: 
درس نامه و تست ادبيات فارسي 3 سال سوم دبيرستان )ریاضي 
و تجربي(، 215: درس نامه و تست زبان فارسي 3 سال سوم 

دبيرستان )ریاضي و تجربي(
برد

264: زمين شناسي سال سوم دبيرستان
بنياد فرهنگ زندگي

084: انواع کودکان )جلد اول(، 085: انواع کودکان )جلد دوم(، 
086: انواع مادران1، 087: انواع مادران2

بهار سبز
019: آقاي چهار بيچاره، 071: افتاده باش اما نه از دماغ فيل، 
127: پنج اصل خوشبختي چيست؟ با پيروي از این پنج اصل 
به اوج دولتمندي برسيد براساس نظریات جيمز آرتور، 159: 
تنقالتي براي روح: دل نوشته هایي براي غناي فكر، صفاي دل 
و سرزندگي روح، 197: خوشبختي درون صدفي از مشكالت، 
 233: راز جذب پول در ایران: فقط با 100 اسكناس 1000 توماني.

بهارافشان
030: آواز دهل: پژوهشي در تعاليم منتسب به ميرزا حسينعلي نوري 
معروف به بهاءاهلل ج 1، 031: آواز دهل: پژوهشي در تعاليم منتسب 
به ميرزا حسينعلي نوري معروف به بهاءاهلل ج 10، 032: آواز دهل: 
پژوهشي در تعاليم منتسب به ميرزا حسينعلي نوري معروف به بهاءاهلل 
ج 11، 033: آواز دهل: پژوهشي در تعاليم منتسب به ميرزا حسينعلي 
نوري معروف به بهاءاهلل ج 12، 034: آواز دهل: پژوهشي در تعاليم 
منتسب به ميرزا حسينعلي نوري معروف به بهاءاهلل ج 2، 035: آواز 
دهل: پژوهشي در تعاليم منتسب به ميرزا حسينعلي نوري معروف 
به بهاءاهلل ج 3، 036: آواز دهل: پژوهشي در تعاليم منتسب به ميرزا 
حسينعلي نوري معروف به بهاءاهلل ج 4، 037: آواز دهل: پژوهشي 
در تعاليم منتسب به ميرزا حسينعلي نوري معروف به بهاءاهلل ج 
5، 038: آواز دهل: پژوهشي در تعاليم منتسب به ميرزا حسينعلي 
نوري معروف به بهاءاهلل ج 6، 039: آواز دهل: پژوهشي در تعاليم 
منتسب به ميرزا حسينعلي نوري معروف به بهاءاهلل ج 7، 040: آواز 
دهل: پژوهشي در تعاليم منتسب به ميرزا حسينعلي نوري معروف 
به بهاءاهلل ج 8، 041: آواز دهل: پژوهشي در تعاليم منتسب به ميرزا 
 حسينعلي نوري معروف به بهاءاهلل ج 9، 173: چگونه عاقل تر شویم؟
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بهجت
070: اعجوبه اي در ژن هاي شما: طب اپي ژنتيك و زیست شناسي 
نوین هدف، 229: دیوار بزرگ و باستاني گرگان، 279: سازمان هاي 

معتاد: نگاهي هولوگرافيك به پدیده ي اعتياد
بين المللي گاج

259: زبان فارسي )3(سال سوم دبيرستان، 273: زیست شناسي و 
آزمایشگاه )1(، 275: زیست شناسي و آزمایشگاه )2(، 308: عربي 
 )3(انساني، 441: واژگان سطر به سطر زبان و ادبيات فارسي

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
154: تفكر انتقادي در کالس درس

پايندگان
413: مهارتهاي کاربردي زندگي براي معلمين و دانش آموزان

پرديس دانش
022: آمار: قدم اول،023: آمال ایرانيان: از کنفرانس صلح پاریس تا 
قرارداد 1919 ایران و انگليس، 047: اخالق قدم اول، 073: اقتدار، 103: 
بلشویك ها و نهضت جنگل، 209: در باب مدارا، 222: دگرگوني بزرگ: 
خاستگاه هاي سياسي و اقتصادي روزگار ما، 257: ریيس  علي دلواري: 
تجاوز نظامي بریتانيا و مقاومت جنوب، 320: فرمان مقاومت: خاطرات 
ابراهيم شوشتري از شورش پادگان قلعه مرغي، 8 شهریور 1320، 349: 
کانت، 379: لوي استروس، 402: مغز و ذهن، 420: نخبگان و جامعه 
به انضمام درآمدي بر روش هاي تحقيق تجربي در بارة نخبگان، 428: 
نقدي بر فدراليسم، 447: هگل، 448: همگام با حكومت ملي و انقالب 

اسالمي: خاطرات سرتيپ ناصر مجللي، 451: هویت اجتماعي
پيام آزادي

446: هزار حدیث نوراني در برنامه زندگي
پيام حجت

 117: پاسخ به سؤاالت و شبهات جوانان: پاسخ به شبهات نبوت ...
پيشروان

027: آموزش و آزمون ادبيات اختصاصي، 4 کتاب در 1 کتاب، 
167: جنين شناسي بي مهرگان، 195: خودآموز هندسه 1 جلد 
اول، 208: دانشنامه موضوعي دانش و فناوري )دایرةالمعارف 

9جلدي(، 332: فيزیك 1 و آزمایشگاه
تخت جمشيد

 :324 واقعي،  خاطرات  مجموعه  مي گيرند:  گاز  غازها   :315
فسا در آینه مطبوعات،433: "نگاهي گذار به سرگذشت سردار 

فرهنگي ایل؛ زند یاد محمد بهمن بيگي"
تخته سياه

006: آرایه هاي ادبي )کليه رشته ها(
ترآوا

 298: شوشتر یعني خوبتر: شوشتر از پيدایش تا سال 1390 شمسي
تزكيه

114: بيایيد مشاور خوبي براي فرزندانمان باشيم، 378: لطفًا 
مهارت  هاي زندگي را بياموزید

تمدن پارس
148: تحميدیه

تيزهوشان برتر
450: هوش هيجاني EQ، مهارت در زندگي روزمره و مدیریت 

بهينه ارتباطات
تيک

218: دستگاه گوارش
جمال

306: طنزهاي شاطرحسين: طنزهاي شاعرانه عباس خوش 
عمل کاشاني در مجله گل آقا

جهان كتاب
018: آفرینش گيتي: معنادار بودن جهان هستي )بر پایة علوم تجربي(، 
074: اقيانوسي به نام زمين )اقيانوس هاي جهان و پدیده هاي دریایي(، 149: 
ترنج نارسيده: داستان رستم و سهراب، 410: منتخبي از ژاپنيات ایرانيان در 
 عصر تجدد، 424: نظریه اي براي همه چيز: آغاز و فرجام جهان هستي

جوانان مّوفق
شيرین:  کالم  در  روشن  راه   :235 غدیر،  از  جرعه اي   :164
مباحث خطيب شيرین سخن استاد راشد یزدي حفظه اهلل، 269: 

زیبایي هاي عاشورا و سبك زندگي عاشورایي
جويا

317: فراعنه بزرگ مصر باستان
چاپار فرزانگان

199: ُدرِّ یتيم: تجلّي سيما و سيرة حضرت محّمد صلّي اهلل عليه 
 و  آله  و سلم در آیينة بيان سنایي

چکه
001: آبشار نياگارا فرو مي ریزد، 115: بي تویي

چويل
168: جورچين تعليم و تربيت )چهل رهنمود ارزشمند در آموزش 

و پرورش(
خانيران

194: خودآموز گام به گام و تصویري مهارت دوم ـ استفاده از 
کامپيوتر و مدیریت فایل ها )5(

خسرو شيرين
203: داستان شورانگيز خسرو و شيرین

خيلي سبز
 267: زمين شناسي کنكور )هفت چيز(، 300: شيمي 3- کتاب کار،

309: عربي 1 )کتاب کار(، 335: فيزیك 3- کتاب کار )تجربي(، 
338: فيزیك پيش دانشگاهي 1 جلد اول )رشته ریاضي(

دانژه
068: اطلس مشاغل

دانش آفرين
076: الگوي کاربردي هوشمندسازي مدارس
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دانش امروز
239: راهنماي تدریس در کالس هوشمند

دانشگاه صنعتي شريف
178: حساب دیفرانسيل و انتگرال: قسمت اول، جلد 2

دانشگاه كاشان
213: درد: رویكرد زیستي رواني اجتماعي

دريافت
050: ادبيات سيستان، بخش نثر، ادبيات داستاني: آسوکه، 096: 
سيستان:  گویش  فارسي، 373:  زبان  اوشيدا، 258:  چكاد  بر 

حوزه ي مرکزي شهر زابل
دفتر پژوهشهاي فرهنگي

046: احمد  بن موسي شاهچراغ )ع(، 116: بيستون، 133: تئوري 
بازاریابي: تكامل و ارزیابي، 192: خواجه رشيدالدین فضل اهلل 
 همداني، 262: زلزله شناسي ایران، 303: صابئين مندائي در ایران

دنياي نو
064: اصول بنيادي خرد

دهسرا
461: 501 پند مهم از بزرگان، سعادت و خوشبختي در زندگي

ذكر
009: آشنایي با اوپنهایمر، 010: آشنایي با اینشتين، 012: آشنایي با 
فارادي، 013: آشنایي با گاليله، 014: آشنایي با ماري کوري، 015: 
آشنایي با مندل، 016: آشنایي با نيوتن، 017: آشنایي با هاوکينگ

راز نهان
021: آمادگي براي امتحان از طریق مطالعه و جزوه نویسي

راه نوين
 024: آموزش زبان و ادبيات فارسي، 412: مهارت هاي اساسي مشاوره

راه انديشه
005: آرایه هاي ادبي، 177: حرف آخر زیست شناسي

رسول
399: معلمان بخوانند

رشد انديشه
076: الگوي کاربردي هوشمندسازي مدارس

رشدآوران
081: انسان موفق، 460: 50 نگاه برتر در زمينه کاميابي: ثروت 
را جذب کنيد، آن را خلق کنيد، کنترل کنيد و آن را تقسيم کن

رهي
325: فسيل هاي شگفت انگيز

روز آموز
244: روزآموز حدیث: حفظ روزانه احادیث موضوعي و کاربردي 
14 معصوم )عليهم السالم(، 245: روزآموز قرآن حفظ روزانه 
آیات و عبارات موضوعي و کاربردي، 246: روزآموز نهج البالغه 

)حفظ روزانه حكمت هاي موضوعي و کاربردي(

سپهر دانش
060: استانداردهاي توانایي تفكر انتقادي: اصل ها، شاخص هاي 
کارکرد و پيامدها، 112: بهداشت روان در بحران هاي فراگير 
جمعي )با نگرش ویژه به حوادث، سوانح و فجایع غيرمترقبه(، 

241: روان شناسي اجتماعي
سازمان بورس اوراق بهادار

374: لبخند به موفقيت
سايه گستر

براي  روش  بسازید: 7  عالي  کار  اکنون یك کسب  و   :075
رسيدن به بيشترین سود در بازار، 095: بر بال سيمرغ، 111: 
 بهانه بي بهانه: 21 روش دستيابي به خوشبختي و موفقيت پایدار،
با استفاده از نيروي انضباط نفس، 121: پرندگان باغ و داغ و راغ 
با شواهد شعري به ترتيب تاریخي، 181: حكایت هاي مدیریتي، 
430: نقشه پرواز )رمز واقعي موفقيت(: چگونه بيشتر و سریعتر 

از آنچه تا به حال تصور کرده اید به هدفها
سبزان

082: انفجار بزرگ، 136: تاریخ علم، 137: تاریخ علم، 138: تاریخ 
علم، 139: تاریخ فرهنگ و تمدن روم، 282: ستاره شناسي: بررسي 
نظریه ها و مسایل اصلي در ستاره شناسي نوین، 434: نگاهي نو 

به اسطوره شناسي
سخن گستر

042: آیين پژوهش )با رویكرد تحقيقات دانش آموزي مقطع متوسطه(
سخنوران

از نظریه تا عمل، 081: انسان موفق،  ارزیابي عملكرد،   :053
اجتماعي، 163:  فرهنگ هاي  و  ارزش ها  جامعه شناسي   :162
جامعه شناسي بي خانماني و گرمخانه ها، 322: فرهنگ نامه، شهر 
و فرهنگ شهري، 340: قدرت شگفت انگيز ذهن، 460: 50 نگاه 
برتر در زمينه کاميابي: ثروت را جذب کنيد، آن را خلق کنيد، 

کنترل کنيد و آن را تقسيم کن
سفير اردهال

113: بيا با هم بخندیم )مجموعه داستان طنز(، 205: داستان هاي 
حكيمانه،219: دستور العمل هایي براي بهبود مهارت هاي زندگي

شاپور خواست
072: افسانه شيرین و فرهاد، 366: کوروش کبير بربام اندیشه 

)تحليل و ارزیابي تشكيل امپراتوري هخامنشيان(
شركت اطالع رساني وخدمات بورس

374: لبخند به موفقيت
شركت انتشارات فني ايران

آلودگي هوا چه  از  آلودگي آب چه مي دانيم؟، 055:  از   :054
مي دانيم؟، 056: از انرژي چه مي دانيم؟، 057: از تغيير اقليم 



287دورة آموزش متوسطه نظری 13

چه مي دانيم؟، 058: از حفاظت زیستگاه ها چه مي دانيم؟، 126: 
پالستيك و بازیافت، 207: دانشمندان سبز

شركت نشر و پژوهش شيرازه كتاب
023: آمال ایرانيان:  از کنفرانس صلح  پاریس  تا  قرارداد  1919 

ایران  و انگليس
 شهرقلم

115: بي تویي
صابرين

240: رشد والدین همراه با فرزندان: اندیشه هایي در باره رشد پدر و مادر
صفار

247: روش بررسي و تحليل مسائل مدیریت، 405: مكانيك 
برداري براي مهندسين دیناميك

صورتگر
در  چگونه  ندارم:  اعتماد  تو  به  چند  هر  دارم،  دوستت   :228

رابطه تان اعتماد ایجاد کنيد
طاليي

120: پرندگان آهنين: از زمين تا فضا )آشنایي با دانش و فناوري هوافضا(
طلوع دانش

063: اسالم و توسعه دانش، 416: مهرورزي شيوه هاي عملي 
آموزش محبت به نسل فردا

طليعه سبز
125: پژوهشي در فلسفه سوگواري امام حسين عليه السالم: )با 

تأکيد بر چالش ها و نتایج تربيتي(
عابد

376: لحظه اي درنگ: مهارت هاي تفكر براي زندگي
علم

065: اضطراب امتحان و راهبرد هاي مقابله با آن
علم و دانش

352: کتاب کار حسابان سوم دبيرستان، 353: کتاب کار ریاضي 
اول دبيرستان، 355: کتاب کار عربي دوم دبيرستان، 359: کتاب 
 کار فيزیك اول دبيرستان، 360: کتاب کار فيزیك سوم دبيرستان

علوم نوين
339: فيزیك دانشگاهي جلد دوم: الكتریسيته|مغناطيس|موج هاي 

الكترومغناطيس
فاطمي

178: حساب دیفرانسيل و انتگرال: قسمت اول، جلد 2، 201: 
داستان زندگي استيون هاوکينگ، 202: داستان زندگي توماس 

ادیسون، 278: ژنتيك کالسيك
قانون

404: مقدمات راهنمایي و مشاوره

قدياني
ماه:  بلنداي  به  آه،  به کوتاهي  آیين دوست یابي، 110:   :043
زندگي خاتون کبریاء حضرت زهرا )س(، 150: تشخيص و 
تغيير رفتارهاي ناهنجار همسر، 152: تفاوت هاي دختر و پسر و 
راه و رسم خواستگاري، 169: چگونه آسان و تأثيرگذار سخنراني 
کنيم؟، 170: چگونه از زندگي و شغل لذت ببریم؟، 171: چگونه 
اعتماد به نفس را افزایش دهيم؟، 227: دور دنيا در هشتاد روز، 
285: سرزمين آبي من، 296: شطرنج، 400: مغازه دار: 9 داستان 
کوتاه، 457: 41 پرسش و پاسخ در بارة زنان، 458: 41 پرسش 

و پاسخ در باره حضرت مهدي )عج(
قشقايي

315: غازها گاز مي گيرند: مجموعه خاطرات واقعي، 433: "نگاهي 
گذار به سرگذشت سردار فرهنگي ایل؛ زند یاد محمد بهمن بيگي"

ققنوس
094: بحران بزرگ، 200: داریوش بزرگ، 311: عصر پریكلس، 
 :421 نوین،  نقشه کشي  علم  پدر  مرکاتور:  گراردوس   :369

نخستين فرعون مؤنث: حتشپسوت
قلم علم

061: اسرار شب هاي عيد کنكوري ها - رشتة تجربي، 062: 
اسرار شب هاي عيد کنكوري ها - رشته ریاضي

كانون انديشه جوان
080: انرژي هسته اي در ایران: ابعاد حقوقي، 118: پایه هاي فكري 
جنگ نرم، 142: تافته جدا بافته: نقد باورهاي جریان سلفي وهابي، 
145: تجدد و سنت در جریان هاي فكري معاصر، 176: حجت 
هميشگي، 187: خاتميت،196: خورشيد در مشت: مجموعه شعر 
تاریكي: شيطان پرستي،  بيداري اسالمي،211: در محضر  ویژه 
پيشينه و کنونه، 220: دستينه وِب سایت: دستور العمل هایي براي 
افسران جنگ نرم در فضاي مجازي + چند گام ساده تا یك وبل، 
230: ذوق لطيف ایراني، 231: ذوق لطيف ایراني، 254: رهبر و 
رهبري، 294: شرط بالغ: چهل کليد طالیي در مدیریت تبليغ، 
295: شریعتي دین و جامعه: نقد و ارزیابي دیدگاه هاي دین شناختي 
دکتر علي شریعتي، 305: طالبان: خاستگاه و مباني فكري، 341: 
قرآن شناخت، 398: مسئله وحي: با نگاهي به مكاتبات آیت اهلل 
سبحاني و دکتر سروش، 403: مفهوم شناسي علم و یقين، 414: 
مهدي هاشمي، 423: نصر، سنت، تجدد: بررسي زندگي و افكار سيد 
حسين نصر، 426: نقد آراي هرمنوتيكي مجتهد شبستري، 427: نقد 

و بررسي آراي اکنكار، 429: نقش تاریخي زن از دیدگاه قرآن
كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان

002: آذریاد )یادنامه مهدي آذریزدي(، 007: آرزوي سوم، 020: 
آلبوم درد سر، 029: آن سوي پرچين خيال، 044: اتاق تاریك، 



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با محتواي درسي 288

077: اميرحسين و چراغ جادو، 092: بازي ها و لحظه ها، 129: 
پنجره اي رو به ماه، 131: پيرمرد و ببر، براساس حكایتي عاميانه، 
132: پيشگو، 186: حوالي مبارك، فلسطين از گذشته تا امروز، 212: 
درآمدي بر بازنویسي و بازآفریني: قاف روایت، 223: دلقك، 232: 
راز باغ متروك، 263: زمين او، 351: کتاب داستان 2 ]دو[، 364: 
کوچ ستاره، 368: گذر از کوه کبود، 377: لحظه هاي سكسكه، 
382: مجيد، "هي" و فرچه ها، 408: من و عجيب و غریب، 
409: من یك مرد عنكبوتي شبيه رستم خواهم شد، 418: ناروال 
نهنگ تك شاخ، 432: نقل ضحاك ماردوش )نمایشنامه(، 444: 
 وقتي مژي گم شد، 455: یك جعبه پيتزا براي ذوزنقه کباب شده،

،From you to you and for you :463
 ،Good News in the mountain :464

 ،Seven Steps to God :466
 ،The Eleventh Step :467

O men ،Stand before the Scales :465
كتاب آبان

318: فراموشم مكن
كتاب ارجمند

348: کاربست مداخله هاي گروهي در مدارس: ارتقاي بهداشت 
رواني کودکان و نوجوانان

كتاب چرخ فلک 
363: کشك هاي خفن

كهکشان دانش
345: قلمروهاي آموزش نوین

كورش چاپ
یافته  تربيت  مغز  درسي، 401:  کتاب  تحليل محتواي   :147

)مباحث اساسي مطالعات عصبيـ  تربيتي(
گفتمان انديشه معاصر

367: گامهایي به سوي آرامش
گل واژه

135: تاریخ ایران و جهان )2(، 141: تاریخ شناسي، 261: زبان 
فارسي )3(سال سوم متوسطه / رشته هاي علوم ریاضي و علوم 
تجربي، 265: زمين شناسي سال سوم متوسطه رشته علوم تجربي، 
266: زمين شناسي سال سوم متوسطه علوم تجربي، 301: شيمي 
پيش دانشگاهي )سال چهارم(، 312: علوم زمين پيش دانشگاهي 
)سال چهارم(رشته علوم تجربي، 313: علوم زیستي و بهداشت 
سال اول متوسطه، 330: فيزیك )2(و آزمایشگاه دوم متوسطه 
)2( فيزیك   :331 ریاضي،  علوم  و  تجربي  علوم  رشته هاي 
و  ریاضي  علوم  رشته هاي  متوسطه  دوم  سال  آزمایشگاه  و 
چهارم( )سال  پيش دانشگاهي  فيزیك   :337 تجربي،   علوم 

لوح زرين

436: نگرش خالق
ما و شما

107: بلوغ جسمي و رواني در پسران: چالش ها، خطرات، روش ها، 
تربيت، افت تحصيلي )ویرایش چهارم(، 108: بلوغ جسمي و رواني 
در دختران: چالش ها، خطرات، روش ها، تربيت، افت تحصيلي 
)ویرایش چهارم(، 157: تكنيك ها و مهارت هاي تست زني: غلبه 
بر آزمونهاي تشریحي و کوتاه جواب، آماده شدن براي امتحانات،، 
172: چگونه به نوجوانمان گوش کنيم چگونه با او صحبت کنيم، 
236: راهنماي آموزش مدارس عاري از خطر )ویژه دانش آموزان 
آسيب هاي  از  پيشگيري  راهنماي  متوسطه(، 237:  دوم  دوره 
اجتماعي )ویژه کارکنان( پيشگيري اوليه از اعتياد، عوامل محافظ و 
خ، 238: راهنماي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي )ویژه والدین(

پيشگيري اوليه از اعتياد، سبك هاي فرزندپرور، 319: فرزندپروري، 
مهارت هاي زندگي پيشگيري اوليه از سوء مصرف مواد مخدر 
)ویژه  کارکنان و والدین(، 328: فنون کاربردي مشاوره در مدرسه، 

396: مدیریت خود، 407: من کامل نيستم ولي خوشبختم
مارليک

422: نشانه شناسي اجتماعي از نظریه تا کاربرد: بازنمود چندوجهي 
رویكرد نشانه شناسي اجتماعي به موضوع ارتباط در عصر حاضر

مبتکران
008: آزمایش هاي شيمي دبيرستاني به روش نيمه ميكرو، 027: 
آموزش و آزمون ادبيات اختصاصي، 4 کتاب در 1 کتاب، 119: 
پرسش هاي چهار گزینه اي تآليفي طبقه بندي شده روان شناسي، 
167: جنين شناسي بي مهرگان، 195: خودآموز هندسه 1 جلد 
اول، 208: دانشنامه موضوعي دانش و فناوري )دایرةالمعارف 

9جلدي(، 332: فيزیك 1 و آزمایشگاه
محراب قلم

 380: ماري کوري: کشف عناصر رادیواکتيو، 406: من برده هستم
محراب قلم كتاب هاي مهتاب

287: سفر به بام دنيا،314: علي اکبر دهخدا: سرگذشت کتاب مرجع در 
ایران، 370: گرگور مندل: بنيان گذار دانش ژنتيك، 375: لبخند ژوزفين: 
 یادداشت هاي روزانه لئونتا، 381: ماکس پالنك: کشف جهان ماده

محمد مهدي الياسي
101: برنامه ریزي ماندگار

مدرسه
011: آشنایي با توابع در زبان عربي: همراه با تمرینات متنوع 
و پرسش هاي چهار گزینه اي و نكته هاي دستور، 026: آموزش 
فيزیك )راهبردها، شيوه ها و مهارت ها(، 066: اضطراب ریاضي و 
راه هاي غلبه برآن، آنچه معلمان باید بدانند، 088: انواع مفاعيل، 
089: ایران در عصر تيموري، 122: پرورش تفكر در موقعيت هاي 
یادگيري زباني )ویژگي هاي برنامه درسي،  رویكرد ها و راهبردها(، 
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124: پژوهش و مدیران مدرسه ها )راهنماي فعاليت هاي پژوهشي 
تبيين  دانش آموزان و معلمان براي مسئوالن، مدیران(، 143: 
و  انسان شناختي  آموزه هاي  با  سازگار  تربيت  در  بازي  فلسفه 
معرفت شناختي اسالم، 151: تعليم و تربيت از فلسفه تا برنامه 
درسي، 153: تفسير معين )راهنماي مفاهيم قرآن کریم(، 156: 
تكامل انسان، 158: تندبادي از سامراء: داستان تحریم تنباکو 
و قيام ملت ایران عليه قرارداد استعماري 1890 رژي، 175: 
حال - تمييز)آموزش مباحث مربوط به حال و تمييز با روش هاي 
ساده و نوین(، 182: حكيم رازي، 183: حكيم نيشابور، 185: 
حل مشكالت انضباطي و مدیریت کالس: روش ها و الگوهایي 
براي معلمان، 188: خاك، 210: در کالس درس کاشاني، 216: 
دستگاه اسكلتي و عضالني، 217: دستگاه گردش خون، 221: 
دعا و نيایش، 226: دنياي نامرئي، مجموعه کتابهاي )درون بدن 
ومولكول ها|،  گياهان|اتم ها  حيوانات|درون  بدن  انسان|درون 
256: ریيس علي  دلواري، 280: سالنامه آماري وزارت آموزش و 
پرورش 92-1391، 289: سواد خواندن آموزش درك خوانداري، 
302: شيمي و آزمایشگاه: شيمي را در آزمایشگاه بياموزیم!، 304: 
صد نكته در کالس داري)مدیریت رفتار در کالس(، 316: غدد 
ویژه   نهج البالغه  با  آشنایي  دریا:  از  قطره اي   :344 درون ریز، 
نوجوان، 346: قيام و قعود، 354: کتاب کار شيمي 3 و آزمایشگاه، 
356: کتاب کار فيزیك 1 و آزمایشگاه، 357: کتاب کار فيزیك 
2 و آزمایشگاه، 358: کتاب کار فيزیك 3 و آزمایشگاه )رشته 
ریاضي  فيزیك(، 372: گفت وگو با خواجه طوس، 385: مباني و 
اصول طراحي و تأليف کتاب درسي مدارس، 387: مجموعه 
الهام از طبيعت جلد 1، 388: مجموعه الهام از طبيعت جلد 2، 
389: مجموعه مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش )ویژه 
و  آموزش  عالي  شوراي  مصوبات  مجموعه   :390 مدارس(، 
پرورش )راهنماي برنامه هاي درسي(، 391: مجموعه نيروهاي 
ویرانگر طبيعت، 392: مدرسه و تربيت اخالقي )تربيت اخالقي 
در نظام تربيت رسمي چند کشور جهان(، 393: مدرسه اي که 
من دوست دارم )راهنماي عمل سياستگذاران، مدیران، معلمان، 
دانش آموزان و خانواده ها(، 395: مدیریت بحران در مدرسه، 397: 
مرجع خالقيت و آموزش، 415: مهربان تراز باران: حكایت هایي 
از زندگي امام رضا)ع(، 431: نقشه جامع و نقشه راه تربيت رسمي 
و عمومي، 439: نوآوري آموزشي در مدارس ایران و جهان )با 

رویكرد مطالعات تطبيقي(، 443: واقعه کربال: ذبيح عشق
مرآت

نو، زندگي متفاوت )مهارت هاي فرایندي: تفكر  اندیشه   :079
خالق و تفكر نقاد(، 198: خيلي نزدیك، کمي دور )تفاهم و 
همدلي(، 225: دنياي من، دنياي تو )روابط بين فردي و ارتباط 
مهارت  زندگي:  )مهارت هاي  پرده  پشت  رازهاي  مؤثر(، 234: 

انتقال و ارتقاي دانش جنسي(، 243: روبه روي آینه )خودآگاهي(، 
290: سيب هایي سر راه )تصميم گيري(، 291: شاخه گلي تقدیم 
به خودم )مهارت مدیریت فشار رواني و هيجان ها(، 307: عبور 
با  رودررویي  مهارت  زندگي:  )مهارت هاي  بلند  دیوارهاي  از 
بحران هاي زندگي(، 371: گره گشایي در روز روشن: )تعارض و 
حل مسئله(، 425: نفس راحت، خنده عميق )مهارت هاي زندگي: 
مهارت سالمت جسماني و رواني(، 445: ویندوز جدید زندگي! 
)مهارت هاي زندگي: مهارت زندگي در دنياي امروز(، 456: یك 

شهر یك سقف )مهارت هاي زندگي، مهارت شهروندي(
مرآت دانش

361: کتاب کار و تمرین فيزیك 2، 462: 70 شاخص آموزشي 
در20 کشور جهان

مرجع نوين آموزش
193: خودآموز ژنتيك، 270: زیست شناسي 2

مشق نيکو
028: آموزش و تمرین خط تحریري تمام رده هاي سني

مهرو ماه نو
321: فرمول ها و ساختارها در شيمي: نام گذاري، فرمول نویسي، 

ساختار لوویس و شكل هندسي
موسسه آموزشي طاليه داران عالمه حلي

352: کتاب کار حسابان سوم دبيرستان، 353: کتاب کار ریاضي 
اول دبيرستان، 355: کتاب کار عربي دوم دبيرستان، 359: کتاب 
 کار فيزیك اول دبيرستان، 360: کتاب کار فيزیك سوم دبيرستان

موسسه انتشارات علمي
178: حساب دیفرانسيل و انتگرال: قسمت اول، جلد 2ميم

059: از من تا ما )راهنماي جامع کار تيمي(
نسيما

دستور العملي  پاسخ ها(:  و  )پرسش ها  عملكرد  ارزیابي   :052
جامع براي مدیران، 109: به کربال مي رویم، 184: حل شدن 
در استكان مرگ: چند روایت جعلي از برزخ!، 189: خانه هاي 

طالکوب، آدم هاي نقره اي
نظري

تسعة  انوار والیت،  مردان، 083:  و  زنان  اداري  ارتباط   :051
المعصومين من ذرية  الحسين )ع(، 130: پيامد و زیان هاي ایران 
در جنگ جهاني اول و دوم، 155: تك درخت کویر: نگاهي به 
زندگي نامة سعيد وزیري، 165: جشن هاي کهن ایراني، 166: 
جغرافياي تفكر، 281: سایبر تروریسم در 7 گام، 286: سرنوشت 
طالیي، 292: شاید اگر تو نبودي، 417: ميم مثل موفقيت، 419: 

نانو تكنولوژي کاربردي
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نقش نگين
299: شهاب ثاقب )آسيب شناسي مباحث مهدویت(

نقش و نگار
078: انتخاب آگاهانه رشته تحصيلي و شغل )برنامه ریزي و 
تصميم گيري شخصي در زمينه انتخاب رشته تحصيلي و ،342: 

قصه هاي اميرعلي 1، 343: قصه هاي اميرعلي 2
نوآور

437: نگرشي مفهومي بر زیست شناسي پيش دانشگاهي )1(، 
438: نگرشي مفهومي بر زیست شناسي پيش دانشگاهي )2(

نوشته
365: کودك موفق من

ورسه
288: سقوط شاه )تحليلي نو بر انقالب اسالمي ایران(

همگامان
260: زبان فارسي )3( سال سوم دبيرستان شامل آموزش کامل 
مباحث درسي ... بيش از 1100 پرسش چهار گزینه اي ، 271: 
زیست شناسي پایه تا کنكور، 272: زیست شناسي سال چهارم 
)پيش دانشگاهي(، 274: زیست شناسي و آزمایشگاه )1( سال 
دومـ  ویرایش جدید، 276: زیست شناسي و آزمایشگاه )2( سال 
سوم - جلد دوم، 277: زیست شناسي و آزمایشگاه )2( سال سوم 
ـ جلد اول، 442: واژه نامه جامع عربي )دوره دبيرستان( شامل ...

هنركدة كتاب زيتون
191: خواب شب دوازدهم

هيمه
310: عربي جامع اول دبيرستان
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استعدادهاي درخشان
248 

دانش آموز
 ،012 ،011 ،010 ،009 ،008 ،007 ،006 ،004 ،002 ،001
 ،025 ،024 ،022 ،021 ،020 ،017 ،016 ،015 ،014 ،013
 ،054 ،049 ،048 ،047 ،044 ،043 ،042 ،029 ،028 ،027
 ،071 ،069 ،068 ،067 ،062 ،061 ،058 ،057 ،056 ،055
 ،092 ،089 ،088 ،083 ،082 ،079 ،078 ،077 ،074 ،072
 ،109 ،108 ،107 ،106 ،105 ،103 ،101 ،099 ،095 ،094
 ،132 ،131 ،130 ،128 ،126 ،125 ،120 ،119 ،115 ،113
 ،153 ،152 ،149 ،141 ،140 ،139 ،138 ،137 ،135 ،134
 ،182 ،177 ،175 ،174 ،173 ،160 ،158 ،157 ،156 ،154
  ،195  ،196  ،194  ،193  ،191  ،189  ،188 ،185 ،184 ،183
  ،210  ،208  ،207  ،204  ،203  ،202  ،201 ،200 ،199  ،198
 ،227  ،226  ،225  ،223  ،218  ،217  ،216  ،215 ،214 ،212
  ،259  ،258  ،257  ،256  ،248  ،245  ،243 ،242  ،234 ،232
  ،269  ،268  ،267  ،266  ،265  ،264  ،263 ،262 ،261  ،260
  ،285  ،282  ،278  ،277  ،276  ،275 ،274 ،273 ،271  ،270

مخاطب
  ،302  ،301 ،300 ،296  ،292  ،291  ،290  ،288  ،287  ،286
  ،316 ،314  ،313 ،312 ،311  ،310  ،309  ،308  ،307  ،306
  ،332  ،331 ،330  ،329 ،327  ،326  ،325 ،321  ،318  ،317
  ،343  ،342  ،340  ،338  ،337  ،336  ،335  ،334  ،333
  ،358  ،357  ،356  ،355  ،354  ،353  ،352  ،351  ،350
  ،370 ،368  ،367  ،364  ،363  ،362  ،361  ،360  ،359
  ،383  ،381  ،380 ،378  ،377  ،376  ،375  ،374  ،371
  ،409  ،405  ،402  ،400  ،396  ،391  ،388  ،387  ،386
  ،432  ،425  ،421  ،418  ،417  ،415  ،413  ،406  ،408
  ،455  ،452 ،450 ،445  ،444  ،443  ،442  ،441  ،437  ،435

.467  ،466  ،465  ،464  ،463  ،461  ،458  ،457  ،456

دانشجويان دانشگاه فرهنگيان
 ،073 ،070 ،060 ،059 ،051 ،043 ،022 ،011 ،009 ،003
 ،146 ،145 ،143 ،140 ،133 ،123 ،118 ،085 ،084 ،075
 ،180 ،179 ،178 ،171 ،167 ،163 ،162 ،154 ،151 ،147
 ،254 ،248 ،241 ،240 ،222 ،218 ،213 ،210 ،209 ،208
 ،349 ،347 ،340 ،339 ،324 ،322 ،289 ،288 ،279 ،255
 ،420 ،412 ،411 ،407 ،405 ،404 ،399 ،390 ،379 ،378
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.462 ،459 ،452 ،451 ،450 ،447 ،428 ،423

كارشناس
 ،076 ،075 ،063 ،059 ،052 ،051 ،045 ،043 ،023 ،011
 ،107 ،100 ،098 ،097 ،090 ،087 ،086 ،085 ،084 ،080
 ،161 ،152 ،151 ،147 ،145 ،133 ،124 ،123 ،112 ،108
 ،219 ،213 ،206 ،185 ،180 ،179 ،174 ،173 ،171 ،166
 ،280 ،279 ،262 ،254 ،252 ،251 ،250 ،249 ،241 ،224
 ،349 ،348 ،347 ،345 ،340 ،339 ،328 ،322 ،288 ،281
 ،399 ،397 ،395 ،392 ،390 ،389 ،385 ،384 ،382 ،378
 ،452 ،449 ،440 ،439 ،431 ،422 ،414 ،412 ،407 ،404

.462 ،459 ،454 ،453

مدير 
 ،146 ،124 ،100 ،076 ،075 ،059 ،053 ،052 ،051 ،043
 ،255 ،254 ،247 ،242 ،237 ،236 ،219 ،197 ،181 ،171
 ،431 ،430 ،395 ،394 ،392 ،390 ،389 ،382 ،281 ،280

.462 ،460 ،459 ،452 ،439

مشاور
 ،087 ،086 ،084 ،078 ،064 ،059 ،043 ،021 ،019 ،003
 ،171 ،152 ،146 ،127 ،114 ،112 ،111 ،106 ،099 ،090
 ،242 ،241 ،238 ،237 ،236 ،233 ،197 ،190 ،179 ،174
 ،404 ،396 ،376 ،367 ،349 ،348 ،329 ،328 ،297 ،286

.461 ،453 ،452 ،450 ،436 ،430 ،422 ،412

معلم 
 ،016 ،015 ،014 ،013 ،012 ،010 ،009 ،006 ،005 ،003
 ،032 ،031 ،030 ،028 ،026 ،022 ،021 ،019 ،018 ،017
 ،042 ،041 ،040 ،039 ،038 ،037 ،036 ،035 ،034 ،033
 ،066 ،065 ،064 ،063 ،060 ،050 ،047 ،046 ،045 ،043
 ،079 ،078 ،075 ،074 ،073 ،072 ،071 ،070 ،069 ،067
 ،095 ،094 ،092 ،091 ،090 ،089 ،085 ،084 ،082 ،081
 ،108 ،107 ،106 ،105 ،104 ،102 ،100 ،099 ،097 ،096
 ،120 ،118 ،117 ،116 ،114 ،113 ،112 ،111 ،110 ،109
  ،136 ،133 ،130 ،129 ،127 ،125 ،124 ،123 ،122 ،121
 ،147 ،146 ،145 ،144 ،143 ،142 ،140 ،139 ،138 ،137
 ،160 ،159 ،156 ،155 ،154 ،153 ،152 ،150 ،149 ،148
 ،170 ،169 ،168 ،167 ،166 ،165 ،164 ،163 ،162 ،161
 ،182 ،181 ،180 ،179 ،178 ،176 ،174 ،173 ،172 ،171
 ،196 ،193 ،192 ،191 ،190 ،189 ،187 ،186 ،185 ،183

 ،210 ،209 ،208 ،206 ،205 ،204 ،200 ،199 ،198 ،197
 ،222 ،221 ،220 ،219 ،218 ،217 ،216 ،213 ،212 ،211
 ،236 ،235 ،234 ،233 ،231 ،230 ،229 ،228 ،225 ،224
 ،246 ،245 ،244 ،243 ،242 ،241 ،240 ،239 ،238 ،237
 ،260 ،258 ،257 ،254 ،253،252 ،251 ،250 ،249 ،248
 ،282 ،281 ،278 ،276 ،270 ،269 ،268 ،267 ،265 ،262
 ،295 ،294 ،293 ،291 ،290 ،289 ،288 ،285 ،284 ،283
 ،311 ،310 ،307 ،306 ،305 ،304 ،303 ،299 ،298 ،297
 ،325 ،324 ،323 ،322 ،320 ،319 ،318 ،316 ،315 ،313
 ،349 ،348 ،347 ،346 ،345 ،344 ،341 ،340 ،339 ،328
 ،379 ،378 ،373 ،372 ،371 ،370 ،369 ،367 ،366 ،365
 ،401 ،399 ،398 ،397 ،396 ،394 ،393 ،390 ،385 ،384
 ،416 ،415 ،414 ،413 ،412 ،411 ،410 ،407 ،405 ،402
 ،428 ،427 ،426 ،425 ،424 ،423 ،422 ،421 ،420 ،419
 ،445 ،439 ،438 ،437 ،436 ،434 ،433 ،431 ،430 ،429
 ،456 ،454 ،453 ،452 ،451 ،450 ،449 ،448 ،447 ،446

.461 ،460 ،458 ،457

والدين
 ،085 ،084 ،079 ،075 ،071 ،069 ،064 ،043 ،019 ،003
 ،150 ،114 ،111 ،108 ،107 ،106 ،105 ،104 ،087 ،086
 ،235 ،234 ،225 ،221 ،198 ،174 ،173 ،172 ،170 ،152
 ،307 ،291 ،290 ،268 ،254 ،243 ،242 ،240 ،238 ،237
 ،416 ،413 ،412 ،407 ،396 ،376 ،371 ،367 ،365 ،329

.461 ،456 ،452 ،445 ،436 ،429 ،425
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اول متوسطه 008، 009، 010، 012، 013، 015، 016،  044، 054، 055، 056، 
 ،309 ،263 ،208 ،207 ،200 ،172 ،126 ،120 ،115 ،106 ،099 ،068 ،058 ،057

.467 ،466 ،464 ،463 ،450 ،370 ،353 ،343 ،342 ،334 ،333 ،332 ،313 ،310

پيش دانشگاهي انساني 004، 011،  027، 048، 049، 134، 179، 257، 
.302 ،308

پيش دانشگاهي تجربي 061، 177، 218، 271، 272، 276، 277، 278، 
.438 ،437

پيش دانشگاهي رياضي 338.
پيش دانشگاهي رياضي و تجربي 008، 025، 178، 193، 214، 260، 

.405 ،337 ،325 ،312 ،301 ،282 ،267 ،265 ،264 ،262

پيش دانشگاهي كليه رشته ها 006، 042، 062، 069، 074، 088، 101، 
.408 ،362 ،350 ،344 ،327 ،296 ،285 ،258 ،256 ،184 ،175 ،174 ،113 ،109

دوم متوسطه انساني 004 ، 049، 113، 134، 200، 268، 396.
دوم متوسطه تجربي 015، 061، 177، 217، 218، 273، 274، 278، 370. 

دوم متوسطه رياضي 120.
 دوم متوسطه رياضي و تجربي

.361 ،357 ،331 ،330 ،312 ،302 ،216 ،208 ،195 ،188 ،014 ،012 ،0008

دوم متوسطه كليه رشته ها 001، 022، 069، 074، 103، 106، 182، 201، 
 ،386 ،374 ،362 ،355 ،350 ،344 ،343 ،342 ،318 ،287 ،285 ،256 ،227 ،202

.450 ،408 ،406

پایه تحصيلی
سوم متوسطه انساني 004، 011، 027، 048، 049، 119، 134، 135، 179، 

.326 ،311 ،308 ،302 ،257 ،200

سوم متوسطه تجربي  015، 177، 217، 218، 266، 270، 272، 273، 274، 
.370 ،337 ،316 ،300 ،278 ،277 ،276 ،275

سوم متوسطه رياضي  194، 338، 352.
سوم متوسطه رياضي و تجربي 193، 208، 214، 215، 216، 260، 261، 

.360 ،358 ،354 ،337 ،336 ،325 ،312 ،302 ،267 ،265 ،264 ،262

سوم متوسطه كليه رشته ها 006، 069، 074، 094، 113، 128، 174، 175، 
.408 ،386 ،350 ،344 ،285 ،259 ،258 ،256 ،191 ،184

متوسطه كليه رشته ها 002، 007، 009، 017، 020، 021، 024، 029، 042، 
 ،108 ،107 ،103 ،092 ،082 ،079 ،078 ،077 ،072 ،071 ،067 ،063 ،047 ،043

 ،225 ،223 ،212 ،204 ،199 ،196 ،183 ،173 ،132 ،131 ،130 ،128 ،125 ،115

 ،306 ،296 ،293 ،292 ،291 ،290 ،288 ،286 ،269 ،243 ،242 ،234 ،232 ،226

 ،371 ،368 ،367 ،364 ،363 ،351 ،340 ،329 ،327 ،320 ،319 ،317 ،314 ،307

 ،418 ،417 ،415 ،413 ،409 ،400 ،391 ،388 ،387 ،381 ،378 ،377 ،376 ،375

 ،461 ،458 ،456 ،455 ،452 ،445 ،444 ،443 ،442 ،441 ،435 ،432 ،421 ،420

.465
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نام و نشاني ناشران
آراد كتاب

تهران: م. انقالب، خ. کارگر جنوبي، خ. روانمهر، ك. بن بست 
دولتشاهي، پ. 1، واحد 14 کد پستي: 1314615474

تلفن: 66482226 ، 66975285   تلفن همراه: 09123062458

آرمان رشد
 تهران: خ. انقالب، بين خ. دانشگاه و ابوریحان، پ. 1182، ط. 10

تلفن: 66486013، 66486012

آفرينگان
تهران: خ. انقالب، خ. اردیبهشت، بن بست مبين، پ.4 صندوق 

پستي: 756-13145 کد پستي: 1314666413
تلفن: 66413667، 66460099 

تلفن همراه:  09126161028

آلتين
آذربایجان شرقيـ  تبریز: شهرك طالقاني، کوي صفا، پ. 4 

کد پستي: 51758-47435
تلفن: 4784183 تلفن همراه: 09144127499

آمانج
آذربایجان غربي ـ پيرانشهر: خ. سعدي شرقي، جنب کانون 

آگهي نما گرافيك کد پستي: 5781896975
تلفن: 4225449 تلفن همراه: 09144426068

آموخته
اصفهان: خ. مشتاق دوم مهر آباد، ك. نوزدهم، پ. 46  صندوق 

پستي: 8158938131  کد پستي: 8158938131   
تلفن: 32612352 -031 تلفن همراه: 09134010400 ،09133083826

آميس
اصفهان: نشاني پستي:  خ چهارباغ عباسي، نبش خ. آمادگاه، 
 مجتمع تجاري چهارباغ، ط. اول، واحد 5 کد پستي: 8144915318
تلفن: 32235063 ، 32225706   تلفن همراه: 09133054553

آناپنا
تهران: خ. رودکي، پایين تر از تقاطع سپه و رودکي، ك. پدرامي، 

پ. 2 ، ط. 4 ، واحد. 9 کد پستي: 1346753463   
تلفن: 66377611    تلفن همراه: 09125272858
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آواي نور
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، خ. شهيد نظري غربي، 
پ. -99 واحد 4  صندوق پستي- کد پستي: 1314675577   
تلفن: 66967355 ، 66967356    تلفن همراه: 09121083731

آوند دانش
 تهران: خ. پاسداران، خ. گل نبي، خ. ناطق نوري، ك. طالیي، پ. 4

آيين احمد)ص(
  قم:  شهرك ایثار، ك. 15، پ. 15، واحد. 5 کد پستي: 3713156777

تلفن: 32708763 ، 32854324
تلفن همراه: 09122520293

ابوعطا
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، ساختمان ناشران، ط. 
چهارم  صندوق پستي: 981-13145 کد پستي: 1314733445   

تلفن: 66485937-40

اخترنگار
خراسان رضوي  ـ   خواف:  خ.  شهيد  مدرس  8  ،  پ. 4 

کدپستي: 9561753644
تلفن: 4226565 تلفن همراه: 09153325325

اشاره
تهران: خ. انقالب، خ. دانشگاه، نرسيده به جمهوري، پ. 68، 
 واحد 7 صندوق پستي: 1177-13145 کد پستي: 1314884531

تلفن: 66418911

اعلي
اصفهان: خ. بزرگمهر، خ. سپهبد قرني، پ. 61، مجتمع جاوید 

کد پستي: 8153813163 
تلفن: 2657263  تلفن همراه: 09132255438

افق
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، خ. شهيد وحيد نظري 

غربي، نبش  هاشمي نژاد 7 ك. جاوید یكم، پ. 2، ط 3 
صندوق پستي:  13145-1135 کد پستي: 1314675351 

تلفن: 66413367، 66414285، 6640816

الگو
تهران: خ فاطمي، خ چهارم، ك. رامين، پ. 10  

کد پستي: 1415763341
تلفن: 88993030  تلفن همراه: 09121576523

اميد مهر
خراسان رضوي ـ سبزوار: خ. کاشفي، پاساژ ارم، ط. همكف، 

راهرو وسط صندوق پستي: 453 
تلفن: 2234595   تلفن همراه: 09151710360

بخشايش
قم:  خ. صفائيه، ك. بيگدلي، پ. 143  صندوق پستي: -1134

37135  کد پستي: 3715634969 
تلفن: 7737583 ، 7749699   تلفن همراه: 09121515293

برد
تهران: خ. بهار شمالي، ك. شكيبا، پ. 24، ط. 2 

صندوق پستي: 64811-15646 کد پستي: 1564664811
تلفن: 77536010 ، 77643657   تلفن همراه: 09121024676

بنياد فرهنگ زندگي 
 تهران: سيدخندان، خ. سهروردي شمالي، پ. 829، ط. 2، واحد 6

کد پستي: 1555833334 
تلفن: 88524100 ، 88738181 ، 88738180 

دورنگار: 88524102

بهار سبز
تهران: خ. دکترشریعتي، روبروي مترو قلهك، ك. سرافراز، ش. 

4، واحد 1    کد پستي: 1941933584   
تلفن: 22622901 ، 22622902  تلفن همراه: 09125795021

بهارافشان
تهران:خ. پاسداران، چهارراه پاسداران، م. حسين آباد، ك. شمس، پ. 
 3، واحد 1 صندوق پستي: 511-19575 کد پستي: 1668838861

تلفن: 22949834

بهجت
تهران: خ. ميرزای شيرازی، بين خ. بيستم و خ. بيست و دو، پ. 

218، زنگ شماره 1 کد پستی: 1433613364
تلفن: 88941146 ، 88899907  دورنگار: 88941146  

بين المللي گاج
تهران: خ. انقالب، بين چهارراه ولی عصر و فلسطين، پ. 919  

صندوق پستی: 13145-377 
تلفن: 64342705 ، 6419 ، 6420  تلفن همراه:09125154350
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پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
غربي  چهارم  و  شصت  خ.  نبش  کردستان،  بزرگراه  تهران: 

صندوق پستي: 6419-14155  کد پستي: 1437774681
تلفن: 3-88046891 ، 88036316 ، 88014551 دورنگار: 88036317

پايندگان
البرزـ  کرج: مهر شهر، بلوار شهيد رزهبان، نبش ك. 504 ، پ. 

2 ، ط. دوم، واحد. 4 کد پستي: 3331735879
تلفن: 5344492  تلفن همراه: 09124639153

پرديس دانش
تهران: خ. جمهوری، خ. ظهيراالسالم، ك. رزاقی، پ. 8، ط. زیر 

همكف کد پستی: 1146944811
تلفن: 22606133 ، تلفن همراه:  09122209907

پيام آزادي
تهران: خ. جمهوری اسالمی، نرسيده به م. بهارستان، مقابل 
سينما اروپا، ك. شهيد محسن مظفری، بن بست یكم، پ. 5+2 

کد پستی: 1146813415
تلفن: 33114275 ، 33936294 ، 33905515

پيام حجت 
قم: م. شهدا، خ. معلم، معلم دوازده، بن بست ششم، پ. 72 

کد پستي: 37156-14397 
تلفن: 37743851 تلفن همراه: 09121532619 

دورنگار: 37743851

پيشروان
تهران: م. انقالب، خ. فخررازی، خ. وحيد نظری، پ.59 صندوق 

پستی: 1596-13145کد پستی: 1314764961
 تلفن: 8 - 66954393، 66954391               تلفن همراه:  09121135787

تخت جمشيد
فارسـ  شيراز: خ. نمازي )پيروزي(، جنب بانك تجارت، ط. اول  

تلفن: 2245401  تلفن همراه: 09171118580 
دورنگار: 2245401

تخته سياه
تهران:  خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، خ. وحيد نظري، جنب 

هتل آپارتمان پارس، پ. 99، ط. اول، واحد 2 و 3
صندوق پستي: 434-13145  کد پستي: 1314675619  

تلفن: 66976966-7 ، 66488059 ، 66400300 
تلفن همراه: 09123365580  دورنگار: 66481336

ترآوا
خوزستانـ  اهواز: کيانپارس، خ. نهم غربي، فاز دو، پ. 128 

کد پستي: 6155846439
تلفن: 3383734 تلفن همراه: 09161136785

دورنگار: 3383734

تزكيه
تهران: خ. آذربایجان، م. رشدیه، خ. انصافي مقدم، ك. ميرفارس، 

بن بست جاویدان، پ. 1 کد پستي: 1419814981 
تلفن: 66874787 ،09123844863 دورنگار: 66874787

تمدن پارس
تهران: خ. دربند، روبروي هتل دربند، پ. 209، واحد 13

کد پستي: 1973893311
تلفن: 22708560 ، 22723195 تلفن همراه: 09352377230

تيزهوشان برتر 
تهران: خ. انقالب، خ. سپاه، ك. شهيد غفوري، پ. 17، واحد 3 

تلفن: 77512049 ، تلفن همراه: 09192659929

تيک
 یزد: خ. شهيد مدني، ك. ولي عصر، پ. 64  کد پستي: 8919754414 

تلفن: 8238196 تلفن همراه: 09133578257 
دورنگار: 8238196

جمال
قم: خ. معلم، ك. بيست و نه، فرعي نهم، پ. 422

کد پستي: 3715797744 
تلفن: 7742528 ، 7746353

تلفن همراه: 09128179808 ، 09122520250

جهان كتاب
تهران: خ. شریعتي، خ. بهار شيراز، خ. اتابك، ك. مولوي، پ. 
9  صندوق پستي: 7765-15875    کد پستي: 1564969561   
 تلفن: 20-77642519 ، 77531342  تلفن همراه: 09121302711

جوانان مّوفق
قم: 45 متري شهيد صدوقي، 30 متري قائم، پ.136 

تلفن: 02532902594 تلفن همراه: 09121517972              
دورنگار: 02532902594

جويا
خ. تجریش، خ. دزاشيب، مقابل بانك صادرات، پ. 90

کد پستي: 1935616411
تلفن: 22738828 ، 22714998   تلفن همراه: 09121791570
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خانيران
 تهــران: م. انقــالب، خ. کارگر شــمالي، ابتــداي خ. نصرت

)شهيدميرخاني(، ك. باغ نو، ك. داودآبادشرقي، پ. 4 
صندوق پستي: 745-14515  کد پستي: 1314753117 

تلفن: 66965396 ، 66965405 ، 66950772
 دورنگار: 66591505 

خسرو شيرين )وابسته به موسسه عروج انديشه(
 تهران: جنت آباد، خ. شاهين، ك. شقایق، پ. 7، واحد 1 کد 

پستي: 1475843981  
تلفن: 66592411 دورنگار: 66592411 تلفن همراه: 09124406216

خيلي سبز
تهران: م. انقالب، خ. روانمهر ، بين خ. فخر رازي و خ. دانشگاه 

، پالك 71، واحد 4 صندوق پستي: 14155-8177
کد پستي: 1314764515

تلفن: 66974026 ، 66465213 دورنگار: 66974026

چاپار فرزانگان
تهران:  خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، پایين تراز چهارراه شهيد 

نظري، بن بست حقيقت، پ. 8  کد پستي: 1314713411
تلفن  66465209 ، 09123105947

چکه
خ.  سهروردي،  چهارراه  از  بعد  بهشتي،  شهيد  خ.  تهران: 

کاوسي فر، ك. نكيسا، پ. 3، ط. اول
صندوق پستي: 1691-13145  کد پستي: 1577816616

تلفن: 88547295 ، 88547296 ، 88547297
تلفن همراه: 09121157872 دورنگار: 88547299

چويل
کهگيلویه و بویراحمدـ  یاسوج: خ. ارم، فرعي نهم، سمت چپ، 
پ. 10 صندوق پستي: 479-75915  کد پستي: 7591757135     

تلفن: 2230402 ، 2222111 ، 2228483  
تلفن همراه: 09177410594 دورنگار: 2222111

دانژه
تهران: خ. مطهري، خ. سليمان خاطر )اميراتابك سابق(، ك. 
اسالمي، تقاطع بانه، پ. 4/2 صندوق پستي: 14155-4146  

کد پستي: 1578635811  
تلفن: 88846148 ، 88842543  تلفن همراه: 09123805033

دورنگار: 88812083

دانش آفرين
تهران:  خ. جمالزاده شمالي، باالتر از بلوار کشاورز، ك. شهيد 

صدوقي شرقي، پ. 41 ك. شهيد صدوقي شرقي، پ. 41
کد پستي: 1413893344

تلفن: 2-88995181 تلفن همراه: 09121300514
دورنگار:88995181

دانش امروز
قزوین: خ. نادري جنوبي، شماره 119  کد پستي: 3413668896  

تلفن: 2238734 تلفن همراه: 09128804051
دورنگار: 2238734

دانشگاه صنعتي شريف، موسسه انتشارات علمي
تهران: خ. آزادي، دانشگاه صنعتي شریف، مرکز انتشارات

کد پستي: 1458889694 
تلفن: 66013129 ، 66164070 ، 66164072 

دورنگار: 66013129

دانشگاه كاشان
اصفهان ـ کاشان: کيلومتر شش بلوار قطب راوندي، دانشگاه 

کاشان کد پستي: 8731751167 
تلفن: 5912134 ، 5912221 

تلفن همراه: 09136579223 دورنگار: 5912135

دريافت
تهران:  خ. جمالزاده شمالي، نرسيده به خ. فاطمي، انتهاي ك. 
نادر، ساختمان نيلوفر، پ. 29، واحد 5کد پستي: 1936647611 
تلفن: 66412785 ، 66492189  تلفن همراه: 09194577907

دفتر پژوهشهاي فرهنگي
ك.  نبش  شمالي،  ایرانشهر  خ.  زند،  کریم خان  پل  تهران: 

قصر الدشتي، پ. 5، ط. اول صندوق پستي: 15875-4691
کد پستي: 1584736913 

 تلفن: 88302482 ، 88821364 ، 88315237، 09122177647

دنياي نو
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، پ. 300، ط. همكف، سمت 
 چپ  صندوق پستي: 169-13145کد پستي: 1314665535
تلفن: 66402571 ، 66970473 تلفن همراه: 09121958002

دورنگار: 66491908

دهسرا
گيالنـ  رشت:  خ. الکاني، مجتمع کاسپين 

صندوق پستي: 3335-41635  کد پستي: 4157633575
 تلفن: 2230971 ، 2240055 ، 09113360902،  09111315011
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ذكر
تهران: خ. انقالب، خ. فلسطين جنوبي، ك. محتشم، پ. 20، ط. 

اول غربي  صندوق پستي: 13145-1616
کد پستي: 1315853493

تلفن: 66468263 تلفن همراه: 09121083473 دورنگار: 66468263

راز نهان
تهران: م. انقالب، ك. مهرناز  کد پستي: 1373836695  

تلفن: 66574262  تلفن همراه: 09122230269

راه نوين
تهران: م. انقالب، ك. رشتچي، پ. 38، ط. 2، واحد 5 

کد پستي: 13139-63595  
تلفن: 66574115 ، 66574116

تلفن همراه: 09122208124 دورنگار: 66574116

راه انديشه 
تهران: خ. آزادي، نبش خ. جمالزاده جنوبي، جنب چلوکبابي 

یاران، پ. 84، ط. همكف  صندوق پستي: 14183-483
کد پستي: 1313884471  

تلفن: 66421542 ، 66916284-8 ، 66421549  
تلفن همراه: 09121219668 دورنگار: 66924517

رسول
 هرمزگانـ   بندرعباس: بلوار امام خميني، خ. آزادگان 9، ك. فرزانه 26
7915755535 پستي:  کد   79145-3345 پستي:   صندوق 
 تلفن: 3354799  تلفن همراه: 09173582786 دورنگار: 3354799

رشد انديشه
تهران: بلوار کشاورز، باالتر از جمالزاده شمالي، ك. صدوقي 

شرقي، پ. 41  کد پستي: 1413893344
تلفن: 88995181 ، 88995182  تلفن همراه: 09126868055

دورنگار: 88995181

رشدآوران
تهران: خ. کارگر شمالي، بعد از خ. ادوارد براون، پ. 1407 

کد پستي: 1435261232  
تلفن: 66476306  تلفن همراه: 09193616613

رهي
تهران: خ. شریعتي، خ. ملك، تقاطع ترکمنستان، پ. 5، واحد 13 

کد پستي: 1566968738 
تلفن: 88446822 ، 88472669 تلفن همراه: 09379707779

دورنگار: 88446822

روز آموز
 تهران: بزرگراه بعثت، خ. شهرزاد، شهرك سجادیه، بلوك 48، پ. 8

کد پستي: 1184834418 تلفن: 55313630 
تلفن همراه: 09126261233

زيتون
تهران: جمالزاده شمالي، نبش ك. سام، پ. 308، واحد 4  
تلفن: 66572810-15 ، 44146776-7 ، 44161006-7

دورنگار: 66572810

سازمان بورس اوراق بهادار / شركت اطالع رسانى 
و خدمات بورس 

تهران: م. ونك، خ. مالصدرا، پ. 13، سازمان بورس اوراق بهادار، ط. همكف  
تلفن: 2 - 88679540 ، 88319330

سايه گستر
قزوین: چهارراه نادري، مقابل بيمارستان بوعلي، جنب داروخانه 

قانون، پ. 310 کد پستي: 3413673699    
تلفن: 2235305 ، 2238033   تلفن همراه: 09121816803

سپهر دانش
همدان: بلوار خواجه رشيد، ك. رضوي، نبش نيلوفر 

تلفن: 32522799 -081 ، 09183151346

سبزان
)فرصت(،  موسوي،  عباس  شهيد  خ.  فردوسي،  م.  تهران: 

ساختمان 54 ط. 2 واحد 4 
تلفن 88847044، 88319558

سخن گستر
خراسان رضويـ  مشهد: خ. ابن سينا، مقابل ابن سيناي 12، پ. 

191 کد پستي: 9183774499 
تلفن: 8439955 ، 8449537   تلفن همراه: 09155109948

دورنگار: 8458107

سخنوران
تهران: خ. کارگر شمالي، بعد از خ. ادوارد براون، پ. 1407

کد پستي: 1435261232 تلفن: 66476306 
تلفن همراه: 09193616613

سفير اردهال
تهران: خ. مفتح، خ. سميه، روبروي بانك ملي ایران، ساختمان 

118، واحد 4 تلفن: 88319342 زیتون
تهران: جمالزاده شمالي، نبش ك. سام، پ. 308، واحد 4 
تلفن: 66572810-15 ، 44146776-7 ، 44161006-7

دورنگار: 66572810
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شاپورخواست
خرم آباد، انتشارات شاپورخواست. تلفن همراه: 09163984011

شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس 
تهران: م. ونك، خ. مالصدرا، پ. 13، سازمان بورس اوراق بهادار، ط. همكف  

تلفن: 2 -88679540  ، 88319330

شركت انتشارات فني ايران
 تهران: خ. شهيد مطهری، خ. ميرعماد، نبش کوچه یازده، پ. 24

صندوق پستی: 11365-3911  کد پستی: 1587736511 
تلفن: 88505055، 88750447

شركت نشر و پژوهش شيرازه كتاب
تهران: خ. جمهوری، خ. ظهيراالسالم، ك. رزاقی، پ. 8، ط. زیر 

همكف کد پستی: 1146944811
تلفن: 22606133 ، 09122209907

شهرقلم
تهران: خ. سيدجمال الدین اسدآبادی، خ. جهان آرا، ك. 14/1، 

پ. 42/1، ط. اول صندوق پستی: 158751819
کد پستی: 1438666476  

تلفن: 77181545، 77181546، 77181547 
دورنگار: 77181547

صابرين
تهران: خ. فاطمی، خ. پنجم، ك. مرجان، پ. 1 

کد پستی: 1415674111
تلفن: 88968890، 88977203

صفار 
 تهران: م. فاطمی، م. گلها، خ. گلها، مقابل نانوایی سنگكی، پ. 15،

واحد 2  کد پستی: 1314663661
تلفن: 66413436،66408487،66976200   

صورتگر 
داود  خ.  صدف،  خ.  انتهاي  غربي،  سرو  سعادت آباد،  تهران: 

حسيني، ك. بهاران، بهار چهار، پ. 1، ط. همكف
کد پستي: 1998773415  

تلفن: 22096949 ، 22368801 تلفن همراه: 09192123213
دورنگار: 22368801

طاليى
ك.  جنوبي،  سرپرست  خ.  طالقاني،  خ.  فلسطين،  م.  تهران: 

پارس، پ. 11، واحد 2      تلفن: 66483066

طلوع دانش 
تهران: ضلع جنوبی م. هفت تير، ابتدای خ. مفتح، ك. جار، پ. 

12 صندوق پستی: 17185-657  کد پستی: 1573747541
تلفن: 88833489، 88345682، 09122160828

دورنگار: 88833489

طليعه سبز
قم: بلوار امين، کوي بيست و یك، پ. 22  کد پستي: -37139

36896 تلفن: 32933695 تلفن همراه: 09127506536
دورنگار: 37742154

عابد
 تهران: خ. کارگر شمالي، نرسيده به بلوار کشاورز، خ. قدر، پ. 4، واحد 1

صندوق پستي: -14455 678 کد پستي: 1455785813  
تلفن: 66513321 ، 66515249 ، 66567626-7 

دورنگار: 66515249

علم
تاالر  باالي  دانشگاه،  بزرگ  درب  مقابل  انقالب،  خ.  تهران: 

مجلسي، پ. 1224  کد پستي: 1314754414
تلفن: 66465970 ، 66460667  

علم و دانش
خ.  و  12فروردین  خ.  بين  انقالب،  خ.  انقالب،  م.  تهران: 

اردیبهشت، ساختمان 310، ط. زیر همكف   
کد پستي: 1314446617 تلفن: 66415459-60 

تلفن همراه: 09123587605

علوم نوين
 تهران: م. انقالب، خ. کارگر جنوبي، خ. شهداي ژاندارمري، پ. 117

کد پستي: 1314654134   
 تلفن: 66485501 ، 66401356 تلفن همراه: دورنگار: 66401356

فاطمي
تهران: م. فاطمي، خ. جویبار، خ. ميرهادي شرقي، پ. 14  کد پستي: 
 1415884741  تلفن: 88945545    تلفن همراه: 0912436895

دورنگار: 88944062

قانون
 تهران:  خ. انقالب، خ. شانزده آذر، مقابل دانشكده فني، پ. 24، ط. دوم
صندوق پستي: 14155 -  5649 کد پستي: 1417943834 

تلفن: 66491680 ، 66419858 ، 66485090-2
دورنگار: 66493427 
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قدياني
تهران: خ. انقالب، مقابل دانشگاه، خ. فخررازی، خ. شهدای 

ژاندارمری غربی، پ. 90 کد پستی: 1314733861
تلفن: 66404410

قشقايي
فارسـ  شيراز: خ. پيروزي، جنب بانك تجارت، ط. اول 

 تلفن: 2245401 تلفن همراه: 09173013871،09171118580

ققنوس
 تهران: خ. انقالب، خ. اردیبهشت، خ. شهدای ژاندارمری، پ. 111

صندوق پستی: 756-13145 کد پستی: 1314666413 
تلفن: 66950785، 66408640، 66950786 

تلفن همراه: 09121726568

قلم علم
تهران: اکباتان، فاز 2، بلوك 13، ورودی 2  

تلفن: 88986030، 44691849  
تلفن همراه: 09121328466 ، 09351328466 

دورنگار: 44691849

كتاب چرخ فلک  
تهران: خ. انقالب، خ. ابوریحان، خ. روانمهر، ك. بهار، پ. 3، ط. 
 زیرین صندوق پستي: 7354-14155 کد پستي: 1315653171
تلفن: 66493348 ، 66495436  تلفن همراه: 09122054475

كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان
تهران: خ. شهيد بهشتی، خ. خالد اسالمبولی، جنب سينما کانون، پ. 22 
 و 24 صندوق پستی: 4877-15875 کد پستی: 1511647416

تلفن: 88715545-8، 88962971، 88710661

كانون انديشه جوان
 تهران: تقاطع بزرگراه شهيد مدرس و خ. شهيد بهشتي، پ. 56 

تلفن:  88505402 ، 88960536 ، 88960409

كتاب آبان
تهران:  خ. انقالب، خ. فخررازي، ك. فاتحي داریان، پ. 2، واحد 

10صندوق پستي: 1314734859کد پستي: 1314734854
تلفن: 4-66955012 ، 6-66971494 تلفن همراه: 09121978449

دورنگار: 66401643

كتاب ارجمند
تهران: بلوار کشاورز، بين خ. کارگر و خ. شانزده آذر، پ. 292  

کد پستي: 1417994443  
تلفن: 88977002 ، 88982040  دورنگار: 88964380  

كهکشان دانش
آذربایجان شرقیـ  تبریز: اشرفی الله، خ. الهيجانی، هشت متری 
51385-1667 پستی:  صندوق  اول  ط.   ،25 پ.   نيك، 

کد پستی: 5173958186  
 تلفن: 4760451  تلفن همراه: 09143152933  دورنگار: 4760451

كورش چاپ 
تهران:  خ. شهيد مطهری، خ. ترکمنستان، نبش ك. سرو، پ. 2، 

ط. پنجم، واحد 14  کد پستی:1566968861
تلفن: 88459412، 88438396، 88454195 

تلفن همراه: 09121438115 دورنگار: 8 8842783

گفتمان انديشه معاصر
اصفهانـ  خميني شهر: م. قدس، جنب سينما فرهنگ 

تلفن: 33602166 -031  
تلفن همراه: 09133040939 ، 09122513228 

دورنگار: 3602166
دفتر تهران: م. انقالب، کارگر جنوبی، ابتدای خ. روانمهر بن بست 

دولتشاهی پ. 1 ط.2 واحد 14 کدپستی 1314615474
دورنگار دفتر تهران: 66975285

گل واژه
تهران: خ. جمهوري، خ. دانشگاه، خ. لبافي نژاد، نرسيده به خ. 

فخررازي، پ. 184 صندوق پستي: 13145-866
کد پستي: 1314883661

تلفن: 66462820 ، 66418372 ، 66976008 
تلفن همراه: 09125024929

لوح زرين
 تهران: خ. کارگرجنوبي، خ. روان مهر، ك. دولت شاهي، پ. 1، واحد. 10

تلفن: 66961257  تلفن همراه: 09194828828

ما و شما
تهران: خ. گيشا، خ. فاضل شمالی، کوچه فرزین، پ. 3  

صندوق پستی: 14155-7888  
تلفن: 88270791 تلفن همراه: 09125106156 

دورنگار: 88241234

مارليک
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، نبش بن بست افشين، 

پ. 184، ط. دوم  کد پستي: 1314954441
تلفن: 66409877 ، 66952914 ، 66950559

تلفن همراه: 09121095748 دورنگار: 66950559

مبتکران
 تهران:  خ. انقالب، خ. فخررازی، خ. شهيد وحيد نظری، پ. 59، واحد 4

صندوق پستی: 1596-13145کد پستی: 1314764961  
تلفن: 2-66954390، 61094123 دورنگار: 66954392
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محراب قلم
تهران:  خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، خ. شهداي ژاندارمري، پ. 
 104 صندوق پستي: 568-13145کد پستي: 1314733663

تلفن: 66490879-80 ، 66465201
تلفن همراه: 09121272243 دورنگار: 66465201

محمد مهدي الياسي
قم:  شماره تلفن: 09124526269   

  eliasi0098@yahoo.com :آدرس ایميل

مدرسه
 تهران:  نرسيده به پل کریم خان زند، ك. شهيد حقيقت طلب، پ. 8

صندوق پستي: 1949-14155 کد پستي: 1598857911 
تلفن:88924750 ، 88924752 ، 88800324-9

مرآت
تهران: خ. کریمخان زند، خ. خردمند شمالي، ك. دي، پ. 7    

کد پستي: 1585814386 
تلفن: 88813520   تلفن همراه: 09121597770

مرآت دانش
تهران:  خ. کریم خان زند، خ. خردمند شمالي، پ. 80، ط. چهارم  

صندوق پستي: 376-15855 کد پستي: 1585814386   
تلفن: 9-88813520  دورنگار: 88813519

مرجع نوين آموزش
اکباتان، فاز2، بلوك19، ورودي3، مرکز مشاوره کاوش 
صندوق پستي: 13955915 کد پستي: 1395713499

تلفن: 44691849 ، 44693943   تلفن همراه: 09121764805

مشق نيکو
خراسان رضويـ  نيشابور: خ. 17شهریور، پ. 5 و7 

کد پستي: 9314745686  
تلفن: 3357310  تلفن همراه: 09153513214

مهر و ماه نو
تهران:  خ.انقالب، خ.اردیبهشت، ك.صابر، پ. 1 ، واحد 1  

کد پستي: 1314933781  
تلفن: 3-66408400 تلفن همراه: 09125151087

دورنگار: 66964436

موسسه آموزشي طاليه داران عالمه حلي
تهران: م. انقالب، خ. انقالب، بين خ. 12فروردین و خ. اردیبهشت، 
1314446617 کد پستي:  همكف  زیر  ط.   ،310  ساختمان 

تلفن: 60-66415459    تلفن همراه: 09123587605

موسسه انتشارات علمي 
تهران: خ. آزادي، دانشگاه صنعتي شریف، مرکز انتشارات 

کد پستي: 1458889694  
تلفن: 66013129 ، 66164070 ، 66164072

موسسه فرهنگي هنري جهان كتاب
 تهران: خ. شریعتي، خ. بهار شيراز، خ. اتابك، ك. مولوي، پ. 9

صندوق پستي: 15875-7765
تلفن: 77642519-20 ، 77531342  

ميم
قم:  خ. ایستگاه، کوي بوعلي، فرعي نوزده، پ. 16 

صندوق پستي: 4387-37185 کد پستي: 3716734645
تلفن: 09198514032 دورنگار: 36618631

نسيما
تهران: م. امام حسين، خ. هفده شهریور، خ. صفایي غربي، ك. 

سليماني، سليماني 2، پ. 1   کد پستي: 1153766513 
تلفن: 33250574  تلفن همراه: 09125047411

نظري
تهران: خ. ولي عصر، خ. سيدجمال الدین اسدآبادي، نبش خ. فتحي 
 شقاقي، پ. 32، ط. دوم، واحد 17   کد پستي: 1314814419
  تلفن: 88104441 ، 88104442   تلفن همراه: 09190129455

نقش نگين
اصفهان:  خ. حكيم، جنب هتل حكيم، ساختمان دقيق

کد پستي: 8147835371 
تلفن: 2236261 ، 2236260 ، 2204933

تلفن همراه: 09131114942 دورنگار: 2204933

نقش و نگار
خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، خ. شهداي ژاندارمري، مقابل 
اداره پست، پ. 118، ط. همكف کد پستي: 1314674571  

تلفن: 66496249 ، 66950725
 

نوآور 
تهران:  خ. انقالب، خ. فخررازي، خ. شهداي ژاندارمري، نرسيده 

به خ. دانشگاه، پ. 58، ساختمان ایرانيان، ط. دوم، واحد 6
کد پستي: 1314764513

تلفن: 66484191، 66484192  تلفن همراه: 09126062383
دورنگار: 66407231

نوشته
اصفهان:  خ. فلسطين، ساختمان نوید  کد پستي: 8143984117 

تلفن: 2226445 ، 2208610 تلفن همراه: 09133162070
دورنگار: 2208610
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ورسه
مازندرانـ  آمل:  خ. فرهنگ،  جنب کتابفروشي شباویز

کد پستي: 4615779777 
تلفن: 2220690 ، 2229404  تلفن همراه: 09113121732

همگامان
تهران: خ. شریعتي، زیر پل سيد خندان، ك. هوشيار، پ. 1، ط. 

چهارم، واحد 10 
صندوق پستي: 189-16465  کد پستي: 1541947415  

تلفن: 22887666 ، 22887667 ، 22865417  
تلفن همراه: 09121448961

هنركدة كتاب زيتون
تهران: جمالزاده شمالي، نبش ك. سام، پ. 308، واحد 4  
تلفن: 66572810-15 ، 44146776-7 ، 44161006-7

دورنگار: 66572810

هيمه
تهران:  م. انقالب، خ. کارگر جنوبي، نبش ك. شعله ور، پ. 4، 

واحد 1.  کد پستي: 1313935688
تلفن: 66566540 ، 66566541 ، 66569453 

تلفن همراه: 09372696353 دورنگار: 66569388






